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ÖN SÖZ 

Bazı meslekler sadece geçim kaynağı olarak yapılamazlar. 

Akademisyenlik de böyle bir meslektir. İyi bir akademisyen işini aşkla 

yapar, zorluklar onu yıldırmaz ve yorgunluk nedir bilmez. İşte bu kitap 

böyle bir akademisyene, Prof. Dr. İlhan Genç’e dostlarının, 

meslektaşlarının ve öğrencilerinin armağanıdır. Akademide Nezaket 

Üslûbu başlığı sanırım kendisini yakından tanıyan herkesin katılacağı 

bir ifade olarak İlhan Genç Hocamızı tanımlar. “Haddeden geçmiş 

nezâket” demişti Nedîm muhatabının vasıflarını resmederken… İlhan 

Hocamızın üslûbu nezakettir.  

Hocamıza sunulan armağana aracı olmak için, ilk iki asistanı olarak, 

çağrıya çıkarken mümkün olduğunca onu yakından tanıyan 

hocalarımıza, meslektaşlarına ve öğrencilerine ulaşmaya çalıştık. 

Kitabın ilk bölümünü İlhan Genç Hocamızı yakından tanıyanların 

yazılarına, anılarına, ona yazılan açık mektuplara ayırdık.  İkinci 

bölümde ise İlhan Genç Hocamızın temel araştırma alanlarında 

yazılmış akademik makalelere yer verdik.  

İlhan Genç armağanı bir tarih şiiriyle açılmaktadır. Târîh-i Yâdigâr-ı 

Elhân Benâm-ı Gencîne-i İlhan. Bu şiirin şâiri, İlhan Genç Hocamızla 

2007-2013 tarihleri arasında doktora yapmış Mehmet Şamil Baş’tır. Biz 

Şamil Baş’a “Şâir mi akademisyen mi olacaksın karar ver.” diye 

takılırken Hocamız onun hem şâir hem akademisyen olabileceğine 

inanır, ona “geceleri şâir, gündüzleri akademisyen” derdi. İlhan Genç 

Armağanı için ona bir yazı değil, bir şiir yakışırdı. Genç meslektaşımız 

bizi kırmadı ve böylece sipariş üzerine ilk şiirini yazmış oldu. Hocaya 

yakışan, ona dair ve onun beğeneceği bir şiir yazmak elbette kolay 

olmamıştır, biliyoruz. Çünkü muhatap şiirin de şâirin de bütün 

niyetlerini bilen bir muhataptır. Şiirin son dizesi H.1444/M.2022 

tarihine işaret etmektedir.  

Armağan kitap iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm İlhan Genç 

hakkındadır. Hocamızın özgeçmişini hocamızın ikinci asistanı olarak 

İlyas Yazar, eserlerini de Düzce Üniversitesinden Eda Tok yazdı. 

Kitabın bu iki yazısının hızla güncelliğini kaybetmesini diliyoruz. 

İnşallah sağlıkla hocamız bu yazıları eskitir.  



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

 

2 

İlk bölümde özgeçmiş ve eserleri sonrasında İlhan Genç hakkında 

yazılanlar yer almaktadır. Bu yazıların ilk üçü İlhan Genç’in de mensup 

olduğu Klâsik Türk Edebiyatı alanının kıymetli hocaları tarafından 

kaleme alınmıştır. İlk yazı, hocamızın her zaman büyük bir saygıyla 

andığı, hocası, ağabeyi olarak gördüğü Mustafa İsen tarafından 

yazılmıştır. Mustafa İsen, İlhan Genç’i Dağa Tırmananların Hikâyesi 

içinde görür ve anlatır. Bu yazı, hocanın rahmetli Halûk İpekten 

Hocayla doktora yaptığı, Polatlı’da öğretmenlik, idarecilik yaparken 

Erzurum’a gelip gittiği yılların hikâyesidir. Bu süreç, macerayı İlhan 

Hocadan dinleyenlerin eksik bildiği ve belki de düşünemediği bir bilim 

talebini, bir mücadeleyi içermektedir. Bu yazıda akademiye yeni giren 

gençler için de önemli dersler vardır. Bu yazının ardından yine 

hocamızı yakından tanıyan bir meslektaşının Mahmut Kaplan’ın yazısı 

yer almaktadır. Kaplan, Genç’i Geçmişle Gelecek Arasında Köprü 

Kuran Bir Bilim Adamı olarak görür ve anlatır. Bu yazı, İlhan Genç’in 

Kıbrıs’tan Balkanlara, Anadolu’dan Orta Asya’ya kadar Türkçenin 

olduğu her sahaya, Fuzûlî’den Sezai Karakoç’a kadar Türk edebiyatının 

her dönemindeki temsilcilerine yayılan çalışma alanına işaret eder. 

Onun edebiyat tarihi, edebiyat bilimi ve Türk eğitim tarihine olan 

katkılarına değinen bu yazıya akademideki dostluğun serin gölgesi eşlik 

eder. İlhan Genç hakkındaki takip eden yazı, bu defa kendisinden 

hemen bir sonraki nesilden meslektaşı Atabey Kılıç tarafından 

yazılmıştır. Atabey Kılıç’ın Kayseri-İzmir arasındaki doktora yılları 

İlhan Genç’in doktora yılları kadar zorludur. Doktora sonrası 

kendisinin Ege Üniversitesinde görev yaptığı yıllarda İlhan Genç ile 

görüşmelerinin zamanla bir dostluğa dönüşmesini anlatan Kılıç’ın 

yazısı Hanlar Hanı İlhan Han veyâhut Bir Güzel İnsan, Mütebessim 

Can başlığını taşımaktadır. Bu yazıya iki akademisyenin beraber 

üretimlerinin hazzı ve birbirlerine duydukları saygı ve sevgi eşlik 

etmektedir.   

Hakkında Yazılanlar bölümünde hocamızın iki yakın dostunun 

metinleri vardır. Bunlardan biri Recep Yıldırım’dır. Recep Yıldırım, 

İlhan Hocamızın Buca Eğitim Fakültesindeki dostlarındandır. Biz 

öğrencileri biri tarih, diğeri edebiyat bölümünde olan bu iki hocamızın 

sohbetlerine tanıklık ederdik. Recep Hoca kitaba yazdığı anılarıyla 
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okuyanları Buca Eğitim Fakültesinin koridorlarında dolaştırıyor. Bu 

yazıyı hocamızın en eski dostlarından birinin, Meryem Yurdakul’un 

yazısı takip eder. Meryem Yurdakul Hoca ile İlhan Hocamızın 

tanışıklığı 1976’lara dayanmaktadır. Polatlı’da başlayan dostlukları her 

ikisinin de İzmir’e gelmesiyle devam etmiştir. Biz öğrencileri 

hocamızın Meryem Hocaya olan saygısına birebir tanıklık ettik. Ailece 

görüşürlerdi. Meryem Hocamızın zor zamanlarında İlhan Hocanın ona 

nasıl destek olmaya çalıştığının bizler şahidiyiz. Bu dostluğu bu kitapta 

Meryem Hoca cephesinden okuyacaksınız. 

Hatıralar bölümü hocamızın öğrencilerinin ya da öğrencisi olmasalar da 

kendilerini onun öğrencisi kabul eden bir sonraki akademik neslin 

yazılarıyla devam eder. Bu yazılar Ahmet Zeki Güven, Şahin 

Baranoğlu, Fatih Alper Taşbaş, İlyas Yazar ve Şerife Yalçınkaya’ya 

aittir. Bu yazılarda hoca olarak İhan Genç’i bulacaksınız. 

Hakkında yazılanlar bölümünün kanımızca en güzel yazıları İlhan 

Genç’in çocuklarına ait olanlardır. Hocamızın oğlunun ve kızlarının 

babalarıyla ilgili duygu ve düşüncelerini en doğal haliyle anlattığı 

yazılarında hocalığın aile hayatına yansımalarını okuyacaksınız. 

İlhan Genç tek yönlü bir akademisyen değildir. Çalışma sahası çok 

geniştir. Kitabın akademik yazılarını İlhan Genç’in çalışma sahalarına 

göre tasnif ettik. Akademik yazılar şu başlıklar altında toplanmıştır: 

Tezkire Geleneği, Klasik Türk Edebiyatı İncelemeleri, Karşılaştırmalı 

Edebiyat İncelemeleri, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Türk 

Dünyası İncelemeleri. 

Tezkire Geleneği, İlhan Genç’in Esrar Dede Tezkiresiyle doktoradan 

itibaren birincil ilgi alanıdır. Bu bölümde dört yazarın, Orhan Kaplan, 

Özgür Kıyçak, Emre Töre ve Umut Soysal’ın yazıları bulunmaktadır. 

Bunlardan ikisi İlhan Genç’in yayımladığı Tezkire-i Şu’arâ-yı 

Mevleviyye merkezlidir. Bir yazı Sehi Bey ve Hasan Çelebi 

hakkındadır. Son yazı arşiv kaynaklarına dayalı bir biyografi 

çalışmasıdır. 

Klasik Türk Edebiyatı İncelemeleri, akademik yazıların ikinci ana 

başlığı ve İlhan Genç’in ana çalışma sahasıdır. Kitapta en çok yazı bu 

başlık altındadır. Bu bölüme katkı veren yazarlar şunlardır: Mahmut 
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Kaplan, Osman Ünlü, İlyas Yazar, Esra Beyhan, Bilal Elbir, Recai 

Kızıltunç, Ahmet Zeki Güven, Orhan Kılıçarslan, Seda Uysal Bozaslan, 

Hâcer Sağlam ve Mübarek Atan. Bu yazılar edebiyat tarihinden 

edebiyat bilimine kadar geniş bir yelpazede çeşitlenmişlerdir. 

Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri bölümünde Türk ve Fars 

edebiyatları arasındaki ilişkilere yönelik üç yazı yer alır. Bu bölümün 

yazarları Sadık Armutlu, Şerife Yalçınkaya ve Raşit Çavuşoğlu’dur.    

Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri yine İlhan Genç’in çalışmayı sevdiği 

bir alandır. Bu bölümün yazarları şunlardır: Recai Özcan, Sabahattin 

Çağın, Can Şen, Gülseren Özdemir Riganelis ve Fatih Alper Taşbaş. 

Bu bölümde şiirden romana ve hikayeye Türk edebiyatının farklı türleri 

üzerine incelemeler yer almaktadır. 

Kitabın son ana bölümü Türk Dünyası İncelemeleri başlığını taşır. Bu 

bölüme katkı yapan yazarlar; Atıf Akgün, Sevtap Yazar, Maksut Belen, 

İsmail Hakkı Aksoyak, Ali Ertuğrul, ve Betül Paksoy’dur. Bu yazılar 

Balkanlardan Azerbaycan’a ve Anadolu’ya uzanan geniş bir yelpazede 

Türk’ün ve Türkçenin izlerini takip eder.   

Paraya, mala mülke tamah etmeyen, ömrünü çalışmaya adamış ve en 

büyük serveti ailesi, kitapları ve öğrencileri olan bir hocaya biz kitabın 

yazarları ve editörleri olarak bir kitap armağan etmek istedik ve yola 

çıktık. Editörler olarak kitaba katkı veren tüm yazarlarımıza ve kitabın 

yayın sürecinde katkı ve desteklerini esirgemeyen başta Fahri Göker 

olmak üzere Paradigma Akademi Yayınevi çalışanlarına teşekkür 

ediyoruz.    

Hocamıza; tüm sevdikleriyle sağlıkla, huzur ve mutlulukla dolu, 

öğrenmeye ve öğretmeye, yazmaya ve yazdırmaya devam edeceği uzun 

bir ömür diliyor, her birimizin hayatına yaptığı dokunuşlar için 

şükranlarımızı sunuyoruz… 

 

Şerife Yalçınkaya – İlyas Yazar 

İzmir, Ekim 2022 
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TÂRÎH-İ YÂDİGÂR-I ELHÂN BENÂM-I GENCÎNE-İ İLHAN 

Fâ i lâ tün / fâ i lâ tün / fâ i lâ tün / fâ i lâ tün 

1 Mülk-i manzûm-veş hayattır cân u dilden anber-efşân 

Düzce’den Gölyaka’dan İzmir Buca’dan Erzurum’dan 

2 Bahr-ı aşkın katresinden eylesin Hakk hep muvaffak 

Cümle üstâd hâce tullâb saydı İlhan Genc’i ummân 

3 Armağandır bu kitâb kim saygı duy göster teveccüh 

Sâf-be-sâf toplandı eşrâf yazdılar cem’ oldı harmân 

4 Âşığız esrâr için biz andelîb etsin hikâyet  

Dost gönüldür hoş muhabbet gâlib-i savt bir gazelhân 

5 Genç dimâğa nüktedân ilmiyle eyler hem tevâzu’  

Bûy-ı gülzâr derslerinden her cevâbın buldı ezhân 

6 Ezmeden hiç hep düzelten rahle tedrîs yol İpekten 

Bendegî ol hulkı öğren istikâmet kıl muhibbân 

7 Nîce cevher etti rehber o bozorgvâr bir hamûrkâr 

Doktora yüksek lisans çok cübbe giydirmiş danışman 

8 Tâlibâ gel gör hazînen bildi herkes i'tibârın 

Benliğin at eyle tahsîl sen de al feyzinden ihsân 

9 Gûş edüp tevhîd münâcât na’t gazel tahmîs rubâî  

Dinle yöntem eyle tahlîl yaz tezin ol sen de uzman 
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10 Kalb evin aç geç hevâdan kır dizin aksın mürekkeb 

 Tek işin sev ey asistan sırf meşakkatdir bu erkân 

 

11 İncinüp incitme sen hiç şöhret âfettir eyâ toy 

 Sûretin koy sîret içre dem-be-dem mekteb-i irfân 

 

12 Tuhfe bizden câvidân kalsın büründü kisve-i tâb’ 

 Okuyanlar külliyâtın hıfz ider ebyât u dîvân 

 

13 Şâmilâ gel pür vefâdan söyle sen târîh-i tamdan 

 Yâdigâr olsun bu elhân çıktı Gencîne-i İlhân 

لسون بو الحان چيقدى گنجينۀ ايلخانيادگار او  

٤١١١ 
 

           Mehmet Şamil BAŞ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* Dr. Öğr. Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
[Prof. Dr. İlhan Genç’in Doktora Öğrencisi,  İzmir, 2007-2013]. 
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PROF. DR. İLHAN GENÇ’İN ÖZGEÇMİŞİ 

İlyas Yazar* 

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 1 Kasım 1956 yılında dünyaya geldi. 

İlköğrenimini Gölyaka Merkez İlkokulunda, ortaöğrenimini Düzce 

İmam Hatip Lisesinde, lisans öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1976 yılında 

tamamladı. 

Yüksek lisansını Keşfü’z-Zünûn’un Açıklamalı Dizini adlı çalışmasıyla 

1982 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümünde tamamlayan İlhan Genç, Doktora öğrenimini de 

Esrar Dede, Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye, İnceleme-Metin başlıklı 

çalışmasıyla Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1987 

yılında tamamlayarak Eski Türk Edebiyatı doktoru oldu. 

Genç, lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1976-1985 yılları arasında 

Ankara Polatlı Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve aynı 

okulda müdür başmuavinliği ve müdür vekilliği görevlerinde bulundu. 

1985-1988 yılları arasında Polatlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde Şube 

Müdürü olarak çalıştı. 09.12.1988 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi 

Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümüne 

öğretim üyesi olarak Yardımcı Doçent Doktor kadrosuna atandı. 2000 

yılında doçent, 2006 yılında profesör oldu. Görev yaptığı Buca Eğitim 

Fakültesinde Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı (1992-1997), 

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölüm Başkanlığı (1997-2006), 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı (2006-2009), 

Fakülte Kurulu Üyeliği (2001-2004), Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 

(2005-2009) ve Dekan Yardımcılığı (2009-2011) görevlerinde 

bulundu. 

* Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 

iken, 2011 yılında Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Dekan 

olarak atandı. Dekanlık görevini ifa ederken 26 Mayıs 2015 tarihinde 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünde Rektör Yardımcısı olarak göreve 

başladı. 2015-2022 yılları arasında Rektör Yardımcılığı görevini 

yürüten Prof. Dr. İlhan Genç 2 Haziran 2022 - 3 Ağustos 2022 tarihleri 

arasında Düzce Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yaptı. Genç, 15 

Ağustos 2022 tarihinden itibaren yeniden üçüncü kez Rektör 

Yardımcılığı görevine getirildi. 

Evli, üç çocuk babası ve bir torun sahibi olan İlhan Genç’in Akademik 

çalışmaları arasında yayımlanmış çok sayıda kitap, makale, bildiri ve 

konferans bulunmaktadır. “Leylâ ile Mecnûn’un iki Şairi: Fuzûlî ve 

Sezai Karakoç” isimli kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği 2005 Yılı 

Edebî Tenkit Dalında Edebiyat Ödülünü alan Genç’in akademik 

çalışmaları ve eserleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler, bu yazının devamında 

Eda TOK tarafından hazırlanan “İlhan Genç’in Eserleri Üzerine Bir 

Bibliyografya Denemesi” başlıklı çalışmada yer almaktadır. 
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İLHAN GENÇ’İN ESERLERİ ÜZERİNE BİR 

BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ 

Eda Tok* 

Giriş 

Klasik Türk edebiyatı sahasının önemli araştırmacılarından olan Prof. 

Dr. İlhan Genç alanıyla ilgili birçok akademik çalışma hazırladı, yurt 

içi ve yurt dışında sempozyumlara katıldı, bildiriler sundu ve çeşitli 
konularda konferanslar verdi. Pek çok öğrencinin yetişmesine katkı 

sağlayan Genç; lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi, yüksek 

lisans ve doktora tezleri yönetti.  

Genç, birçok divan şairinin yetişmesini sağlayan Hoca Neş’et’in, 

Divân’ını “Hoca Neş’et, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divânının Tenkidli 

Metni” başlığı ile hazırladı. Ayrıca Esrâr Dede’nin Mevlevi 

şairlerin biyografilerini anlattığı, divan edebiyatında zümre 

tezkireciliği alanında ilk eser olan Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye’nin 

tenkitli metnini de hazırlayarak bu kıymetli eseri ilim âleminin 

istifadesine sundu.“Örneklerle Eski Türk Edebiyatı Tarihi-Giriş”, 

“Örneklerle Eski Türk Edebiyatı Tarihi-Klasik Dönem” 

çalışmalarıyla hem öğrencilerin hem alan araştırmacıların her 

daim  istifade edebileceği edebiyat tarihi için kaynak eserler 

hazırladı. Genç, edebiyat metodolojisi açısından son derece 

önemli olan “Edebiyat Bilimi, Kuramlar, Akımlar, Yöntemler” 

isimli çalışmasında edebiyatın belli bir disiplin hâline getirilmesi 

sürecinde ortaya çıkan problem, olgu ve farklılıkları tartıştı. 

Edebiyat metodolojisinin hemen hemen her yönünde önemli 

yöntemler ileri sürülen bu çalışma edebiyat araştırmalarına 

önemli katkı sağlamaktadır.  

Hazırlamış olduğu başarılı çalışmalar ile sahaya önemli katkılar 

sağlayan Genç’in “Leyla ile Mecnun’un İki Şairi: Fuzuli ve Sezai 
Karakoç” isimli kitabı, Türkiye Yazarlar Birliği 2005 yılı Edebi Tenkit 

ödülünü kazandı. 

Genç’in çalışmaları incelendiğinde bilhassa edebiyat tarihi, tezkire 
geleneği, karşılaştırmalı edebiyat, modern edebiyat kuramları gibi 

konulara yoğunlaştığı görülmekte olup alanla ilgili hazırladığı bu 

çalışmalarının yanı sıra yaşadığı coğrafyaya da katkılar sunan “Göçlere 

* Doç. Dr., Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

 

12 

Yurt Olan Şehir: Düzce”, “Düzce’ye Göçlerde Yaşanan Problemler ve 

Bazı Tespitler”, “Tarihsel Düzce Geçişi: Menzil Kültüründen E-5 

Kültürüne”, “Düzce Kültürel Değişiminin Temellleri” gibi çalışmaları 
oldu.  Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen birçok akademik toplantıda 

davetli konuşmacı olarak yer alan ve çeşitli konularda konferanslar 

veren Prof. Dr. İlhan Genç akademik çalışmalarına devam etmektedir.  

Bu çalışmada, 2016 yılında Düzce Üniversitesinde göreve başlamam ile 
yolumun kesiştiği pek kıymetli hocam İlhan Genç’in akademik 

çalışmalarının bir bibliyografyasını hazırlamaya gayret ettik. Lisans ve 

lisansüstü eğitimim esnasında kıymetli hocamın tedrisinden geçememiş 
olsam da birlikte mesai yapma fırsatı bulup kendisinden istifade etme 

şansı elde etmiş olan öğrencilerindenim. Kendisini tanımaktan ve 

birlikte çalışmaktan feyz aldığım İlhan Hoca’ma bu vesileyle tekrar çok 

teşekkür eder, sağlıklı bir ömür dilerim.   

TEZLER 

● “Keşfü’z-Zünûn’un Açıklamalı Dizini (Türk Edebiyatı ve Kültürü 

ile ilgili Yazar ve Eserler)”, Danışman: Halûk İpekten, Yüksek Lisans 
Tezi, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, 

Erzurum 1982. 

● “Esrar Dede, Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye, İnceleme-Metin”, 
Danışman: Halûk İpekten, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Erzurum 1987. 

KİTAPLAR 

1. Hoca Neş’et, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divânının Tenkidli Metni, 
Kanyılmaz Matbaası, İzmir 1998. 

2. Esrar Dede Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye, Atatürk Kültür 

Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000; Aynı zamanda Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından e-kitap olarak da yayımlanmıştır. 

https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/57762,tezkire-i-suara-yi-

mevleviyyepdf.pdf?0  E.T. 29.10.2022. 

3. Örneklerle Eski Türk Edebiyatı Tarihi-Giriş, Kanyılmaz Matbaası, 

İzmir 2005. 

4. Leyla ile Mecnun’un İki Şairi: Fuzuli ve Sezai Karakoç, Şule 

Yayınları, İstanbul 2005.  

5. Edebiyat Bilimi, Kuramlar, Akımlar, Yöntemler, Kanyılmaz 

Matbaası, İzmir 2008. 

https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/57762,tezkire-i-suara-yi-mevleviyyepdf.pdf?0
https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/57762,tezkire-i-suara-yi-mevleviyyepdf.pdf?0
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6. Örneklerle Eski Türk Edebiyatı Tarihi-Klasik Dönem, Kanyılmaz

Matbaası, İzmir 2010. 

7. Dede Korkut Kitabı- Hanım Hey, TOBB Yayını, Ankara 2014.
(Atabey Kılıç ve İsmail Hakkı Aksoyak ile birlikte) 

KİTAP BÖLÜMLERİ 

1. “Klâsik Edebiyata Yaklaşmak”, Klasik Türk Araştırmacılarına

Mektuplar, ed.: Sibel Üst, Kesit Yayınları, İstanbul 2012, s.111-116. 

2. “Uygarlık Tarihinde Mevlevî Estetik Duyarlılığının Temelleri”,

Ahmet Atillâ Şentürk Armağanı, ed.: Ahmet Kartal, M. Mahur Tulum, 

Akademik Kitaplar, İstanbul 2013, s.285-308.  

3. “I. Mehmet’e Sunulan Harname’de Kinaye Yoluyla Mutlak Eşitlik

Eleştirisi”, Sultan Mehmed Çelebi ve Dönemi, ed.: Fulya Düvenci 

Karakoç, Gaye Kitabevi, Bursa 2014, s.253-268. 

4. “Ahmet Paşa’nın Güneş Redifli Kasidesinde “Güneş” ve “Fatih”
Tasavvurlarının Çözümlemesi, Fatih Sultan Mehmed Han ve Dönemi, 

ed.: Ayşenur Bilge Zafer, Gaye Kitabevi, Bursa 2016, s.345-359. 

5. “II. Murad’a Sunulan Muhammediye’deki Faslun Fi’l-Mi’râcın
Anlatımında Dedim-Dedi Kalıbının Anlamlandırma İşlevi”, Sultan II. 

Murad ve Dönemi, ed.: İsmail Yaşayanlar, Gaye Kitabevi, Bursa 2015, 

s. 296-315.

6. “Ölüme Karşı Tavır Almanın Estetiği”, Uçmağa Varmak Kitabı,

ed.: E. Gürsoy Naskali ve G. Sağol Yüksekkaya,  Kitabevi Yayınları, 

İstanbul 2018, s.119-136. 

7. “Fuzûlî’nin Kasidelerinde Kanûnî Sultan Süleyman Tasavvurunun
Bağlamsal Temelleri”, Kanunî Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa, ed.: 

Burcu Kurt, Gaye Kitabevi, Bursa 2019, s.159-184. 

8. “Cem Sultan’ın II. Bayezid’e Yazdığı Kerem Kasidesi: Af
Dilemenin Retoriği”, Sultan II. Bayezid Dönemi ve Bursa, ed.: Nilüfer 

Alkan Günay, Gaye Kitabevi, Bursa 2019, s. 191-211. 

9. “Söylem Çözümlemesi: İbn Kemal’in Mersiyesinde Yavuz Sultan
Selim Tasavvuru”, Yavuz Sultan Selin Dönemi ve Bursa, ed.: Nilüfer 

Alkan Günay, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2019, 

s.45-68.
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10. “Nesîmî’nı̇n Klâsı̇k Türk Edebı̇yatına Mazmun Temelı̇ndekı̇ 

Tesı̇rlerı̇n Boyutları”, Nesîmî Kitabı, ed.: Alim Yıldız, Yusuf Yıldırım, 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Matbaası, 2019, s.401-436. 

MAKALELER 

1. “Tiyatro Kahramanı Nef‘î”, Yedi İklim Sanat Kültür Edebiyat 

Dergisi, Temmuz 1992, S 4, s.29-32. 

2. “Mevlevi Edebiyatı Üzerine Bir Değerlendirme”, Ege Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S VII, İzmir1993, s.129-

144. 

3. “Ahmet Yesevî Üzerine Bir Değerlendirme”, Buca Eğitim 
Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, İzmir 1993, Y. 2, S 3, s.35-48. 

4. “Şeyh Galib’in Hayatına Dair Bazı Tespitler”, Harman, 1996. S 

46, s.2-6.   

5. “Bir Mahlas-nâme Örneği: Mahlas-nâme-i İzzet Beg”, Ege 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları 

Dergisi, S12, Nisan 2006, s.91-106. 

6. “Klâsik Türk Edebiyatı Metinlerini Anlamada Modern 
Yaklaşımlar”, Turkish Studies International Periodical For the 

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2/4, 2007, s. 

393-404. 

7. “İdealist Bir Neslin Timsali: Kaya Bey”, Edebiyat Otağı, Aralık 

2007, S 27, s. 37-39. 

8. “İmlanın Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi Üzerine Tespitler”, 

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature 
and History of Turkish or Turkic, 3/6,  2008, s. 262-271. 

9. “Biçimci ve Alımlamacıların Metni Anlama ve 

Anlamlandırmadaki Bilimselliklerinin Klâsik Şiire Uygulanabilirliği”, 
Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature 

and History of Turkish or Turkic, 4/6, 2009, s.170-192. 

10. “Mahlâsnâme ve Kaside İlişkisi Üzerine Bir Mukayese”, Türk 
Dünyası İncelemeleri Dergisi, C VI, S 2, İzmir 2006, s.317-331. 

11. “Prof.Dr. Orhan Okay’ın Talebesi Olmak”, HİKMET - Akademik 

Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature] Prof. Dr. M. Orhan 

Okay Özel Sayısı, Yıl 6, Aralık 2020, s.17-23.  
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Kurultayı, Kültür Bakanlığı, Ankara 4-8 Mayıs 1992. 

2. “Balkanlarda Türk Divan Edebiyatı ve Bu Edebiyatın İzleri”,

İkinci Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları 

Sempozyumu, Karşıyaka Belediyesi ve KIBATEK, 26-İzmir 31 Ekim 

1998. 

3. “Eğitim Amaçlarının Gerçekleşmesinde Türk Dili ve Edebiyatı

Derslerinin Yeri”, İzmir I. Eğitim Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

ve Milli Eğitim Bakanlığı, 25-27 Kasım 1991. 

4. “Belagat Yönünden Divân-ı Hikmet Üzerine Bir Değerlendirme”,

Ahmed-i Yesevî Sempozyumu, Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri, İzmir 

25-26 Kasım 1993. 

5. “Halk ve Divan Edebiyatlarında Tasavvuf Terimlerinin İşlenişine
Dâir Bir Mukâyese Denemesi”, I. Karşılaştırmalı Edebiyat 

Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Çanakkale 31 Mayıs-2 Haziran 1995. 

6. “Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn’u ile Sezâi Karakoç’un Leylâ ile

Mecnun’u Üzerine Bir Mukâyese Denemesi”, II. Karşılaştırmalı 

Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, Çanakkale 31 Mayıs-2 Haziran 1996. 

7. “Mahlasnâme ve Kaside İlişkisi Üzerine Bir Mukâyese”, III.

Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 31 Mayıs-2 Haziran 1997. 

8. “Bolulu Divan Edebiyatı Şâirleri ve Mutasavvıfları”, Bolu’da Halk

Kültürü ve Köroğlu Uluslararası Sempozyumu, Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi, 11-12 Ekim 1997, Bolu. 

9. “Nâbî ve Hoca Neş’et’in Önerdikleri İnsan Modelleri ve

Mukâyesesi”, IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları 

Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 31 
Mayıs-2 Haziran 1998. 

10. “Osmanlıların Divan Edebiyatının Kuruluşuna Katkısı”, Osmanlı

Devletinin 700. Kuruluş Sempozyumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 24 

Mart 1999. 
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11. “Alımlama Estetiği ve Edebiyat Öğretimi”, I. Sosyal Bilimler 

Eğitimi Kongresi, Buca Eğitim Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir 

15-17 Mayıs 2003.  

12. “Ölüme Karşı Tavır Almanın Estetiği”, Uluslararası Türk 

Kültüründe Ölüm Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat 

Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 25-26 Kasım 2004. 

13. “Hüsn ü Aşk Kahramanı Aşk’ın Manevi Yolculuğunun Retorik 
Boyutu”, Kırıkkale Üniversitesi, I. Ulusal Sosyal Bilimler 

Sempozyumu, 9-10 Aralık 2004. 

14. “Edebi Sanatların Gizli Dillerin ‘Söyleyemeyeni’ Söyleme İşlevi”, 
Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat 

Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 13-14 Nisan 2005. 

15. “XI-XII. Yüzyıl İslâmî Türk Edebiyatının Oluşmasında Semerkant 

Horasan Ayrışmasının Temelleri”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür 
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DAĞA TIRMANANLARIN HİKÂYESİ YA DA 

İLHAN GENÇ’E DAİR 

Mustafa İsen* 

İlhan Genç’in de dâhil olduğu bizim kuşakların hikâyesi gerçekten bir 

olmazı oldurma mücadelesidir. Önünüzde gerektiği gibi sizi 

yönlendirecek, dahası rol model olacak örnekler yok. Örneğin Sosyal 

Bilimler Enstitüleri kurulmadan önce doktora çalışmaları her 
üniversitenin, hatta her fakültenin kendine göre belirlediği ölçütlere 

göre yapılıyordu. Genelde mezun olduğunuz Bölüm Başkanlığına, tabii 

önce doktora yapmak istediğiniz hocayla konuşarak, başvuruda 
bulunulur,  yabancı dil için ayrı, bilim için ayrı birer jüri oluşturulur ve 

bir tarih tespit edilerek sınav yapılırdı. Çoğu kez, bu işlemler sizin 

başvurunuz üzerine yapıldığı için sınava tek başınıza girerdiniz. Sınav 

sonucu olumlu olursa  size bir tez yöneticisi tayin edilir, hoca tez 
konusuna bağlı olarak   bir program önerir, sonra da adına ön çalışma 

adı verilen, bir nevi yüksek lisans tezi gibi bir çalışma yaptırılırdı. 

Bunlar tamamlandıktan sonra sıra tez konusu seçimine gelirdi. 
Bugünkü gibi lisansüstü dersler, tez izleme komiteleri söz konusu 

değildi. Tek bir hoca rehberliğinde çalışma yürütülür, tezin 

tamamlanmasından sonra ise üç kişilik bir jüri önünde tez savunularak 
çalışma tamamlanırdı.  

Üniversite sayıları günümüzdeki gibi yüzlerle ifade edilecek durumda 

değildi. Lisans okuduğumuz yetmişli yıllarda bütün Türkiye’de üç 

Türkoloji bölümü vardı. Dolayısıyla asistanlık kadroları da kıttı ve 
ancak üç dört senede bir asistanlık sınavı açılırdı. Bu yüzden doktora 

yapmak ancak asistan olmuş arkadaşların düşündüğü bir faaliyetti. 

Dışarıdan bu işe ancak idealist insanlar teşebbüs ederlerdi ve onların da 
sayıları bir elin parmaklarını geçmeyecek durumda idi.  

İşte İlhan Genç bu idealist araştırıcılardan biriydi. Polatlı lisesinde 

öğretmen olacaksınız, doktora yapacağınız şehir buraya bin kilometre 
uzaklıkta olacak, doktora bittikten sonra Millî Eğitim sizi farklı bir 

pozisyonda  değerlendirmeyecek, bir üniversiteye girebilme konusunda 

açık bir umut da yok. Üstelik çalıştığınız taşra kasabasında akademik 

bir çalışma için en küçük bir motivasyon unsuru mevcut değil. Önünüze 
çıkan sorunları tartışacağınız ya da halledemediğiniz meseleleri 

sorabilecek kimse yok. O zaman bilgi de böyle ortalıkta dolaşmıyor. 

Üstelik çekilen çile bir gün, bir ay, bir yıl değil, yıllarla ifade edilecek 

* Prof. Dr., Gazi Üniversitesi (Emekli) Öğretim Üyesi, Milletvekili.
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bir süreç. Böyle bir ortamda akademik çalışma yapmaya kalkışmanın 

izahını idealizm dışında neyle yaparsınız? 

Yakinen bildiğim için söylüyorum yukarıdaki tabloya başka olumsuz 
unsurlar eklenebilir de teşvik edici hiçbir unsur ilave edilemez. İlhan 

Genç tam da böyle bir ortamda yaklaşık beş yıl Polatlı ile Erzurum 

arasında mekik dokuyarak doktorasını tamamladı. Aslında bir derviş 

sabrı gerektiren bu mücadelenin en iyi ifadesi de tezinin konusudur: 
Mevlevi dervişlerinin hayatlarını ve eserlerini anlatan Esrar Dede’nin 

Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye adlı eseri. Mevlevi şairlerin hayatlarını 

anlatıp eserlerinden örnekler veren bu çalışma, Mevlevi geleneğindeki 
çile çıkarma gibi sabırlı bir süreçle İlhan Genç tarafından hazırlanıp 

araştırıcıların hizmetine sunuldu.   

Bizim inancımıza göre hiçbir çaba karşılıksız kalmaz. Sabredenlerin 

zafere ulaşacağı kesindir. 1980 sonrası Türkiye’de birden sayıları artan 
üniversiteler için ihtiyaç duyulan akademik personel sorunu, İlhan 

Genç gibi arkadaşları gökte ararken yerde buldu. Böylece onun çabaları 

kendisini ülkemizin güzel şehirlerinden olan İzmir’e taşıdı. Burada hem 
arzu ettiği akademik ortamı buldu hem bilgisini kullanabileceği öğrenci 

kitlesini. Uzun bir süre burada hem akademik aşamaları kat etti hem de 

yayınlar yaptı, öğrenciler yetiştirdi.  

İlhan Genç’in idealist tavrı sonrasında da sürdü. İzmir gibi hem coğrafi 

olarak cazip hem de bilimsel çalışmalar için elverişli bir büyük ili 

bırakıp kendisinden himmet bekleyen doğup büyüdüğü şehir Düzce’ye 

döndü. Deprem sonrası iyiden iyiye yıpranmış şehrin ayağa 
kaldırılmasına arkadaşlarıyla birlikte yeni kurulan üniversite ile destek 

verdiler. Tekrar ayağa kalkma mücadelesi veren şehir aynı zamanda 

üniversitenin doğuşu ve gelişmesine de tanıklık etti. Hacı Bayram’ın 
güzel ifadesiyle taş u toprak arasında hem yeni bir şehir hem de yeni bir 

şehirli kimliği doğdu böylece. Bu gelişimde İlhan Genç’in de mütevazi 

katkıları vardır. O bütün bunları yaparken hep adının bir adım gerisinde 
durdu. Baştan itibaren öne çıkmayı düşünmeden hep dizini kırıp işini 

yaptı. Rol çalma çabası içinde olmadı. Bu yüzden de kimle çalıştıysa 

uyumla ilişkilerini sürdürdü.  

Elbette o aynı zamanda bir akademisyen, kitaplar yazmış, öğrenciler 
yetiştirmiş biri. Eminim böyle bir kitapta onun bu yönü doğal olarak 

daha çok öne çıkacak. Ben yetmişli yılların öğrencilik hayatından 

başlayarak benim gözümdeki İlhan kardeşimi anlattım. Onunla hep 
dostça ilişkiler içinde olduk. Umuyorum ki bu dostluk daha uzun yıllar 

devam etsin… 
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GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ KURAN BİR 

BİLİM ADAMI: PROF. DR. İLHAN GENÇ 

Mahmut Kaplan* 

Hayatını ilme adayan, kimi zaman bu uğurda evini, çocuklarını ihmal 

eden bir hocaya dostlarının, meslektaşlarının ve öğrencilerinin vefa 

göstergesi olan armağanlar yerine getirilmesi gereken vefa borcunun 

somut belgeleridir.  Sevgili meslektaşım İlyas Yazar, çok değer 
verdiğim, çalışmalarından her zaman yararlandığım dostum, 

meslektaşım olan hocası İlhan Genç için Şerife Yalçınkaya ile birlikte 

bir armağan hazırlığı yaptıklarını ve bir yazı ile katılmamı arzu 
ettiklerini bildirince ne kadar sevindiğimi anlatamam. 

İlhan Genç’le tanışmamız Ege Üniversitesindeki bir doktora jürisinde 

oldu sanırım. O günden sonra artan bir ivmeyle dostluğumuz devam 

etti. Sempozyumlara, bu vesileyle düzenlenen gezilere birlikte 
katılmamız dostluğumuzu pekiştirdi. Her zaman gülümseyen siması ve 

içten davranışlarıyla insanın çabucak ısındığı bir kişiliği olan İlhan 

Hoca bilim ve edebiyat meclislerinde sohbetleriyle de aranan bir 
isimdir. Samimi, içten, hesapsız bir dostluğu vardır. Vefa timsali 

olduğunu rahatça söyleyebilirim. Her hâliyle insana güven verir. 

Konuşma üslubu da bu güveni pekiştiren başka bir özelliğidir.  

İlhan Genç, dünle yarın arasında köprüler kuran bir bilim adamı olarak 

da Eski Türk Edebiyatı akademisyenleri arasında seçkin bir yere 

sahiptir. O, çalışma alanını sadece Eski Türk Edebiyatı ile 

sınırlandırmamış, dünle bugünü ve yarını buluşturma, geçmişin tecrübe 
ve birikimini günümüze ve yarına aktarma, te’lif etme gibi bir yolu 

tercih etmiştir. Bir yandan metin neşrederken bir diğer yandan Klâsik 

Türk Edebiyatı Metinlerini anlamada modern yaklaşımlar konusunda 
engin bilgisini sergilediği görülür.  Batıdaki bilimsel gelişmelere bigâne 

kalmayan Genç, biçimci ve alımlamacıların metni anlama, Türk 

Edebiyatı metinlerinin okur merkezli yöntemlerle incelenmesi gibi 
modern yöntemler konusunda çalışmış, görüşlerini klasik şiirde 

uygulama yollarını araştırmıştır.  

Genç, Klasik Türk Edebiyatı’nın her alanında çalışmalar yapan bir 

bilim insanı olma vasfını, geniş Türk coğrafyasındaki edebi faaliyetlere 
dair yaptığı çalışmalarla da özgün bir kişiliğe sahiptir. Ahmed-i 

Yesevî’den Mevlana’ya kadar genişleyen ve derinleşen bir tecessüsü 

olduğu görülür. Türk coğrafyasının tamamı İlhan Genç’in çalışma 

* Prof. Dr., Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
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alanı içindedir. Kıbrıs’tan Balkanlara, Anadolu’dan Ortaasya’ya kadar 

nerede Türkçe ile bir edebiyat varsa çalışma sahası oraya kadar gider. 

Sezai Karakoç ve Fuzûlî’nin Leyla ve Mecnun’unu karşılaştırma 
çalışması ayrıca anılması gereken önemli bir eseridir. 

Genç, uzun yıllar eğitim fakültesinde çalıştığından eğitim konularına da 

eğilmiş; bilgi ve tecrübesini yazılarıyla ortaya koyarak çok yönlü bir 

bilim insanı olduğunu ispat etmiştir. Eğitim Amaçlarının 
Gerçekleşmesinde Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinin Yerini 

sorgulaması ve önerileri ilgililerin üzerinde durması gereken kıymetli 

çalışmalardır.  

Edebiyatın her alanıyla ilgilenen Genç, edebiyat dergilerindeki 

yazılarıyla da çağdaş edebî faaliyetlere ilgisiz kalmadığını şiirden 

tiyatroya kadar genişleyen bir yelpazedeki çalışma ve yazılarıyla ortaya 

koymuştur. Edebiyat bilimi ve edebiyat tarihçiliği İlhan Genç’in diğer 
önemli özellikleridir. Edebiyat bilimindeki gelişmeleri incelediği 

eserleriyle önemli bir boşluğu doldurmuştur. Edebiyat tarihi 

kitaplarında metinlere yer vererek öğrencilerin teorik bilgilerini test 
etme fırsatı elde etmelerini sağlaması çok değerlidir.   

İlhan Genç, bilimsel toplantılara her fırsatta katılmış, bilgi ve 

tecrübelerini aktarmaktan geri durmamış, bu meyanda ulusal ve 
uluslararası birçok sempozyum ve bilimsel toplantıda bildiriler 

sunmuştur. İlhan Genç, bilimsel yayınları dışında verdiği lisans, yüksek 

lisans ve doktora dersleri, yürüttüğü projeler ile pek çok yüksek lisans 

ve doktora tezi yöneterek Türk Dili ve Edebiyatı alanına önemli 
katkılarda bulunan alanında haklı ve itibarlı bir yer edinmiştir. 

Aziz meslektaşım, dostum Prof. Dr. İlhan Genç’in kişiliğini, bilimsel 

yayınlarını ve hocalığını, böyle kısa bir yazının içine sığıştırmak zor. 
O, klasik Türk edebiyatının çeşitli alanlarına yönelen tecessüsü 

yanında, özellikle teori ve edebiyat bilimi konularına eğilmesi ve bu 

sahada çalışmalar yapması ile dikkat çeken bir bilim adamı olup görev 
yaptığı kurumlara da kişiliği ve bilgisi ile değer katmıştır. 
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HANLAR HANI İLHAN HAN VEYÂHUT BİR GÜZEL İNSAN, 

MÜTEBESSİM CAN 

Atabey Kılıç* 

Sene 1990, aylardan Eylül idi sanırım. Rahmetli hocam, Prof. Dr. Tunca 

Kortantamer nezâretinde hazırladığım Üskübî'nin Şerh-i Telhîs'i 

başlıklı yüksek lisans tezimin savunması için, hocamın odasındayız. 

Mekân, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü, ikinci kat; loş koridorlar, hiçbir zaman aydınlık 

hatırlayamadığım hastâneden, laboratuvar ve kadavrahânelerden 

bozma yine karanlık odalar, ölgün sarı renkli duvarlar, yıllanmış ve 
yıpranmış zemin, kapıları dahi Nuh Nebî'den kalma hissi verecek kadar 

sâl-hurde, pejmürde... Koridora girdiğinizde sağdan üçüncü kapı, 

Kortantamer'in odasına açılıyor. L şeklinde bir oda, -hocam tasarruf 

niyetinde olduğu için- çoğunlukla karanlık, loş. Duvarlar, hemen 
tamâmen oradan buradan toplanmış kitaplıklarla kaplı, rafların içi 

dikine, enine, yanlamasına dizilmiş, değişik ebattaki kitaplarla, çeşit 

çeşit teksir kâğıtlarıyla lebâleb dolu... İlhan Ağabey'i sanırım ilk kez bu 
odada görmüştüm. Yoksa, yine aynı loş ve köhne binânın körfeze doğru 

bakan cephesine sıkıştırılmış Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeki sınav 

savunma odasında mı gördüm idi? Bilemedim. Her ne ise. İlhan 
Ağabeyi ilk görüşümde hâliyle neyin ne olduğunun ben de farkında 

olmadığım için edindiğim ilk izlenim, onun sessiz, sâkin, kendi hâlinde 

bir insan olduğuydu. Şöyle kapının ardına sığınmış, hâlinden pek de 

memnun olmayan bir duruş ile olanı biteni seyreden tedirgin bir insan 
görmüştüm, parlak yüzlü, geniş alınlı, orta boylarda… 

İlhan Ağabey ile hukûkumuz, fakirin 1995-2000 yıllarındaki İzmir 

mâcerâsı ile gelişti, dostluğumuz pekişti günden güne. Neredeyse her 
ay Buca Eğitim Fakültesi’ne gitmek, sevgili ağabeyimin değerli 

öğrencilerinden birinin tez savunmasında bulunmak, hatâlardan 

savâblardan dem vurduktan sonra resmiyet kısmını halledip o 
civarlarda bulunan mekânlarda dünyâ nimetleriyle kifâf-ı nefs eyleyip 

“râhatü’l-kulûb” sahrâsında tarassut ve nihâyet bir sonraki meşveret 

için hoş planlar yapmak, fakirin İzmir imtihânının buruk bir sevinç ile 

hatırladığı güzel cephelerindendir. Bu sahnelere iştirâk eden Ömer İnce, 
Mehmet Özer gibi güzel dostları her zaman hayırla yâd ederim. İlhan 

Ağabey’in kaç tez savunmasında bulundum jüri üyesi olarak 

hatırlayamıyorum ama, bildiğim ve hâlen yaşadığımız için hayret 
ettiğim bir şey var ki burada zikretmeden geçemeyeceğim. Çok 

* Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

 

32 

kıymetli ve ilmî açıdan istikbâl va’deden öğrenciler, ne hikmetse 

Eğitim Fakülteleri'ne yöneliyor, bize gelenlerde pek göremediğimiz bir 

yüksek merak, öğrenme isteği, zîreklik ile bizleri şaşırtıyordu. Bu 
kanâatime rahmetli hocamın da katıldığını hemen belirtmeliyim. Ne 

acıdır ki, tez jürilerinde bulunduğum gençlerin pek çoğu akademik 

seyâhatlerine devâm edemediler. Bir kısmı ise tabiî ki memleketimizin 

değerli bilim adamları olarak akademiyamızı tezyîn eylemekte… Bu 
husûsu da bu kısa hâtıra yazısında araya sıkıştırmış olmak, umarım hoş 

görülür. 

Bendeniz, İlhan Ağabey’in o gülen yüzünü, Dâvûdî sesin altındaki 
mülâyemeti, Buca günlerinde gördüm. Ağabeyimin, Bornova’ya 

geldiğinde -her nedense artık-, bir hayli gergin, tedirgin hattâ epeyce 

huzursuz olduğunu müşâhade ederdim. Onun ne derece nüktedân, ne 

kadar sıcakkanlı bir insan olduğunu gördükçe büyük imtihân yıllarım 
diye adlandırabileceğim Ege Üniversitesi mesâîmde ferahlama vesîlesi 

olduğunu da itiraf etmeliyim. Allah ondan râzı olsun. Herhangi bir 

karşılık beklemeden hasbî ve harbî davranmayı ne kadar özlediğimizi 
tarif etmem bile mümkün değil o hengâmede tabiî ki... İşte İlhan 

Ağabey, bize çöldeki vaha gibi oldu her zaman. Pek çok hüznümüzü 

paylaştık, sevincimizi de. Şikâyetlerimizin, huzursuzluklarımızın çoğu, 
ne hikmetse ortak idi. Düzce’nin münbit ovalarından kopup gelmiş bir 

müttakî, derviş-meşrep ile Kayseri’den hocasının yanına vefâ sâiki ile 

kerhen gelmek zorunda kalan İç Anadolu genci, hâliyle Ege havası 

hakkında pek çok ortaklık bulacaktır. Bu iştirâke hayâtımın en değerli 
ve güzel insanlarından, her bakımdan örnek, mümtaz bir şahsiyet olan 

Prof. Dr. Yavuz Akpınar hocamızı da dâhil etsek hatâ etmiş olmayız 

sanırım. Akpınar sülâlesinin her bakımdan asâletini temsil eden 
kıymetli Yavuz Hocamız, bizim dizlerinin dibinde huzur bulduğumuz, 

latîfeleri, hayata çok geniş bakışı ve olaylar karşısındaki soğukkanlı, 

basîretli ve dirâyetli duruşu ile âdetâ me'menimiz oldu. Rabbim, 
kendilerinden râzı olsun. 

İlhan Ağabey'in doçentlik jürisinde rahmetli hocam Prof. Dr. Tunca 

Kortantamer de var idi yanılmıyorsam. Hocanın yanında durmam 

hasebiyle hâliyle İlhan Ağabey, haber almak için can atıyordu. Vaziyeti 
bir türlü kendisine çıtlatamadım. Rahmetliden aldığı randevu saatinde 

odasına girmesi ile çıkması fazla sürmedi. Benim, rahmetli hocam Prof. 

Dr. Nezâhat Öztekin -ki kendileri tanıdığım en zarîf ve kibâr, hassas 
insanlardandır - ile paylaştığım hücreye gelince ağabeyimin ağzından 

çıkan şu cümle bizde yıllarca latîf bir pelesenk oldu: "Olumsuz yazmış 

yâ!" Haftalarca yaptığımız görüşmeler, sevgili ağabeyimi ne kadar 
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tesellî etti bilemem, fakat benzer sahneyi fakîr de tecrübe ettiği için ne 

desek boş kalır! Hepsi zamânın küflü, tozlu ardiyesinde yerini aldı... 

İlhan Genç, memleket kaygısı güden nâdir insanlardandır. İzmir 
hengâmesinde herkes kendince bir tuhaf yaşarken, biz onunla falanın 

tezi, feşmekânın hocamıza, bizlere verebileceği muhtemel zararlar ve 

onlara dâir tedbirlerden, öğrencilerden, ilimden vs. konuşur dururduk. 

Şimdiki gibi pek yaygın olmadığı için cep telefonundan değil, ev 
telefonumuzdan saatlerce süren itiraz, istişâre ve tedbir görüşmeleri 

muhakkak ki kayıtlıdır bir yerlerde. Neyi değiştirdik diye sorsak, cevap 

belki hiçbir şeyi olacak fakat, vicdânımız rahat, çok şükür... 

Fakîr, 2000 yılı Temmuz başında İzmir yılları defterini ince 

hesaplamadan, alacak verecek kısmına bakmadan kabaca dürdüğünde, 

vedâ faslını yine sevgili İlhan Ağabeyim, İnciraltı sâhilinde güzel bir 

mekândaki yemekli toplantı ve sohbet ile taçlandırmıştı. Bu güzel 
günde iki şey hiç hatırımdan çıkmaz. Birincisi, mekânın hemen 

yanındaki çiftlik gibi bir tesisin çitlerle çevrili kısmında, İzmir'in o 

bunaltıcı, rutûbetli havasında yarım saat boyunca hiç durmadan 
koşturulan bir boz atın gözlerimizin önünde önce yere serilmesi, 

ardından 10-15 dakika can çekişip rûhunu teslim etmesiydi. Hüzünlü 

bir yemekli toplantıdaki birkaç arkadaş, o sahneyi şaşkın şaşkın 
seyretmiştik, yüreğimiz burkularak. Bir yandan sohbet edip bir yandan 

dışarıyı seyrederken göz ucuyla bu güzel atı ve seyisini takip 

ediyordum. Ağzımdan çıkan cümle, "Hayvanı öldürecek!" olmuştu, 

öyle de oldu ne yazık ki... Zavallı hayvanın dizginlerini elinde tutup 
düşüncesizce koşturan o adam, acabâ cehennemin hangi katında ne tür 

muâmelât ile yaptıklarının bedelini ödeyecek? Çok şey söylenir, çok... 

İkincisi ise toplantıda bulunan arkadaşlarımın sanki tezkereye 
gidiyormuşum gibi, hüzünlü bir gıpta ile davranmalarıydı. Birkaç yıl 

önce Kuleli Askerî Lisesi'nden tezkere aldığımda da beni uğurlayanlar 

arasında bulunan kıymetli dostum Prof. Dr. Ahmet Günşen başta olmak 
üzere sevgili arkadaşlarımın ağzından şu cümle çıkmıştı: "Birâder! 

Arkana bile bakma! Hayırlı tezkereler..." Bu sahnede de arkadaşlarımın 

ağzından çıkmasa da tavır, üslûp, duruş, benzer cümleleri söyler 

gibiydi. Tabiî ki en çok İlhan Ağabey'de bu buruk hâli hissetmiştim. O 
zaman ne bileceksiniz ki birkaç sene sonra o da İzmir cenderesinden 

tezkeresini alacak ve güzel memleketi Düzce'ye intikâl edecek. Bu 

kısma hemen bir zeylimiz olsun: Senelerden bir sene, Kayseri'deyim 
artık; sevgili ağabeyim telefondan Dâvûdî sesiyle mûzip bir şekilde 

"Atabey! Bir arkadaş buraya (Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi) gelecek. Raportör lâzım. Uygun görürsen seni de yazmak 
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istiyoruz." cümlesine verdiğim cevap hâliyle olumlu idi. "Kimmiş 

ağabey bu arkadaş?" diye sorduğumda cevap kendisine yakışır netlikte 

idi: "Dosya gelince görürsün!" Birkaç gün sonra gelen dosyayı 
açtığımda hem güldüm, hem çok sevindim. Hemen telefon açtım ve 

"Ağabey, hayırlı olsun." dedim, cevap kısa ve mânidârdı: "Atabey! Sen 

daha önce yaptın, bitirdin o vazîfeyi. Benim de yeter artık. İnsan kendi 

memleketini istiyor. Annem, babam, âilem orada. Çocuklar, büyüdü..." 
Hâsılı, İlhan Han'ın profesörlük dosyasına raportör olmak da varmış 

kaderde... 

İlhan Han nereden çıktı diyenleriniz olacaktır. Anlatayım kısaca. 
Sevgili ağabeyimin mâhud telefonlarından biri yine. Hoş beşten sonra 

"TOBB'dan bizim Hasan, Dede Korkut metnini günümüz Türkçesine 

aktararak nüshalarıyla birlikte yayımlayıp yayımlayamayacağımızı 

soruyor. Ne dersin? Sana sormadan bir şey diyemedim." gibi bir cümle 
kullandı. Fakirde bir heyecan, bir tuhaf duygu; derhâl "Allâh'ın izniyle 

yaparız ağabey. Ne kadar mühlet veriyorlar?" deyiverdim. Her zamanki 

gibi tarifsiz bir yoğunluk içinde olmama rağmen Dedem Korkut 
Hazretleri'nin ismini duymak, büyük bir cesâret vermişti şüphesiz. Bu 

konuşmanın ardından Hanlar Hanı İlhan Han, gerekli bağlantıları 

sağladı ve riyâsetinde İsmail Hakkı Aksoyak kardeşimizin de dâhil 
olmasıyla Dede Korkut hikâyelerinin metnini günümüz Türkçesine 

aktarmaya başladık. Fakirin hissesine düşen altı hikâye, en az altı ay 

gece gündüz meczûbâne bir mesâî ile ete kemiğe büründü. 

Devâmındaki hikâyelere de İlhan Han ile göz attık, gereken 
düzeltmeleri yaptık ve ortak bir kalemden çıkmışçasına hüviyet 

kazandırmaya çalıştık. İki cilt hâlinde basılan eserin giriş kısmında 

İlhan Ağabey'in mufassal bir incelemesi vardır ki fakirin nazarında -
âcizâne- çok değerli ve emek mahsûlü bir çalışmadır, sağlam bir ilmî 

değerlendirmedir. En az altı ay süren Dede Korkut mesâîmizde İlhan 

Hocamızın öylesine latîf, öylesine zarîf hitaplarına muhâtap olduk ki 
anlatılmaz... Sâdece o yazışmalar bile belki de tezkire geleneğinin hoş 

bir devâmı olarak değerlendirilse eskimez edebiyatımızın günümüz 

mahsûlleri olarak yeni nesile fayda sağlar zannındayım. Fakir, 

yazışmalarımızda İlhan Ağabey'e ilkin Hanlar Hanı Bayındır Han 
şeklinde hitâb ederken bir müddet sonra Hanlar Hanı İlhan Han'a döndü 

unvan. İlhan Han'ın fakire hitâbı ise şu güzel Dede Korkut duâsını da 

iktibâs ettiği bir mektubunda olduğu gibi, Atabey Han idi : 
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"Eyvallah eyvallah iltifatına can kurban Atabey Han'ım hey! 

Kara dağların, Erciyes'in yıkılmasın 

Gölgelice büyük ağacın kesilmesin, 

Taşkın akan güzel suyun kurumasın, 

Kadir Tanrı seni namerde muhtaç eylemesin 

Koşar iken ak boz atın sendelemesin 

Vuruştuğunda kara çelik öz kılıcın çentilmesin!, 

Dürtüşürken alaca mızrağın ufanmasın, 

Ak sakallı babanın yeri cennet olsun! 

Ak bürçekli ananın yeri cennet olsun! 

Âhir sonu arı imandan ayırmasın 

Âmin diyenler Tanrı’nın yüzünü görsün 

Ak alnında beş kelime dua kıldık, kabul olsun 

Allah’ın verdiği ümidin kesilmesin 

Derlesin toplasın günâhınızı adı güzel Muhammet Mustafa 

Yüzü suyuna bağışlasın! 

Han’ım hey!" (26.6.2014 / 09.41) 

İlhan Han ile yüzlerce güzel hâtıramız var ve hamdolsun ki hiçbir 

zaman birbirimizi üzecek, rencîde edecek, az da olsa gönül iğbirârına 

sebep olacak hikâyemiz olmadı. Hâtıralarımızdan birini buraya almak 
faydalı olacaktır sanıyorum. Sene 2007, aylardan Nisan mı, Mayıs mı, 

tam hatırlayamıyorum. Yine İlhan Ağabey'in gönle huzur veren sesi ile 

ve son derece samîmî bir üslûpla yaptığımız telefon görüşmelerimizden 

biri. Hazret-i Mevlânâ'nın doğumunun 800. yılı vesîlesi ile Manisa 
Demirci'de bir öğrenci kulübümüzün hazırladığı programa davet 

edildiğimizi, kendisi ile birlikte kıymetli hocamız Prof. Dr. Nihat 

Öztoprak ve fakirin bulunacağı bir panelde bulunacağımızı muştuladı 
İlhan Ağabey. Sevgili babacığım Mithat Kılıç'ı daha bir iki ay önce 

kaybetmenin verdiği büyük bir boşluk ve tarifsiz bir rûh hâli içindeyim. 

Zannediyorum, sevgili ağabeyim, biraz da bu hâlden sıyrılmam için 
böyle bir teklifte bulundu. Her neyse, programın takvimi, benim ders 

programıma hiç uymuyor ama, olsun diyerek kabul ettik. Her birimizin 

nasıl bir sunum yapacağını da bir iki kez ayrı ayrı istişâre ettik. İlhan 
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Ağabey'e Hazret'in hayat hikâyesi; Nihat Hocamıza Mesnevî'nin ilk 18 

beytinin şerhi ve fakire de Mevlevî edebiyatına dâir bir konuşma nasb 

u ta'yîn olundu. Vakit gelince yola revân olduk. Uçakla şehr-i 
Kayseriyye'den İzmir'e güzel bir seyâhatten sonra fakiri, İstanbul'dan 

yine uçakla İzmir'i teşrîf eyleyen Nihat Hocamızı, Demirci 

Belediyesi'nin kıymetli başkanı Mithat Erşahin Bey'in makam aracı ile 

Demirci'ye râhat u huzûr ile ulaştırdı sevgili şoförümüz, bütün dikkati 
ve nezâketi ile o büklüm büklüm yolları aşarak. İlhan Ağabey, o zaman 

hâlâ Buca Eğitim Fakültesi'nde, dekan yardımcısı; fakirin hitâbı ile 

"Sayın Dekanım"ız... Yol boyunca, makam aracının içinde kim, ne, 
nasıl, ne kadar, hangi sırayla konuşacak sorularını cevapladıktan sonra, 

oradan, buradan ve bol nükteli bir sohbet geçti aramızda. Şoförümüzün 

tatlı tebessümlerini görmek gerekirdi... Demirci'ye vâsıl olduktan sonra 

önce belediye başkanımızın misâfiri olduk hâliyle. Hoş sohbetlerden 
sonra ve başkanımızın iki üniversite bitirmiş olmasından bulduğumuz 

huzurla Demirci merkezinde bulunan ve fakirin üzerinde birkaç 

karalamasının bulunduğu Ma'rifî tarîkatı dergâhına gittik, hazîreyi 
gezdik, kabirleri ziyâret ettik; içimiz burkuldu tabiî ki... Türk irfânının 

çok önemli kültür ocaklarından olan Ma'rifiyye'nin Ege bölgesindeki en 

mühim ve büyük dergâhlarından birinin perişan hâli, hazîresinin ve 
kabirlerin orada burada talan edilmiş vaziyette bulunması, hattâ 

üzerinden -hangi sâik ile ise artık- ana yolun geçirilmesi, insanı tarifsiz 

bir hüzn ü kedere gark ediyor. Daha ne diyelim? Burada bulunan mezar 

baş taşlarının birkaçının belediye binâsının önünde ters bir şekilde 
toprağa gömülü olarak teşhîr edilmesi de ayrı bir hüzün sebebi. Hele ki 

kıymetli belediye başkanımızın, fakirin erenler ile ilgili güzel 

cümlelerini duyunca serd ettiği cümleler, çok şaşırtıcı idi. 

Biz geçelim panel faslına. Demirci ilçesi, Manisa iline bağlı, fakat târih 

boyunca da hep ucra veyâ taşra olmuş; ulaşımı çok zor. Hâliyle fazla 

büyümemiş; nüfus artmamış, yeni binâlar ilçeyi fazlaca işgâl etmemiş. 
İlçenin, panel için uygun tek mekânı, bir sinema salonu, 300-500 

kişilik. Perdenin önüne masalar kurulmuş; sağlı sollu, üzeri güzel ve 

temiz örtülerle sarılmış. Salon, hıncahınç dolu. Ön kısımda tabiî ki 

belediye başkanımız ve kaymakamımız başta olmak üzere ilçe 
protokolü yer alıyor; arkalara doğru öğretmen kardeşlerimiz ve 

öğrencileri, daha geride, mahallî kıyâfetliden tutunuz, baş örtülü 

hanımefendilere, modern usûlde giyimlilere, küçük yaşta olanlardan 
gençlere, orta ve ileri yaştakilere kadar her renkten oluşan çok hoş bir 

manzara arz eden sâde vatandaşlarımız... Sözü İlhan Genç Ağabey aldı, 

Dâvûdî sesi ile son derece ciddî bir üslûp ve tavır içerisinde Hazret-i 
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Mevlânâ'yı Belh'ten, Horasan'dan Anadolu'ya getirmeye çalışıyor; 

fakat serde muallimlik var ya, kelimeler çoğaldıkça çoğalıyor, cümleler 

uzadıkça uzuyor. Yarım saat geçti, sayın Dekanımız, Hazret'i hâlâ 
Nişâbur civârındaki hâli ile anlatıyor da anlatıyor. Arada bir göz göze 

geliyoruz, elimle de makas işâreti yapıyorum artık kesme vakti geldi 

diye. Bir on dakîka kadar daha konuştuktan sonra sayın Dekanımız 

(İlhan Bey), konuşmasını bitirdi, fakat bu arada salonun arka kısımları 
önemli ölçüde boşalmıştı. Sevgili Hocamız Nihat Öztoprak da sıra 

kendisine gelince sinema perdesine yansıtılan bir güzel sunum 

üzerinden ilk 18 beyti şerh etmeye başladı, elinde uzatmalı işaret kalemi 
ile beyitleri, harfleri, cümlelerin nasıl tercüme edileceklerine dâir 

hususları perdenin önünde uzun uzadıya, titiz bir bilim adamı tavrıyla 

anlattı. Yarım saati aşkın süren anlatımda "Bişnev" kelimesinin 

izâhından ileriye geçmek, ne hikmetse mümkün olmadı. Bizim için 
hikmet pınarı mesâbesindeki cümleler, hâliyle sâde vatandaşın ilgisini 

çok çekmemiş olmalı ki salonun kalan diğer yarısı da peyderpey taşra 

çıktı; kala kala orada burada oturan tek tük ve muhtemelen terk etme 
husûsunda epeyce mütereddit kalan vatandaşlarımız ile öğretmenler ve 

protokol üyeleri kaldı. 45 dakika sonunda oturum başkanımızın nâzik 

ikâzı üzerine Nihat Hocamız da konuşmasını hitâma erdirdi ve kendi 
aramızdaki antlaşmaya göre sıra fakire geldi. Söz verilir verilmez ilk 

cümlem "Ben fazla vaktinizi almayacağım." oldu, devâmını 

getiremeden salondakilerden öyle kuvvetli bir alkış geldi ki bir müddet 

beklemek zorunda kaldım. Hepimizin yüzünde tatlı bir tebessüm tabiî 
... Mevlevî kültürü ve edebiyatı üzerine kısa bir konuşmadan sonra, 

susmamla berâber aynı alkış tûfânı bir dahi kopmasın mı? Daha sonra 

soru-cevap faslında da benzer latîfelerle havayı bir hayli yumuşattık. 
Bizim burada kelimelerle letâfetini anlatamayacağımız o güzel sahne, 

hangi sempozyum veyâ ilmî faâliyette karşılaşsak muhakkak 

zikrettiğimiz, özellikle İlhan Ağabey'in tezkireci tavrı ile her toplantıda 
teferruâtla aktardığı, eş dost ve değerli arkadaşlarımız arasında 

varyantları bile oluşmaya yüz tutmuş bir güzel hâtıra olarak kaldı 

hâfızalarımızda. Keşke bu sohbetler ve nakiller görüntülü olarak 

kaydedilebilseydi de Ankara, Kayseri, Diyarbakır, Antalya, Uşak, 
Nevşehir, Düzce, Bakü gibi şimdi hatırlayabildiğim edebiyat 

mahfillerindeki o canlı ve insanların yüzlerini güldüren dost 

meclislerinden birer hisse herkese nasip olsaydı... 

İlhan Genç Ağabey, bizim Kayseri, Antalya, Mardin gibi şehirlerde 

Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu çatısı altında 

düzenlediğimiz Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu serisinin de her 
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zaman müdâvimi ve en renkli simâlarından biri olmuştur. Bu 

sempozyumlarda yaşadıklarımızın bir kısmını bile aktaracak olsak 

onlarca sayfa tutacaktır şüphesiz. Kendilerinin Düzce'de Halûk İpekten 
adına gerçekleştirdikleri sempozyum bile, tek başına bir hâtıra kitabı 

oluşturacak güzelliğe, letâfet ve zerâfete, kıymetli hâtıralara sahne 

olmuştur. 

Fakir, İlhan Genç Ağabey'in her zaman güler yüzünü gördüm; ara 
bulucu olduğuna, devletin ve milletin menfaatlerini üstün tuttuğuna 

şâhid oldum, ilmî kaygılarının yanı sıra insânî kaygılarının da baskın 

olduğunu bildim dâimâ. Fakat, belki de İzmir gibi bir mekânda, üstelik 
devletin, milletin, inanan insanımızın ciddî sıkıntılar yaşadığı bir 

devirde İlhan Genç Ağabey, dînine, diyânetine, ibâdetine sadâkati ile 

de ma'rûf birisi olarak daha da dikkat çeker, çekmelidir. O zor günlerde 

en temel dînî ibâdetleri bile yerine getirmek, bâzı hocalarımızın ısrarla 
îkâz ettiği üzere fişlenmek demekti ve istikbâlimiz kötü olabilirdi.(!) 

Buna rağmen, dik duran, taviz vermeyen ve fakat devletine, milletine 

âidiyetini hiç unutmayan birkaç güzel insandan biri olmuştur Hanlar 
Hanı İlhan Han. Bakmayın siz, bugünlerde modanın esiri olmuş 

gâfillere, mâziden haberi olmayan balık hâfızalılara, ebeden dünyâda 

kalacakmış gibi şuursuz yaşayan tavâyife ve bir dahi bukalemun-
meşrep uzun dillilere... 

Bir güzel insan için ne söylenir ki daha fazla? Çok söz, ancak zihin 

bulandırır. Muhabbet, kalbîdir; gözlerden okunur, kişinin 

seslenmesinden, hitâbından. Muhabbeti fazla izhâr, zannımızca, sırrı 
fâş addedilebilir. 

Rabbimiz, ilim âlemimize İlhan Genç gibi derviş-meşrep, gayûr ve 

mütevâzı âlimler nasip eylesin. Devletten alacağını hesâb eden her 
cenâhtan asalakların değil de ona nasıl hizmet edebilirim aşkı ile yanıp 

tutuşan, ömrünü bu yolda harcayan mütebessim insanların sayısı artsın, 

azalmasın... Âmîn! 

Sözü, Şeyhülislâm Yahyâ Hazretleri'nin meşhûr beyti ile bağlayalım: 

 Cihanda âşık-ı mehcûra sanma râhat olur 

 Neler çeker bu gönül söylesem şikâyet olur... 
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ÖRNEK BİR AKADEMİSYEN: KADİM DOSTUM İLHAN GENÇ 

Recep Yıldırım* 

Üniversite camiasında edebiyatımızın duayen hocalarının izni süren 

pek çok bilim insanımız yetişmiştir. İşte bunlardan biri de bir 

akademisyen olarak tanıdığım değerli hocamız, meslektaşımız ve aynı 

zamanda uzun yıllar teşrik-i mesaide bulunduğum Prof. Dr. İlhan 

Genç’tir. 

Her ne kadar Tarih alanında çalışmış bir öğretim üyesi olmakla birlikte 

anabilim dallarımız ayrı olsa da Türk Dili ve edebiyatıyla aynı bölüm 

çatısı altında bulunduk uzun süre. Bu vesileyle de bölümün diğer 

anabilim dallarıyla da yakın ilişkiler tesis ediyorduk. İlhan hocamızla 

olan tanışıklığımız da bu şekilde başlamış ve zaman içinde yakın 

dostluğa dönüşmüştür. Öteden beri eski edebiyat alanında çalışanların 

fazla olmadığını duyardım. Bu, ne derece doğrudur, bilemiyorum. 

Ancak İlhan hocamın bu sahanın artık duayenlerinden olduğunu, 

değerli hocalar yetiştirdiğini, yaptığı bilimsel çalışmalarıyla çok takdir 

edildiğini gören, duyan birisiyim. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine Fırat 

Üniversitesinden geldiğim 1993 yılında tanıdım kendisini. Şöyle geriye 

dönüp baktığımda demek ki otuz yıla yakındır tanıyorum değerli 

hocamızı. İlhan hocam, Buca Eğitim Fakültesinde yeri geldi bölüm 

başkanlığımızı yaptı, yeri geldi ben bölüm başkanlığı yaptım. 

Gözlemlediğim kadarıyla çözüm arayan, sorun gideren bir öğretmendi. 

Yani Eski Türk edebiyatının bu duayen hocası insan ilişkileri dersinin 

de bulunmaz bir öğretmeniydi. 

İlhan hocamızın öğrencileriyle ve hoca arkadaşlarıyla bir ağabey, bir 

baba diyaloğu çerçevesindeki yaklaşımı takdire şâyândır. Ne zaman 

odasına gitsem, onu bir öğrenci grubuyla görürdüm. Onların, ya 

anlayamadıkları ders konularını açıklarken ya da bir sorunlarını 

dinlerken bulurdum. 

* Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi (Emekli) Öğretim Üyesi.
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İlhan Genç hocamızın bu özelliğini, öğrencileri kadar Fakültemizin 

hocaları dahi bilirdi ki, bu özelliğinden dolayı dönemin dekanı, dekan 

olur olmaz onu yardımcısı yaptı. İlhan hocamız sorunlara çözüm odaklı 

yaklaşımıyla ve iletişime açık yönüyle Dekan Yardımcılığı döneminde 

de görevini başarıyla sürdürmüştür. 

Hocamızın Buca Eğitim Fakültesindeki başarıları, taa Düzce 

Üniversitesinde yankılandı. Hocamız orayı da aydınlatmak için Düzce 

Üniversitesine transfer oldu.  

Başarılarının devamını dilerim değerli hocam. 

Sağlık dolu nice yıllar sana ve sevdiklerine… 
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KADİM DOST 

Meryem Yurdakul* 

Prof. Dr. İlhan GENÇ, kadim bir dosttur. Tanışıklığımız 1976 yıllarına 

dayanır. Güvenilir kişiliği ile kısa sürede saygı ve sevgimizi kazanmış 

adeta aile fertlerimizden biri sayılmıştır. Öyle ki çocuklarımız 

tarafından amca olarak kabul görmüştür. 

Dürüst ve çalışkanlığı sayesinde kısa sürede Polatlı Lisesi öğretmenleri 

ve öğrencileri tarafından sevilen, sayılan ve iz bırakan öğretmenler 

arasında yerini almıştır. 

Polatlıda yayınlanan Polatlı gazetesindeki edebî yazıları ile Polatlı halkı 

tarafından da kısa sürede mümtaz kişiliği ile tanınmıştır.  

Polatlı Lisesinde göreve başladığı ilk yıllarda çalışkanlığı ile kısa 

sürede keşfedilmiş ve Müdür Baş Yardımcılığına kadar yükselmişti. 

Buradaki başarılı çalışmalarının da farkedilmesiyle İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğüne atanmış, orada da başarılı çalışmalarına devam etmiştir.   

İlhan Genç ile aile dostluğumuz İzmir’de de devam etmiştir. Rahmetli 

eşimin rahatsızlığında bizimle yakınen ilgilenmiş hatta acile arabası ile 

bizzat götürmüş, o gün kardeş gibi yanımızda bulunmuş, vefatı dolayısı 

ile defin işlemlerinde de hep yardımcı olmuş, yanımızda olmuştur. 

Bundan dolayı kendisine ayrıca müteşekkirim. 

Çalışkanlığı ve mümtaz kişiliği sayesinde, şimdi layık olduğu yerde ve 

hâlen doğduğu topraklarda aşk ve şevkle görevine devam etmektedir. 

Değerli meslektaşıma sağlıklı ve başarılı nice yıllar dilerim. 

Not: Kadim dostumuz hakkında bir yazı isteyerek, bize vermiş 

olduğunuz bu fırsattan dolayı, kitabın editörlerine ayrıca teşekkür 

ederim. 23.10.2022. 

* Millî Eğitim Bakanlığı, (Emekli) Öğretmen.



42 

BİR GÖNÜL İNSANI: İLHAN GENÇ 

Ahmet Zeki Güven* 

Bu satırlara aslında nasıl başlanır, bilemiyorum. İlk kez armağan kitapta 
bir nevî hatırat tarzında yazı hazırlıyorum. Tabi bunların hiçbir önemi 

yok. Beni asıl düşündüren üzerimde bunca emeği olan ve bugün 

bulunduğum yerde önce Allah’ın sonra kendisinin emeklerini her daim 

hissettiğim Hocam Prof. Dr. İlhan GENÇ’i cümlelere sığdırmaya 
çalışmak. Hangisinden başlayayım, bilemiyorum. Lâkin bildiğim şey 

benim Hocama karşı hissettiğim bu duyguları Hocamla tanışan herkesin 

hissettiğidir. Yanılmıyorsam Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği 4. sınıfta okurken Hocamla 

karşılaşmıştım ilk kez. Konu Alanı Ders Kitabı İncelemeleri dersinde. 

Biraz yolun sonunda sanki karşılaşmıştım Hocamla. Ancak öyle ya, her 

bitiş aslında yeni bir başlangıçtır. Hocamın gerek öğrencilerle diyaloğu 
gerekse hitabeti ilk anda beni çok etkiledi. Daha 2. hafta asıl uzmanlık 

alanının Klasik Türk Edebiyatı olduğunu öğrenince hemen odasında 

aldım soluğu. İlhan Hocamı odasında ziyaret edip klasik edebiyatı çok 
sevdiğimi ve izni olursa lisanstaki bütün derslerini programım elverdiği 

ölçüde izlemek istediğimi söyledim. Kendisi de her zamanki nazik 

tavrıyla “Elbetteee Ahmet, gelebilirsin, olur tabi” cevabını verdi. 
Hocamın her girdiğim dersinde ayrı bir zevk alıyordum. Âdeta klasik 

edebiyata tutulmuştum. Kezâ o edebiyatın bütün incelikleri Hocamda 

da kendisini hissettiriyordu. Hocam derslerde kimi zaman gazel 

okuyup, çözümlerdi öğrencileriyle birlikte, kimi zamansa bir kaside. 
Bazen de vezni bulurduk hep birlikte. Üniversiteye gelmeden önce 

vezin bulma işi benim çok da becerebildiğim bir iş değildi. Ama 

Hocamla birlikte vezni keyifle bulmaya, gazelleri orijinal yazımıyla 
okumaya başladım. Her geçen gün Hocama ve dersine olan ilgim arttı. 

Öyle ki sınıfta başlayan derslerimiz bazen derslerin bitimiyle Hocamın 

odasında devam eder, ona derste işlediğimiz konularla ilgili sorular 
sorardım. Hocam da, sağolsun, bir gün bile beni reddetmeden anlatırdı 

sorularıma cevaplarını.  

Tabi Hocamızın odasında öğrendiğim sadece klasik edebiyat değildi. 

Aslında bir nevi yaşamı, erdemi, hoşgörüyü bizatihi Hocamda gördükçe 
kendime düstur edinmeye çalışıyordum. En gergin anlarda bile öfkesine 

hâkim olan Hocamın normal bir insanın çok sert tepkiler verebileceği 

durumlar karşısında sadece “Ya hu” deyişi kulaklarımda hâlâ. Yüksek 
tonda ya hu, sonrasında ise hoşgörüyle sarmalanmış cümleler. 

* Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi.
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Öğrenciyle diyaloğu da aynı şekildeydi Hocamın. Onca sene geçti, 

birlikte geçirdiğimiz zamanlarda pek çok öğrenci geldi gitti Hocamın 

yanına, her biriyle aynı tonda, aynı hoşgörü edası, aynı babacan tavırda 
konuşurdu. Bunu burada anlatmam ne kadar doğru bilemiyorum ancak 

anlatmak içimden geldiği için aktaracağım. Muhtemelen Hocam 

hatırlamayabilir. Bir gün Hocamızla odasında oturuyor, yine klasik 

edebiyat üzerine sohbet ediyoruz. Ben soruyorum kafamdaki cevapsız 
soruları, Hocam cevaplıyor. Sene 2003. Koyu bir sohbete başladık. 

Neden sonra bir öğrenci içeri girdi, dersle ilgili bir şeyler sorduktan 

sonra maddi sıkıntısı olduğu için bayramda memleketine 
gidemeyeceğini söyledi. Hocam ayağa kalktı, elini cebine attı, her 

zamanki babacan sesiyle “Evladım 70 lira param var, bunun 50 sini 

sana vereyim, 20 lirasıyla ben ayın 15 ine yetişeyim” deyince çocuk 

teşekkür ederek alamayacağını söyledi. Hocam da yeniden “Al 
evladım, ailenin yanında geçir bayramı, bayramlar birlik beraberlik 

günleridir.” deyip öğrenciyi uğurladı.  

Buna benzer daha kaç olay yaşadım, inanın unuttum. Hatırladığım şey 
Hocamın hep cömertliği, güler yüzlü ve babacan tavrı. Lisans 

yıllarından sonra Hocamla yüksek lisans yapmak da nasip oldu ki, o 

dönemin de bana çok ciddi katkıları oldu. Yine ders döneminde 
Hocamızı hayran hayran dinlerken aklıma lisansta girdiğim derslerde 

işlediğimiz gazeller geliyordu. Hatta bir gün dersin sonunda “Hocam 

sizin gazel okumanızı çok özledim, hatta siz gazel okuyunca benim içim 

bir başka oluyor, âdeta kendimi o dönemde hissedip âşık olasım 
geliyor” deyince mütebessim çehresiyle gülümsediğini hatırlıyorum.  

Yüksek lisans eğitimimden sonra doktoraya Türkçe Eğitimi bölümünde 

devam ettiğimde de Hocam, elini üzerimden çekmedi, pek çok noktada 
önümü açtı. Akşamları evine gittiğimde masaya oturup tezimle 

ilgilenirken eşi Gülcan teyzenin yaptığı lezzetli ikramlar ve bir o kadar 

dumanı üstünde lezzetli içtiğimiz çaylar. Üzüldüğüm, yorulduğum 
zamanlarda hep destek oldu, kol kanat gerdi Hocam. Hâlen geçmişe 

dönüp baktığımda akademik hayatta var olmamda en başat faktörün 

Hocam İlhan Genç olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaman çok hızlı 

geçiyor gerçekten. Her ne kadar şu anda fizikî olarak Hocamdan uzakta 
olsam da gönlüm hep onunla ve Hocam bana ne zaman “Ahmet” diye 

seslense ben inşallah hep orada olacağım. İyi ki varsınız Canım Hocam, 

Allah size sevdiklerinizle sağlıklı, çok uzun ömürler versin… 
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İLHAN HOCAMIZ 

 Şahin Baranoğlu* 

1980’li yılların sonu gibiydi, Buca Eğitim Fakültesindeki İlhan Genç 
Hocamızın asistanı olan arkadaşım benden borç istedi. Âdetim 

olmadığı hâlde telaşından şüphelenip paranın ne için gerekli olduğunu 

sordum! O zamanlar ikinci öğretim harçları çoktu ve bazı öğrencilerin 

paraları yetişmemiş bir öğrenci de hiç ödeyememişti. 

Arkadaşım, “Ben karşılarım hepsini, maaşı alınca sana olan borcumu 

da öderim.” dedi. Niye sen üstlendin ki hepsini dediğimde ise 

öğrencilere danışmanlık ettiği için durumu sadece kendisinin bildiğini, 
“Hocalar duysa elbette öder ama yardım toplamış gibi oluruz ve 

öğrenciler üzülürler.” cümlesiyle ifade etti. “Cebimde yoktu, 

yüreğimden verdim” sözünü şair, her hâlde böyle durumlar için 

söylemişti. 

Ne verdiğimi, ne ödendiğini ve o öğrencilerin kimler olduğunu hiç 

bilmedim ama şairin 

Eylerim hep böyle müstesnâ güzeller intihâb 
Tab-ı müstesnâ pesendim dilberimden bellidir 

mısralarının dilber için değil de asistan için, bilim insanı tercihi için 

söylenmiş olması gerektiğini bir türlü aklımdan çıkaramadım ve meslek 
hayatımda devlet kadrolarına eleman alırken hep ölçüm, İlhan Hocamın 

bu ölçüsü oldu. Çünkü tercihler bilhassa amme adına yapılan tercihler, 

memuriyetin hatta mevcudiyetin ebediyete emanet edilerek 

ölümsüzleştirilmesi oluyor ki bir akademisyen, kadrosuna hangi 
kıstaslarla gelirse, kendinden sonrakilere de aynı muameleyi 

uygulamak durumunda kalıyor.  

İlhan Hocam deyince söze bu olayla başlamamın sebebi şudur: Söz 
konusu arkadaşım, asistan olmak istediği bir başka üniversitenin 

sınavına bile giremeyip MEB’de görev almak zorunda kalmış ve yılın 

öğretmeni seçilmişti. Yani İlhan Hocamız kendi öğrencisi olmadığı 
hâlde hak eden birini bulup akademiye kazandırarak o öğrenci 

harçlarının dolaylı sponsoru olmuştu. İlhan Hocamın kendisinin de lise 

öğretmeniyken asistanı gibi bir öğretmen olduğunu, öğrencisi olan Prof. 

Dr. Hasan Yüksel’den (ADÜ Tıp) yıllar önce öğrendim. Her 
görüşmemizde İlhan Hocasına selam gönderirken ceketini düğmeler ve 

* Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim
Üyesi. 
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parayla arası hiç olmayan ve özel muayene bile yapmadığını duyduğum 

bir akademisyendir Hasan Hocamız. 

Dokunduğu her insanda böyle hoş sedalar bırakan İlhan Hocamla Buca 
Eğitim bahçesindeki gezintilerimizde duyduğum Nedim’in 

Mest kendi güler altındaki rahş oynardı 

bercestesi veya İzzet Molla’nın 

Meşhûrdur fısk ile olmaz cihân harâb 
Eyler anı müdâhane-i âlimân harâb 

şiirlerinin de İlhan Hocamdan yadigâr sedalarla ilgisi olduğu belli. İlhan 

Hocamızdan şiir dinlemeyen yoktur, hele Baki’yi ondan dinleyip de 
mest olmayan olmaz. Ama irticalen okuduğu şiirlerin hemen hepsinde 

bir Nef’î, bir Keçecizade, bir Koca Ragıp edası vardır. 

2012 yılında Aydın’da Ege Bölgesi Dilcileri Çalıştayı için Prof. Dr. 

Ahmet Bican Ercilasun Hocamızı onur konuğu olarak davet ettik, o da 
hem açılış hem kapanış konuşmalarıyla etkinliğimizi şereflendirmişti. 

Hocamızın kapanıştaki son tembihi ilginçti. Mealen:  

Sakın ola ki belli kişilerin arkasında toplanıp, diğerini kaynak 
göstermemek, sadece kendi ekibinizle çalışmak gibi kolaycı yollara 

sapmayın. Bu tavır, alana ihanet olur.  Türkoloji bir ailedir, kimseyi 

kimseden ayrı düşünmeyin. O zaman hem siz yol alırsınız hem de bu 
alan mesafe kaydeder aksi hâlde bu bâkir bilim alanı, size maruz kalmış 

olur… 

Özetle Ahmet Bican Hocamız beraber olun, birlikte çalışın ama 

aynılaşmadan tek başınıza var olun diyordu gençlere Aydın’da. Ben 
İlhan Hocamın dilcilere yönelik bu tavsiyeyi sevgi çerçevesinde 

Buca’da dilci, edebiyatçı, tarihçi, fenci herkesi kapsayacak şekilde 

gerçekleştirişine şahit oldum. O herkesi kucaklayarak kendi atmosferini 
oluştururdu. Onun yanında birinin dedikodu erbabı olduğu söylense 

önce sıcacık güler sonra da “Kıylukâl  ferah verir, râhatü’l-kulûbdür.” 

diyerek dedikoducuyu bile hoş görür, dışlanmasına izin vermezdi. 
Padişahlara yazılmış kasidelerdeki övgüde ipin ucunun kaçırılışına dahi 

gülmez “O yalakalık değil öğüttür; yani adaletli ol, hayırlı işler yap diye 

padişaha yol göstermektir.” derdi.  

Atatürk ve neslinin Cumhuriyet’i kuruş kodlarıdır Ahmet Bican ve 
İlhan Hocalarımızın bu yaklaşımları. Bir devlet görevlisi sizi üzerse ona 

kızmayın, bunu nasıl daha iyi bir hâle getirebiliriz diye çare arayın 

diyordu Mustafa Kemal. Hep şikâyet etmekten, kötümserlikten, 
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Geotrupes stercorarius gibi bir araya gelip kokuşmaktan men ediyordu 

gençliği öğütleriyle. 

Elbette karşılıksız olmadı İlhan Hocamın sağladığı bu huzur iklimi. 
Bugün Buca Eğitim mezunları, kurumlarıyla haklı bir gurur 

içindeyseler İlhan Hocam ve değerli çalışma arkadaşlarının etkisi 

büyük. Öğle yemeğinde Prof. Dr. Hasan Hüseyin Mert Hocamla 

gördüğüm İlhan Hocamı ikindi vakti müstahdem Samim ile ıhlamurun 
altında çay içerken bulmak mümkündü hep. Cevabını bildiğim hâlde 

sadece ne diyeceğini merak ettiğim için bir müstahdeme İlhan Hoca 

sevgi ve saygısının sırrını sorduğumda aldığım cevap psikoloji 
makalesi gibiydi: Hocam sağ olsun herkes bizim hâlimizi hatırımızı 

sormasına sorar da dinleyen pek olmaz! Ne söylediğimizi sorsanız, 

soran garibin haberi bile olmaz… Lafın gelişi sorarlar, alçak gönüllü 

görünmek için; ama İlhan Hocam sordu mu gözümüze bakar, dinler ve 
anlar bizi.  

Hani Cemil Meriç namaz kılanın psikoloğa ihtiyacı olmaz diyor ya 

İlhan Hocamızla bir şekilde ilişkisi olmak da böyle bir şey. Bunca 
gayretle ifadeye çalıştığımız bir gerçeği, belki ilkokul mezunu bir 

müstahdem bizden daha veciz daha unutulmaz anlatıyor. 

Şimdi “Konuştuklarınızın çoğunda düşünce yarı yarıya katledilir; 
çünkü enginlerin kuşudur düşünce, kelimelerin kafesinde kanatlarını 

açsa da uçamaz.” diyen Halil Cibran’a kulak vererek sözü kesip, 

çoğunu ilkin İlhan Hocamdan duymuş olduğum mısralara gelelim: 

Ey pây-bend-i dâm-geh-i kayd-ı nâm ü neng 
Tâ key hevâ-yı meşgale-i dehr-i bî-direng         

Bâkî 

 
Bahtludur şol kişi kim dünyede adı kala 

Ölmedi diri durur âb-ı hayât içmiş gibi         

Âşık Paşa 
 

Nâzenîn bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi 

Geldi geçdi tuymaduk bir kuş konup uçmış gibi       

Âşık Paşa 
 

Künc-i mihnette rakîbâ bizi tênhâ sanma  

Yâr ger sende yatursa elemi bende yatur           
Bağdatlı Ruhi 
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Dil bağlamayız biz girih-i zülfüne zîrâ 

Âzâdelere kayd-ı taalluk ne belâdır    

Nef’î 
Ben ayımı yerde gördüm, ne isterim gökyüzünde 

Benim yüzüm yerde gerek, bana rahmet yerden yağar 

 Yunus Emre 

Her neye bakarsan kendi yüzündür 
Kimde ne görürsen kendi özündür 

Yunus Emre 

Yorıglı bulıt teg yegitlikni ıdtım 
Tüpi yel keçer teg tiriglik tükettim 

Yusuf Has Hacib 

Yâr ağyare yâr olmuş anunçün Vasfî 

Akar gözüm yaşı her bir kenardan 
Vasfî 

Sayın İlhan Hocam, rahmetle andığımız Mehmet Kaplan Hocamızın 

emeklilik yemeğinde öğrencisi Birol Emil Hocam: 

Efendimsin cihânda i’tibârım varsa sendendir 

Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir 

der. Rahmetli hocamın bu şiiri duyunca hissettiği ruh hâlini, tanıştığınız 
herkese karşı siz de hissedin; çünkü herkes size dair benzer şeyler 

düşünüyor. Siz ömrünüze sığan hayatlarınızla bunu hak ettiniz. Başka 

diyarlarınızı görmedim, duydum ama ben 1993’e kadar İzmir’deydim 

ve şahidim bu hâlinize. Siz hiçbir şeyi vermeğe az bulmadınız ve 

İyi ki vakit oldu. 

İyi ki sizi tanıdık. 

Işığınız, şevkiniz hiç sönmesin şavk hatta ziya olsun inşallah. Sizi bu 

dünyada gül yolundan ayırmayan Rabb’im uhrada da güle komşu 

eylesin; çünkü siz, insanlara şita faslında -hatta çok zaman zemheride- 
kırmızı güller armağan ettiniz hep. Vasfî ya da Oscar Wilde’ın 

yazdığını siz yaşadınız, yaşattınız. Hiç kimseden hiçbir şey almadan 

hep verdiniz. Uğradığınız haksızlıklara bile sakince gülüşünüzün hayali 
hep duracak ıhlamurun altında.  

Vasfî, 

Bir yirde ateş yansa çok dem nişan gitmez 

der. Siz de her değdiğiniz nazarda nişanı silinmeyecek ateşler yaktınız. 
Sizin şahsınızda size ve sizin gibi Anadolu insanlarına üniversite 

kapılarını açanlara da şükranlarımı arz ederim. 
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ASIL OLAN HOCALIKTIR 

Fatih Alper Taşbaş* 

Okumuş olduğunuz satırları yazmak üzere, masaya 
oturduğumda bir anda on sekiz sene öncesine, Buca Eğitim 

Fakültesi’nin yüksek tavanlı ve kocaman pencereli dersliklerine gittim. 

Zamanda yolculuk mümkün değil, derler... Ne büyük kandırmaca… 

İşte orada, pencere kenarında, arka sırada oturuyorum. Tahtada, birkaç 
beyit… Çok güzel bir el yazısıyla yazılmış. Dersliğin içinde nağme 

nağme yükselen bir ses duyuyorum. Su gibi akıp gidiyor ses ve sesle 

beraber şiir kanatlanıyor. Dersliğin alabildiğine uzun duvarlarına, 
oradan pencerelere ve tavana yöneliyor, sonra kulaklarımıza, zihnimize 

ve gönlümüze doluyor:  

“Ravzâ-i kûyına her dem durmayup eyler güzâr 

Âşık olmuş gâlibâ ol serv-i hoş reftâra su.” 
Şiirli nağme son bulduğunda, kalem tutan bir el ve çerçevelerin ardında 

parlayan bir çift göz geliyor gözlerimin önüne. Kalemin sahibi, 

öğrencilerine (bizlere) gülümsüyor. Babacan bir gülümseme, sıcak ve 
hepimizi kucaklayan bir gülümseme bu. Anlatıyor, dinliyoruz; 

soruyoruz, anlatıyor. Ses anlattıkça vezin, kafiye, kelime, sembol ve 

imge perdelerini açıyor, sonra bir kapı aralanıyor. Bir derslik dolusu 
genç insan, edebiyata doğru yol alıyoruz. Yanı başımızda sesin ve 

kalemin sahibi, İlhan Hocam… 

Hocam sadece verdiği dersleri ilgiyle, dikkatle ve severek dinlediğimiz 

bir akademisyen değildi; aynı zamanda, derdi olanın ve sıkıntıya 
düşenin çaldığı kapının ardındaki “hocamız”dı. Ve bu kapı bütün 

öğrencilerine her zaman açıktı. Düşünüyorum da henüz lisans eğitimi 

alan öğrenciler olarak kendimize, üniversiteye ve hayata dair ne kadar 
az şey biliyormuşuz meğer. İlhan Hoca’nın öğrencilerine karşı 

gösterdiği bu davranışın ne büyük alicenaplık ve özveri olduğunu, yıllar 

geçtikçe ve tecrübe kazanmaya başladıkça daha iyi anlıyordum. 
Gözlerimiz gördüğünde, kulağımız duyduğunda ve ciğerlerimize temiz 

havayı doldurabildiğimiz sürece gözümüzün, kulağımızın ve 

ciğerlerimizin kıymetinin farkında olmayız. Ne zaman gözlere perde 

iner, kulaklar işitmez olur ve nefes kesilmeye başlar; işte o zaman 
sıhhatin kıymeti daha iyi anlaşılır. Bazı insanlar vardır ki 

nezaketlerinden, mütevazılıklarından ve hepsinden önemlisi iyi ve 

güzel olduklarından, varlıklarıyla bulundukları ortama huzur verirler. 

* Arş. Gör. Dr., Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve

Edebiyatı Bölümü. 
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Fakat bir sebepten onlardan uzak düşerseniz, o zaman kıymetlerini daha 

iyi anlarsınız. İlhan Hocam böyle bir Hoca idi ki sadece mesai 

arkadaşları olan diğer hocalarımız değil; öğrencisi olarak bizler de bu 
gerçeğin farkındaydık.  

2013 senesinin Ekim’inde İlhan Hocam ile yollarımız Düzce’de kesişti. 

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma 

görevlisi olarak hem de Hocam ile birlikte çalışacaktım. Bu mesai 
arkadaşlığı bana insanlığı, duruşu, beyefendiliği ve akademisyenliği ile 

her zaman örnek olan Hocam’ı daha yakından tanıma fırsatı verdi. 

Hocamla birlikte geçirdiğim yaklaşık on seneyi düşünüyorum da -
umarım birlikte daha nice seneler geçireceğiz- bu yıllar ne çok şey 

katmış hayatıma. Akademiyi, hocalığı ve öğrenciyi İlhan Hocamın 

yanında tanıdım. O yıllarda Hocam, Fen Edebiyat Fakültesi’nin Dekanı 

idi. Kendisi nitelikli, çalışkan ve iyi akademisyenlerden oluşan bir 
fakülte inşa etmeye çalışıyordu. Zaman zaman bölümlerin kendi 

içerisinde, başka bölümlerle veya akademisyenlerin arasında illa ki 

anlaşmazlıklar çıkıyordu. İlhan Hocam ise, tüm bu sorunları her 
zamanki soğukkanlılığı ile değerlendirir, sorun yaşayan tarafları 

sakinleştirir, uzlaştırır ve sorunları çözerdi. En gergin anlarda, ortalığın 

buz kestiği zamanlarda bile İlhan Hocam sıcak gülümsemesi, içten ve 
samimi sözleri, babacan tavrı ile o keskin havayı kırar; anlaşmazlıkların 

giderilmesini sağlardı. Elbette İlhan Hocam’ın muârızları olurdu. Onlar 

da Hocamın vicdanından, adalet duygusundan, iyi niyetinden şüphe 

etmezlerdi ve Hocam’a saygı duyarlardı. Buca Eğitim Fakültesi’nde 
öğrenciyken, Hocamın birleştirici ve bütünleştirici yönünü sezerdim. 

Ancak beraber çalışmaya başlayınca Hocamın bu yönüne çok daha 

yakından şahit oldum. İlhan Hocam ile çalışmak şansını yakalayanlar 
şunu gayet iyi bilirler. Hoca’nın olduğu yerde huzur ve mutluluk vardır. 

Bu yüzden mesai yaptığınız bölüm, sadece bölüm olarak kalmaz; 

evinize dönüşür. Böyle bir ortamda çalışmak ise, her anlamda ne kadar 
kıymetlidir. İlhan Hocam sayesinde, biz böyle bir ortamda çalışma 

fırsatını bulan, az sayıdaki şanslı insanlar arasındaydık.     

İlhan Hocam ile acı tatlı birçok hâtıramız oldu fakat bir tanesi var ki 

Hocam’ın duruşunu ve bakış açısını çok iyi özetler. 2015 senesi idi ve 
İlhan Hocam rektör yardımcılığı görevine getirilmişti. Bu sebeple, Fen 

Edebiyat Fakültesi’ndeki Dekanlık görevinden ayrılmıştı. Fakültede 

selef ile halef arasında kısa bir devir teslim töreni yapıldı. Törenin 
ardından İlhan Hocam’ı rektörlüğe uğurlamak üzere çıkış kapısının 

önüne indik. Hocamın elini öptüm ve kendisine yeni görevi sebebiyle 

duyduğum mutluluğumu dile getirdim ve başarılar diledim. Hiç 



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

 

50 

unutmam, İlhan Hocam her zamanki gibi gülümsedi: “Fatih, asıl olan 

Hocalık’tır. Rektörlük, rektör yardımcılığı, dekanlık bunlar geçici 

vazifelerdir. Bugün bu görevi ben yaparım, yarın bir başkası yapar. 
Bizim asıl vazifemiz dersliklerde, kürsüde öğrencilerimizle birlikte 

olmaktır”, dedi ve ayrıldı. Çok duygulandığımı hatırlıyorum ve İlhan 

Hocam’ın öğrencisi olmanın ne büyük şans olduğunu… Hakikaten 

rektör yardımcılığının getirdiği yoğunluğa rağmen, İlhan Hocam lisans 
ve lisansüstü derslerine girmeyi hiç bırakmadı ve hâlen de derslerine 

girmeye devam ediyor. İlhan Hocam’ın “Asıl olan Hocalıktır” cümlesi 

ise, zihnimin duvarında öylece asılı duruyor. 

Ben, İlhan Hocam’ın öğrencisi olmak şerefine nail olanlardandım. 

Dahası, talihim varmış ki Hocam ile birlikte çalışmak mutluluğunu ve 

gururunu yaşayanlardanım. Sözlerime burada son verirken İlhan 

Hocam için Allah’tan sağlıklı, uzun ve mutlu bir ömür; kendim için ise, 
İlhan Hocam ile birlikte çalışacağımız daha nice senelerimiz olmasını 

diliyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 



51 

HOCAMA DAİR… 

İlyas Yazar* 

Armağan kitaba hocamla ilgili yazmaya başladığımda bir yandan da 
Hocam’ın lisans yıllarıyla kendi dönemim arasında bir köprü kurmaya 

çalışıyordum. Zira hocam Atatürk Üniversitesi Türkoloji yıllarını 

anlatırken “1972 yılının Ekim aylarının başlarında Erzurum’da olmak, 

hele de o Palandöken’in zirvelerindeki heybetli  görünüşün manevî 
atmosferini yaşamak nasıl bir duygu idi bilmiyorum. İlk defa bu heybetli 

dağların eteklerinde inşa edilmiş Yurt-Kur’un yurtlarından birinde 

sabah uyanmak ve o dağın görünmeyen yamaçlarından aşağıya doğru 
akan sert rüzgarlarla muhatap olmak elbette zordu. Ve yine ilkdefa 

üniversitede okumak, anfilerde o zamanlar bir elin parmakları kadar 

nadide Profesörlerin derslerini  takip etmek de o kadar merak 

uyandırıcı idi. Kimbilir, hangi sabah kalkıp Edebiyat Fakültesinin 
Türkoloji birinci sınıfında derslere başlamıştık. Resmî adı Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü olsa da Türkoloji adı, yeni lise öğrenimini bitiren 

bizlere başka bir lezzet veriyordu.” sözleriyle üniversite yıllarını 
anımsatırken kendimin de Anadolu’nun bağrından İzmir’e, Ege’ye 

gelişi ve lisans yılları canlandı gözümde. 

Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programına 
başladığım 1989 yılında Eski Türk Edebiyatı dersiyle tanımaya 

başladığım değerli hocam İlhan Genç ile bir dersin hocası olarak 

başlayan tanışıklığım zaman içinde ilerlemiş; lisans ve lisansüstü 

öğrencisi olmaktan gurur duyduğum, danışmanım, yol göstericim, 
rehberim olarak köklenmiş; bu köklerden filizlenen ve akademiye adım 

atmış genç bir araştırmacı olarak daima yol gösterici olmuş; 

yöneticiliği, hocalığı, kişiliği, mesleki ve aile hayatıyla rol modelim 
olan, babam olarak gördüğüm, değer verdiğim, saygıdeğer hocama 

sağlık ve mutluluk içinde uzun ömürler diliyorum öncelikle. 

Lisans yıllarıma dönüp baktığımda hocalarımın öğrencilerle günümüz 
şartlarındaki ölçüde iletişim hâlinde olmadığını, buna zemin de 

oluştur(a)madıklarını hatırlıyorum. Belki de bunun sebebi, sınıfın 

büyük bir bölümü, dışarıdan gelen öğrenciler olarak bizlerin yabancılık 

çekmesi ve çekingen tavırlarıydı. Ancak zaman ilerledikçe İlhan 
Hocamın derse girdiğindeki sınıf yönetimi anlayışı, öğrenciye 

yaklaşımı, eski Türk edebiyatı derslerindeki metin tahlili yöntemi, tok 

ve Dâvûdî sesiyle beyitlere hayat vermesi, takılmaları, benzetmeleri 

* Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi.
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bizleri âdeta mest ederken hocamızla olan iletişim ağlarımızı 

örüyorduk. İlhan Hocam her zaman iletişime açık kişiliği ile Anabilim 

dalı Başkanlığı gibi idari bir görevi de bulunduğundan her derdimize 
çözüm bulmakta mâhirdi. 1993 yılında mezun olup öğretmenliğe adım 

atacağım süreçte Hocam’dan ayrılacak olmanın hüznü vardı içimde. 

Fakülte bahçesinde yapılan mezuniyet töreninden ayrılırken Hocam’ın 

“İlyas, yüksek lisansa başvur” deyişi bugün gibi kulaklarımda çınlarken 
ben, Hocama o günün şartlarında “Hocam çok isterim, ama çalışmak 

zorundayım; bir gün yüksek lisans yapacaksam o muhakkak sizin 

yanınız olacak” diyerek veda etmiş, öğretmenliğe başlamıştım. Beş 
yıllık öğretmenliğim döneminde de iletişim hâlinde olduğum Hocamı 

1998’in yaz aylarında arayıp yüksek lisans yapmak isteğimi ilettiğimde 

“hemen başvur” diyerek teşvik edici olmuştu. O yılki sınavlara 

başvurarak programa kabul edildiğimde artık hocama daha yakın 
olmanın heyecanını yaşarken, ilminden, irfanından, tecrübelerinden 

istifade etmenin, gürül gürül akan pınardan kovamı doldurmanın, 

zamanı gelmişti benim için. Yüksek lisans derslerinde  haftada bir gün 
de olsa fakülteye geldiğimde Hocamın, artık lisans derslerindeki bir 

öğrenci gibi değil, sorumluluk alan, çalışmaya, araştırmaya odaklanmış 

bir yaklaşımla bizleri hazırladığını, işin mutfağına çekmeye çalıştığını 
gözlemliyordum.  

Akademiye ilk adımımı atmam da yine İlhan Hocamın yönlendirme ve 

teşvikleriyledir. Bir taraftan öğretmenlik diğer yandan yüksek lisans 

ders sürecinin yoğunluğu derken, Anabilim dalı için ilan edilen 
araştırma görevliliği ilanından bî-haber, Hocamın dersinden 

çıkıyordum. Kapıya doğru yönelirken “İlyaas…” diye Hocamın 

seslenmesi üzerine “Buyrun hocam!” dedim. “Anabilim dalı araştırma 
görevliliği ilanı çıktı, başvurdun değil mi?” diye sorunca, o an sadece 

“haberim olmadı hocam” dediğimi hatırlıyorum. “Bugün son gün, git, 

hemen başvur!” diyerek beni, yüksek lisansla kısmen içinde olduğum 
uzun soluklu bir yolculuğa dâhil ettiğini nereden bilebilirdim ki… 

Tasavvufi yolculuğun seyr u sülûku misali artık benim için de akademik 

dünyadaki uzun ince bir yolculuk başlamış, araştırma görevlisi olarak 

Hocamın her daim yanında olabilmenin bahtiyarlığı ile yola revan 
olmuştum. Gerek yüksek lisans gerek doktora süreçlerimde Hocamın 

ilgi ve destekleri, teşvikleri, yönlendirmeleri, çabaları akademik 

hayatımın şekillenmesinde belirleyici olmuştur.  

Bilişim çağının gereklerine uygun eğitim öğretim süreçlerinin ve 

bilimsel çalışmaların yürütülmesinde çağın gerekleri doğrultusunda 

bilgi teknolojisi aygıtlarını alanda ilk deneyenlerden olduğum 
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dönemlerde zaman zaman Hocamın takılmaları olsa da bilgi ve iletişim 

teknolojisi unsurlarının kullanılmasına yönelik kendi, kuşağının aksine, 

teşvik edici tavrı yanında kendi akademik hayatında da bunları 
kullanması, yeniliklere açık oluşu da bizleri teşvik edici olmuştur. 

Hocam, derslerinde bir yandan metin işlerken öte yandan bu metinlerle 

ilgili yazılı, görsel ve işitsel unsurları da sürece katarak çok yönlü bir 

öğrenme ortamı hazırlardı. Tebeşir ve kalemle tahtayı kullanırken, 
imkanlar ölçüsünde, tepegöz, projeksiyon ya da etkileşimli tahtayı 

kullanarak derse renk katar, çeşitlilik sağlardı.  

Yeniliğe ve yenilikçi yaklaşımlara açık olan Hocam, edebiyat 
araştırmalarında da modern yöntemlerin, kuramların kullanılması 

konusunda öncülük yapmış, alan araştırıcılarına ışık tutmuştur.  

Hocamla geçen zamanları anımsayınca, onun bir Armağan yazısındaki 

şu cümleleriyle aslında hikâyemizin ne kadar anlamlı hâle geldiğini 
düşünerek kıyas da yapmadan duramıyorum. 1988 yılının sonlarında 

Buca’da göreve başlayan Hocam: “Akademik meslek hayatımın Buca 

yılları benim için unutulmaz yıllardır. Orada yirmi üç sene yaşadım, 
akademiyi, akademik dünyayı öğrendim. Çok dostlar edindim, çok 

dostluklar, arkadaşlıklar yaşadım, deneyimler kazandım…Fakültede 

göreve başladığım yılda hâlâ o eski yıllara ait yapılanma sorunları vardı, 
fakülte atmosferi tesis edilemiyordu. Atanan dekanlar fakülteyi 

yönetmede zorlanıyordu. On beş civarında bölüm, anabilim dalı vardı, 

her birinin disiplinlerarası sorunları oluyordu. Özellikle 1990’lı yılların 

başında profesör atamaları yoğunlaşmıştı. Gelenler fakültenin havasına 
uyum göstermiyordu. Akademik gelenekten gelen akademisyenler 

enstitü geleneğinden gelen öğretim elemanlarıyla imtizaç edemiyordu. 

Derinden derine sert ideolojik çatışmalar ve ayrılıklar da oluyordu.” 
(Prof. Dr. Recep Yıldırım’a Armağan, 2017, s.583.) sözleriyle Buca’ya 

dair izlenimlerini ve tespitlerini paylaşırken ben, o günden bugünlere 

çok da yol alınamamış olmasına hayıflanıyorum.   

Yılların birbirini kovaladığı Buca’da, öncekilerin tabiriyle “gayya 

kuyusu”nda, Hocamın da işaret ettiği sorunlar yumağı büyürken gerek 

akademik gerek idari anlamda her an farklı gelişmelerle karşılaştığımız 

durumlar vak’a-i âdiyeden sayılıyordu. İşte bu zamanlarda Hocamın 
tatlı dili, anlayışlı hâli ve meselelere çözüm odaklı yaklaşımları sadece 

bölümde değil fakülte genelinde de takdir görüyordu. Bu bağlamda 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın gelişmesinde 
ve başarılarında, Türkçe Öğretmenliği programının açılmasında, 

lisansüstü eğitim programlarının faaliyete geçmesinde, Fakülte 

genelinde yapılan bir çok faaliyet ve çalışmalarda Hocamın katkıları ve 
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hizmetleri yadsınamaz. Hayata bakışında bilimin, felsefenin, estetiğin 

ve samimiyetin özel bir yeri olan Hocam, çalışmalarında ve 

yaşantısında bu yaklaşımını hep muhafaza edebilmiş müstesna bir 
kişiliktir. İnsani ilişkilerinde son derece yapıcı, çözüm odaklı, iletişime 

açık ve hasbidir. İdari görevleri süresince tanık olduğum pek çok 

durumda: “İdarecinin görevi sorun üretmek değil çözüm getirmektir” 

sözleri bizler için de önemli bir düstur olmuştur.  

Yurtiçi ve yurtdışında Hocamla birlikte katıldığım pek çok bilimsel 

toplantıda yanında olmanın  farkındalığını ve ayrıcalığını yaşayan biri 

olarak hayatımıza renk katan bir çok güzelliğin, hatıranın, esprinin 
kaynağında çoğunlukla Hocam yer almaktadır. Bunları anlatmak bu 

yazının sınırlarını zorlayacağından birkaçına kısaca değinmek yeterli 

olacaktır: Hocam her daim temkinli ve tedbirliydi: Soğuk ve karlı bir 

kış günü sempozyuma geldiğimiz Münih’ten trenle Zürih’e geçerken 
yanımıza yiyecek bir şeyler almadığımızı gördüğünde “acıktıysanız 

size birer elma verebilirim” diyerek paltosunun ceplerinden birkaç elma 

çıkarıp sunması o an bizleri mest etmişti. Mehmet Çavuşoğlu anısına 
Ordu’da düzenlenen sempozyuma katıldığımızda (2012), kiraladığımız 

araçla bütün Karadeniz hattını gezerek Batum’a kadar gitmiştik. Hocam 

Düzce, Gölyakalı olsa da geçmişi Tonya’ya kadar uzandığından bu 
yolculuğumuzda Trabzon’a doğru yol alırken Tonya tabelasını 

gördüğünde heyecanla “Tonya’ya da girelim, bizimkiler buradan 

göçmüşler Düzce’ye” diyerek o anki duyguları görülmeye değerdi. 

Sempozyum için  Kayseriye gittiğimizde şehrin merkezinde kaldığımız 
otelin hâl-i pür-melalini de, yine bir bilimsel toplantı vesilesiyle 

Kayseri’de bulunduğumuz günlerde merkezi camilerin birinde cuma 

namazı çıkışında yardım toplayan kişinin “hocanın didiği yere verin” 
deyişini de Hocam hiç unutmayacaksınızdır eminim. 

2011 yılında Dekan Yardımcı olarak Buca’ya veda ederken yapılan 

tören sonrasında “Bu kadar sevildiğimi İlyas ben de bilmiyordum” 
deyişinizin ardından yıllar geçse de, sizin insani vasıflarınızla, örnek 

kişiliğinizle, mütevazi karaketerinizle, güler yüzünüz ve bilgeliğinizle 

gönül tahtlarına nasıl kurulduğunuzu, nasıl güzel duygularla 

hatırlandığınızı Buca Eğitim’de çalışan ve sizi tanıyanların bana ulaşan 
ve sizlere selam sunanların beyanlarıyla hatırlatarak sağlık ve esenlik 

içinde, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum sevgili Hocam. 
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İLHAN HOCANIN ASİSTANI OLMAK 

Şerife Yalçınkaya 

Benim İlhan Hocayla karşılaşmam akademik dünya ile tanışma 
hikâyemle eş zamanlıdır. 90’lı yılların başı. Klâsik Türk Edebiyatı 

alanına sevdalı, çalışmaktan yılmayan, hedeflerini baştan belirlemiş bir 

yeni mezun için akademik dünyaya intisabın, az kişi bunu talep ettiği 
için, belki bugünkü kadar zor olmadığı zamanlar. Yine de bazı kişiler 

için bazı şeyler her zaman zordur. Benim için de zordu. 

Henüz 20 yaşımdaydım. Rahmetli babam üniversite mezunuydu ama 

ilk kızının şehir dışında öğretmenlik yapmasına hoş bakmıyordu. 
Üstelik kızı üniversiteye ben Eski Türk Edebiyatçısı olacağım diyerek 

tek tercihle girmişti, öğretmen olacağım dememişti ki. Bütün ailenin 

ikna konuşmalarına direnip kazanırsam gitmek zorunda kalırım diye 
öğretmenlik bölümünü yazmamıştı bile. Evet, yazmamıştım çünkü ben 

öğretmen olmayacaktım. Peki nasıl olunurdu Eski Türk Edebiyatçısı? 

Bilmiyordum. Şimdiki gençler gibi üniversiteye girerken değil, mezun 

olmaya yakın öğrenmiştim. Yüksek lisans ve ardından doktora 
yapmalıydım, kadro ilan edilince de asistanlık sınavına girmeliydim. 

Olmamıştı, Ege Üniversitesi’nde rahmetli Tunca Kortantamer Hocam 

başka bir arkadaşımızı kadroya almıştı. Ailem orta gelirli bir aileydi, 
annem çalışmıyordu, dört kardeştik. Bir mağazada tezgâhtar olarak 

çalışmaya başladım. Elimde kalan tek gün olan pazar günleri de 

İngilizce çalışıyordum. Bir gün sanırım iş dönüşü otobüste 
öğrenciliğimden tanıdığım Sabahattin Çağın Hocayı gördüm. 

Öğrenciliğimizde Ömer Faruk Huyugüzel Hocamızla doktora 

yapıyordu ve sohbetimiz olan bir ağabeyimizdi. Bana ne yaptığımı 

sordu. Anlattım. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 
asistanlığa başladığını ve bölüme bir Eski Türk Edebiyatı hocasının 

geldiğini söyledi. Neden bizde yüksek lisansa gelmiyorsun, dedi. İşte 

İlhan Hocamın adını ilk defa o gün duymuştum.  

Alman disiplini ile çalışan Tunca Hocamı model alan bir yeni mezun 

olarak İlhan Hocayla tanışmaya, yüksek lisans sınavına girme niyetimi 

söylemeye gitmedim elbet. Ve hocamı ilk görüşüm yüksek lisans sınavı 
esnasında oldu. 1990 Ağustos ayının ortası olmalı. İşte o ilk görüşme 

sonrasında yüksek lisansa kabul edildiğimi öğrenmiştim. Hocam, bana 

ilk soru olarak formasyon belgemin olup olmadığını sordu. “Var 

 Doç. Dr. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi 
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hocam. Başvuracağım ama mazeret tayini için yüksek lisans 

bekliyordum.” dedim. “Tamam artık başladın hemen öğretmenlik 

müracaatını yap.” dedi. Yüksek lisans yaparken öğretmenlik 
yapmamım çalışmamı engelleyeceğini değil, mesleğimi yaparken 

yüksek lisans yapmam gerektiğini söylüyordu hocam. Sonra da kendi 

doktora macerasını anlattı bana. Polatlı’daki öğretmenlik ve idarecilik 

görevlerini. Öğrencisini ne kadar düşünen bir hoca olduğunu daha o ilk 
görüşmemizde anlamıştım.   

Sınav, atama, mazeret tayini işlemleri bir dönem almıştı. 1991 yılının 

Ocak ayında Bergama Lisesi’ne Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni 
olarak atandım. 24 saat derse girecektim ve yüksek lisans derslerine 

yetişmem mümkün değildi. Hocama gittim “Hocam, ben sabahçı oldum 

ama Bergama’dan Buca’ya gelmem en az 2.5 saat, derslere 

gelemeyeceğim, ben ne yaparım derse gelemezsem” dedim. “Çareler 
tükenmez. Sen kaçta burada olabilirsin?” dedi. 12.30’da dersimin 

bittiğini, Bergama otobüsünün de aynı saatte kalktığını koşup otobüsü 

yakalarsam, Buca’ya iki otobüsle 15.30’da ulaşabileceğimi söyledim. 
Gülümsedi ve “Tamam, arkadaşlarınla da konuş, dersleri hafta içi 4 

güne yayalım, her gün 15.30’dan sonra bir ders yaparız.” dedi. Bu 

benim için harika bir çözümdü ama diğer hocalar kabul eder mi acaba 
diye düşündüm o an. Henüz İlhan Hocanın idareci olarak ikna gücünü 

bilmiyordum. Hocam dediğini yaptı, ben de yapmam gerekeni: Çok 

çalıştım. 

Yüksek lisans tezimi yazıyordum, bir gün hocam bana “Ben asistan 
kadrosu ilan ediyorum, istersen sen de başvur, hakkında hayırlıysa 

olur.” dedi. Aslında o günlerdeki Buca Eğitim Fakültesi için çok da 

uygun bir asistan olmadığımı düşünüyorum. 24 yaşında bir çocuktum. 
Asistanlık hele de Eski Türk Edebiyatı asistanlığı iddialı bir işti ve ben 

akıllardaki İlhan Hocanın asistanı imajına çok da uymuyordum. İlhan 

Hoca sâkin, dingin, ilm-i siyaset bilen, problemleri kavgasız halleden, 
doğru bildiğini yaparken hiç kimseyi incitmeyen biriyken, uzun uzun 

anlatmaya gerek yok, ben tam tersiydim. Pek çok konuda hocam gibi 

düşünüyordum ama bunu söyleme yollarımız da söyleme tarzımız da 

çok farklıydı.  

1993-1995 yılları arasında hocamın asistanlığını yaptım. O yıllarda 

fakülte daha çok bir eğitim enstitüsünü andırıyordu. Bunun elbette hem 

olumlu hem olumsuz tarafları vardı. Olumlu tarafı ilişkiler çok sıcaktı 
ama olumsuz tarafı bölümde akademik bir gelenek henüz oluşmamıştı. 

Bölüm başkanımız rahmetli Kemal Yüce idi. Kemal Hoca çok iyi bir 

insandı ama bölümün kontrolünü elinde tutma özelliğine sahip değildi. 
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O yıllarda doktoralı bir hoca, okutmanlıktan asistanlığa geçmiş 

bizlerden yaşça büyük doktora yapan bir asistan dışında tüm kadro 

öğretim görevlisi hocalarımızdan oluşuyordu. İşte İlhan Hoca bu 
kadrodan bir, hatta üç bölüm yaratırken onun yanında ve yamacında 

oldum. Hocamız geleceği gören vizyonuyla önce Türkçe Eğitimi 

Bölümü’nü, ardından ikinci öğretimi açtı. İlk zamanlar bölüm 

toplantılarında bazen hocamın tavrını çok pasif bulur, sonrasında neden 
böyle yaptığını sorardım. “Sabret Şerife” derdi. Sonra bu tavrın 

hikmetini anladım. Hoca en son kendi doğru bildiğini yapıyordu ama 

toplantılardaki uzlaşmacı tavrı sayesinde kimse bu son karara itiraz 
etmiyordu. Bunu anlamam uzun sürmemişti. Sonrasında hocama 

katılmadığım noktalarda her zaman onun eylemlerini, son kararlarını 

beklemem gerektiğini öğrendim. 

Doktora yaptırdığı genç akademisyen arkadaşımız, İlhan Hocam 
sayesinde benim de öğrencim sevgili Mehmet Şamil Baş bu armağana 

benim “Bir makale değil, bir şiir istiyoruz senden” sözlerime cevaben 

harika bir tarih şiiri yazdı. Bu şiirde şöyle bir beyit var:  

Ezmeden hiç hep düzelten rahle tedrîs yol İpekten 

Bendegî ol hulkı öğren istikâmet kıl muhibbân 

İşte bu beyit benim hocamdan öğrenme yolumun hikâyesidir. 

Türkçe Bölümü’nün ilk yılı… Hocam bu bölümü kurmak için o kadar 

uğraştı ki ilk öğrencilerimizin üzerine titriyoruz. Program işleyecek mi, 

faydalı olacak mı gözlemler yapıyoruz. Hocamla vize sınavına giderken 

ben yine câhil cesareti göstererek ‘Hocam sınavı ben başlatayım mı?” 
dedim. Hocam “Tamam ama bunlar edebiyat bölümü değil, 

sorduğumuz gazelin kelimelerini veriver.” dedi. Hocam yanımda, 

gazeldeki kelimelerin anlamlarını vererek sınavı başlattım. Bir iki gün 
sonra odasında sohbet ederken İlhan Hocam konuyu sınavda sorduğu 

gazele getirdi. Şair ne güzel söylemiş diyerek bir beyti şerh ederken ben 

o beyitte bir kelimeyi öğrencilere yanlış verdiğimi anladım. Benim
verdiğim anlam bütün beytin anlamını değiştiriyordu ve öğrencilerin o 

anlamla şiirin o beytini anlamaları mümkün değildi. Çok mahcup 

olmuştum. “Hocam neden orada beni düzeltmediniz?” diye sordum. 

“Orada öğrenci karşısında olmazdı. Sen bir ara uygun bir şekilde 
doğrusunu öğretirsin.” dedi. O kelime ve beyit hâlâ aklımdadır. Şamil, 

tarihinde kitaba ad olarak Gencîne-i İlhân demiş, güzel de söylemiş ama 

aramızda halef-selef ilişkisi olan sevgili İlyas’la kitabın başlığını 
seçerken “nezâket” kelimesini tercih edişimizin gerisinde böyle pek çok 

hikâye vardır.    
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14 Aralık 1993 günü yüksek lisans savunmamı hiç unutamam. İlhan 

Hocamın asistanı olarak göreve başlayalı henüz dört ay olmuş, ben 

öğretmenlikten de geldiğim için bölüme hızla uyum sağlamışım, kimin 
işi çıksa da derse girsem diye beklediğim, işten asla kaçmadığım günler. 

Öğrencinin bana her yere yetişen tavrımla uçan asistan dediği zamanlar. 

Nevres-i Kadîm Dîvânı’nı dört nüsha üzerinden hazırlamışım, hocam 

da ben de teze güveniyoruz. Benim bütün korkularıma ve itirazlarıma 
ragmen İlhan Hocam “Hocanı jüriye çağırdım.” demiş ve jüri 

karşısındayız. Saat 10.00’da jüri toplandı ve üçüncü jüri üyemiz Kemal 

Yüce. Tam üç saat Tunca Kortantamer Hocam yanlışlarımı söylüyor ve 
biz hocamla bir bir not alıyoruz. Savunma yapmıyorum, danışmanım 

savunma yapmıyor, öğreniyoruz. Tunca Hocam söze “Bir tezde her 

sayfada bir yanlış olursa tez başarısızdır!” diye başlamış, her sayfada 

üç beş yanlış ilerliyoruz. Savunma(mam) kaç saat sürdü bilmiyorum. 
Hoca son sayfalara geldi ve tezi kapattı. Ben İlhan Hocama bakıyorum 

mahcup ve korku dolu gözlerle, “sakin ol kızım, üzülme, vazgeçme, 

daha iyisini yaparsın” bakışıyla bakıyor bana. Bir hocanın bakışının 
bütün bunları söyleyebileceğini o gün öğrendim. Beni dışarıya aldılar, 

kararı bekliyorum. Dakikalar birbirine ekleniyor. İlhan Hocam beni 

kararın tebliği için içeri çağırırken gülümseyerek beni sakinleştirmeye 
çalışıyor ama yüzündeki gülüşü zoraki bir gülümseme olarak 

okuyorum. İçeri girdim, Tunca Hocam kararı şöyle tebliğ etti: “Aferin 

size. Bu tez başarılı. Benim doçentlik tezimde Hasibe Hanım bu kadar 

yanlış bulmuştu. Bir tezi ortaya çıkarmak akademisyen için 
yanlışlarıyla hesaplaşabilmektir. Ben ikinizi de yanlışlarınıza 

tahammül edebilecek misiniz ve öğrenmeye niyetiniz var mı diye 

denedim. Baktım ikiniz de sürekli not aldınız ve öğrenmeye çalıştınız.” 
Sonra cübbemi giydirdi ve İlhan Hocama dönüp “Şerife’yi doktoraya 

tekrar bana yollayın İlhan.” dedi. Hocamın o gün beni yanına asistan 

alma fikrinin oluştuğunu, İlhan Hocamdan çok sonra öğrenecektim. İyi 
ki o gün öğrenmemişim diyorum kendi kendime. İlhan Hoca kime, 

hangi bilginin, ne zaman ve nasıl söyleneceğini iyi bilir. Herhalde 

doktoraya başlamam diye düşünmüştür. Belki de hoca vazgeçer diye… 

Tunca Hocam beni tekrar doğduğum yere alma fikrinden 
vazgeçmemişti. Asistanlığımın ikinci senesinin dolduğu 1995 

Haziranı… İlhan Hocam sabah odama geldi. Yine bana farkettirmeden 

birşeyler öğretecek veya okumam gerektiğini düşündüğü bir kitabı 
masamda unutacak, ben de anlayıp okuduktan sonra hocama geri 

vereceğim diye düşünüyorum. Hocamın yüzü gergindi. “Ben kızımı 

verdim!” dedi. Hiç unutmuyorum o anı… “Hocam Didem daha çocuk, 
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Çiğdem bebek hangi kızınızı verdiniz?” diye sordum. “Seni tekrar 

hocanın yanına göndermem gerekiyor Şerife. Hocan istedi, ben de 

vermek zorunda kaldım.” dedi. Sonra hiç unutmuyorum büyük bir 
tevazuyla benim hocamın yanında olmam gerektiğine dâir, beni çok 

duygulandıran bir konuşma yaptı. Bütün bu konuşma eminim benim 

olduğu kadar, İlhan Hocamın da aklındadır.  

Artık tekrar doğduğum yerdeydim. Burası uzun hikâye, belki bir başka 
vesileyle bir gün anlatırım ama İlhan Hocam söz verdiği gibi her zaman 

yanımda oldu, araya Düzce’ye gitmesiyle mesafeler girse bile. Benim 

akademik hayatımda iki önemli rol modeli vardır. Bugün Klâsik Türk 
Edebiyatı alanında çalışıyorsam iki hocamın öğrettiklerinin ekmeğini 

yiyorum. Bunlardan ilki lisansta öğrencisi olduğum, aramızdan ayrılana 

kadar uzun yıllar asistanlığını yaptığım Tunca Kortantamer Hocamdı. 

Allah ona rahmet eylesin. Ona çok şey borçluyum. Diğeri ise hâlâ 
kendimi öğrencisi hissettiğim İlhan Genç Hocamdır. Bugün bile 

vereceğim önemli kararlarda ona danışırım, yazmak istediklerimi ilk 

ona anlatırım, takıldığım şeyleri ilk ona sorarım. Her zaman beni 
dinledi, yol gösterdi ve yanımda oldu, olmaya da devam ediyor. İnşallah 

sağlıkla uzun yılar yanımda olsun. Bazen öğütlerini yerine getiremesem 

de ben hocamı hep dinledim. Dinlemediğim yerde beni kibarca eleştirdi 
ama benden hiçbir zaman vazgeçmedi.  

Sevgili İlhan Hocam, size sağlıkla, bütün ailenizle, sevdiklerinizle, 

üretmeye ve öğretmeye devam edeceğiniz uzun yıllar diliyorum. Her 

zaman size soracak çok şeyim var, biliyorsunuz. 
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BABAM 

Cahit Tarık Genç 

Mesleğini seven gece gündüz demeden yorulmadan çalışan babam, kırk 

yıl geçmiş olsa bile hâlâ ilk günkü gibi o heyecan ve meslek aşkı 

gözlerinden okunmakta.  

Her zaman düşüncelerine önem verilen, konulara yaklaşımlarıyla 

çevrede saygı duyulan, kimseyi kırmadan doğrusu yanlışı ne ise güzel 

bir şekilde söyleyen, sohbetlerde çevresindekilere keyif veren, yol 

gösterici söylemleriyle etki bırakan biridir. 

Çocukken, yazılarını yazdığı o meşhur daktiloyu hiç bir zaman 

unutamam. Sabahın erken saatlerinde daktilo başına oturur, masada, 

sehpada, yerde kitaplar olur ve geç saatlere kadar o daktilo sesini 

duyardık. Mürekkep biterdi değiştirirdi. “Daksili getir oğlum” derdi. 

Bazen yanlış yerleri bana sildirirdi. Hoşuma giderdi. 

Sabah işe gidip bazen gece 11'e kadar derse girerdi. Eve gelirdi, 

yorgunluğu yüzünden belli olurdu. O kadar yorgun olmasına rağmen 

bizlerle ilgilenir, dinler, problemimiz varsa çözmeye çalışırdı.  

Ben ortaokul ve lisede Edebiyat - Türkçe derslerinde bazen sınavlardan 

düşük alırdım. Sınavdan düşük aldığımda akşamları o yorgun hâliyle 

bana divan edebiyatı, kompozisyon gibi konularda ders anlatırdı. O 

zamanlar anlamıyordum ama şimdi düşündüğümde babamı çok 

yormuşum.  

Ben ve kardeşlerime çok iyi bir baba, anneme de çok iyi bir eş oldu. 

Öğrencilerinden, arkadaşlarından, yakın çevresinden hep hürmet gören, 

çoğu insanın hayatında önemli bir yer edinen babama, bizleri yetiştirip 

bugünlere kadar getirdiği için çok minnettarız. 

Meslek hayatında faydalı işlere imza atan bir babanın oğlu olduğum 

için de çok şanslıyım. 



64 

BABAM, YILLAR VE BİZ 

Sümeyye Çiğdem Genç 

Yıl 1986. Aylardan Ekim. Polatlı'nın soğuk akşamları. 

3 yaşındayım. Babam beni kadim aile dostumuz Sabri Amcam ve 

Meryem Teyzeme bıraktı. "Kızım geleceğiz biz. "Biz derken? Annem 

ve ellerinde küçük bir bebekle. Adı: Cahit Tarık. İsmi biraz Cahit 

Zarifoğlu'ndan, biraz Tarık Bin Ziyad'dan babamın oğluna hediyesiydi. 
Babam, geceleri Tarık’la bana masallar anlatır, bizi heyecanlandırırdı. 

Bu masallar öyle bildiğimiz masallara benzemezdi. Onun hayal 

gücünden dökülen kelimelerle rengarenk, cıvıltılı, heyecanlı, bazen de 
muzip masallardı.. 

Evde kocaman bir kütüphane vardı. Raflarında bilmediğim, 

anlamadığım yazılarla dolu kitaplar, ciltli kahverengi, siyah, sarı, mavi 

kaplı, kimi okumaktan yıpranmış, sayfaları saman renkli. İşte bu 
kütüphanenin hemen yanında babamın arkadaşlarıyla hoş sohbetlerini 

pür dikkat dinliyorduk Tarık’la; ama hafızamda resmettiğim babamın 

şen kahkahaları yüzünde kocaman bir mutluluk ve bizim eğlendiğimiz. 

Yıl 1993. Aylardan Şubat. İzmir’in soğuk ama güneşli bir sabahı 

Babam Tarık’la bana ilk kez kahvaltı hazırlamıştı. Sonra yine Sabri 

amcam ve Meryem teyzemdeydik. Babam ve annem eve ellerinde 
"Minik" bir bebekle geldiler. Bu sefer adını ben de Tarık da biliyorduk. 

Adı Didem, lakabı Minik’'ti. Babamla birlikte koyduk çünkü ismini. 

Sordu bize daha o zamanlar. Hâlâ da sorar. "Ne yapalım oğlum, kızım?" 

Biz çocuklarına söz hakkı tanır, dinler, sorar, hevesimizi kırmaz, 
cevabımıza göre düşüncelerini dile getirir, her şeyi sorgulatırdı. Hep bir 

farklı bakış açısıyla bakardı hayata. Öyle ki bu hazineyi onlar da fark 

etmişti İzmir’deki dostları, öğrencileri. Onu çok severler, sayarlardı. 

Yoğun akademik hayatından ötürü her akşam eve birkaç kitapla gelir, 

akşamları tezine yazılacakları elindeki küçük notlardan harmanlardı. 

Annem ona eşlik eder, daktilo başında gece yarılarına kadar babamın 
tezini yazmasına yardım ederdi. Bazı akşamlar da babam öğrencilerin 

tezlerini, sınav kâğıtlarını okumakla geçirirdi. Didem meraklı 

sorularıyla:  

- "Baba bunlar nedir?" 

- "Minik öğrencilere not vereceğim." 

- "Baba 100 ver hepsine!" 
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Bir akşam dersimiz yine Türk Dili ve Edebiyatı. Konumuz ise Tarık’tı. 

Tarık edebiyat dersinden zayıf almış. Babam hayretler içinde ama 

gülüyor bir taraftan. "Tarık! Oğlum neden böyle oldu?" Anlıyorum bu 
soruyu aslında kendine soruyor babam. "Nerede hata yaptık acaba?" 

sorusunu sorduğuna eminim. O akşamdan itibaren babamın yeni 

öğrencisi Tarık oldu. İyi ki oldu, başarıyla da geçti. Benim ve Tarık'ın 

okul serüvenlerinde Türkçe ve Edebiyat hocalarımızın hepsi babamın 
ya Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinden öğrencileri ya 

da tanıdığı meslektaşları olurdu. Çok şanslıydık. Gurur veriyordu. 

Yıl 2017. Aylardan Temmuz. Sıcak bir yaz günüydü. Bu sefer eve ben 
bir bebekle geldim. Adı Lale. Babamın o güzel coşkulu sesiyle "Gıcım 

Benim Lale". Artık bir torunu oldu. Bizle eksik kalmış yaşayamadığı 

tüm anları yaşamak istercesine dolu dolu geçiriyor günlerini. Lale'nin 

erken konuşmasına vesile dedesi her akşam hiç yorulmadan onu 
okuldan alır, eve getirir. Bazen de Lale babamı kapıda karşılar: "Dede 

bugün bana sürpriz getirdin mi" diye sorar. İşte o zaman babamın 

mutluluğunu tarif dahi edemiyorum. 

Ondan hâlâ çok şey öğreniyoruz… Yıllar geçtikçe eski düşüncelerini, 

şimdiki zamanki düşündükleriyle kıyaslar, mukayese eder, hisseder, 

kişiler üzerinden empati kurar, hem edebî ve felsefi boyutunu hem de 
insani boyutunu bizimle paylaşır, "Bir de buradan bakalım!" der. Artık 

sohbetlerindeki derinliği daha iyi anlıyoruz.  

Yıl 2022. Polatlı’daki o küçük kız ve kardeşlerinin babalarını 

izleyişlerine artık Düzce'nin küçük Gölyaka kasabasında kuzine 
başında dedeleri ve babaanneleri de dâhil oldu. Babam, Dedem, 

Babaannem ve biz. 

Canımız Babamız, Aydınlık Babamız. 

Sevgilerimle. 

"Baba Yine Bir Masal Anlat bize." 
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SEVGİLİ İLHAN HOCA’M 

Sümeyra Didem Genç 

Bu mektubu şu an sana binlerce kilometre öteden yazarken, elinde kitap 
ve kalem, karşında televizyon akşamları en keyif aldığın rutinini 

yaptığını hayal edebiliyorum. Orada olsaydım yine seninle yaptığımız 

binlerce sohbetten birini yapardık belki de. Bir keresinde bana şakayla 

karışık sorduğun ‘babalığıma kaç puan veriyorsun peki Minik?’ 
sorusunu hatırlar mısın bilmem. Benim hâlâ hatırımda. Çocukken bu 

soruya ne cevap verdiysem şimdi doğru olmadığını biliyorum. Çünkü 

ancak şimdi, 30’lu yaşlarıma bir kala, bambaşka bir coğrafyada 
ayaklarımın üstünde durabiliyorken, sana içimde taşıdığım minnetle 

cevabını verebilirim gibi geliyor.  

Belki pek çok kişi babalarından aklında kalan bir öğüdü hatırlar. Ben 

asla hatırlayamadım. Ancak mektubu yazarken farkına varıyorum 
nerede olduklarını. Çünkü sen bir edebiyatçıya ve hocaya yakışır 

şekilde, satır aralarında gizlemişsin o öğütleri. Bana soruların cevabını 

vermeden, bu hayattaki yolumu kendi kendime buldurmuşsun. 

Çocukken bize anlattığın, telefonun ve iletişimin sınırlı olduğu yıllarda, 

evinden çok uzaklara Erzurum’a okumaya gidişini dinliyorum. Dedeme 

dönüp hayretle ‘ne kadar cesurmuşsun baba’ diyorsun. Çocuğum ama 
doğup büyüdüğün yerlere sığamadığını, daha fazlasını başarmak 

istediğini anlayabiliyorum. Bunun bana etkisini daha sonra ben de bir 

yerlere sığamadığımda fark ediyorum. 

Günlerden bir gün işten geldiğinde yaşadığın öfkeyi dinliyorum 
ağzından. Haksızlığa karşı dik durmanın, doğru olanı yapmanın, 

hakkaniyetin önemini öğreniyorum çocuk aklımla. Büyüyorum ve 

haksızlığı gördüğüm bir anda ben de öfkeleniyorum. ‘Babam da benim 
gibi düşünürdü’ diye geçiyor aklımdan. 

İzmir’deki evimizde yemek yediğimiz bir zaman, eskiyen yemek 

masasını değiştirme fikri atılıyor ortaya. Hararetli tartışmayı, her 
zamanki gibi senin edebî alıntı yaptığın bir şakan bölüyor, ‘Masa da 

masaymış ha. Bana mısın demedi bu kadar yüke!’ diyorsun. Gülüyoruz 

ve nüktedanlığın bizi yine sakinleştiriyor. Bazen tek bir cümlenin, farklı 

bir bakış açısının insanları nasıl etkileyebileceğini öğrenmiş olduğumu, 
işimde/ikili ilişkilerimde yaşadığım gergin anlara ben de şakayla 

karşılık verince fark ediyorum.  

Senin anlatmaktan keyif aldığın o olayı daha dün gibi hatırlıyorum. Ben 
küçükken İzmir Kitap Fuarını geziyoruz, senin Esrar Dede tezinin 
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kitabı raflarda duruyor. Karşı stantta insanların kitabını almak için 

kuyruk olduğu dönemin ünlü bir yazarının imza günü var. İki durum 

arasındaki tezatlık dikkatimi çekiyor ve sana dönüp ‘Baba senin kitabın 
da hiç satılmamış ya.’ diyorum. Buna hiç alınmıyorsun, aksine koca bir 

kahkaha patlatıp ardından, ‘e bizim kitaplar öyle kolay sindirilmez 

Minik, biz ağır kitaplar yazıyoruz’ diyorsun. Ne demek istediğin 

aslında çok açık. Bu hayatta gelip geçici şeyler yapmak yerine kalıcı 
işler yapmam gerektiğini nasihat ediyorsun bana. Haklıydın, artık o 

yazarın adı bile anılmıyor…  

Etrafa dağılmış kitaplarını düzenlerken sana kızıp söylendiğim bir an 
oluyor, o zaman bana dönüp, ‘cep harçlığını bu kitaplar veriyor Minik’ 

diyorsun. Sadece harçlığımı değil tüm öğrendiklerimi o saman kâğıdı, 

kalın ciltli kitaplara borçlu olduğumu, öğretmenim sayesinde 

anlıyorum. Bir gün okulun veli toplantısında sana şaşkınlığını dile 
getirip ‘Didem yaşına göre çok değişik kelimeler kullanıyor’ diyor. 

Yıllarca kulak misafiri olduğum telefon konuşmalarındaki edebî 

tartışmalarını öğretmenim de duysa anlardı sebebini diye düşünüyorum. 
Bana karşı kendini savunurken farkında olmadan yeni bir şey daha 

öğretiyorsun aslında. Minnet duymayı… 

39 yıldır verdiğin babalık sınavı notuna biz yüz puan veriyoruz İlhan 
Hoca’m. Dört bir yanımızı kitaplarla çevrelerken bin bir emekle 

yarattığın, başarılarla dolu meslek hayatına bizi de dâhil ettiğin için 

sana sonsuz minnettarız. Bu hayatta sana bir kez olsun “iyi ki” 

dedirtebilmişsek ne mutlu bize. 

Sevgilerimle, 
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2. BÖLÜM

AKADEMİK YAZILAR 
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TEZKİRE GELENEĞİ 
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TEZKÎRE-İ ŞU‘ARÂ-YI MEVLEVİYYE’DE ŞAİRLERİN 

VEFATI ANLATILIRKEN İSİM VEYA MAHLASTAN 

HAREKETLE DÜŞÜNCE VE HAYAL GELİŞTİRME 

Orhan Kaplan 

Giriş 

Edebiyat tarihimizin yanı sıra kültür tarihimizin de önemli 

kaynaklarından biri, şairlerin yaşamöykülerinin, edebî kişiliklerinin ve 

eserlerinin anlatıldığı tezkirelerdir. Anadolu sahasında XVI. yüzyıldan 
itibaren gelişmeye başlayan bu tür sayesinde unutulmaya yüz tutmuş ya 

da pek bilinmeyen çok sayıda şairin günümüze ulaşması sağlanmıştır. 

Dönemin siyasi, sosyal ve kültürel hayatının yansımalarını 

görebildiğimiz bu eserlerde, toplumsal yaşama dair bilgilerden halkın 
eğilimlerine ve sınıflar arasındaki ilişkilere kadar çok farklı ayrıntıları 

bulmak mümkündür. Bütün bu özellikleri ile tezkireler, edebiyat 

tarihimizin teşekkülünde temel başvuru kaynaklarından biri olmuştur.  

Tezkirelerde verilen bilgilerin yanında, bu metinlerdeki dil ve üslubun 

da dikkat çeken bir yönü vardır. Tezkire yazarları sanat yapma 

gayesiyle etkili bir dil ortaya koymuş, bununla beraber kendilerine has 
bir üslûp oluşturmaya dikkat etmişlerdir. Bazen hakkında bilgi verilen 

şairin kıymeti ölçüsünde anlatım dili sade veya sanatlı olarak 

değiştirilmiştir. Özellikle önemli görülen şairler anlatılırken cümleye 

girişten, seçilen kelimelere, yapılan secilerden kusursuz ifade etme 
çabasına kadar titiz bir dil işçiliği kendini hissettirir. Solmaz (2018: 13), 

Bağdatlı Ahdî’nin Gülşen-i Şu‘arâ adlı eserini yorumlarken tezkirede 

kullanılan dilin belli bir standardının olmadığını, şahısların sosyal 
statüleri ile ilgili olarak, zaman zaman sanatkârane nesirde olduğu gibi 

ağırlaştığını; zaman zaman da orta ve sade nesrin özelliklerini 

gösterdiğini belirtmektedir. Canım’a (2013:1781) göre Latîfî, şair 

sultanları ve şeyh şairleri anlatırken veya tanıtırken oldukça secili, hatta 
biraz da mübalağalı ve yüceltici, saygı ifadeleriyle dolu bir üslûp 

kullanmıştır. Hatta bu durum söz konusu şairlerin anlatımlarına 

geçmeden daha başlıklarda bile görülmektedir. Kılıç, (2010: I-53), Âşık 
Çelebi’nin Meşâ‘irü’ş- Şu‘arâ adlı tezkiresinde kullanılan dilin âlim ve 

devlet adamı olan şairlerin biyografilerinde iyice ağırlaştığını ve 

buralarda sanat yapma gayesinin ön plana çıktığını vurgular. Söz 
konusu tezkirelerde yer alan bu anlatım özelliği, edebî değeri yüksek 

 Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim 

Üyesi. 
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hemen hemen bütün tezkirelerde görülmekte, ayrıca bunlarda dili 

güzelleştiren ve anlatıma edebî bir kıymet kazandıran çok sayıda araç 

kullanılmaktadır.  

Tezkire yazarlarının dile yaptıkları müdahaleler çok yönlü olmakla 

birlikte, çoğu zaman şiir dilinde kullanılan araçların nesir diline 

aktarılmasıyla dile şekil verildiği görülmektedir. Klasik şiirde sözü ve 

anlamı güçlendirmek, pekiştirmek ve güzelleştirmek için başvurulan 
edebî sanatların nesir üzerinde de çeşitli uygulamaları söz konusu 

olmuştur. Teşbîh, hüsn-i ta‘lîl, kinâye, telmîh gibi anlama dayalı 

sanatlarla beraber; iştikâk, cinâs gibi lafza dayalı sanatların imkânları 
da nesir diline taşınmıştır. Kelimelerle oynama arzusu ve sanatlı bir 

söyleyişe ulaşma çabası bazı tezkirelerde açıkça görülmektedir. Tezkire 

yazarlarının çoğunun aynı zamanda şair olması da bunda etkili 

olmuştur.  

Tezkirelerde dili güzelleştirmek ve anlatımı daha cazip hâle getirmekle 

ilgili bir diğer husus şair isimleri ve mahlaslarla ilgili yapılan 

tasarruflardır. Tezkirelerde bazen şairin ismi veya mahlasının 
anlamından hareketle bir düşünce veya hayal bulma çabası içine girilir 

ve kelime oyunlarıyla anlatım renklendirilir. Bu dilin özelliğini Tökel 

şöyle açıklamaktadır: “Tezkire yazarı, biyografisini yazacağı şairin 
mahlası ve mesleği neyse ona göre bir dil kullanmaktadır. Mesela 

Bezmî’den mi bahsedecek, Bezmî meclis anlamına geldiğine göre 

kelime kadrosunu meclis, içki, kadeh, şarap, meyhane kelimeleri 

oluşturacak demektir. Sûzî’den mi bahsedilecek, Sûzî yakmakla ilgili 
olduğuna göre şairin hayatı, yakmak kelimesi etrafında yazılacak 

demektir” (Tökel, 2015: 267). Tökel’in işaret ettiği bu husus çoğu 

tezkirede görülmekle birlikte bazı tezkirelerde bu özellik bir anlatım 
tekniğine dönüştürülmüştür. Sözgelimi Âşık Çelebi Tezkîresi’nde 

Necâtî’nin nazımdaki başarısı anlatılırken “necât” (kurtuluş) kelimesi 

şairin mahlasına gönderme yapılmak suretiyle bilinçli olarak 
seçilmiştir: “Nazm-ı Necâtî Rûm’da fenn-i şi‘rün mâddetü’l-hayâtı ve 

şu‘arâ-yı Fürsün seng-i ta‘nı zahm-ı bî-rahmından şu‘arâ-yı Rûmun 

sebeb-i necâtıdur. (Kılıç, 2010: II- 849).” Buna göre Necâtî’nin şiiri 

Anadolu şairlerini Fars şairlerinin acımasız kınama taşından kurtaran 
(sebeb-i necât) bir niteliğe sahiptir. Yine Latîfî Tezkîre’sinde Tâcî-zâde 

Câfer Çelebi’den “tâcü’ş-şu‘arâ” (şairlerin tacı) (Canım, 2000: 156) 

olarak bahsedilmesi; İsmail Belîğ Tezkîresi’nde Rızâ’nın ölümünün 
“kazâya rızâ virdi” (Abdulkadiroğlu, 1999:131) şeklinde ifade edilmesi 

hep şair isimleriyle kurulan ilişki sebebiyledir. Bu durum sadece 

tezkirelerde değil diğer nesir türlerinde de görülmektedir. Evliyâ 
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Çelebi’nin Seyâhat-nâme’sinde kişi adı, mekân, durum, meslek ile ilgili 

ad aktarmaları oluşturulmuş ve konu hakkında çok sayıda örneğe yer 

verilmiştir. Bu örneklerden biri de Seyâhat-nâme’de Hüseyin Doğanî 
Dede’nin ölümü için düşülen kayıttır: “Sene (...) de intikâl edüp rûh-ı 

doğanın uçurup tekyesi sâhasında selefî meşâyihler cenbinde âsûde-hâl 

olup rûh-ı doğanı zîr-i zemînde âşiyân etti. (Dankoff vd., 2011; I-187)”. 

Evliyâ Çelebi’ye göre Hüseyin Doğanî Dede vefat ettiğinde doğan kuşu 
olan ruhu uçarak yer altında bir yuva kurmuştur. Şairin isminin 

“Doğanî” olması sebebiyle ölümü de doğan üzerinden bir hayalle ifade 

edilmiştir. Örnekleri çoğaltmak mümkün olmakla birlikte herhangi bir 
nesir metninde benzer kullanımların yaygın oluşu, aynı zamanda 

dönemin sanat anlayışıyla ilgili olmalıdır. Durmuş (2012: 121), 

entelektüel bir zihinsel faaliyetin ürünü olan bu estetik dil kullanımını, 

kendi kültürel ve sosyal ortamında önemli bir ilgi ve iltifat görmesine 
bağlar.  

Aynı zamanda divan sahibi bir şair olan Esrâr Dede de şiir dilinin 

imkânlarını nesre zaman zaman taşımıştır. Özellikle kelimelerin 
sözlükteki farklı anlamlarını aynı anda kullanma arzusu Tezkîre-i 

Şu‘arâ-yı Mevleviyye’de sık karşımıza çıkan bir durumdur. Tezkire’de 

şairin doğumu, karakteri, eğitimi, ölümü, edebî kişiliği veya herhangi 
bir anekdot anlatılırken şairin ismi veya mahlası üzerinden geliştirilen 

bir düşünceye ve hayâle rastlamak mümkündür. Bu çalışmada sadece 

Tezkire’deki vefat kayıtları üzerinden bir okuma yapılmış ve bu 

kayıtlarda şairin ismi veya mahlasından hareketle hangi düşünce ve 
hayâllerin geliştirildiği üzerinde durulmuştur. Şairin ölümü için başka 

şairler tarafından düşürülen tarihler ve yazılan mersiyelerdeki söz 

konusu göndermeler de çalışmaya dâhil edilmiştir.  

Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye’de Şairlerin Vefatı Anlatılırken 

İsim veya Mahlastan Hareketle Düşünce ve Hayal Geliştirme: 

Tezkirelerde edebî tasvirlerin yoğun bir şekilde yapıldığı bölümlerden 
biri şairlerin vefat kayıtlarıdır. Tezkire yazarları şairlerin ölüm 

haberlerini özel bir üslupla ifade etmişler, bu alanda da edebî bir zevk 

geliştirmişlerdir. Bir başka deyişle şairlerin ölümlerini bazen ‘öldü, fevt 

oldu, katledildi’ gibi yalın cümlelerle ifade ederken bazen de şairin 
ismi, mahlası, mesleği ve hayat tarzıyla ilintili olarak sanatkârane bir 

şekilde dile getirmişlerdir (Aydın, 2013: 163). Ölümle ilgili tasvirlerin 

dikkat çektiği bu tezkirelerden biri de Tezkîre-i Şu‘arâ-yı 
Mevleviyye’dir. Bu durum Mevlevîlik geleneğinde ölümün ayrı bir 

yere konumlandırılmasıyla da açıklanabilir. Mevlânâ, ölümü “vuslât” 

yani Allah’a kavuşma olarak görmüş ve bu geceyi “şeb-i arûs” diye tarif 
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etmiştir. Ölümü yeniden doğma olarak görme, ölümden korkmama ve 

sürekli ölümü düşünme anlayışı tasavvuf geleneğinde olduğu gibi 

Mevlevîlik’te de önemli bir yer teşkil eder. Öyle ki semazenlerin 
sırtında bulunan siyah hırka “kabri”, başındaki sikkesi “mezar taşı”, 

üstündeki beyaz renkli tennuresi de “kefen”i simgeler (Gölpınarlı, 

2006). Bu aynı zamanda hadis olduğu söylenen “Ölmeden evvel 

ölünüz” sözünün işaret ettiği nefis terbiyesiyle de ilişkilidir. Genç 
(2005: CVII), ölüme hayli önem atfeden bir gelenek içerisinde yetişen 

Esrâr Dede’nin, hayatını anlattığı Mevlevî şairler için çok zengin ve 

farklı ölüm tasvirlerinde bulunduğuna dikkat çeker. Yazar ayrıca (2013: 
463), eserin ölüm bağlamındaki dil ve üslup söylemlerinin çeşitliliğini 

dikkat çekici bularak yüzyıl tezkirelerinde görülen bu üslup 

zenginliğini aynı zamanda Osmanlı nesir dilinin geldiği noktayı 

yansıtması açısından önemli görür.   

Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye’de yer alan vefat kayıtlarına ilişkin 

yapılan tasvirler içinde dikkate değer bir husus da şairlerin mahlas ve 

isimlerinden hareketle bir düşünce veya hayal kurgulama çabasıdır. Bu 
çaba bazen farklı şairlere ait tarih mısralarının tezkireye alınmasında da 

görülür. Bu çerçevede tespit edebildiğimiz şairler şunlardır: 

Âdem Dede Efendi: 1063 tarihinde vefat eden Âdem Dede Efendi 
yerine Muhammed Arzî Dede post-nişîn olmuştur. Şairin vefatı üzerine 

çok sayıda tarih düşürülmüş olsa da Esrâr Dede eserine, hem şairin 

vefatını hem de bu değişikliği ifade eden Nisârî’nin yazdığı tarih 

mısraını almıştır: Degüldür devr-i Âdem geçdi bu devr-i Muhammeddür 
(Genç 2005:12). Mısraa göre Hz. Âdem’in devri kapanmış ve Hz. 

Muhammed’in devri başlamıştır. Mısrada geçen Âdem ve Muhammed 

kelimeleri tevriyeli kullanılarak ölümüyle beraber Âdem Dede’nin 
vazifesini tamamladığı ve yerine Muhammed Arzî Dede’nin geçtiği 

söylenmiştir. Diğer taraftan Hz. Âdem ve Hz. Muhammed ima edilerek 

İslamiyet’in gelişiyle beraber önceki dinlerin hükmünün kalktığı ifade 
edilmiştir. 

Hazret-i Ahmed Dede Müneccimbaşı: Durmuş’a (2012: 118) göre 

tezkire yazarı, şairlerle ilgili meslekî veya makama dair bilgilere, ölüme 

dair bir ifade kullanırken de atıfta bulunabilir. Durmuş, bu meslek veya 
makam sahipleri içerisinde özellikle müderrislerin, şeyhlerin ve 

kadıların ölüm ifadelerinde mesleklerine yapılan atıfların oranını dikkat 

çekici bulur. Mesleği müneccimbaşılık olan Ahmed Dede’nin Tezkîre-
i Şu‘arâ-yı Mevleviyye’de vefatı anlatılırken şairin isminde de yer alan 

mesleğine atıfta bulunularak söylemin sanatlı bir hâle getirildiği 

görülmektedir. Şairin mesleğiyle ilgili kavramlardan seçilerek 
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kurgulanan hayalde ölüm, “yüz on üç tarihinde sinni yetmişi 

mütecâvizen ol makâm-ı mübârekede rûh-ı pür-fütûhları rasadgâh-ı 

fenâdan münselih ve kutbu’l-burûc-ı felek-i bekâdan pertev-endâz-ı 
âlem-i a‘lâ olmışdur” (Genç 2005: 21-22)  şeklinde bildirilmektedir. 

Bilindiği üzere, yıldızların durum ve hareketlerine bakarak geleceğe ait 

hükümler çıkaran kişiye müneccim denilmektedir. Ahmed Dede’nin 

mesleği olan müneccimbaşı ise Osmanlı sarayında kendisine vazife 
verilen kişilerden olup padişahın tahta çıkışı, savaş ilanı, sünnet ve 

düğün merasimleri gibi önemli olayların en uygun ve uğurlu bir 

zamanda yapılmasını planlayan müneccimlerin başı durumundaki 
kişidir. Esrâr Dede’nin ifadesine göre Ahmed Dede’nin ilâhî nimetler 

içindeki ruhu yokluk rasathanesinden ayrılmış ve ebedî feleğin 

burçlarından yüce âleme nur saçmaya başlamıştır. Bu söylemde gözlem 

yeri manasındaki “rasadgâh”; Zodyak üzerinde yer alan 
takımyıldızlarına işaret eden “burûc”; yerkürenin ekseninin geçtiği, 

ekvatora en uzak iki noktadan her biri ile merkez anlamlarındaki 

“kutb”; gökyüzü manasındaki “felek”; gökyüzündeki güneşi ve 
yıldızları çağrıştırarak ışık saçan, ışık veren anlamındaki “pertev-

endâz” kelimelerinin tamamı şairin mesleği olan müneccimlikle 

ilgilidir. 

Hazret-i Enîs Receb Dede: 1147 tarihinde vefat eden şair için 

sevenlerinden biri “Kürsi-i Cennetde Mevlânâ Enîs ola celîs” (Genç 

2005: 26) mısraını tarih söylemiştir. Mısrada yer alan “celîs” kelimesi 

şairin ismi olan “Enîs” ile eş anlamlı olup “dost, arkadaş” manasındadır. 
Buna göre Mevlânâ Enîs’in cennet makamında onu sevenlerin sohbet 

arkadaşı ve dostu olması arzu edilmiştir.  

Dervîş Ünsî: Tezkire’de Dervîş Ünsî’nin vefatı şairin ismine atıf 
yapılarak bildirilmektedir: “Âhırü’l-emr Trablus Mevlevîhânesi’nde 

ser-be-ceyb-i hırka-i hâmûşî ve hem-dem-i bezm-gâh-ı kerrûbiyân-ı 

kudsî vü ünsî olmışdur” (Genç 2005: 30-31). “Alışkanlık, alışma, 
yakınlık, ülfet, ünsiyet” manalarına gelen “üns” aynı zamanda tasavvufî 

bir terim olup “Allah’ın cemal tecellîlerine mazhar olan sûfîlerin, 

kalplerinde cemâl-i ilâhîyi müşâhede etmeleri ve hiçbir korku hâlinin 

kalmadığı recâ (ümit) ve bast hâlinden de öte sahv (uyanıklık) içinde 
sâdece Hak ile huzurda bulunmaları durumu”nu (Ayverdi, 2011: 3-

3311-3312) ifade etmektedir. Esrar Dede’ye göre Dervîş Ünsî vefat 

ettikten sonra Allah’ın huzurunda kutsal meleklerin meclisine dâhil 
olup onlarla dost olmuştur. Şairin öldükten sonraki makamının 

yüceliğine hüsn-i zanla işaret edilen ibarede şair, Allah’a yakın olan 
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meleklerle (kerrûbî) birlikte anılmıştır. Bu meleklerin sıfatı olarak 

kudsînin yanında, şairin ismi de olan “ünsî” zikredilmiştir.  

Dervîş Ârâmî: Tezkire’de Dervîş Ârâmî’nin vefatı anlatılırken seçilen 
kelimelere çağrışım zenginliği kazandırılmıştır. Şairin vefatıyla beraber 

nurlu bedeni niyazın temiz toprağına konulmuş; kalp yoluyla Allah’ın 

gizli sırlarına erişen ruhu ise nâz makamının dinlenme ve huzur yerine 

(ârâm-gâh) kanat çırpmıştır: “Bin kırk hudûdunda ol buk‘a-i âlîde 
cesed-i münevverelerini ilkâ-yı hâk-i pâk-i niyâz ve rûh-ı pür-fütûh-ı 

aliyyeleri pervâz-ı ârâm-gâh-ı nâz olmışdur” (Genç 2005: 33). 

Tasavvuftaki “naz” ve “niyaz” makamlarına işaret edilen ifadede şairin 
bedeni “niyâz”; ruhu ise “nâz”la ilişkilendirilmektedir. “Niyâz” 

yalvarma, yakarma ve dua anlamlarına gelmektedir. Niyâz ehlinin 

“şer‘î hükümlere ve tarikat âdâbına göre hareket eden kişiler” (Uludağ, 

1996: 401) olarak tarif edildiği düşünüldüğünde Dervîş Ârâmî’nin 
niyaz ehline yakışır bir yaşantı sürdüğünün ima edildiği görülmektedir. 

“Rahat, huzur, sükûn, istirâhat” manalarına gelen ve aynı zamanda 

şairin ismine de kaynaklık eden “ârâm” kelimesi tasavvufî bir terim 
olan “nâz” ile birlikte anılmıştır. Tasavvufî terminolojide “naz ehli” 

Hakk’a nazı geçen, Hakk’a karşı nazlanan veliler için kullanılmaktadır. 

Bu kişilerin bir diğer özelliği de “Mevla ile gayet samimi, her türlü 
resmiyetten ve kayıttan uzak sohbet etmesi, ona içini dökmesidir 

(Uludağ, 1996: 401)”. Bu kelime ile Dervîş Ârâmî’nin manevî derecesi 

ile ilgili hissiyatın dile getirildiği söylenebilir. Farsçada “ârâm-gâh” 

kelimesi aynı zamanda büyük âlim, şair, saygıdeğer veya büyük 
kimselerin türbe ve anıt mezarları için kullanılmaktadır. Vefat bildiren 

cümlede geçen “niyaz” ve “pervâz” da “ârâm-gâh”ın türbe manasını 

çağrıştıran bir zenginlik oluşturmaktadır. “Tasavvuf ehlince umumi bir 
terim olan” (Gölpınarlı: 2006: 47) “niyaz penceresi” türbelerde yatırın 

sandukası görülecek şekilde, ayakucunda veya yanında açılmış bulunan 

pencereye denilmektedir.  “Pervâz” kelimesinin “uçmak” haricinde 
“kapı, pencere vb. kenarlarına çerçeve gibi konan dar ve uzun parça” 

manası da türbenin başka bir bileşenini hatırlatmaktadır.  

Bostân Çelebî Efendi: Şairin vefatı ile ilgili Cenâb-ı Çelebî Ebû 

Bekir’nin düşürdüğü tarih kıtasında, gam senesinde gönüllerin üzüntü 
ile dehşet içinde kaldığı ve Bostân Çelebî’nin cennet bağına gittiği ifade 

edilmektedir: 

Dâmân-ı tecerrüdden olup cânı miyâne 
Oldı harem-i Hazret-i cânâna revâne 
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Ya‘nî sene-i gamdan idüp hâtırı vahşet 

‘Azm eyledi Bostân Çelebî bâg-ı cinâne  

           (Genç 2005: 47). 

Kıtada geçen “gam” kelimesinin ebced karşılığı şairin ölüm tarihi olan 

1040 tarihine tekabül etmektedir. Şairin isminin “Bostân” olması 

sebebiyle tarih kıtasında bu kelimeyle eş anlamlı olan “bâğ” 

kelimesinin tercih edildiği görülmektedir. 

Bostân-ı Sânî: Tezkire’de şairin ahirete intikali mekânsızlık bahçesine 

geçiş olarak tarif edilmiştir: “Târîh-i intikâl-i bostân-ı lâ-mekânları bin 

yüz on yedi senesi olup” (Genç 2005: 49). Soyut bir kavram olan 
mekânsızlığı tarif eden “lâ-mekân” kelimesi somutlaştırılarak bir 

“bostân” (bahçe) gibi düşünülmüştür. Bu somutlama bilinçli bir tercihle 

şairin ismi olan “Bostân” kelimesiyle yapılmıştır. “Lâ-mekân” aynı 

zamanda bir yere ihtiyacı olmayan ve mekândan münezzeh olan 
Allah’ın sıfatlarından biridir. Bu da şairin vefatıyla beraber Allah’a 

kavuştuğu yönündeki kanaati ortaya koymaktadır. Bostân-ı Sânî’nin 

ismine yapılan diğer bir gönderme şairin vefatı sebebiyle Cenâb-ı Dede 
Sâkıb’ın yazdığı mersiyede yer almaktadır.  Mersiye Bostân-ı Sânî’den 

sonra Sadrü’d-dîn Efendi’nin post-nişîn olduğu tarihi de içermektedir: 

Ya‘ni Sadrü’d-dîn Efendi Hazreti 
Taht-ı irşâd üzre oldı müstevi 
 

‘Andelîb-i ney görüp ol hâleti 
Nagme-senc oldı bu târîh-i nevi 
 

Kim hemân oldukda bir servi revân 
Tâzelendi Bostân-ı Mevlevî 
 

Görmesün rûy-ı hazân-ı mâtemi 
Bir dahi Sâkıb bi-hakk-ı Mesnevî  

(Genç 2005: 50). 

Mersiyeye göre Sadrü’d-dîn Efendi irşat makamına gelince ney bülbülü 
hâli görüp bu yeni tarihi ölçerek söylemiştir. Şimdi (Bostân-ı Sânî’nin) 

bir selvisi (Sadrü’d-dîn Efendi) revân olduğunda (salındığında ya da 

can “ruh” hâline geldiğinde) Mevlevî bostanı tazelenmiştir. Mersiye, 

“Mesnevî hakkı için Sâkıb bir daha matem sonbaharının yüzünü 
görmesin” duasıyla tamamlanmaktadır. Mersiyede geçen “andelib 

(bülbül),  serv, bostân, hazân” kelimeleri şairin ismiyle ilgili olup 

şiirdeki kurgunun şairin isminden hareketle oluşturulduğu 
görülmektedir.  
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Burhânü’d-dîn İlyâs Çelebî 

797 tarihinde vefat eden Burhânü’d-dîn İlyâs Çelebî için Çelebî 

Zeynü’d-dîn’in düşürdüğü tarih kıtasının ilk beytinde şairin “kanıt, 
delil, hüccet” manalarına gelen “Burhân” ismine atıfta bulunulmuştur:  

Hazret-i Burhân-ı dîn devlet-penâh 

‘Azm-i dâru’l-kurb-ı ‘ulyâ eyledi  

       (Genç 2005: 53). 

Beyte göre Burhânü’d-dîn İlyâs Çelebî mutluluk, baht ve devletin 

koruyucusu aynı zamanda dinin kanıtı ve delilidir.  

Bedrü’d-dîn Çelebî: Bedrü’d-dîn Çelebî vefat ettiğinde, şairin dolunay 
gibi aydınlanmış nurlu bedeni toprak bulutunun altına girmiştir: “Sekiz 

yüz hilâlinde bedrü’t-temâm-ı vücûd-ı münevverleri sehâb-ı türâb 

altına gurûb eyleyüp” (Genç 2005: 56). Şairin isminin “Bedrü’d-dîn” 

olması sebebiyle cümlede dolunay tasviri yapıldığı görülmektedir. 
Buna göre şairin dolunay gibi parlayan mübarek bedeni toprak 

bulutunun altına girmiş ve bu şekilde ufukta görünmez olmuştur. Şairin 

vefatı edebî bir tasvirle anlatılırken vefat tarihi de (sekiz yüz hilâlinde) 
burada çizilen dolunay imajına uygun düşecek şekilde “ḫilâl” 

kelimesiyle verilmiştir. “Ḫilâl (خال ل)”, “zaman için sıra, esnâ” anlamına 

gelmekte ve bu kelime ayın yeni doğduğu zamanda yay şeklindeki 
durumu olan “hilâl (هالل)” kelimesini çağrıştırmaktadır.  

Dervîş Pervâne: Dervîş Pervâne’nin vefatı anlatılırken ilk olarak şairin 

içinde bulunduğu duruma değinilir:  

Aşk-ı dil-berle nedür hîç sorma ahvâlüm benüm 
Şem‘i gör pervânenün hâline yana yana bak 

Buna göre Dervîş Pervâne, sevgilinin aşkıyla ne hâlde olduğunu merak 

edenlere mumu görmesini ve pervanenin hâline yana yakıla bakmasını 
istemektedir. Şair, “şu‘le-i şem‘-i aşkla sûzân ve âteş-i bî-vücûd-ı 

mahabbetle biryân olup” yani aşk mumunun alevine yanmış ve 

muhabbetin görünmeyen ateşinde biryan olmuşken, 

Ey morg-ı seher ‘aşk zi pervâne beyâmûz 

Kân dilşode râ cân şod u âvâz neyâmed 

“Ey seher kuşu, kelebekten aşk öğren. Ki o kalbi yanıp can verdiği 

hâlde hiç sesini çıkarmadı” beytinin gerektirdiği bir şekilde “hicretün 
henüz tokuz yüz elli hudûdında pertev-i dîdâr-ı şâhid-i maksûda sûz u 

güdâz iderek mahv-ı nâm u nişân” (Genç 2005: 62) eylemiştir. İfadeye 

göre Dervîş Pervâne sevgilinin güzel yüzünün alevine yanıp yakılmış; 
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aynı zamanda şanını, şöhretini ve bütün varlığını yok etmiştir. Cümlede 

şairin isminin “Pervâne” olması sebebiyle klasik şiirde âşık ve mâşuk 

örneği olarak sıklıkla değinilen “şem‘ ve pervâne”ye telmihte 
bulunulmuştur. Nasıl ki pervâne (kelebek) şem‘e (muma) olan aşkından 

dolayı kendini mumun alevinde yok etmişse Dervîş Pervâne de aynı 

şekilde arzu edilen sevgilinin güzel yüzündeki alevde yanıp yakılmıştır. 

Bu şekilde Dervîş Pervâne, kendi varlığından geçerek sevgili uğrunda 
kendini feda eden samimi bir âşık gibi düşünülmüştür. Vefat bildiren 

cümlede yer alan “Pertev” (ışık, parlaklık) kelimesinin aynı zamanda 

şairin mahlası olduğu düşünüldüğünde anlatımın hem mahlas hem de 
şairin ismiyle renklendirildiği görülmektedir.    

Dervîş Tâbî: Yazılışları aynı anlamları farklı olan kelimelerin bir 

ibarede kullanımı olan cinâs-ı tâm şiir dilinde olduğu gibi nesirde de 

karşımıza çıkan bir durumdur. Dervîş Tâbî’nin isminde yer alan “tâb” 
kelimesi cinâslı kullanıma uygun bir kelimedir. Kelimenin çok sayıda 

anlamı olmakla birlikte öne çıkan anlamları “güç, kuvvet” ve “ışık, 

parıltı”dır. Tezkire’de Dervîş Tâbî’nin vefatı anlatılırken kelimenin bu 
iki anlamına yer verildiği görülmektedir: “Târîh-i Hicret-i 

Nebeviyyenün bin yüz senesinde ahter-i tâbende-i vücud-ı şerîfleri ufûl 

u gurûba mâ’il olup peymâne-i ecelün mest-i bî-tâbı olmışlardur” 
(Genç 2005: 76). Esrâr Dede’ye göre Dervîş Tâbî vefat ettiğinde şairin 

parlak (tâbende) bir yıldız olan mübarek vücudu gözden kaybolarak 

ecel kadehinin yorgun (bî-tâb) mestlerinden biri olmuştur. Cümlede 

Dervîş Tâbî’nin mübarek vücudu parlak bir yıldıza benzetilmiş ve 
yıldızın sıfatı olan parlaklık için de “tâb” kelimesinden türeyen 

“tâbende” kelimesi kullanılmıştır. Cümlenin devamında ise “tâb” 

kelimesinin Farsça olumsuzluk ekiyle “yorgun, bitkin” (bî-tâb) 
manasına yer verilmiştir.   

Dervîş Tâ’ib (İsmâ‘îl Dede): 1126 tarihinde vefat eden ve asıl ismi 

İsmail olan Dervîş Tâ’ib için Nesîb Dede bir tarih kıtası kaleme 
almıştır:  

Dâder-i Gavsî Dede ol sâlik-i râh-ı fenâ 

Gitdi ‘ukbâya ana teng oldı bu mihnet-kede 

İrtihâlin gûş idenler didi târîhin Nesîb 
Vâsıl oldı Ka‘be-i tahkîka İsmâ‘îl Dede  

(Genç 2005: 79). 

Kıtada Gavsî Dede’nin kardeşi olan İsmail Dede’nin yokluk yolunun 
yolcusu olduğu söylenmiş ve bu mihnet yeri (dünya) ona dar gelip 

ahirete göçmüştür. Onun vefatını işitenler de “İsmail Dede Allah’ı 
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müşahede etme Kâbe’sine kavuştu” demişlerdir. Bakara Suresi’nin “Bir 

zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah’ın temellerini 

yükseltiyor, (şöyle diyorlardı:) Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; 
şüphesiz sen işitensin, bilensin (Kur’an 2: 127)” ayetinde işaret edildiği 

üzere Hz. İsmail Kâbe’nin yapımında bizzat bulunmuş ve babası Hz. 

İbrahim’le birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Tarih mısraında Kâbe’den 

bahsedilmesi Hz. İsmail’i hatıra getirmektedir. 

Cünûnî Dede: Cünûn kelimesi “cinnet, delilik, delirme, çıldırma” 

anlamlarına gelmekle birlikte aynı zamanda dış dünyayla ilişkisini 

tamamen koparacak kadar kişinin aşk ve cezbeye kapılma hâlini de 
açıklamaktadır. Böyle bir kişinin davranışlarının normal olmaması 

sebebiyle tedavi görmesi gerekmektedir. Esrâr Dede’ye göre Cünûnî 

Dede vefat ettiğinde kadri yüksek olan cennetin şifâhânesine gitmiştir: 

“Bin otuz târîhinde ‘azm-i şifâ-hâne-i behişt-i berîn buyurmışlardur.” 
(Genç 2005: 112). “Şifâhâne” hastane anlamıyla birlikte akıl 

hastalarının iyileştirildiği tımarhane için de kullanılmaktadır. 

Tezkire’nin başka bir nüshasında “şifâhâne” yerine “merkez tekke” 
anlamındaki “hânkâh” kelimesi kullanılsa da şairin ismiyle ilgisi 

bakımından “şifâhâne”nin daha uygun düştüğü söylenebilir.  

Dervîş Hâfız: Lafza dayalı sanatlardan biri olan iştikâkta aynı kökten 
kelimeler sese ve ahenge katkı sunması amacıyla bir ibare içinde 

birlikte kullanılır. Klasik şiirin estetik anlayışı gereği çoğu şair bu 

sanata yer vermiştir. Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye’de Dervîş 

Hâfız’ın vefatı anlatılırken “mahfaza” kelimesine yer verilmesi bu 
sanattaki etkinin nesir üslubuna taşınması olarak görülebilir. Her ne 

kadar cümlede birlikte anılmasa da “mahfaza” kelimesinin şairin ismine 

bir gönderme yapmak gayesiyle kullanıldığı görülmektedir: “Târîh-i 
Hicret-i Nebeviyye’nün tokuz yüz elli hudûdında pinhân-ı mahfaza-i 

lahd olmışdur” (Genç 2005: 126). İfadeye göre Dervîş Hâfız vefatıyla 

birlikte mezarın mahfazası içinde gizli bir şekilde kalmıştır. 
“Saklanmak ve korunmak istenen bir nesnenin içine konduğu kutu” 

manasına gelen “mahfaza” kelimesi şairin ismi olan “Hâfız” gibi “hıfz” 

kökünden türemiştir.   

Husrev Çelebi Efendi: Şairin ölümü üzere Çelebi Ferruh’un yazdığı 
mersiyede Husrev Çelebi Efendi, Mevlevî sırlarının padişahı (husrev) 

olarak tanıtılmaktadır:  

Husrev ü devrân-ı sırr-ı Mevlevî 
İtdi ‘azm-i taht-gâh-ı ma‘nevî  

(Genç 2005: 145). 
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Beyitte geçen “taht-gâh” kelimesi hükümdar tahtının bulunduğu yer 

manasına gelmekte olup şairin ismi olan Husrev (hükümdar) 

kelimesiyle ilişkilidir.  

Hâlis Ahmed Dede: 1191 senesinde vefat eden Hâlis Ahmed Dede için 

Şeyh Gâlib bir tarih kıtası kaleme almıştır. Esrâr Dede bu bilgiyi “Dede 

Efendimüz cenâb-ı ma‘ârif-nisâblarınun ser-zede-i gencîne-i tab‘ları 

olan târîh-i gevher-bahânun çend beyti inşâ olınur” (Genç 2005: 156) 
şeklinde bildirmektedir. Buna göre Şeyh Gâlib, irfan sermayesine 

sahiptir ve onun sanat kabiliyetinin hazinesinden ortaya çıkan cevher 

gibi kıymetli bir tarih kıtası buraya yazılmıştır. Cümlede geçen 
“gencîne (hazine), nisâb (sermaye), gevher-bahâ (cevher gibi 

kıymetli)” kelimeleri “saf, temiz, katkısız” manalarına gelen şairin ismi 

Hâlis’le ilgilidir. Gâlib’e ait söz konusu tarih kıtasından seçilen beyitler 

de kıymetli madenler ve bu madenlerin saflığı üzerinden kurulan 
benzetmelerle yapılmıştır: 

Pûte-i ‘aşkda kâl eyledi cism-i sâfın 

Pederinden olup iksîr-i nahar-tâb-efgen 
 

Nukre-i kalbi ‘alâyıkla degüldi magşûş 

Kân-ı ihsândı ‘irfândı ma‘den ma‘den 
 

Şeş-cihetden gelür âvâz-ı te’essüf Gâlib 

Nakd-i Hâlis gibi Ahmed Dede çıkdı elden  
(Genç 2005: 156). 

Kıtada Hâlis Ahmed Dede aşk potasında (içinde maden eritilen kapta) 

saf bedenini ayrıştıran ancak kalbinin gümüşünü dünya ilgisiyle 
karıştırmayan bir ihsan madeni olarak tanıtılmaktadır. Vefatıyla beraber 

saf sermaye gibi Ahmed Dede elden çıkıp gitmiştir. Kıtadaki bütün bu 

benzetmelerin şairin ismi üzerinden kurgulandığı görülmektedir.  

Sultân Dîvânî: 936’da vefat eden şair için çok sayıda tarih 

düşürülmüştür. Tezkire’de Esrâr Dede Şâh Çelebî’nin yazmış olduğu 

kıtayı tercih ettiğini bildirmektedir. İlgili beyte göre Sultân Dîvânî vefat 

ettiğinde askerini bekâ ülkesine (ahirete) çekmiştir: 

Didi târîhini bir müstmend-i derd-i hicrânı 

Bekâ mülkine çekdi ‘askerin Sultân Dîvânî  

  (Genç 2005: 168). 

Şairin ismi hem hükümdar manasında “sultan”; hem de “devlet işlerini 

görüşmek üzere kurulan meclis” anlamına da gelen “divan”dan 

oluşmaktadır. Osmanlı Devleti’nde ordunun sefere çıkması veya 



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

 

100 

askerin geri çekilmesi sultanın başkanlık yaptığı divan tarafından alınan 

kararla gerçekleşir. Mısradaki “askerin çekilmesi ve mülk (ülke)” 

kelimeleri şairin ismiyle ilişkilendirilmiş ve şairin ismi tevriyeli 
kullanılmıştır. Aynı tarihte vefat eden öğrencisi Dervîş Şeydâ için de 

Tezkire’de bu tarih mısraı tekrar edilmiştir. (bk. Genç 2005: 263).  

Dervîş Deştî: Dervîş Deştî’nin vefatı anlatılırken şairin ismine yer 

verilmiştir: “Bin kırk senesi hudûdında seyâhat-i deşt-i bekâ 
buyurdılar” (Genç 2005: 202). “Deşt” kelimesi “sahra, çöl” manalarına 

gelmektedir. Buna göre hakikat yolcusu olan Dervîş Deştî vefat 

ettiğinde ölümsüzlük sahrasına yolculuğa çıkmıştır.  

Rahmetu’llâh Dede: Rahmet-i Râhmân’a kavuşmak “Hakkın 

merhametine kavuşmak ölmek” manasında kalıplaşmış bir ifadedir. 

Rahmetu’llah Dede’nin vefatında bu ifadeye yer verilmesi ise şairin 

isminde geçen “rahmet” kelimesiyle ilgili olmalıdır. Aynı şekilde 
merhamet eden manalarına gelen ve esmâ-i hüsnâdan olan “Rahmân” 

kelimesi de yine “rahmet” kelimesinden türemiştir: “Bin otuz 

hudûdında vâsıl-ı rahmet-i Rahmân olmışlardur” (Genç 2005: 214). 

Siyâhî Mustafâ Dede ve Şem‘î Dede: 1122 tarihinde vefat eden Siyâhî 

Dede için Yenikapı Şeyhi Seyyid Nesîb Yûsuf Dede bir mersiye 

yazmıştır. Mersiyede yer alan tarih mısraında Yüce Allah’ın Siyâhî 
Dede’nin kabrini nurlandırması yönünde bir dua vardır: 

Nesîb rıhlet-i târîhini didi züvvâr  

İde Siyâhi Dede Bâri kabrini pür-nûr  

      (Genç 2005: 228). 

Beyitte kabrin karanlığı ile şairin mahlası olan Siyâhî’nin siyah anlamı 

arasında ilişki kurulmaktadır. Buna benzer bir ilgi Şem‘î Dede’nin 

vefatı için Nahmî mahlaslı şairin düşürdüğü “Meskenün nûr ide Şem‘î 
ol ahad” (Genç 2005: 300) tarih mısraında da görülmektedir. 

Sa’îdâ Dede: Bin yüz kırk senesinde Macar eşkıyası Belgrâd Kalesi’ne 

hücum ederek kaleyi istila ettiğinde Sa’îdâ Dede mevcut ihvanıyla 
düşmanla mücadele etmiş ve dervişleriyle beraber şehit olmuştur. 

Tezkire’de bu olay anlatıldıktan sonra aşağıdaki beyte yer verilmiştir:  

Devlet anun k’ola sultân-ı ‘uşşâka mürîd 

Ol sa‘îd ü cümle etbâ‘ı vü işbâ‘ı sa‘îd  
             (Genç 2005: 231). 

Beyitte âşıklar sultanına (Sa’îdâ Dede’ye) mürit olan kişinin mutluluk 

ve bahta sahip olduğu bildirilmiş; Sa’îdâ Dede mübarek olarak tarif 
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edilmiş; ona tabi olanlar ve onun sofrasında bulunanların da kutlu 

insanlar olduğu söylenmiştir. Beyitte “kutlu, uğurlu, mübârek” 

anlamlarına gelen “sa’îd” kelimesi aynı zamanda şairin ismi olup 
tevriyeli kullanılmıştır.  

Dervîş Semâ‘î: Mevlevî dervişlerin ilahiler eşliğinde belli bir usule 

göre dönerek yaptıkları zikre semâ adı verilmektedir. Dervîş Semâî’nin 

ölümü için Sipâhî Bey’in düşürdüğü tarih mısraında semâ sırasındaki 
bu dönüşlere atıfta bulunulmuştur: 

Döne döne gitdi ‘ukbâya Semâ‘î hey meded (Genç 2005: 240). 

Dervîş Servî: Klasik edebiyatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biri de 
“serv”dir. Daha çok sevgilinin boyu için benzetilen olarak kullanılan 

kelime farklı tamlamalarla birlikte de kullanılmaktadır. Nazlı nazlı 

salınan selvi anlamında “serv-i hırâmân”; ve salınarak yürüyen sevgili 

manasında “serv-i revân” bunlardan bazılarıdır. Dervîş Servî’nin vefatı 
anlatılırken seçilen kelimelere bakıldığında “serv” kelimesiyle birlikte 

tamlama oluşturan “revân” ve “hırâmân” kelimelerine yer verildiği 

görülmektedir: “Azîz-i Merkûm’un rûh-ı revânları bin hudûdında 
hadîka-i şuhûda hırâm eylemişdür.” (Genç 2005: 241). Buna göre 

Dervîş Servî’nin ruhu, ilâhî tecellileri seyretme bahçesine salınarak 

yürümüştür. Vefat cümlesinde yer alan “revân” ve “hırâmân” 
kelimelerinin “serv” kelimesinin bir çağrışımı olarak kullanıldığı 

söylenebilir. Aynı şekilde “hadîka” (bahçe) kelimesinin de selvi 

ağacıyla ilgisi vardır. Şairin ismi asıl nüshada Servî yerine Sürûrî olarak 

geçse de diğer nüshalarda bunun yanlış olduğu bildirilerek şairin gerçek 
isminin Servî olduğu belirtilmiştir (Genç: 2000: 240). Şairin vefatının 

anlatıldığı cümlede yer alan selvi ile ilgili kelimelerin varlığı da şairin 

isminin “Servî” olduğu yönündeki iddiaları desteklemektedir.  

Dervîş Sûzî: Şairin vefatı Tezkire’de yanma, yanık, ateş manalarına 

gelen “sûz” kelimesiyle uyumlu bir şekilde tasvir edilmiştir: “Bin 

seksen beş târîhinde mürâ-i rûh-ı pür-nûrları pür-tâb-ı ‘âlem-i envâr 
ve mülhak-ı şu‘le-i dîdâr-ı yâr olmışdur” (Genç 2005: 245). Buna göre 

şairin nur dolu ruhu, nurlar âleminde parlamış ve sevgilinin güzel 

yüzünün alevine dâhil olmuştur. Cümlede geçen “pür-tâb, envâr, nûr, 

şu‘le” kelimeleri şairin ismindeki “sûz” kelimesiyle uyum içindedir.  

Şâh Muhammed Çelebi: Hızır Şâh Çelebî’nin oğlu olup aynı zamanda 

Hızır Şâh’tan sonra post-nişîn olmuştur. Şâh Muhammed Çelebi vefat 

ettiğinde babası Hızır Şâh’ın kabrinin yanına defnedilmiştir. Bu olay 
Tezkîre’de “Pehlû-yı merkad-i münevvere-i Hızır Şâh kuddise 

sırruhu’da taht-nişîn-i lahd olmışlardur” (Genç 2005: 250) şeklinde 
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bildirilmiştir. Cümlede geçen “taht-nişîn” tahta oturan hükümdar 

manasında olup Muhammed Çelebî ve babası Hızır Çelebî’nin 

unvanları olan “Şâh” kelimesiyle ilgilidir.  

Dervîş Şehîdî: Tezkire’de şairin vefatı anlatılırken şairin ismine atıfla 

şehitliğe vurgu yapan iki Farsça beyte yer verilmiştir:  

Tohmet-i merg ez şehîdân nigeh-i dûrest dûr 

Rîziş-i hûn reften-i rengest der meydân-ı mâ  

“Şehitlere ölüm töhmetinde (bulunmak) çok uzak bir bakıştır, bizim 

meydanımızda kan dökmek rengin gitmesidir.” 

Dûr ez îşân fenâ vü merg velî 
În be takdîr goftem er mordend  

“Onlardan yokluk ve ölüm uzaktır, fakat eğer öldülerse, bunu takdire 

göre söyledim.” (Genç 2005: 271). 

Beyitlerde şehitlere ölüm töhmetinde bulunmanın yanlışlığı üzerinde 
durulmuş ve şehitlerden yokluk ve ölümün uzak olduğu belirtilmiştir. 

Esrâr Dede’ye göre Dervîş Şehîdî’nin de ruhu bu beyitlerin gerektirdiği 

şekilde bedeninden ayrılmış ve şehitlik mertebesine ulaşmıştır.  

Sâdıkî Dede: Şairin vefatı için kullanılan ibarede Sâdıkî Dede 

sonsuzluk şehrinin yolcusu olarak tarif edilmiştir: “Cümle-i muhâcirîn-

i medîne-i bekâ olanlardandur” (Genç 2005: 300). Bu tarifte şehir 
manasına gelen “medîne” ve “göç eden kişi” manasındaki “muhâcir” 

kelimeleri Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye yaptığı hicreti akla 

getirmektedir. Bu hicret sırasında Hz. Peygamber’in yanında bulunan 

yakın dostu Hz. Ebû Bekir’dir.  Özü sözü doğru olan bu ilk halifeye Hz. 
Peygamber’e sadakatle bağlanması sebebiyle “Sıddık” lakabı 

verilmiştir. Sâdıkî Dede’nin Medîne muhacirleriyle anılması isminin 

Hz. Ebû Bekir Sıddîk’i çağrıştırmasıyla ilgili olmalıdır. Hem “sıddîk” 
hem de şairin ismi “Sâdıkî” “sıdk”tan türemiş kelimelerdir.   

Dervîş Safâyî: Dervîş Safâyî vefat ettiğinde Kâsım Paşa Dergâhı’nın 

haziresine defnedilmiştir: “Bin yüz hilâlinde intikâl buyurup hânkâh-ı 
Kâsım Paşada kûşe-güzîn-i hamûşân-ı ihvân-ı safâyîdir” (Genç 2005: 

312). Bu hazirede yatan kişiler rahata ve huzura ermiş (safâyî) dostlar 

olarak tanıtılmış ve şair vefatıyla beraber bu hazirede bir köşeye 

çekilmiştir. “İhvân-ı safâyî” tamlaması ilk olarak özellikle tarikat 
mensupları arasında kullanılan ve kalbi saf dostlar manasına gelen 

“ihvân-ı bâ-safâ”yı çağrıştırdığı gibi aynı zamanda X. yüzyılda 

Basra’da ortaya çıkan dinî, ilmî, siyasî ve felsefi amaçları olan İhvân-ı 
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Safâ topluluğunu da hatırlatmaktadır. Şairin ismine de gönderme 

amacıyla “Safâyî” kelimesinin tercih edildiği anlaşılmaktadır. 

Togânî Ahmed Dede: Tezkire’de Ahmed Dede’nin vefatı “Bin kırk 
târîhinde şâh-bâz-ı rûh-ı pür-fütûhları ‘âlem-i kudse pervâz eyleyüp” 

(Genç 2005: 321) şeklinde kaydedilmiştir. Buna göre Ahmed Dede’nin 

ruhu bir doğana benzetilmiş ve ilahi lütuflara ermiş bu doğan şimdi 

mukaddes âleme uçmuştur.  Ahmed Dede’nin isminin aynı zamanda 
“Togânî” olması doğan kuşuyla ilgili bir tasviri akla getirmiş olmalıdır. 

Arzî Dede: 1075 tarihinde vefat eden Arzî Dede için dönemin 

şairlerinden Zekî Alî “İde firdevs-i ebed ‘Arzî Dede câyını Hak” (Genç 
2005: 345) mısraını tarih düşürmüştür. Yapılan duada vefat eden Arzî 

Dede’nin yerinin ve makamının sonsuz cennet olması istenmektedir. 

Mısrada geçen “cây” kelimesi yer, mevki manasındadır. Bu kelimeyi 

şairin ismi ve aynı zamanda “yeryüzü ve toprakla ilgili” manasında olan 
“Arzî” kelimesiyle ilişkilendirmek mümkündür.  

Ârif Dede: Şairin vefatı için “Ve dahi ol sâbi‘-i ehâmide-i meşhûrenün 

intikâlleri bin yüz otuz yedi târîhinde vâkı‘ olup” (Genç 2005: 353) 
denildikten sonra kimin düşürdüğü kaydedilmeyen bir tarih dizesine yer 

verilmiştir: 

‘İlm-i Hak ‘ârifi Ahmed Dede gitdi ey vây 

Dizede Ârifi Dede Hak bilgisine sahip biri olarak anlatılmaktadır. 

Şairin isminde geçen “ârif” kelimesi hem “Allah bilgisi” yani 

“marifetullaha sahip irfan sahibi” manasında hem de şairin ismi olacak 

şekilde kullanılmıştır.  

Fedâyî Dede ve Şâhidî: Tezkire’de Fedâyî Dede’nin vefatı anlatılırken 

Şâhidî adlı şairden bahsedilmekte ve bu iki şairin aynı yıl vefat ettiği 

bildirilmektedir: “Dokuz yüz seksen beş senesi Şâhidî kuddise sırruhu 
cenâblarıyla bile ‘azm-i şâhid-i maksûd buyurup ‘ömrleri seksenbeş 

sene olmagla Fedâ lafzı ‘aded-i sâl-i zâd ü bûdlarıdur ve merkad-i 

münevvereleri hâlâ ‘arsa-i hâliyye-i hânkâh-ı muhterikalarındadur” 
(Genç 2005: 415). Şairler vefat ettiklerinde maksutları olan sevgiliye 

gitmişlerdir. Cümlede sevgili için “şâhid” kelimesinin kullanılması 

Şâhidî’ye bir gönderme olarak dikkat çekmektedir. Cümlenin 

devamında “fedâ” kelimesinin ebced değerinin aynı zamanda Fedâyî 
Dede’nin 85 yıl olan ömrüne tekabül ettiği belirtilmiştir. Bu da şair 

isimlerinin sadece kelime anlamlarının değil aynı zamanda yeri 

geldiğinde ebced değerlerinin de dikkate alındığını göstermektedir.  
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Ferrûh Çelebî Efendi: Ferrûh Çelebî Efendi’nin vefatı için Çelebî 

Bostân’ın kaleme aldığı mersiyede şairin isminden hareketle bir hayal 

kurgulanmıştır:  

Ferrûh Çelebînün rûh-ı pür-tâbını devrân 

Pinhân idicek kopdı ser-i câna kıyâmet 

 

Hayfâ ki çeküp menzil-i mihr ü mehe Keyvân 
Kaldı kalanun bahtına efsûs ü garâmet  

       (Genç 2005: 413). 

Mersiyeye göre felek Ferrûh Çelebî Efendi’nin mübarek ruhunu 
gizlemiş ve böylelikle gönüllerde kıyamet kopmuştur. Zühâl (Keyvân) 

gezegeni de o zatı ay ve güneşin yanına çekince geride kalanların 

bahtına üzüntü ve borç kalmıştır.  “Zühâl (Keyvân), Satürn gezegeni, 

Nahs-ı ekber (en büyük uğursuzluk) sayılır. Bu yıldızın tesiri altındaki 
burçlarda doğanlar, ahmak, câhil, pinti, yalancı vs. kötü huylu olurlar… 

Feleğin hazinedarı olarak bilinir (Pala 2011: 494).” Şairin ismi olan 

Ferrûh ise “uğurlu, mübârek, sevinçli” manalarına gelmekte ve Zühâlle 
(Keyvân) tezat oluşturmaktadır. Zühâl, Ferrûh Çelebi’yi yanına alarak 

geride kalanları üzüntü içinde bırakmış aynı zamanda ve feleğin 

hazinedarı olduğu için de borç bırakmıştır.  

Fânî Dede: Esrâr Dede’ye göre Fânî Dede aşağıdaki Farsça beyitlerde 

dile getirilen bu âlemin ölümsüz olmadığı, dünyanın fani bir yer olduğu 

yönünde düşüncelerle 920 tarihinde bu dünyadan ayrılmıştır:  

Câvidân nîst ‘âlem fânî 
To der û câvidân koçâ mânî 

“Âlem ölümsüz değil fâni, sen bu âlemde nasıl ölümsüz kalabilirsin.” 

Rûy der mulk-i câvidânî kon 
Terk-i in kohne deyr-i Fenâyî kon  

“Yüzünü ölümsüzlük mülküne çevir, bu eski yokluk toprağını terk 

et.”(Genç 2005: 413). 

Beyitlerde geçen câvidân (ölümsüz, bâkî), fâni (geçici), ölümsüzlük ve 

yokluk kelimelerinin şairin ismiyle irtibatlandırıldığını söylemek 

mümkündür.  

Dervîş Meyyâl: Esrâr Dede’ye göre Dervîş Meyyâl vefat ettiğinde 
şuhûd âlemine gitmiş ve arzu edilen güzel sevgiliye yönelmiştir: “Bin 

seksen senesi intikâl-i ‘âlem-i şuhûd ve meyl-i şâhid-i maksûd buyurup 

hânkâh-ı Galata’da medfûndurlar” (Genç 2005: 476).  Ölünce 
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insanların Allah’a kavuşacağı inancından hareketle Tezkire’de Dervîş 

Meyyâl’in vefatı, arzu edilen sevgiliye yani Allah’a yöneldiği şeklinde 

ifade edilmiştir. “İstekli, arzulu, hevesli kimse” anlamına gelen 
“meyyâl” kelimesi “meyl”den türemiştir. Tezkire’de bu yönelme 

ifadesi şairin ismiyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılmıştır. 

Neşâtî: Esrâr Dede şairin vefatı üzerine yirmiden fazla mersiye 

yazıldığını belirtmektedir. Bu mersiyelerde düşürülen bazı tarih 
mısralarında şairin mahlasına temel teşkil eden ve “mutluluk, sevinç” 

anlamlarına gelen “neşât” kelimesi tevriyeli kullanılmıştır. Nâbî Yûsuf 

Efendî “Neşâtı gitdi devrânun”; Reşîd, Şâkir ve Dâniş isimli şairler 
birbirinden habersiz “Erbâb-ı dilün gitdi Neşâtı hey âh”; Fâsih Dede de 

“Neşâtî gitmeki(y)le eyledi mahzûn ahbâbı” (Genç 2005: 490) 

tarihlerini düşürmüştür. Bu tarihlerde dikkat çeken husus Neşâtî’nin 

vefatıyla beraber gönüllerin, dostların ve zamanın neşâtının yani 
sevincinin gitmesidir.  

Yûsuf Dede: Şairin vefatı için düşürülen iki tarih kıtasında şairin 

isminden hareketle Hz. Yûsuf kıssasına telmih yapılmaktadır. İlki Fennî 
Dede’ye ait olan  

Oldı Yûsuf Dedemüz mısr-ı na‘îm içre ‘azîz 

tarih mısraında Yûsuf Dede’nin Nâ‘im cenneti içinde aziz olduğu ifade 
edilmiştir. Hz. Yûsuf’un bir tüccar tarafından Mısır maliye bakanı 

(Azîz) tarafından satın alınması ve daha sonraki süreçte Mısır’da üst 

düzey yönetici olmasına işaret edilmektedir. Nazîm’in düşürdüğü 

tarihte ise bu olay 

‘Azîz-i tekye-i mısr-ı Hüdâ ola Dede Yûsuf (Genç 2005: 532) 

şeklinde yine tekrar edilmiştir. Mısralarda geçen “azîz ve mısr” 

kelimeleri tevriyeli kullanılmış olup hem Hz. Yûsuf hem de şairin 
ismiyle ilgilidir.  

Sonuç 

Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye’de şair vefatlarının anlatıldığı bazı 
bölümlerde şairin mahlasından veya isminden hareketle bir hayâl 

kurma ve düşünce geliştirme gayesi güdüldüğü görülmektedir. Nesir 

türlerinin çoğunda görülen bu hususiyet, Esrâr Dede Tezkiresi’nde dili 

güzelleştiren ve zenginleştiren bir tekniğe dönüşmüştür. Bir kelimenin 
sözlükteki farklı anlamlarına yapılan göndermelerle sanatlı bir söyleyiş 

yakalanırken aynı zamanda zekâ ürünü kelime oyunlarıyla dilin hünerli 

bir şekilde kullanılması sağlanmıştır. Sadece vefat bildiren cümlelerde 
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bile kelimelerin bilinçli bir tercihle seçildiği ve tesadüfe yer verilmediği 

söylenebilir. Daha çok nazımda gördüğümüz kelimelerin farklı 

anlamlarıyla anlamı yoğunlaştırma ve çağrışım zenginliği oluşturma 
durumu Tezkire’nin üslubuna sirayet etmiştir.  

Şair isim ve mahlaslarından hareketle düşünce ve hayal geliştirmenin 

tezkirelerde bir teknik olarak yer alması edebiyat tarihçisine çeşitli 

veriler sunmaktadır. Derviş Servî ve Cünûnî Dede’de olduğu gibi nüsha 
farklarından kaynaklı tereddüt edilen noktalarda tereddütün giderilmesi 

adına bazı ipuçları yakalanabilmektedir. Yine okuma hatalarını 

giderme, yanlış yazımları önleme, eksik kelimeleri tespit etme, verilen 
bilgilerin doğruluğunu teyit etme hususunda da yardımcı 

olabilmektedir. Tezkirelerde şair isim ve mahlaslarına yapılan 

göndermelerin edebiyat tarihçiliğine farklı katkılar sunabileceği de göz 

önünde bulundurulmalıdır.  
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TEZKİRE-İ ŞU‘ARÂ-YI MEVLEVİYYE’DE MELÂMET 

DÜŞÜNCESİ 

Özgür Kıyçak* 

Giriş 

Mevlânâ’dan sonra bir tarikat sistemine bürünen Mevlevilik, kültürel 

hayatı besleyen pek çok kaynaktan istifade etmiştir. Melamiliğin anlam 

dünyası Mevlevi şairlerce kimi yönleri ile cezbedici görülmüş ve 
Mevlevi şairlerde bu düşünce karşılık bulmuştur. Mevlevi şairler, 

melamet düşüncesini bir doktrin ve yaşam biçiminden ziyade şiir için 

bir neşve kaynağı olarak görmüştür. Bir zümre edebiyatı tezkiresi 
olarak Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye’de şairlerin biyografik ve edebî 

değerlendirmeleri ve şairlerden seçilen şiir örneklerinde bu etki 

görülmektedir. Melamet kavramınının şairlerin tavsif ve değerlendirme 

ölçütü olarak Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye’de yer alması Esrâr 
Dede’nin ve geleneğin kendi içinde konuya bakış açısını göstermesi 

bakımından değerlidir. Melamiliğin bir neşve kayanağı olarak 

görülmesinin yanı sıra edebî bir terim olarak kullanılması ayrıca dikkat 
çekicidir. Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye bir zümre tezkiresi olması 

bakımından burada yer alan şiir örnekleri ve değerlendirmeler Mevlevi 

şairlerde melamet düşüncesinin etkisini topluca değerlendirme imkânı 
sunmaktadır. 

1. Mevlevilik Üzerine

Mevlânâ, hayatta iken bir tarikat kurmamıştır. Vefatından sonra oğlu 

Sultan Veled, Mevleviliği bir tarikate dönüştürmüş; XIV. yüzyıl 
itibariyle ayin, erkân ve kıyafet bakımından Mevlevilik kuruluş sürecini 

tamamlamış ve XV. yüzyılda tarikat, adap ve erkân bakımından kesin 

şeklini almıştır. Mevlevilik tasavvuf kültürünün klasik boyutunu 
oluşturmakta olup sanat, fikir, irfan ve erkânda seçkin bir kitleye hitap 

etmektedir (Korur, 2004: 469-470). Sultan Veled’in tarikate 

dönüştürdüğü Mevlevilik kurallı, ilkeli bir yapıya sahiptir. Bu anlamda 
bir teşkilat ve yönetime sahip olup seremoniye çokça dikkat 

edilmektedir (Gölpınarlı, 1953: 390). Mevlânâ’nın eserleri ve 

düşüncelerinden esinlenerek kurulan Mevlevilik kültür, sanat ve 

edebiyat hayatında doğrudan ya da dolaylı bir etki doğurmuş; zamanla 
bir Mevlevi edebiyatı doğmuş ve pek çok Mevlevi şair yetişmiştir 

(Genç, 2016: 184-192). Mevlânâ’nın düşünce ve hayat anlayışı ile 

Mevleviliğin tarikate dönüşen yapısı mutlak bir örtüşme 

* Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
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içermemektedir. Mevlânâ’da ritüller ve seremoni neredeyse yok 

denecek kadar az iken bir tarikate dönüşen Mevlevilik giyim-kuşam, 

sema, musiki vb. pek çok hususta belli ritüellere, ayin ve erkâna sıkı 
sıkıya bağlıdır. Aynı zamanda Mevleviliğin Şems ve Veled kolunda da 

aynı ayrımı yapmak mümkündür. Şems kolunda ritüeller yok iken 

Veled kolu ritüellere sıkı sıkıya bağlıdır. 

2. Melamilik Üzerine

Melamet, “ayıplama, kınama, azarlama, çıkışma, kötüleme, karalama” 

anlamlarında bir mimli mastar olup Arapça “zemmetme, çekiştirme, 

paylama, başa kakma” anlamlarına gelen “levm” kelimesinden 
türetilmiştir. Melameti ise kınamaya konu olan anlamına gelmekte olup 

Melamet ehli için kullanılan bir adlandırmadır (Devellioğlu, 2001:607; 

Bolat, 2004: 15, Uludağ, 2005: 241, 242). Kelime tasavvufî bir anlam 

kazanarak terimleşmiş ve aynı zamanda bir makam ismi olmuştur 
(Azamat, 2004: 24). Kelimenin literal anlamı korunarak yapılan 

tanımlamalarda “iddia sahibi olmama, riyadan sakınma, şöhretten uzak 

durma, nefsi itham ederek onun ayıpları ile meşgul olma, amelleri 
görmeme” gibi tanımlar yapılmış; “Melametilik” ve kurucusu Hamdun 

Kassâr’a işaret etmek üzere de “Kassârîlik” adları ile anılmıştır (Bolat, 

2004: 15,16). Akımın müntesipleri “ehl-i Melamet”, “Melami”, 
Melameti” olarak adlandırıldığı gibi akıma “Melametiyye”, 

“Melamiyye” (Melamilik) adları da verilmiştir (Azamat, 2004: 24). 

Melamilik ve Melamiler hakkında ilk bilgileri Hargûşî ve Sülemî 

vermektedir. Derviş kendini halk gözünde kötü tanıtarak nefsini terbiye 
edeceğini ve bu yolla hakikate ulaşacağını düşünmektedir. Her türlü 

riyadan uzak duran Melamiler erkân ve ayinlere önem vermezler, 

kendilerine özgü dua ve ayinleri yoktur; tekke sahibi değildirler. 
Kolsuz, başsız ve ayaksız bir insana benzeyen mezar taşları da dünyaya 

karşı kayıtsız olduklarını göstermektedir (Pala, 2003:  315).  

El-Mâide/54 ve el-Kıyâme/2 “levm” kelimesinin yer aldığı ve 
mutasavvıflarca “Melamet”in terim anlamının dayandırıldığı iki ayettir. 

“…Allah yakında öyle bir topluluk getirecektir ki O, onları sever, onlar 

da O’nu severler…Allah yolunda cihat ederler, kınayanın 

kınamasından korkmazlar… (el-Mâide/54)”, “Hayır! Sürekli olarak 
kendini kınayan nefse yemin ederim”(el-Kıyâme/2). İbrâhîm/22; el-

İsrâ/29,39; es-Saffât/142; ez-Zâriyât/40; el-Kalem/30; el-Meâric/30 

ayetlerinde de levm kelimesinden türemiş kelimeler yer almaktadır. 
Ancak Melamiliğin terim anlamı sadece bu iki ayete 

dayandırılmaktadır. Bu ayetlerde geçen “kınayanın kınamasından 

korkmama, Allah’a muhabbet duyma ve O’nun tarafından sevilme ve 
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Allah yolunda nefisle mücadele etme” gibi anlamlar çerçevesinde 

Melamilik terimleştirilmiştir (Azamat, 2004: 24). Hücvirî, Allah’ın 

kendisinden razı olduğu kimselerden halkın razı olmadığını, meleklerin 
Âdem’i beğenmeyerek “Yâ Rab, yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan 

dökecek birini mi yaratacaksın” (el-Bakara/30) dediklerini belirterek 

Hz. Peygamber’in risaleti sonrasında karşılaştığı güçlükleri 

Melamiliğin bir diğer dinî referansı olarak göstermektedir (Azamat, 
2004: 17,18).  

Melamilik ilk (Melamiyye-i Kassâriyye), orta (Melamiyye-i 

Bayrâmiyye) ve son (Melamiyye-i Nûriyye) devir olmak üzere üç 
dönemde ele alınmaktadır (Bolat, 2004: 19). IX. yüzyılda Horasan’da 

sufilikten ayrı bir akım olarak ortaya çıkmış, X. ve XI. yüzyıllarda 

yaygınlık kazandıktan sonra XIII. yüzyılda tarikatların teşkilatlanması 

ile beraber de bir neşve olarak varlığını bu tarikatlar içinde 
sürdürmüştür. Zaman içinde Horasan sınırlarını aşarak tüm İslam 

coğrafyasına yayılmıştır (Dia, 2004: 25,27; Bolat, 2004: 18,19). 

Melamilik, zamanla asli değerlerinden farklılaşmış, laubali ve ibahî-
meşreb olanların suistimaline uğramış; Şîî, Bâtınî, Hurûfî unsurlar 

bünyesine dahil olmuş ve son olarak vahdet-i vücut nazariyesinin etkisi 

altında yeni bir görünüm kazanmıştır (Bolat, 2004: 19). 

 Sülemî, Risâletü’l-Melâmetiyye adlı eserinde Melamiliğin kurucusu 

olarak bir ismi ön plana çıkarmazken Tabakatü’s-Sûfiyye adlı eserinde 

Hamdün el-Kassâr için “Melamet ondan yayıldı” ifadesini kullanmış ve 

sonrasında Hamdün el-Kassâr Melamiliğin kurucusu olarak kabul 
görmüştür. Ancak ondan önce Horasan ve Nişabur’da Melami eğilime 

sahip zatlar yetişmiştir (Dia, 2004: 27). İslam tasavvufunun 

Müslümanların zaman içinde dünyevileşmesine bir reaksiyon hareketi 
olduğu bilinmektedir. Bununla beraber ortaya çıkan tasavvuf 

ekollerinin (Bağdat, Basra ve Kûfe) müntesiplerinin de zaman içinde 

dünyevileştiği görülür. Horasan Melamiliği tasavvufun zaman içinde 
dünyevileşmesine karşılık tasavvuf içinde tasavvufi bir reaksiyondur 

(Gölpınarlı, 1953: 306; Alşan, 2012: 24,25). Din ve tasavvufun asıl 

şekliyle yaşanmasına duyulan özlemin doğurduğu zahidane bir tepki 

hareketidir. Bu bakımdan Melamiler ve sufiler arasında bir takım 
farklar bulunmaktadır. Hargûşî’ye göre Melami ve sufiler arasında ilki 

Melamilere ikincisi sufilere ait olmak üzere şu farklar bulunmaktadır: 

İlmî metod-hâl; el emeği-zühd ve tevekkül, şahsi gayretle marifet elde 
etme- marifetin Rabbani mevhibe olarak tecellisi, vecd ve tevacüd 

hâlinde raks ve semayı yanlış bulma-vecd ve tevacüd hâlinde raks ve 

sema (Dia, 2004: 26). Sufilerin belli kıyafetleri vardır, Melamet ehlinin 
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belli bir kıyafeti yoktur. Sufiler ibadetlerini gizlemezken Melamet ehli 

ibadetleri gizli yapmaya gayret eder. Sufiler tarikat merasimine 

sahipken Melamiler herhangi bir tarikat merasimine sahip değildir 
(Uludağ, 2005: 242). Sülemî’ye göre şeriat uleması dinin zahiri ile 

uğraşmaktadır. Sufiler zühdü seçen marifet talibidirler. Melamiler ise 

Allah’ın vuslat ve kurbiyeti ile bâtınlarını süslemişlerdir. Bâtınlarını 

zahirlerine yansıtmamaktadırlar ve bu bakımdan Hz. Peygamber 
onların bir rol modelidir (Dia, 2004: 26). Sülemî, Melamiliği tasavvuf 

makamlarından bir makam saymaktadır. İbnü’l-Arabî ise salikleri 

âbidler, sufiler ve Melametiler şeklinde üç gruba ayırmakta; Melamileri 
derece bakımından saliklerin üstünde, ehlullahtan bir grup ve 

makamlarını kurbiyet makamı olarak görmekte ve velayetin en üst 

derecesinde bulunduklarını kabul etmektedir (Azamat, 2004: 24-25). 

Hücvîrî, Câmî gibi isimler, Melamiliği sufiliğin altında görmelerine 
karşılık Muhyiddîn Arabî, Seyyid Şerifî Cürcânî, Üsküdarlı Haşim 

Baba, Eşrefoğlu Rûmî ise Melamiliği irfan bakımından en yüksek bir 

nokta olarak değerlendirmektedir (Gölpınarlı, 1992: 17-19).  

3. Mevlevilik ve Melamilik Etkileşimi 

Mevleviliğin Melamilikten büyük ölçüde etkilendiği görülür. 

Gölpınarlı’nın bu etki hususundaki tespitleri şöyledir: Mevlevilik, 
Melamilikten meydana gelmiş; birçok tasavvufi ekol ondan zuhur etmiş 

veya Melamilik onlara etki etmiştir (1992, 25; 1953: 293,306). 

Mevlevilik “aşk”, “cezbe”, “Horasanilik”, “sufilik dışı olma” vb. 

özellikler bakımından Melamiliğe en çok benzeyen bir tarikat olup 
(1953: 306-310) Mevlânâ ve Sems-i Tebrizî’deki çeşitli hâller melami 

bir neşve olarak varlık göstermiştir (1992: 9-25). Mevlânâ’nın kendini 

bir sufi olarak görmemesi, Ulu Ârif Çelebî’de aynı tavrın sürdürülmesi, 
Mevlevilerin kendilerini diğer tarikatlardan farklı görmeleri (1953: 73, 

77, 79, 83, 187, 188, 189), Mevlevilerin kimi yönleri ile sufilerce 

kınanması Melami özelliklerdir (1953:198). Mevleviliğin Melamilikten 
meydana geldiği iddialı bir yaklaşım olabilir; ancak melami neşve 

birçok tarikatta olduğu gibi Mevlevilik içinde de güçlü bir iz olarak 

vardır. 

Tasavvuf, XIII. yüzyıldan itibaren tarikatlar şeklinde örgütlenmeye 
başlamış ve tasavvufi tarikatlar içinde Melamilik bir neşve/meşreb 

olarak varlığını sürdürmüştür. Melamilik bu dönemde ortaya çıkan 

Nakşibendiyye, Kübreviyye ve Mevleviyye gibi büyük tarikatları 
etkilemiş; XV. yüzyılda ise Bayramiyye tarikatı içinde yeniden ortaya 

çıkarak zamanımıza kadar etkisini devam ettirmiştir (Dia, 2004: 28; 

Pala, 2003: 314). Bir sevgi ihlası, bir hâl neşvesi, yaşam biçimi, tarz ve 
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ülup olarak her tarikatta görülebilecek bir özelliğe sahiptir (Cebecioğlu, 

1997: 498; Uludağ, 2005: 242; Pala, 2003: 315). Bir meşreb olarak sufi 

tarikatlar içine vahdet-i vücud nazariyesi ile birleşerek Türk-İslam 
kültüründe önemli bir etki oluşturmuştur. Horasan sufiliği III. Hicri asır 

itibariyle melamet düşüncesiyle belirginleşmiş ve Bâtınilik içinde 

kendine yer bulmuştur (Bolat, 2004: 7,19).  

Mevlevilik içinde sahip olunan hoş görü sebebi ile pek çok meşreb 
kendine yer edinmiştir. Özellikle de Mevleviliğin Şems kolu; Hurufilik, 

Kalenderilik, Melamilik ve Bektaşilik ile kimi yönlerle benzerlik 

göstermektedir (Genç, 2000: L). Mevlevilerin kendi içinde aşk ve cezbe 
yolunu tutanlar ile şeriattan ayrılmayanlar olmak üzere iki gruba 

ayrıldığı görülür. Bu iki yol zahitlik ve melamet yolu olarak 

tanımlanabilir (Gölpınarlı, 1953: 209-210). Mevlânâ hayatında 

merasimlere ve şekilciliğe yer vermemiş; süluk için şeriat, aşk ve 
cezbeyi esas almıştır (Bolat, 2004: 362). Bu bakımdan melami neşvenin 

Mevlevilik içinde ilk tecessüm ettiği kişi Mevlânâ’dır (Bolat, 2004: 

369,370; Korur, 2004: 468). Sultan Veled ile merasimleşen Mevlevilik, 
Ulu Ârif Çelebi ile katılıktan, merasimden uzak bir hâl alır (Gölpınarlı, 

1953: 216). Melamilik, Kalenderilikle birlikte zaman zaman şeriat 

kurallarını zorlamak üzere kimi Mevlevi şairlerce dile getirilmiş ve 
yaşatılmaya çalışılmıştır. Ulu Ârif Çelebi ve Dîvâne Mehmed Çelebi 

gibi isimler bu anlamda ileri bir merhalededir. Mevlânâ sonrasında 

birçok melami-meşreb Mevlevi şair yetişmiştir: Mehmed Semâî, Şâhidî 

İbrahim Dede, Bostan Çelebi, Neşâtî Ahmed Dede, Cevrî, Nahîfî, Fasih 
Ahmed Dede, Hacı Hasan Nazif Dede, Şeyh Gâlib’in Babası Mustafa 

Reşid Efendi, Eskişehir Mevlevîhânesi Şeyhi Hacı Hasan Dede, İsmail 

Ankaravî… (Bolat, 2004: 353, 370, 373-374).  

Mevlevi edebiyatı, melami neşvenin zaman zaman kendini hissettirdiği 

bir edebî gelenek olmuştur. Şeyhülislam şairlerin şarap 

sarhoşluklarından bahsetmeleri gibi Mevlevi şairler de melamet 
haraplığından ve melamet kınanmasından bahsetmektedir. Böylelikle 

aşk ve âşık için en uygun hâl ve hâlet-i ruhiye; ayin ve erkân sahibi, 

ilkeli bir yapının karşıtı kabul edilecek dağınık, şan ve şöhret karşıtı 

melami anlayış içinde bulunmakta ve Melamilik, Mevlevilik için güçlü 
bir neşve kaynağı olmaktadır. Mevlevilik ve Melamiliğin “çelebilik” 

unvanına karşılık “şöhreti terk etmek”, “hiyerarşi” ye karşılık “nefsi her 

şeyden ve herkesten aşağı görmek”, “çilehanede çile çekerek nefsi 
terbiye etmek” anlayışına karşılık “nefsi kınayarak terbiye etmek” 

anlayışları tam bir karşıtlık oluşturmaktadır. Mevlevi şairlerin zaman 

zaman melami bir görünüm içine girmeleri, klasik şiirimizin aşk ve âşık 
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anlayışı ile oldukça uygun düşmektedir. Bu neşvenin şair ve şiir 

tenkidinde edebî bir terime dönüşmesi de ayrıca dikkat çekicidir. 

Sanatın esnek dünyası klasik Türk şiirinin farklı temayüllerden bir 
neşve kaynağı olarak istifadesini sağlamıştır. Melamilik bir neşve 

kaynağı olarak Mevlevi şairlerin istifade ettiği nev-i şahsına münhasır 

bir kültürel kaynaktır.  

Esrâr Dede’de Veled ve Şems kolunun her ikisinin tesirini bulmak 
mümkündür ve esasen iki kol arasında bir tercih yapmamıştır. Şems 

kolunda melami bir neşve kendini güçlü olarak göstermektedir ve Esrâr 

Dede’de de melami bir neşve görülür. Esrâr Dede’de Melamilik, 
Kalenderilik ve hatta Hurufilik bir neşveden öte değildir (Genç, 2000: 

XIV, XV, XVII). Mevlevilik içinde bir neşve olarak yer alan melamet 

düşüncesinin bir tezkire olarak Mevlevi şairlerin değerlendirilmesi ve 

onlardan verilen şiir örneklerinde ne ölçüde ve nasıl ele alındığı tespiti 
Mevlevilik-Melamilik ilişkisinin tespitinde güçlü bir izlenim 

oluşturmaktadır. Tezkirelerde genel olarak şairlerin mahlasları, doğum 

ve ölüm tarihleri, memleketleri, meslekleri, meşrebleri, üslupları vb. 
tanıtılmaktadır. Bir zümre tezkiresi olan Tezkire-i Şu’arâ-yı 

Mevleviyye’de “şairlerin melami hissiyat içerikli ifadeleri ve bu yönde 

kurdukları teşbih ve hayaller”, “Melamiliğin kimi temel nitelikleri”, 
“edebî ve biyografik değerlendirmede melamet düşüncesinin 

terimleşmesi” olmak üzere temel üç başlık çerçevesinde Tezkire-i 

Şu‘arâ-yı Mevleviyye’de melami neşvenin yansımaları tespit 

edilecektir. 

3.1. Şairlerin Melami Hissiyat İçerikli İfadeleri ve Bu Yönde 

Kurdukları Teşbih ve Hayaller 

Mevlevi şairlerde melamet neşvesinin en açık şekli melamet ehli 
olduklarını bildirmeleri iledir. Mevlevi şairlerin, melamet kisvesine 

bürünmelerini ve bunu beyan etmelerini itikadi bir beyan olmaktan 

ziyade bir neşve olarak değerlendirmek gerekmektedir. Kendilerini 
melamet ehli olarak tanımladıkları gibi melamet neşvesini çeşitli 

teşbihlerle de dile getirmişlerdir. Aşk, Mevlevi geleneği içinde temel 

prensiplerden biridir. Âşığın aşkı sebebiyle kınanması klasik şiirimizde 

sıklıkla görebileceğimiz bir hâldir. “Özellikle âşıklar aşkları uğrunda 
her türlü kınanmayı, hatta aşağılanmayı göze alırlar (Uludağ, 2005: 

242).” Melami hâl klasik Türk edebiyatında âşığın genel hâliyle örtüşen 

bir yapıya sahiptir. Mevlevi şairler, aşkın ve âşıklık hâlinin ifadesinde 
melami düşünceden ve melami insan profilinden istifade etmiştir.  
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Derviş Ârâmî, kendisinin âlemde “harabat erleri”nden anıldığını; 

“melamet yolu”nu tutup “rindler”in bulunduğu yere yöneldiğini 

belirtirken bir yaklaşım sergilemiş oluyor: “Rintlere ermek için 
melamet yolunu tutma.” Harabat kelimesinin “nefsani arzuları tahrip, 

süfli duyguları imha, hayvani eğilimleri harap etmek; kötü huyları 

yıkmak. Allah’ın kahhariyet tecellisi karşısında mahv ve fani olmak 

(Uludağ, 2005: 158)” anlamı melami bir anlayışı içinde 
barındırmaktadır. Harabat erleri, nefsini kınayanlar ve hakiki varlık 

karşısında kendi varlıklarını hiç hükmünde görenlerdir; yani Melamiler 

veya rindlerdir.  Melamiliğin rintlikle müşterek vasıfları 
bulunmaktadır. Rindin “halkın söylediklerine aldırış etmeme”, “ilim 

erbabı olduğu hâlde halktan biri gibi görünme”, “her şeyi İlahi 

takdirden bilme”, “dinin şekli yanıyla sınırlı kalmayıp özüne inme”, 

“gelenek ve göreneklere bağlı kalmadan hürrriyet ve gönül rahatlığı 
içinde yaşama” (Uludağ, 2005: 297) gibi vasıfları melami vasıflarıdır. 

Melamet tutulan bir yoldur (râh-ı melâmet), yani bir tarzdır. Klasik 

şiirimizde muteber bir tip olan rind, melami vasıflara haizdir. Rindler 
harabat ehlidir. Harabat ehli, nefsini kınayan Melamiler’dir. Rind, 

melamet ve harabat ehlinin şair tarafından ortak değerlere haiz 

görüldüğü anlaşılmaktadır:  

Harâbât erlerinden anılup âlemde Ârâmî 

Tutup râh-ı melâmet kûy-ı rindâna kadem çekdüm1 

(Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye, 2000: 34) 

Mevlevi şairler, Mevlânâ’nın konumuna dair düşünce ve hislerini dile 
getiren binlerce beyit kaleme almıştır. Mevlânâ’ya Mevlevi şairlerce 

yakıştırılan sıfatlar Mevlânâ algısı hakkında önemli ipucu vermektedir. 

Dervîş Tâbî, Hayâlî’nin bir gazelini tahmis etmiştir. Tahmisinde gazele 
eklenen ilave beyitlerin gazelin anlam dünyası ve üslubu ile 

bütünleşmesi oldukça önemlidir. Hayâlî, sevgiliye “melâmet şâhı” 

ifadesi ile hitap etmektedir. Klasik Türk edebiyatı gazel geleneğinde 
sevgili hakiki veya mecazi olabileceği gibi mecazi aşkta da kendisine 

aşk duyulan; karşı cins, padişah, tarikat önderi vb. olabilir. Bu çoğu kere 

müphemdir. Hayâlî’nin tasvirini yaptığı sevgili “melamet şahı”dır. Şah 

sultan anlamının yanı sıra tasavvufta sufi, veli ve şeyh için kullanılan 
bir adlandırmadır. Sevgili bu hâliyle bütün âşıkların/melamilerin 

sultanı/şeyhidir. Sevgili şahlık/şeyhlik konumunda iken âşık onun 

1Tezkireden alınan tüm örnekler İlhan Genç’in Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye adlı 
eserinden alınmış olup bundan sonra alıntı yapılan her örnek için sadece sayfa numarası 
gösterilecektir. 
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karşısında nefsini köreltmiş, şan ve şöhreti olmayan bir melamidir. Bu 

terkip âşık ve maşuk arasındaki tezatlığı da ortaya koymaktadır: Sultan 

ve kulları. Aynı zamanda beyitte övgüsü yapılan sevgiliyi melami olma 
bakımından bir şah/şeyh olarak da değerlendirmek mümkündür. Bu 

hâliyle de sevgilinin en halis kişi olduğu söylenmekte; Mevlânâ’nın 

melamet neşvesine sahip olduğu belirtmektedir. Hayalî’nin “meclis-i 

ehl-i tekellüften berî” olmak ifadesi de melami anlayıştaki her türlü 
gösterişten uzak olma anlayışına uygun düşmektedir. Derviş Tâbî, 

Hayâlî’nin gazelini arzu ettiği his dünyasına uygun düştüğü için tahmis 

etmiştir. Bir melaminin sahip olduğu sıfatlar ile klasik Türk edebiyatı 
geleneğimizde âşığın kimi vasıfları bir müşterekliğe sahip 

bulunmaktadır. Dervîş Tâbî’nin “ehl-i derdün hem-seri”, “erbâb-ı 

belânun kem-teri”, “harâbat erlerinün çâkeri” ifadeleri âşıklık yolunda 

melami değerler bakımından ileride olma anlayışı çerçevesinde 
değerlendirilebilecek övünç ifadeleridir: 

Hamdüli’llâh ehl-i derdün hem-seri oldum yine 

Ya‘ni erbâb-ı belânun kem-teri oldum yine 
Çün harâbât erlerinün çâkeri oldum yine 

Meclis-i ehl-i tekellüfden berî oldum yine 

Bir melâmet şâhınun hâk-i deri oldum yine (s.72) 

Melamet derecesinde âşık zaman zaman ileri bir merhaleyi 

yaşamaktadır. Mahv-ı melâmet (melametin mahvı) böyle bir 

merhaledir.  Mahv, tasavvufi bir ıstılah olarak şu anlama gelir: “Kulun 

fiillerinin Hakk’ın fiillerinde fani olması. Yüksek derecedeki kullarını 
Hak kendine çeker, onların nefislerini mahv (yok) eder, onları kendi 

katında var kılar (Uludağ, 2005: 234).” Âşık hakikatte varlık sahibi 

olmayan kimsedir. Âşığın fiillerinin Hakk’ın fiilerinde fani olması 
âşığın gölge gerçeğinin hakiki gerçekliğe ermesi, yani fenafillah ve 

bekabillahdır. Melamet, aşkın kemal hâlidir ve melametin üç yüzü 

vardır. Bir yüzü mahlukatta, bir yüzü âşıkta ve bir yüzü maşuktadır. 
Mahlukata dönük yüzü maşukun kıskançlık kılıcıdır ve âşığın ağyara 

bakmasını hiçbir surette istemez. Aşıka dönük yüz vaktin keskinlik 

kılıcıdır ve âşığın hep aşkla beslenip başka hiçbir şeye gönül 

bağlamasını istemez (Ergil, 2006: 647).  Hâfız Manastırî Dede’nin 
ölümü için düşülen mesnevi nazım biçimindeki bir tarihte onun ölümü 

bir melami tasavvuru(ki Kalenderidir) ile anlatılmaktadır. O, melamet 

içinde mahvolmuş, bir kuruntudan ibaret olan varlığını yok etmiştir. 
Kendi benliğinden geçmiş, benlik iddiasından uzaklamıştır. Onun filleri 

Hakk’ın fiilerinde fani olmuş ve varlığını yok etmiştir. Şairin ölümü bir 

melami hâl ve görünüm çerçevesinde resmedilmiştir: 
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Ol kadar mahv-ı melâmet oldı kim 

Hesti-i mevhûmını itdi adîm  (s.133) 

Âşığın yaşadığı aşk hâlinden biri de aşk yolunda her türlü cefaya 
sabretmektir. Her türlü dövülme, sövülme, kınanma vb. iç hâlinin 

arzusuna muhalif ve bigâne davranışlara tahammül göstermektir. Âşık 

olma bunu gerektirir. Nazmî Dede, muhabbet şehitlerinin melamet 

kılıcı (tîg-ı melâmet) ile sitem kanına bulanmış olsa da asla kılıçtan 
yana feryat etmeyeceklerini belirtir. Melamet hâli bir kılıca teşbih 

edilirken aşk yolunda kınanmanın bir kılıç kadar keskin olduğu 

söylenmektedir. Buna karşılık kınayanların kınaması karşısında hiçbir 
şikâyet söz konusu değildir. Nazmî Dede’nin “şehidân-ı mahabbet” 

olarak adlandırdığı âşıklar, aynı zamanda melamet ve muhabbet 

ilişkisini hatırlatmaktadır. Melamilikte sevgi ve ihlas temel 

esaslardandır: 

Olur âguşte-i hûn-ı sitem tîg-ı melâmetle 

Şehîdân-ı mahabbet eylemez şemşîrden feryâd (s.497) 

Yûsuf Sîneçâk, nazm nazım şekliyle söylediği bir şiirinde kendini 
melami ve kalenderi bir portre çizerek tanıtmaktadır. Şairin, melami 

eğilimlere sahip olduğu bilinmektedir. Şiir içindeki çeşitli kelime 

grupları olan “rüsvây-ı ‘âm”, “melâmet bezmi”, “melâmet hânkâhı”, 
“melâmet tekyesinin post-pûşı”, “baş açık yalun ayak yakası çâk” 

ifadeleri ile hem melami hem de kalenderi bir imaj oluşturulmuştur. 

Şiirdeki diğer kelime kadrolarında da bu çaba görülmektedir. Şiirde 

genel olarak nefsi kınayıcı bir hava hâkimdir. Şairin sevgili karşısında 
âşık kimliğine bürünmesinde melami kimlik uygun düşmektedir. 

Dünya bir gam pazarıdır ve şair onun herkesçe bilinen bir rezilidir. 

Dünya bir melamet meclisidir ve o, bu meclisin adsız ve sansızıdır. O, 
muhabbet şehrinin garip bir adamı, sevgi gül bahçesinin bülbülü, 

melamet tekkesinin ikamet edeni, pişmanlık padişahının dostu, bela 

meyhanesinin şarap içeni, kınanma tekkesinin post giyenidir. 
Sevgilinin eşiğinin itlerinin hor ve zayıfı; sevgilinin atının ayağının çok 

küçük bir tozu; başı açık, ayağı yalın ve yakası yırtık, elinden bir iş 

gelmez, çehresi toprak içinde kalmış, sevgilinin sevgi yolunda bir zerre 

toprak olan fakir ve zavallı Sîneçâk’dır: 

Bu gam bâzârınun rüsvây-ı âmı 

Melâmet bezminün bî-neng ü nâmı 

 
Mahabbet şehrinün merd-i garîbi 

Mevedded gülşeninün andelibi 
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Melâmet hânkâhınun mukîmi 

Nedâmet pâdişâhınun nedimi 

 
Belâ meyhânesinün bâde-nûşı 

Melâmet tekyesinin post-pûşı 

 

Eşigün itlerinün hvâr u zârı 
Atun ayagınun kem-ter gubârı 

 

Baş açık yalun ayak yakası çâk 
Bir iş gelmez elinden çihresi hâk 

 

Reh-i mihrinde şol bir zerre hâkün 

Fakîr ü bî- nevâ-yı Sîneçâkün (s. 525,526) 

Dervîş Semâî, melameti bir taşa (seng-i melâmet) benzetmektedir. Şair 

kendisini “melamet taşından ar etdi” diye kınayanlara karşı “bilin ki ben 

başımı meydana koyup yâr diyenim” diyerek melamet taşından 
sakınmadığını belirtir. Aşk yolcusu, yâr için yürüdüğü bu yolda 

kendisine atılan bir kınama taşından sakınmaz; ondan çekinmez ve 

başını yâr için bu yola koyar. O yâr için başından geçmiştir:  

Ey beni seng-i melâmetden ider âr diyen 

Bil menem ol başı meydâne koyup yâr diyen (s. 240) 

Melamet selametin terkidir. Melamet ehli dünyevi anlamda kendi 

güvenlik alanını terk eden ya da bunu göze alan kimsedir. Zahiri 
güvenlik alanının terki hakiki bir selametdir. Celâl Ergun, mesnevi 

nazım şekliyle kaleme aldığı bir şiirinde melameti bir vasıf olarak 

görmektedir. Melamet, hissedarına selamet dolu kubbelerdir; başına 
gelen felaketten dolayı sevinme, minnettarlık meşrebine şirin bir 

hikâyedir:  

Melâmet behre-yâbına kıbâb-ı pür-selâmetdür 
Şemâtet meşreb-i şükrânına şîrîn hikâyetdür  (s. 100) 

Mevlevi şairler, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye’de yer alan şiir 

örneklerinde melamet anlayışını çeşitli teşbih veya tamlamalar 

çerçevesinde kullanılmıştır: “Râh-ı melâmet”, “melâmet şâhı”, “mahv-
ı melâmet”,  “tîg-ı melâmet”, “seng-i melâmet”. Bu tamlamalar 

melametin bir imaj olarak görüldüğünü, Mevlânâ’nın melamet şahı 

olarak algılandığını veya taş, kılıç, mahv vb. teşbihler çerçevesinde 
“kırma, “kesme”, “yok etme” vb. anlamlar ile melami anlayışın nefsi 

kınayıcı cihetinin vurgulandığı görülmektedir. Şairlerin sahip olduğu 
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vasıf ya da içinde bulunduğu çeşitli hâller de Melamiliğe özgü kelime 

kadroları ile tanımlanmaktadır: “rüsvây-ı ‘âm”, “melâmet bezmi”, 

“melâmet hânkâhı”, “melâmet tekyesinin post-pûşı”, “baş açık yalun 
ayak yakası çâk”.  

3.2 Melamilik İlkelerinin Yansımaları 

Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye’de yer alan şiir örneklerinde 

Melamiliğin sahip olduğu kimi ilkelerin çeşitli hâl ve durum tasvirinde 
yer aldığı görülmektedir. Bu ilkeler, Mevlevi şairler arasında bu 

neşvenin var olduğunu gösteren açık işaretlerdir. Tespit edilen kimi 

ilkeler şunlardır: “Halk içinde olma, “bâtını tercih”, “rüsvalık, kınanma 
ve zillet”, “kalenderi neşve”,  “ibadetlerde öze önem verme”, “makama 

önem vermeme”, “laubalilik”, “el emeği”, “fakr”. 

3.2.1. Melamet ve Halk İçinde Olma 

Melamilikte “ halk içinde Hak ile beraber olma; ancak Hakk’ı hiçbir 
zaman unutmama” anlayışı yer almaktadır. Bu anlamda Melamiler 

sıradan bir insan olan “ehas”tırlar. Halk arasında dahi Hakk’ın Celal ve 

Cemal sıfatlarının tecellisini müşahede ederler (Aldaş, 2012: 37,38). 
Sufi geleneğin zaman içinde halktan pek çok husus ciheti ile 

ayrışmasına rağmen Melamilik halk içinde fark edilmemeyi tercih 

etmiştir. Tevekkülî Dede’nin Farsça bir kıtasında bu anlayışın 
şekillendirdiği bir hayal dünyası görülür. Şaire göre müflis dalgıçlar 

gibi bir inci için aşağılık insanlar denizinin zahmeti çekilmeli; bir güzel 

için yüz dikenin zahmetine katlanılmalıdır. Âşık, müflis bir dalgıçtır. 

Elinde avucunda hiçbir şey kalmamıştır. Tek bir inciye dahi muhtaç 
hâldedir. Aşağılık insanlar bir denize teşbih edilmiştir. Sermayesi 

olmayan dalgıcın bu denize dalmaktan başka çaresi yoktur. Âşık, hakiki 

inciyi bulma ümidi ile her dalışında iyi ve düzgün olmayan bir inci 
bulup çıkarmakta, bir gül elde etmek için yüz dikenin derdini 

çekmektedir. Halk ile beraberken Hak aranmaktadır. Müflis bir dalgıç 

hayali çerçevesinde melami bir tasavvur ortaya konmuştur: 

Hem çû gavvâsân-ı müflis ez-berâyi gevherî 

Zahmet-i deryâ-yı merdum-ı hâr mîbâyed keşîd 

Cevher-i nâ-ehl u nâ-hemvâr behr-i û keşem 

Behr-i yek gul zahmet-i sad hâr mî bâyed keşîd1 (s. 71) 

1 “Müflis dalgıçlar gibi bir inci için aşağılık insanlar denizinin zahmetini çekmeli. İyi 
ve düzgün olmayan cevheri onun için çıkarırım. Bir gül için yüz dikenin zahmetini 
çekmeli.” 
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3.2. Melamet ve Bâtını Tercih 

Melamiler iyiliği açığa çıkarmayan ve kötülüklerini de saklamayan 

kimselerdir (Aldaş, 2012:7). Bu anlamda Melamiler, ihlas zevkini 
tatmış ve sadakati kâmil bir manada gerçekleştirmişlerdir. Hâllerinin 

başkaları tarafından bilinmesini hiçbir zaman istemezler (Ergil, 2006: 

647). Melamilikte dış değil iç önemsenir ve bunu izhar etmeme temel 

ilkelerdendir. “Bu meslek mensupları, içlerinde olanın aksine 
davranmayı metot edinmişlerdir. İç dünyalarında samimiyetin en üst 

derecelerine ulaşmaya çalışırlar, başkalarının kınamalarına aldırmazlar. 

Taç, hırka, ayin, tekke gibi şekli unsurlar, Melametiler için mühim 
değildir. Öz, önemlidir (Cebecioğlu, 1997: 498).” Melamilik, iç 

dünyada olup biteni dışa aksettirmemeyi, ihlas ve sadakati yakalamayı 

hedeflemektedir. Bu anlamda bâtın olanı tercih etmiştir. 

Gölpınarlı’ya (1953: 13, 204-205) göre Mevlevîlik Ulu Ârif Çelebi ile 
birlikte Bâtınî bir karakter kazanmış; Mevlânâ ve Sultan Veled’de 

Bâtınîlik, zahiri koruma çabası ile birlikte varken Ulu Ârif Çelebi’de 

şeriat kurallarına ters düşme düzeyine eren bir boyut kazanmıştır. 
Kuruluş ve yayılış döneminde Mevleviliğin tek rakibi Şîî-Bâtınî 

zümreler olup bu zümreler Mevlevilikle aynı kaynak olan 

Horasanilik’ten beslenmiş; aralarında irfan bakımından fark olsa da 
meşreb bakımından bir fark doğmamıştır (Yazar, 2017:288). Ulu Ârif 

Çelebi’den itibaren de birçok Mevlevi büyüğünde Bâtınî karakter 

açıkça görülmektedir.  

Dervîş Tâbî’nin bir gazelinde yer alan aşağıdaki beytindeki ifadeler 
melami bir neşvenin bâtına dönük ifadeleri olarak değerlendirilebilir. 

Sevgilinin aşk ateşi ve güzellik mumu şairin derununda saklıdır ve bu 

sebeple şair daima bir fanus gibi aydınlık bir iç dünyasına sahiptir. 
Fanus içinde saklanan sırlar, aşk ateşi ve güzellik mumudur. Ateş 

yakıcıdır, fanus içindeki mum da yakar; ancak yakan şey aynı zamanda 

aydınlatır. Tüm yakıcılığına rağmen içte tutulan sır, güzellik mumu ve 
aşk ateşidir. Klasik şiirimizde beyitin bir görünen bir de mecazi bir 

anlam tabakası vardır. Mum tasavvufta “İlahi nur. Salikin kalbini yakan 

İlahi nurun parıltısı, müşahede ehlinin kalbinde parlayan irfan nuru 

(Uludağ, 2005: 176)”dur. Hüsn, İlahi güzellik olup zattaki kemaldir 
(Uludağ, 2005: 176). Sevgilinin zatına ait olan sır gibi saklanmalı, ifşa 

edilmemelidir: 

Derûnda saklaruz sen şem-i hüsnün âteş-i aşkın 
Anınçün dâ’imâ fânusveş rûşen-zamîrüz biz (s. 75) 
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Sâkıb Dede, “-e dek giderüz” redifli gazelinin bir beytinde şeklen 

dağınık, derbeder hâlde bir melami hayalini canlandırmıştır. Şiirin 

redifi birinci çoğul şahıs fiil çekimidir. Böylelikle şair doğrudan kendini 
ve kendisi gibi olanları anlatmaktadır. Nâilî’nin de aynı redifteki 

gazeline nazire olduğu düşünülen bu gazel, melami bir neşve 

içermektedir.  “Külah ve hırkaya şarap bulaşmış, dört parça olmuş 

gönül elde, ar ve namus perdesinin ötesine değin gideriz” diyen şair, 
çok fazla şarap içmiş; şarapla hemdem olmadan ötürü hırka ve külahı 

da şaraptan nasibini almış; gönlü paramparçadır. İç dünyasında ise ar 

ve namus perdesinin ardına geçme korkusu yoktur, hatta bu durumun 
arzusu yer almaktadır. Ar ve namus toplum ahlakının önemli değeridir. 

Onu umursamama bu hususta kınanmayı da göze almaktır. Şeklen 

dağınık ama iç dünyasında derin arzuların yer aldığı bir melami imajı 

çizilmiştir. Bu hâl sarhoşluktan kaynaklanmaktadır ve bu sarhoşluk aşk 
sebebi iledir: 

Külâh u hırka mey-âlûd çâr-pâre be-dest 

Verâ-yı perde-i nâmûs u âre dek giderüz (s.83) 

Şemî Dede, giyim kuşamın önemsiz olduğunu vurgulayan gazelinin 

makta beytindeki ifadelerinde melami bir neşve içindedir. İnsan 

dünyaya çıplak gelip çıplak gitmektedir. Cübbe ve sarığa ihtiyaç 
yoktur. Mevlevilikte Mevlevi müntesiplerinin kendilerine has kılık 

kıyafeti vardır. Bu bakımdan toplum içinde kılık kıyafetleri ile fark 

edilebilirler. Şair, mensup olduğu geleneğin bu gerçekliğine rağmen 

tasavvufun öz anlayışını belli kültür kaynaklarına yaslanarak ifade 
etmek zorunluluğundadır. Şekilden öze yönelme, bütün bir tasavvufi 

geleneğin temel düsturu olduğu gibi aynı zaman da melami bir 

anlayıştır: 

Dünyâya çünki her kişi uryân gelür geçer 

Ey hvâce Şem‘i cübbe vü destârı neylesün (s. 262) 

Derviş Şinâsî, bâtında yoğunlaşma; göründüğünden farklı olma 
anlayışını melami bir neşve ile zahir ve bâtın ilişkisi çerçevesinde ele 

almaktadır. Nasihatler pek çok hususta zihniyet dünyasının 

yakalanabileceği bir çerçevedir. Derviş Şinâsî, hem kendine hem de 

kulak verenlere bir nasihatte bulunmaktadır: “İç dünyada dost olup 
şeklen yabancı sanılmalıdır; akıllı olup deli sanılmalı ki bu güzel bir 

tarzdır.” Melamilik içinde göründüğünden farklı davranmanın zaman 

zaman uç noktalarda örnekleri ile karşılaşılmaktadır: 

Derûnı âşinâ ol zâhiren bî-gâne sansunlar 

Bu bir ra‘nâ revişdür âkil ol dîvâne sansunlar (s. 273) 
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Hâfız Manastırî Dede değerlendirilirken onun sıra dışı, kendine has bir 

tarzı; aynı zamanda hâlini saklayan ve kimseye belli etmeyen bir 

şahsiyete sahip olduğu belirtilmektedir. Melami düşünce içinde bâtında 
olanı zahire aksettirmeme önemli bir düsturdur. Bu hâl aşkı bir sır 

olarak addeden, maşuk yolunda bin gam yese bir ah etmeyen âşığın hâli 

ile örtüşmektedir. Melami hâlin sır saklama bakımından Miraç 

hadisesini yaşayan Hz. Peygamber’in şahit olduğu kimi hadislerdeki 
ketumluğuna teşbih edildiği görülmektedir. Hâfız Manastırî Dede, 

hâlini saklayan bir melami olarak resmedilmiştir 

Bir ‘acâyib tarz-ı hâssı var idi 
Gâyet ile hâlini saklar idi (s. 133) 

Mevlevilik geleneğinde Mevleviliğin kendine özgü giyim-kuşamı 

vardır. Melami anlayış dış şekle, giyim kuşama önem vermemektedir. 

Sufiler, tasavvufun tarikatlar şeklinde örgütlenmesi sürecinde 
kendilerine mahsus adab, erkân ve kıyafetle halktan ayrılmışlardır. 

Melamiler ise böyle bir ihtiyaç duymamış ve kendilerini halktan 

ayıracak hiçbir davranış içine girmemiştir. Gölpınarlı, (1953: 216,217) 
bu hususta mizahi bir hikâye nakletmektedir: 

“…Bahriye mensubu Lûtfi can anlatır: 

-Bir gün Yenikapı’ya gitmiştim. Abdest alırken sikkemi 
şadırvanın kenarındaki peykenin üstüne koydum. Oradaki 

dedelerden biri hemen alıcı kuş av kapar gibi sikkemi 

kapıp yürümeye koyuldu. 

 Ne olduğunu anlayamadım. Arkasından koştum, ne 
yapıyorsun, nereye götürüyorsun sikkemi dedim. 

Aramızda şu konuşma geçti: 

-Yolsuzsun, sikkeni götürüp şeyhe teslim edeceğim. 
-Neden? 

-Elin değmeyecek kadar uzağa koydun. 

-İyi ama ben memurum, dede değilim. Daireye giderken o 
evde kalıyor. Ben yalnız tekkeye gelirken giyiyorum onu. 

Hattâ giymeyip sivil gelen ve burada soyunup sikke, 

tennure ve hırka giyen muhipler de var. 

Dede, sikke elinde, şaşkın bir hâlde dururken sikkeyi 
elinden kapıp bağırdı: 

-Bir daha buraya gelenin….”  

Âdem Dede Efendi’nin “Hakk’a ermenin atlas ve elbise ile 
olmayacağını” belirttiği ifadelerinde melami bir yaklaşım 

bulunmaktadır. Şair “öz kendi eli ile cânına kıyan gelsün” derken “nefsi 
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kınama” anlayışını dile getirmektedir. Can, nefs anlamı göz önünde 

bulundurulduğunda maddi varlığımızı karşılamakta; kesret olana işaret 

etmektedir. Vahdete erme, kesretin yok edilmesi ile mümkündür; yani 
cana kıymakla. Bu da nefsin terbiyesi ile gerçekleşir: 

Hakka iremez kimse atlas u libâs ile 

Öz kendü eli ile cânına kıyan gelsün (s. 13) 

Sufiler sırtlarına yünden elbiseler giyerek dünyadan ilgilerini kesmiş 
olduklarını göstermek istemişlerdir. Ancak Melamilik dünya ile ilgiyi 

kesmeyi doğru bulmaz. Çalışmaya, emeğe önem verir. Nefse hoş 

gelecek şeylerden uzak durulur, hatta nefsi kınama çabasına girilir. 
Giyim kuşam hususuna bu cihetten bakıldığında sufi geleneği ile 

Melami geleneğin kimi benzer yönlerinden bahsetmek mümkündür. 

Esîf Muhammed Dede, dervişe beş kaba yerine bir abanın yeterli 

olduğunu söylerken melami bir anlayışı dile getirir ve şekli olana 
mesafeli durur. Beş kaba çokluğu ve nefsi bir anlamı içerirken bir aba 

nefsin kabadan yani şatafatlı olandan sıyrılıp sade olana yönelmesini 

ifade etmektedir:  

Dervîşe beş kaba yerine bir abâ yeter 

Kevneyn terkin idene kûy-ı fenâ yeter (s. 38). 

Kerîm Dede, Farsça bir beytinde giyim kuşamın önemsizliğini 
belirtmektedir. Şaire göre kişinin bedenine değil özüne bakılır, insan 

için elbise de çul da birdir. Her bir cisim cevher ve arazdan oluşur ve 

esas olan cevherdir. Şairlerin şiir içinde dile getirdiği pek çok hususun 

düşünsel bir zemini vardır. Tasavvufi bir zeminde dile getirilen varlık 
anlayışı melami bir bakış açısı taşımaktadır: 

Nazar be-cevher-i zâtest ver ber-endâm 

Berâberest libâs u pelâs merdum râ1 ( s. 446) 

3.3. Melamet ve Rüsvalık, Kınanma, Zillet 

Aşk yolunda rüsvalık, Melamiliğin temel ilkelerindendir. Âşığın âşıklık 

hâlet-i ruhiyesi ile yaptığı davranışlar şuur dışı, gayr-ı ihtiyaridir. Âşık 
olmayan kişinin âşığın davranışına anlam vermesi hâl farklılığından 

ötürü mümkün değildir. Akıl ile bakan şuura ait olmayan bir hâli kınar. 

Dervîş Tâbî, aşk pazarına girip rezil ve rüsva olmayanın harabat ehlinin 

işaretlerinin sembollerini anlamayacağını belirtir. Onu anlayabilmek 
için aşk pazarına girilmelidir. Pazar, bir değerin ortaya konduğu 

                                                
1 “Zatın özüne bakılır vücuda değil, İnsanlar için elbise de çul da birdir.” 
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mekândır. Harabat erleri olan âşıklar, aşk ile kendinden geçmiş olan, 

nefsi arzularını törpülemiş kimselerdir. Onların hâllerindeki işaretler 

birer semboldür. Şifrelerini çözebilmek için aşk pazarında mest ve 
rüsva olunmalıdır. Mest ve rüsva olan aynı hâldeki bir kimsenin hâlini 

anlayabilir:  

Harâbât erlerinün anlamaz remz-i rümûzından 

Girüp bâzâr-ı aşka mest ü rüsvâ olmayan kimse (s. 75) 

Klasik edebiyat geleneğimizde âşık maşuğun azarlamasını kendisi için 

bir nimet saymaktadır. Bu bir ilgi ve iltifattır. Melami düşüncede Hak 

için halkın kınamasına katlanma, âşığın sevgili ve başkaları tarafından 
kınanması ile benzerlikler göstermektedir. Dervîş Cevrî, “Eğer 

sevgilinin kavuşmasını talep ediyorsam gönlü azarlamanın sızlanışına 

layık (olan)ımdır” derken aşk ve vuslat yolunda kınanmayı kabul 

etmektedir:  

Ger taleb-kâr-ı vuslat-ı yârem 

Lâyık-ı renciş-i itâb-ı dilem (s. 115) 

Derviş Hayâtî, eksik kişilerin kendisini kınamasının bir tamlık 
olduğunu belirttiği Arapça bir beytinde melami bir düşünce 

merkezinden kendi hâletinin değerlendirmesini yapmaktadır. Kâmil 

olmayanlar kâmilin hâlini anlamazlar. Hâli anlaşılmayan kınanır. 
Kınanan kâmildir. Kınayan eksiktir. Kınanmak kâmilliğin işaretidir ve 

kâmilleşme yolunda katkı sağlamaktadır: 

Fe-izâ etetke mezemmetî min nâkısın 

Fe-hiye’ş-şehâdetü lî bi ennî kâmilün1 (s. 119) 

Rüsvalık çerçevesinde pek çok hayal kurulmuştur. Bu hayeller bazen 

soyutun somuta teşbihi şeklindedir. Bunlardan birisi  “namus kadehi” 

teşbihidir. Bir cam gibi kırılabilecek, hassas bir mahiyete sahip olan 
namus kadehinin kırıcısı aşktır. Hâfız Manastırî’nin Mevlevîliğe 

intisabı ve kalender-meşrebi bu minvalde şöyle dile getirilir: “Namus 

kadehini aşkın kırılmışı yaparak, aşk sarhoşluğu ile Mevlevi meclisine 
düştü.”  

Câm-ı nâmûsı idüp işkest-i aşk 

Düşdi bezm-i Mevlevîye mest-i aşk (s. 133) 

                                                
1 “Kâmil olmayan bir kişiden benim kötülenmem sana ulaşırsa; bu benim tam olduğuma 
bir delildir.”  
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Derviş Şehla, Farsça bir gazelinde şarap içenlerin yani âşıkların 

kınanmamasını, onların şarap kadehinin aynasında kıdem nurunu 

gördüklerini belirtir. İçtikleri her bir yudum onlarda bir kıdem nuru 
peyda edecek, derece derece yükselmelerini sağlayacaktır. Klasik Türk 

edebiyatında dil çoğunlukla mecaz ve istiarelerle süslüdür. Şarap İslam 

dinince haramdır ancak bir teşbih unsuru olduğunda onun sarhoşluğu 

en yüce değerlerin anlatımında kullanılır. Şair, şarabı ve kadehi mecazi 
anlam dünyasında anlatmış, görüneni görünür hâliyle kınamama 

anlayışına dikkat çekmiştir. Şarap içen gerçek hâlinin ötesinde; şarap 

kadehinin aynasına bakarak birçok dereceyi görmektedir. Bu kadeh 
elbette aşk kadehidir: 

Ber cur‘a-keşân ta‘ne mezen zânki dîdend 

Der âyine-i sâger-i mey nûr-ı kıdem-râ1 (s. 267) 

Sâdık Dede,  “ihtiyâr itdüm” redifli gazelinde “fakr u zilleti tercih 
ettiğini” belirtir. Klasik şiirimizde âşık, aşk sebebi ile çoğu kere büyük 

bir fakr u zillet içindedir. Âşık, kendinde bir varlık görmez. Tek varlık 

vardır, o da sevgilidir. Bu sebeple âşık eksik olan kişidir ve eksikliğini 
bilmesi onu tamlığa yolculuğa çıkarır. Bu sebeple âşık fakrı seçmelidir. 

Âşık, nefsi kınamak için türlü türlü zillete katlanır. Zillet hâli nefsi 

kınamanın en etkili yoludur. Melamet ehli nefsine pay çıkarmaz ve bu 
sebeple o fakrı, eksikliği seçer. Sevmek; bela, mihnet ve derdi 

seçmektir. Âşık, şal ve aba giyerek nefsini kınar; dünyaya gönül 

bağlamaz: 

Seni sevdüm belâ vü mihnet ü derd ihtiyâr itdüm 
Giyüp şâl ü abâyı fakr u zillet ihtiyâr itdüm (s. 300) 

Derviş Samtî, “nâm u nâmusu kosun”, “âşık-ı rüsvây” ifadeleri ile âşığı 

tasvir etmektedir. Mecnûn âşıkların piri, aşk kitabının muallimidir. 
Aşka dair her ne varsa ondan öğrenilir. Aşk yolunda o rehberdir ve aşk 

bahsinde o sıklıkla anılır. Aşk ile Mecnûn’a uyacak olan; ismi, şöhreti 

ve namusu bırakmalıdır. Rüsva olan âşığa uyacak olanın da rüsva 
olması gerekir. Âşığın aşk uğruna uğradığı bu rüsva olma hâli tam 

olarak melami bir neşvedir. Mecnûn da aşk sebebi ile halka rüsva 

olmuş, namı ve namusu bir kenara bırakmıştır: 

Nâm u nâmûsı kosun aşk ile Mecnûna uyan 
Pey-rev-i âşık-ı rüs-vây ise rüs-vây gerek (s. 304) 

1 “Şarap içenleri kınama; çünkü şarap kadehinin aynasında kıdem nurunu gördüler.” 
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Mecnûn aşk hususunda bir model olduğu gibi zaman zaman şairler 

âşıklık bakımından kendileri ile Mecnûn arasında bir karşılaştırma 

yapmakta; kendi aşklarının derecesini ondan üstün tutararak 
övünmektedir. Mukayese yapılan şeyin değeri aşikârdır; ancak Gâlib, 

âşığı tanımlarken onun rüsvalığının “şehir rüsvalığı” olduğunu, çöle 

gidilmemesini, Mecnûn’un hep boş şeyler söylediğini belirtirken “çöl” 

ve “şehir” karşılaştırması yapmaktadır. Mecnûn her ne kadar rüsva 
olmuşsa da bu rüsvalığını çölde yaşamaktadır ve oraya vahşi hayvanlar 

ile ıssızlık hâkimdir. Şehirde rüsva olma ise insan çokluğu bakımından 

daha geniş bir yayılım içermekte ve rüsvalığın derecesini artırmaktadır. 
Gerçek âşık “şehir rüsva”sıdır: 

‘Âşık odur ki Gâlib şehrinde ola rüsvây 

Sahrâ vü deşte gitme Mecnûn yabâna söyler (s. 378) 

Yahya Efendi , “ider aşk âdemi” redifli gazelinde aşkın âşık üzerinde 
oluşturduğu birçok tesir üzerinde durur ve onun “ ar ve namus perdesini 

yırttığını” belirtir. Ar ve namus perdesi yırtılan kimse rüsva olur, 

kınanır. Şair aynı zamanda sıdk kavramına işaret eder. İhlasın son 
derece önemsendiği Melami gelenek içinde ihlasın ön şartı sıdktır. Sıdk 

bir kök ise ihlasda bu kökün dalıdır, köksüz dal ise düşünülemez. Âşığın 

nihai maksadı sevgilinin cemalini seyirdir ve aşk sıdk ile âşığı bu 
maksadına eriştirir. Bu amaca erişmek isteyen âşığın namus perdesi 

aşkın her parıltısı ile mahv olur: 

Perde-i nâmûs ü ‘ârı mahv ider her lem‘ası 

Sıdk ile pür-rü’yet-i dîdâr ider ‘aşk âdemi (s. 535) 

Derviş Hicâzî, Farsça bir gazelinde “aşk uğruna kötü ad kazanmanın” 

hiçbir sakıncası olmadığını belirtir. Âşıklık yüzünden iyi ad öldü 

denmemelidir. Âşık adlandırmasından daha iyi bir ad yoktur. Aşkında 
sadık olan aşk uğruna kötü ad kazanmaktan sakınmaz. Sakınılacak tek 

şey varsa o da sevgilidir. Şair, aşk uğruna kınanma karşısında melami 

bir duruş sergilemekte; kınanmaktan, kötü ad kazanmaktan 
korkmamaktadır: 

Dilâ sa ‘âdet-i câvid ‘âşıkî bâşed 

Ki kesî ser-keşed ez-‘âşıkî şâkiu bâşed 

Megü ki kuvvet-şâd ez- ‘âşıkî niku nâmî 

Kodâm nâm-ı nikû zi-‘âşıkî bâşed 

To behr-i maslahat-i hîş mîkonî kârî 

Benâm-ı benlegi-yi hak ne sâdıkî bâşed 
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Zi gayr-i dûst be coz ‘âşıkân ne perhîzend 

Pes ân ki ‘âşk ne verzed ne muttekî bâşed 

 
Zi câm-ı ‘aşk Hicâzî ki hest mest-i elest 

Henuz neş’e be cân behr-i mâ bâkî bâşed1 (s. 121) 

Derviş Tâbî, harabat yolunun yolcusuna teslim olmuş; şarap cisim 

hırkasını muhabbetle yıkamıştır. Şair, aşk çarşısına şalını sürüyerek 
gelmiştir. Bu pazara girdiğinde her bir eksik kişinin kendisine attığı 

kınama taşına şair/âşık kıymet vermiş ve bu yokluk pazarında bir 

cevheri olmuştur. Kınama taşları aşığa aşk sebebi ile gelmektedir ve aşk 
yüzünden kendisine her ne gelmişse değerlidir. Âşık, aşk pazarında 

kendisine atılan bu kınama taşlarını kıymetli görmüş; onlara cevher 

değeri biçmiş; her bir kıymetli taşı üzerinde topladığından o bir cevheri 

yani değerli taşlarla işlenmiş olan bir cisme dönüşmüştür. Aşk sebebi 
ile kınanma karşısında melami bir tavır söz konusudur: 

Sâlik-i râh-ı harâbât olana teslîm olup 

Hırka-i cismümi mey mihr ü muhabbetle yuyup 
Çârşû-yı aşka geldüm çünki şâlum süriyüp 

Ta‘nesi taşına her bir nâkesün kıymet koyup 

Ben bu bâzâr-ı fenâda cevheri oldum yine   (s. 73) 

3.4. Melamet ve Kalenderi Neşve 

Dünya ile ilgisini kesip Allah’a yönelen kimselere kalender denir. 

Laubali-meşreb, lakayt, mücerred ve fakirdirler. Yalnız farzları yerine 

getirmek; başlarına on iki dilimli kubbesi sivri keçe külah takmak; saç, 
sakal, bıyık ve kaşları kazınmış hâlde ve topluca davul ve nefir sesleri 

ile ellerinde bayraklarla şehir şehir dolaşmak Kalenderilerin 

özelliklerindendir. Kelimenin anlamı zaman içinde değişim geçirmiş ve 
farklı anlamlarda kullanılmıştır. Halk arasında yoksul ve kimsesizlere 

kalender dendiği gibi herkesle anlaşabilen, geniş meşrebli, hoş görülü 

kimseler de bu adla anılmıştır. Hiçbir şeye aldırış etmeyen ve bohem 
yaşam sürenler için kalender kelimesi bir sıfat olarak yakıştırılmıştır 

(Cebecioğlu, 1997: 424; Pala, 2003: 267,268). 

                                                
1 “Ey gönül, ölümsüz mutluluk âşıklıktır ki eğer biri âşıklığı terk ederse bu şakiliktir. 

Âşıklık yüzünden iyi adlılık öldü deme. Hangi iyi ad, âşıklıktan iyi olabilir? Sen kendi 
maslahatın için bir iş yapıyorsun. Hakk’a kulluk adına bu sadıklık olmaz. Âşıklardan 
başkası, sevgili dışındakilerden sakınmazlar. Öyleyse aşk beslemeyen takvalı olmaz. 
Aşk kadehinden Elest sarhoşu olan Hicâzî, bizim için henüz can da bir, neşe bakidir.” 
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Melamilik ve Kalenderilik arasındaki farka ilk olarak Sühreverdî 

değinmiştir. Bu tespite göre “kalp temizliğinin verdiği sarhoşlukla şer 

sınırlarını aşmak”, “bilinmeye ve bilinmemeye aldırış etmemek” gibi 
vasıflarla Kalenderiler, Melamilerden ayrılmaktadır. Abdurrahmân 

Câmî ise Kalenderileri Melamilerin samimi taklitçileri olarak görmekte 

ve onların sahte taklitçilerinin olduğunu belirtmektedir (Dia, 2004: 27-

289. Kalenderiliğin Orta Asya’da Melamilikten doğduğu yönünde 
görüşler bulunduğu gibi bu düşüncenin doğru olmadığı yönünde karşıt 

düşünceler de bulunmaktadır. Gölpınarlı’ya göre (1953: 11,186,18,226) 

Kalenderilik, Hayderilik, Mevlevilik tamamıyla Melamilikten zuhur 
etmiş olup Kalenderilik, Mevlevilikten önce Anadolu’da vardır ve 

Mevlevilik ile Kalenderilik arasında büyük bir kaynaşma 

bulunmaktadır. Bolat’ın tespitlerine göre de (2004: 297, 307, 315, 318)  

Kalenderilik, Melamet fikrini yozlaştırmak suretiyle gündelik hayatta 
ortaya çıkmıştır. Melamilik içerisinde görülemeyen ve insanların 

tepkisini çeken birçok davranış Kalenderilikte görülmektedir. 

Melamilik ilk devirlerden itibaren homojen değildir ve içerisinde 
Kalenderiliği çağrıştıran hususlar yer almaktadır. Kalenderilik de 

Melamilik içinde kendisine malzeme olacak birçok unsuru 

barındırmaktadır. Hint mistisizmine dayanan Kalenderilik, 
Melamilikten doğmamakla birlikte Melamiliğin pek çok unsuru ile 

kendine bir meşruiyet edinmiş, iki anlayış arasında zaman içinde 

müşterekler oluşmuş ve Melamilikin dejenere olmasında Kalenderilik 

büyük bir pay sahibi olmuştur.   

Mevlevî şairler arasında kalender-meşreb şairlerin olduğu 

bilinmektedir. Tezkire-i Şu‘ârâ-yı Mevleviyye’de kalender-meşreb bir 

Mevlevi şair hakkındaki değerlendirmeler, Kalenderilik hakkında 
Mevlevi şairlerin tutumunu belirlemesi bakımından dikkat çekicidir. 

Hâfız Manâstırî, Mevlevi şairler arasında kalenderi tarzından ötürü 

yadırganan bir şahsiyettir. Ondaki bu hâlin Mevlevi şairlerde 
uyandırdığı his ve düşünceler Esrâr Dede tarafından şöyle dile 

getirilmektedir: “Kalenderâne-edâ ve rindâne-nümâ oldıgı ba‘zı ihvân-

ı sûret-i bünyâna îrâs-ı nefret idüp ekser nakşına işâret ve ‘adem-i 

hürmetine şehâdet iderlerdi (Genç, 2000: 131).” Bu ifadelerden 
anlaşıldığı üzere onun kalenderane edası Mevlevi şairler arasında bir 

nefret uyandırmıştır. Esrâr Dede, Hâfız Manastırî’yi nazmen tavsif 

ederken onu Mevlânâ’nın aşkıyla yüreği yaralanmış; kalender, şeyda 
bir âşık olarak vasıflandırmaktadır. Melamet ehli (kalenderî neşve 

ondan mülhemse) sergiledikleri tavırlar bakımından toplumda delilik 

ve sultanlıkla ilişkilendirilmiştir (Selçuk, 2007: 489). Esrâr Dede, 
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kalenderi bir şairin Mevlânâ’ya duyduğu muhabbeti önemsemiş 

görünmektedir. “Âşık-ı şeydâ” sıfatı ile onu yüceltmekte, kayıtsızlığını 

dile getirmektedir: 

Bir kalender ‘âşık-ı şeydâ idi 

Sîne-çâk-i ‘aşk-ı Mevlânâ idi (s. 133) 

Esrâr Dede, Hâfız Manastırî’nin kalender mizacını hoş gören ifadeler 

kullanmaktadır. Bu ifadeler aynı zamanda Mevlevilik geleneğindeki 
hoşgörü yelpazesinin genişliği olarak da değerlendirilebilir. Esrâr 

Dede, hata yapmanın mümkün olduğunu, aşkın adımızı kötüye 

çıkarmasının ve aşk coşkunluğunun hep var olduğunu belirtmekte ve 
bir anlamda onun kalender özelliklerini onaylamaktadır. Anılan bu 

vasıflar melami vasıflara haiz bir âşık portresidir:  

Ber-mâ rakam-ı hatâ-perestî hemehest 

Bed-nâmî-yi ‘aşk u şûr-i mestî hemehest 
Ey dûst çû ez-zemâne maksûd toyî 

Cây-i gile nîst çun to hestî hemehest1 (s. 131) 

Genç, (2000: CLII) Hâfız Manastırî’nin Mevlevi şairler arasında 
anlaşılmadığını belirtmektedir: “Bir rubâ’i zikreden Esrâr Dede, bu 

rubâ’înin mazmununa göre ‘erbâb-ı mahv u fenânın ahvâli ve rütbe-i 

vukûfdan bâlâdur’ demiş ve bunu kanıtlamak amacıyla şâirin Farsça 
bir beytini örnek verip “bu iddiâya susturucu cevâbdur” diyerek şâirin 

anlaşılmadığına işaret etmiştir.” Esrâr Dede, şairin samimiyetine 

inanmış olarak onu riyasız görür ve istese ikiyüzlülük yapabileceğini; 

ancak bunu yapmadığını belirtir. Hatta onun bu hâliyle halis mülhidi 
dahi bulandırabileceğini yani inançsızlığından şüpheye düşüreceğini, 

onun has hâlinin toparlanmış bir sehl-i mümteni olduğunu, aynı 

zamanda onun çözülmesi güç bir muamma olduğunu söyleyerek 
tavırlarının gerçek sebeplerinin anlaşılmasının güç olduğunu belirtir. 

Onun şan ve şöhrete karşı bigâne, gece-gündüz içmeye gark olduğunu 

belirtirken kimi melami özelliklerine dikkat çekmektedir:  

İstese olup riyânun mûcidi 

Hem bulandururdı hâlis mülhidi 

Tavr-ı sehl-i mümteniden müctemi 

Bir mu‘ammâ idi feth-i mümteni 

1 “Bizim hata yapmamız hep mümkündür. Aşkın adımızı kötüye çıkarması ve sarhoşluk 
coşkusu hep vardır. Ey sevgili zamaneden maksat sen olduğun için şikâyete yer yok. 
Sen olduğun için herkes vardır.” 



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

 

130 

Dâ’imâ bî-kayd-ı fikr-i neng ü nâm 

Rûz şeb müstagrak-ı şürb-i müdâm (s. 134) 

Esrâr Dede, bu ifadelerden sonra kendi kendine kimseyi kınamaması ve 
çaresizlik içinde olan kendi hâlini düşünmesi gerektiğini, dostların 

çoğunluğunun Hâfız Manastırî’yi kınadığını ve onun için “mülhid-i 

devrân” dediklerini belirtir ve dostlarını bu hususta uyarır: 

Kimseye ta‘n eyleme Esrâr sen 
Kendini fikr eyle ey nâ-çâr sen 

 

Tan‘n iderdi ekser-i ihvân ana 
Dirler idi mülhid-i devrân ana (s. 135) 

Mevlevi silsilesi, Eflâkî’nin Menâkıbu’l-Ârifîn adlı eserinde Hz. Ali’ye 

kadar uzandırılmaktadır (Tanrıkorur, 2004: 468). Mevlevi şairlerin şiir 

örneklerinde bu silsileleri takip etmek mümkündür. Sâdıkî Dede’nin 
Farsça bir gazelinin redifi “Kalenderîm” (Kalenderleriz)dir. Gazel, 

Kalenderilikle ilgili birçok algıyı bir Mevlevi şair gözünden ortaya 

koymaktadır: Kalenderler en âdil olan Allah’ın şahinidir, onlar 
peygamber soyundandır, Kalender şahı olan Mevlânâ’ya intisap 

etmişlerdir, Hz. Ali’nin yolundan gitmektedirler… Kalenderilerin Hz. 

Peygamber’e, Hz. Ali’ye, Mevlânâ’ya bağlılıkları belirtilmekte; 
Kalenderiliğin kimi özellikleri ve onların çeşitli hususlardaki bakış 

açıları dile getirilmektedir: 

Mâ şahbâz-ı hazret-i Dâver kalenderîm 

Hâss ez berây âl-i peygamber kalenderîm 
 

Mâ nakş-ı gayr ez varak-ı dil sitordeîm 

Der-pey-i Rûmî-yi şâh-ı kalender kalenderîm 
 

Dunyâ talâk dâde ‘Ali ez-berâyı hak 

Zan der tarik-i Hayder-i safder kalenderîm 
 

 Mâ der firâk-ı âl-i nebî hemçû Rûmiyân 

Ser-pâ birehne der heme kişver kalenderîm 

 
Ber-sîne dâg mânde em ez-behr-i heft-çâr 

Behr-i duşeş imâm-ı mutahhar kalenderîm 

 
Peyveste der-musîbet-i heftâd u du şehîd 

Zâr u nizâr dîde behûn ter kalenderîm 
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Mâder meyân-ı halka-i mecmû-ı sûfiyân 

Mudâm Haydarîm u suhanver kalenderîm 

Rûbâh-ı leng-i dunyegî hâricî boved 

Mâ der meyân-ı bîşe gazanfer kalenderîm 

Dunyâ çû lengerîst zi behr-i kalenderîm 

Mâ nîz hem be gûşe-i lenger kalenderîm 

Bâbu’l- ‘âlî vu Kayser u Husrev berây-ı hak 

Mâ sâlikân-ı kâmil u rehber kalenderîm 

Câmî zi dest-i şâh çeşîdîm der-ezel 
Mest ez şerâb-ı sâkî-yi kevser kalenderîm 

Bâşîm Sâdıkî be-tarîk-i Hüseyniyân 
Mâ der-vefâ-yı Ahmed u Haydar kalenderîm1 (s. 298,299) 

Nasîrâ Dede hakkında tezkirede verilen bilgilerde onun kalender-

meşreb ve mülhit görünüşlü olup yetmiş iki milletle tanışık olma 
zevkinden haberdar ve ibret nazarıyla bakan bir arif olduğu 

belirtilmektedir. Şeklen mülhit görünen Kalender, özünde yetmiş iki 

millete aynı gözle bakan; yaratılanı yaratandan ötürü seven; vahdet-i 

vücut merkezinden bakarak tüm varlıkta tevhidi gören ve onunla tanışık 
olan kişidir: 

Kalender meşreb u mulhid-nümâ bâş 

Be-heftâd u du millet âşinâ bâş     (s. 492) 

1 “Biz Hazret-i Dâverin şahini olan kalenderleriz. Peygamber soyuna has kalenderleriz. 
Biz başkasının nakşını sildik kalp defterinden, kalender şahı Rumi’nin ardında 
kalenderiz. Ali, Hak için dünyayı boşladı. Bu yüzden yiğit Haydar yolunda kalenderiz. 
Biz peygamber soyunun ayrılığından Rumlular gibi yalın ayak, her ülkede kalenderiz. 
Yedi dört için sinem yaralı kaldım. İki altı (oniki) pak olması için kalenderiz. Hep 
yetmiş iki şehidin yasında; ağlayan, inleyen ve gözü kanla ıslanmış kalenderiz. Biz, 
sufiler topluluğu halkası arasında hep Haydarız ve konuşan kalenderiz. Dünyeviliğin 
topal tilkisi Hâricîdir. Biz orman içinde aslan olan kalenderiz. Kalenderler için dünya 

bir leğendir. Biz de leğenin köşesinde kalenderiz. Bâb-ı âli, kayser ve padişah hak için. 
Biz kâmil ve rehber sâlikler olan kalenderleriz. Şâhın elinde bir kadeh tattık ezelde. 
Kevser sakisinin şarabıyla sarhoş olmuş kalenderleriz. Hüseynilerin yoluna sadık 
olalım. Biz Ahmed ve Haydar’a bağlılıkta kalenderiz.” 
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3.5. Melamet ve İbadet 

Şahidî Dede’nin bir gazelinde belirtilen “ibadetin aşikâr yapılmaması”, 

“işlenen günahın açığa çıkarılması”, “halkın kınamasına sebep 
olabilecek şerre muhalif kimi davranışlar”, “riyadan sakınma”, “ihlas” 

gibi temel düşünceler, melami bir anlayış içermektedir. Zahidin 

ikiyüzlülükle yaptığı ibadetindense gönül alıcı bir güzelle saf şarap 

içmek daha iyidir. İkiyüzlülükle halka karşı ibadet göstermektense ümit 
ve korku ile sır bir günah işlemek daha üstündür. Hakk’ın rızasını arzu 

eden devlet sahibidir ve o kişi zevk ve safa ile ibadet etmektedir. 

Şiirdeki ibadet anlayışı melami bir neşve içermekte ve “riyâ”, “sır”, 
“havf u recâ” gibi kelimelerde Melamiliğin temel ilkeleri sezilmektedir: 

Zâhid ‘ibâdet eylediginden riyâ ile 

Yegdür şarâb-ı nâb içe bir dil-rübâ ile 

 
Zerk ile halka ta‘atin itmekden âşkâr 

Hôşdur günâh-ı sır ide havf u recâ ile 

 
Devlet anun ki ola murâdı rızâ-yı Hak 

Hâlis ‘ibâdet eyleye zevk ü safâ ile (s. 252) 

3.2.6. Melamet ve Makam 

Mevlevilik müessesesi, belli ayin ve erkân üzerine kuruludur ve bir 

tarikat olarak çeşitli makamların kendi içinde yer aldığı bir yapıya 

sahiptir. Melamilikte ise her türlü iddiadan uzak olma; her türlü makam, 

ayin ve erkânın uzağında durma anlayışı geçerlidir. Örneğin çelebilik 
makamı Mevlevi tarikatında önemli bir paye iken Melamilikte hiçbir 

makam yoktur (Gölpınarlı, 1953: 151, 390-408). Bunun yanı sıra 

melami anlayış yönetme arzusuna uzaktır. “Bu kimseler, kalblerini 
rububiyyetin istila etmesi ve riyaseti (başkanlığı) zelil göstermesi 

sebebiyle riyasetin tadını bilmezler…Onlar her makama uygun olarak 

amel ederler (Ergil, 2006: 649).” 

Dervîş Safî-i Hatâyî’nin Farsça beyitlerindeki ifadeleri makam 

karşısında melami-meşreb bir tavırdır. Şairin hiçbir devlete ihtiyacı 

yoktur. Ordusuz ve mülksüz bir şahlığa sahiptir. En büyük hünkâra kul 

olmuştur ve şahlıktan, komutanlıktan kurtulmuştur. Şair, bu 
ifadelerinde dünyevi her türlü makamdan sıyrıldığını ve hakiki sultana 

kul olduğunu belirtmektedir: 

Devlet-i mâ bîniyâz ez devletest  
Şâhî-yi mâ bî sipâh u mulketest 
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Bende-i hünkâr-ı ekber geşteîm 

Fârig ez şâhî vu efser geşteîm1  (s. 309) 

3.2.7. Melamet ve El Emeği 

El emeği, Melamilikte temel prensiplerdendir. Melami anlayış kişinin 

kendi emeği ile geçinmesini önemser ve bu anlamda uzlet anlayışını 

doğru bulmaz. Çalışmaya, emeğe, üretmeye değer verir. Vakıf malını 

kullanma vb. sufi tarikatlarında görülen davranış ya da bakış açılarını 
doğru bulmaz.  Derviş Mehmed Birrî, kendisine sorulan bir suale “el 

emeği ve çalışma” ile “başkalarına minnet etme” arasında mukayese 

yaparak cevap verir ve emeği üstün tutar:  

“Menkûldür ki ba‘zan sûret-i müsettere-i kâr u kesbe olduklarına kim 

havsala-kân-ı ihvân u hullândan su’âl vârid oldukda 

Li-nakli’s-sahri min kıleli’l-cibâli 

Ehabbü ileyye min mineni’r-ricâli 
 

Yekûlü’n-nâsû lî fi’l-kesbi ‘ârun 

Ve kultü el-‘âru fî zülli’s-su’âli 2 

Diyerek cevâb-ı kat‘î i‘tâ buyurup bî-kayd-ı minen şâh u vezir başlu 

başına bir sultân-ı felek-nazîr idiler. ” (s.  61-62) 

3.2.8. Melamet ve Fakr  

Fakr hâli, pek çok tasavvufi ekol içinde muteber bir hâldir. Melamilik 

içinde de fakr önemli bir değer olarak göze çarpmaktadır.  Fakr “salikin 

hiçbir şeye malik ve sahip olmadığının, her şeyin gerçek malik ve 

sahibinin Allah olduğunun şuurunda olması…Salikin kendisini daima 
Allah’a muhtaç bilmesi, Allah’ın hiçbir şeye  ihtiyacı olmadığını 

kavraması (Uludağ, 2005: 131)”dır. Âdem Dede Efendi’ye ait bir 

ilahide “fakr ateşi” ifadesi bu anlayış çerçevesinde değerlendirilebilir. 
Adem Dede, bir çağrıda bulunmakta ve “gelsün” diyererk çağrı yaptığı 

kişinin vasıflarını sıralamaktadır. Bu vasıflar şöyledir: “Günlerini 

oruçlu, gecelerini de namaz ile geçiren, fakr ateşinde daima sabırla 
yanan”:  

                                                
1 “Bizim devletimizin devlete ihtiyacı yoktur. Bizim şahlığımız ordusuz ve mülksüzdür. 
En büyük hünkârın kulu olmuşuz. Şahlıktan ve komutanlıktan kurtulmuşuz.” 
2 “Dağların başındaki kayaları taşımayı, insanların minnetini taşımaya tercih ederim. 
İnsanlar bana kazanmanın ayıp olduğunu söylerler. Ben onlara gerçek ayıbın 
başkalarından bir şey isteme zilleti olduğunu söylerim.” 
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Ol günlerini sâ’im hem gicelerin kâ’im 

Fakr âteşine dâ’im sabr ile yanan gelsün (s. 13) 

Hazret-i Agazâde’nin bir gazelindeki “fakr” ve “laubali” ifadelerinde 
melami bir neşve vardır. Şair, fakr ile övünmektedir. Fakr ile kanaat 

mülkünün şahlığını elde etmiştir. O ve onun temsil ettiği değerler 

laubali görünürse de bu zahiridir ve hakikkatte o ve onun değerlerinin 

temsilindeki müşahhas şahıs profili bilgin bir ariftir. Fakr kelimesinin 
laubali kelimesi ile birlikte anılması güçlü bir melami imajı 

doğurmaktadır. Kayıtsız, sakınmaz gibi manalara gelen bu ıstılah 

Melamiler için kullanılan bir sıfattır ve tasavvufi anlamı şöyledir:  
“temayüz-i ef'âl ve sıfat kaydından ve vâcib ve mümkin rüyetinden 

halâs bulmuştur. Eşyanın ef'âl ve sıfatını, Hakk'ın ef'âl ve sıfatı 

bilmiştir. Ve hiçbir sıfatı kendine ve gayriye mensup tanımaz…Ve zahiri 

melâm(î), batını selîm kimseye de lâübalî derler. Ki Melâmiyye 
taifesinin sıfatıdır. Bundan murad sıfât-ı zâhiriyye ile mukayyed 

olmayub, sıfat-ı kalbiyye levazımını istihzara çalışandır (Cebecioğlu, 

1997: 470,471).” Şair şeklen laubali görünse de Allah’ın zat, sıfat ve 
fiillerini müşahede eden bir arif olduğunu belirtmektedir: 

Fakr ile fahr eyledük mülk-i kanâ‘at şâhıyuz 

Lâ’übâliyüz egerçi ârif-i dânâ bizüz (s. 18) 

3.3. Biyofrafik ve Edebî Bir Değerlendirme Olarak Melamilik 

Tezkire-i Şu’ârâ-yı Mevleviyye’de şairlerin biyografik ve edebî 

değerlendirmelerinde Melamilik’in yansımaları görülür. Bu yansımayı 

şairlerin” mahlası”, “meşrebi” ve “üslubu/edası” olmak üzere üç genel 
çerçevede değerlendirmek gerekmektedir. 

3.3.1. Melamilik ve Şair Mahlası 

Mahlasların şairlerin mizaç ve meşrebleri hakkında zihinde 
uyandırdıkları güçlü bir imaj vardır. Esrâr Dede, Tezkire-i Şua‘râ-yı 

Mevleviyye’de şair değerlendirmelerinde şair ve mahlas ilişkisini güçlü 

kurmaktadır. Bu husus tezkirenin dikkat çeken bir üslup özelliğidir. 
Genç’e göre (2000: CXXIV) Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye’de 

şairlerin tanıtımında Esrâr Dede yanlı davranmış; rint ve kurallara 

kayıtsız şairlere maksatlı olarak yer vermemiştir:  “…Olumsuz bir 

çizgide yaşayanlar belirtilmemiş ve Mevlevî şâirleri biraz da idealize 
edilmişlerdir. Tezkirede özellikle şiir ve şâirlikle ilgili tanıtımların 

yapıldığı bölümlerde “rind, rindâne” nitelemelerine rastlanmaktadır. 

Tarikat yaşayışında çok rastlanan bu kayıtsız olma ve kayıt tanımama 
hâli aşktan doğan bir ruh coşkunluğudur.” Bu genel tavrın yanı sıra 
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Melamiliği ile bilinen şairlerin tezkirede yer aldığı, mahlas seçiminde 

bu meşrebin tesirinin var olduğu görülmektedir. 

Tezkire-i Şu‘ârâ-yı Mevleviyye’de Melâmî Dede’nin mahlası bu anlayış 
çerçevesinde değerlendirilebilir. Onun bu mahlası seçmesinde “aşk ve 

yokluğun kınama hırkasını giyme”, “neşe ve doğruluğun esenlik 

şarabını içme”, “kayıtsız sözler” ve “kayıtsız tarz sahibi olma” gibi 

özellikleri belirleyici olmuştur. Mevlevi şairler arasında meşrebine 
uygun düştüğünden “Melâmî” mahlasını seçen bir şairin bulunması 

konuya bakış zaviyesini göstermesi bakımından orijinaldir. Melâmî 

Dede’nin bu mahlası alması tezkirede şöyle ifade edilmektedir:  

“Pervâne-kân-ı çerâg-ı Sultân Semâî Dîvânîden bir zât-ı 

melek-simât-ı nûrânî olup hırka-pûş-ı melâmet-i ‘aşk ü 

fenâ ve bâde-nûş-ı selâmet-i sıdk ü safâ ve ve lâ’übâlî-

güftâr ve lâ-kaydâne-reftâr olmalarıyla mahlas-ı mezbûrı 
ihtiyâr eylemişlerdür (s. 472).”  

3.3.2. Melamet ve Şair Meşrebleri 

Melami-meşreb Mevlevi bir şairin değerlendirilmesinde melamet 
anlayışının ana çizgileri değerlendirme kıstası olarak yer almaktadır. 

Ubeydullah Dede’nin biyografisi anlatılırken Melamilikle ilgili kelime 

kadroları ve melamet neşvesi çerçevesinde bir tanımlama yapılmıştır. 
Bu değerlendirmede kurulan teşbihlerle Ubeydullah Dede’nin tavrının 

anlatımı zihinde kınanan bir melami imajı oluşturmaktadır. Ubeydullah 

Dede, Fedâyî Dede’nin hizmetine başladığında kendisine sakalık görevi 

verilmiştir. Bu görevi yaparken inkârcı çocukların taş yağmuru, 
ayıplama ve alaycı dil uzatmaları başlamış; şair İlahi bir ilhamla sema 

etmeğe durmuş ve ne kendisine ne de elindeki testiye bir taş isabet 

etmemiştir. Onun bu hâli hayret uyandırmış ve daha hizmetinin 
başındayken intisabında elde ettiği makamda kendini kanıtlamıştır:  

“Hikâyet iderler ki Hazret-i Fedâyî Dede Kuddise sırruhu 

hizmetine ibtidâ-i intisâblarında zâviye-i şerîfün sakalık 
hizmetini vermişlerdi. Bir gün dest-i sadâkat-

peyvestlerinde olan destîlerine sıbyân-ı münkirîn bâriş-i 

seng-i melâmet ve zebân-güşâ-yı ta‘n u istihzâ 

olduklarında taraf-ı ‘azîzlerinden zuhûr-ı ilhâm-ı işâretle 
semâ‘ itmege müdâvemet buyurup asla kendülerine ve 

sebûlarına bir seng resîde olmayup hısn-ı dâ’ire-i 

semâ‘da emîn-i âfet-i şeytân-ı peçegân-ı münkirân 
oldukları hayret-endâz kılup huzzâr ve henüz ibtidâ-i 
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irâdetlerinde makâm-ı intisâbları âşkâr olmışdur (s. 

342,343).” 

Dervîş Nigâhî’nin Mevleviliğe girişi melami/kalenderi bir görünüm 
içinde sunulmuştur. Derviş Nigâhî, kâtiplik mesleğini icra ederken ar 

ve namusu terk etmiş; sahip olduğu asker külahını saç, sakal, kaş ve 

bıyığını tıraş etmeğe değiştirmiş ve baştan aşağa bir celal edinerek 

melamet yoluna girmiştir. Şairin melamet yoluna girmesi ve kalender 
bir eda çerçevesinde gösterilmesi Melamilik ve Kalenderiliğin ayrı 

görülmediğine işaret etmektedir. Nigâhî’nin Dîvâne Mehmed Çelebi’ye 

intisap ederek Mevleviliğe girdiği ve kaşlarını ve kirpiklerini keserek 
Kalenderiliğe adım attığı ve ömrünün sıkıntı içinde geçtiği 

bilinmektedir: 

“Aydın hâkinden olup çerâg-ı sırrı envâr-ı dîdâr-ı Sultân 

Dîvânî kuddise sırruhu’n-nûrânîden uyanup ol şehin-şâh-
ı serîr-i hayderiyyet taraf-ı Dârü’d-devleye teşrîf 

buyurdukda Nigâhî küttâbdan iken terk-i nâmûs ü ‘âr idüp 

feyz-i ‘inâyetleriyle mâlik-i külâh-ı seyfî ber-çâr-darb 
ibdâl ser-â-ser celâl olup melâmete gitmişdür (s. 507).” 

Şuhûdî Dede tanıtılırken kullanılan “bî-kayd-i levme-i lâyim hırka-pûş-

ı melâmet ve medhûş-ı câm-ı hakikat olup” ifadesi melami-meşreb bir 
şair değerlendirmesidir. Şairin faziletleri anlatılırken “kınayanların 

kınamasına kayıtsız kalarak melamet hırkasını giyen ve hakikat 

kadehinin sarhoşu olduğu” belirtilmiş; şair, melami meşreb bir imaj 

çerçevesinde sunulmuştur:  

“Tannâne-i iştihârları ez-Kâf-tâbe resîde-i etrâf u eknâf 

olup galebe-i meşreb-i tevhîdden nâşî ekser kemer-

bestegân-ı Hayderî unvânları bî-kayd-i levme-i lâyim 
hırka-pûş-ı melâmet ve medhûş-ı câm-ı hakîkat olup kec-

fehmân-ı ‘avâm hayrân-ı evzâ‘-ı ‘acîbe-i hâlleri ve 

giryeve-i inkâra gidenler zahm-hûrde-i tîg-ı celâlleri 
oldugı meşhur olmagla…(s. 253)” 

Dervîş Şûrî-i Meczûb’un içinde bulunduğu cezbe hâlinin anlatımında 

melami/kalenderi-meşreb bir şair imajından istifade edilmiştir. 

Sîneçâk’ın terbiyesinden geçmiş olması onda bu etkinin doğal bir 
neticesi olarak değerlendirilebilir. Şaire cezbe galebe etmiş, 

melami/kalenderi tavırlarla Mevlevi ritüellerini icra etmiş, sema ve 

raksa durmuştur: 
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 “Hazret-i Sîneçâk’ün kûçek-i terbiye-kerdeleri olup …Bir 

rütbelerde şûr u cezbe galebe itdi ki yollarda ve izlerde 

dest-efşân u pây-gûyân semâ‘ u raksân olup oturdıgı yerde 
hâk üzre oturdı ve Melâmîler tarîkınca bî-pervâ vü 

bürehne-pâ yürürdi. Âhirü’l-emr sahv u temkin gelüp 

Sîneçâk’den sonra ol hânkâh-ı mahabbetün dedesi şâh-

râh-ı fenânun felek-zedesi oldı (s. 265).” 

Şairlerin Mevleviliğe intisaplarında Melamiliğin anlam dünyası bir 

teşbih unsuru olmuş ve Melamiliğe bakış açısını belirginleştirmiştir. Bir 

tarz, neşve olarak bu anlamda her türlü kınama ve sıkıntıya 
dayanabilme ve aşk ile kendinden geçme hâlinin tasvirinde melami 

tavır olumlu bir imaj dünyası olarak görülmüştür. Tezkire-i Şu‘arâ-yı 

Mevleviyye’de bir şairin önemli bir meslek sahibi ve varlıklı bir hâlet 

içinde iken bu durumundan vazgeçerek Mevlevilik yolunu seçmesi 
melamet yolunu tercih olarak değerlendirilmektedir. Örneğin; Âhî 

Sâdık, varlıklı bir ailenin oğluyken Mevleviliğe intisab etmiş; 

mevlevihanenin hamam külhanında çalıştırılmıştır. Onun bu tercihi 
“telebbüs-i hâkister-i melâmet” (kınanma külünü giyinme) olarak 

melami bir imaj içinde sunulmuştur: 

 “Nâm-ı nâmîleri Muhammed olup   fi’l-asl Kütâhiye’de 
âhiyân-ı mâl-dâr ve sâhib-i câh u vakâr iken rubûde-i şîve-

i Cenâb-ı Çelebî Muzafferü’ddîn olup mâ-melek nisâr-ı 

tarîka-i hünkâriyye ve ba‘d-i ilbâs-ı  külâh u hırka sarây-ı 

Muzafferî’de hizmet-i külhân-ı gülşen-nişânlarıyla 
telebbüs-i hâkister-i melâmet buyurup….(s. 29)” 

Za‘fî Dede, kalender meşreb bir şair olarak tanıtılmaktadır: 

  “….Şuhûdî Dede ve Günâhî Dede ve ‘Arşî Dede terbiyyeleriyle şarâb-
ı  ‘aşk u mahabbetle tolmış ve bir dervîş-i kalender-meşreb ve bir ‘ârif-

i Mevlevî-mezheb idi… (s. 315)”  

Dervîş Şânî de kalender görünümlü bir şair olarak tanıtılmaktadır. O 
kalender görünümlüdür ve meşrebine uygun olarak da Galata semtinde 

oturmaktadır: 

 “ Ve fi’l-hakîka nazm-ı metîne kâdir dervîş-sûret ve ehl-i fenâ-kisvet 

kalender-vâr şemle vü destâr olup ekseriya Galata semtlerinde sâkin… 
(s. 269)” 

Yûsuf Sîneçâk’ın biyografisinde onun kalender bir meşrebe sahip 

olduğu, bu değerlendirmenin devamında açık bir ifade ile onun aşk 
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yolundaki yolculuğunun nihai menzilinin  “melamet menzili” olduğu 

belirtilmektedir: 

“…kalender-vâr ez-cemî‘-i ‘alemden bî-bâk ve mûy-ı 
hestîden arınup pervâneler gibi fenâya tâlib ve helâka 

râgıb nâ-murâdlıgı murâd idinüp ber-murâd olmış 

bendelerinüzden bilesiz…ammâ egerçi sâlik-i râh-ı ‘aşkun 

evvel menzili suffe-i safâdan göçüp vâdî-i belâya 
konmakdur ve merhâle-i selâmetden kalkup menzil-i 

melâmete yetişmekdür.. (s.526, 527)” 

3.3.3. Melamet ve Şair Üslubu/Edası 

İlmî Dede ile ilgili tezkirede bir Melamilik hikâyesi zikredilmektedir. 

Melamiliğin ana çizgileri İlmî Dede’nin biyografisinde açıkça 

görülmektedir. Esrâr Dede, bir tezkireci olarak onun hayat hikâyesinde 

bu meşrebin izlerini dikkat çekici bulmuştur. İlmî Dede, bir müddet 
Şam’daki bir tekkede irşadda bulunurken Dede Rûhî-i Bağdâdî, Dervîş 

Samtî, Dervîş Ünsî ve birçok şair İlmî Dede’den ders almıştır. Bu 

esnada Şam ve Halep’te Nesîmîlik kokan şairler küfürle suçlanmış ve 
öldürülmüştür. İlmî Dede’nin himayesindeki  “laubali-edalı şairler” ise 

Mevleviliklerini tam olarak ispat hususunda yeterli bir delile sahip 

görülmüştür. Mevlevilik, Hurufiliğin de içinde nispeten yer edindiği 
melami edanın dönem içindeki olumsuz algısında bir güvence olarak 

görülmüş ve bir nevi kefil kabul edilmiştir. Bununla beraber Nesîmî eda 

taşıyan melami şairlerin de özellikle sufiliğin yaygın olduğu coğrafyada 

olumsuz algılandığı ve tekfir edildiği, hatta öldürüldüğü 
anlaşılmaktadır. Bu değerlendirmede “laubali-edalı şairler” ifadesi 

edebî bakımdan tarza dönük bir değerlendirme olup melami bir üsluba 

işaret etmektedir. Şair hakkındaki bu değerlendirme şöyle 
anlatılmaktadır: 

“Âkıbetü’l-emr ba‘de-vefâti’l-mürebbî hânkâh-ı Şâm’da 

seccâde-zîb-i irşâd olup Dede Rûhî-i Bagdâdî ve Dervîş 
Samtî ve Dervîş Ünsî ve ekser şu‘arâ-yı ihvândan seyyâhîn 

Bagdâd ve ‘Irâk ve ‘Acem dâ’ire-i vilâyetleirine intimâ ile 

tahsîl-i zevk-i ma‘nâ itmişlerdür ki ol esnâda Şâm ve 

Halebde bûy-ı Nesîmiyyyât istişmâm olan şâ‘irân ikfâr u 
katl olınur iken bunlarun zîr-i sâye-i himâyelerinde 

bulınan şu‘arâ-yı lâ’übâlî güftâr-ı mer‘î vü muhterem 

olmak nisbet-i tâmme-i Mevleviyyelerini isbâtda burhân-ı 
kâfîdür (s. 348).”  
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 Dervîş Kelâmî-i Meczûb’un edebî kudreti değerlendirilirken şiirlerinin 

zarif ve sözlerinin arifane olduğu belirtilmektedir. Şairden örnek olarak 

verilen bir beyti onun “melamet besleyen lehçesinin eseri” olarak 
gösterilmektedir. Şairin söyleyiş tarzı melamet besleyicidir. Böylelikle 

edebî bir değer olarak “melamet besleyen lehçe” olma ifadesi bir şair 

tasvirinde yer almaktadır. Melamet besleyici olma bakımından şaire ve 

şiire olumlu bir anlam yüklenmekte ve “melamet” edebî bir 
değerlendirme ölçütü ve bir terim olmaktadır: 

 “Ma‘a-mâ-fîh zarîfâne eş‘ârı ve harîfâne güftârı olup bu beyt eser-i 

lehce-i melâmet-perverleridür (s. 460) 

Sabûhî Dede, melami-meşreb bir şair olarak tanıtılmaktadır. Nesîmî, 

melami şairler arasında gösterilmekte olup Sabûhî Dede’nin de “Nesîmî 

edalı” bir şair olduğu belirtilmektedir. Böylelikle şairlerin sadece bir 

müntesip olmanın ötesinde edebî bakımdan sürdürdükleri tarza dönük 
bir değerlendirme ölçütü olarak Melamiliğin görüldüğü 

anlaşılmaktadır. “melami tarz” diyebileceğimiz bir tarzın kasdı bu 

değerlendirme içinde kendini sezdirmektedir:  

“Gürûh-ı Melâmiyye’den Nesîmî vâdîsinün zarîfânesi ve Şeyh Attâr 

âsârınun harîfanesidür (s. 275-276).” 

Tezkirede Dervîş Rûhî-i Bağdâdî’nin bazı şiirlerinin “kalenderane eda” 
taşıdığı ve bu şiirlerinin kalenderane eda taşımasının onun Bektaşi 

tarikatine müntesip olduğunu göstermeyeceği yönünde bir 

değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirme Kalenderiliğin meşreb, 

tarz olarak görülmesinin yanısıra şiir için bir tenkid terimi veya tarz 
olarak “kalenderane eda” adlandırmasının kullanıldığını 

göstermektedir: 

“Ba’zı eş‘ârı kalenderâne olmak hasebiyle Bekktâşiyyü’t-tarîk olmak 
iktiza etmez… (s. 217)”  

Sonuç 

Klasik Türk edebiyatı geleneğimiz içinde bir zümre edebiyatı olan 
Mevlevi edebiyatı kültür hayatını besleyen envai kaynaktan 

beslenmiştir.  Melami bir düşünce şekli ya da neşve, Mevlevi şairlerin 

istifade ettiği kültür kaynakları arasındadır. Tezkire-i Şu‘arâ-yı 

Mevleviyye bir zümre tezkiresi olarak bu etkinin somut bir örneğidir. 

Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye’de Mevlevi şairlere ait şiir örnekleri ve 

edebî/ biyografik değerlendirmeler Mevlevilik ve Melamilik ilişkisini 

derli toplu bir zeminde değerlendirme imkânı sunmaktadır. Mevlevi 
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şairlerde melamet neşvesinin en açık şekli şairlerin melamet ehli 

olduklarını bildirmeleri iledir. Mevlevi şairlerin, melamet kisvesine 

bürünmeleri ve bunu beyan etmelerini itikadi bir beyan olmaktan ziyade 
bir neşve olarak değerlendirmek gerekmektedir. Şairler melamet 

imajından istifade etmişlerdir. Aşk, Mevlevi geleneği içinde temel 

prensiplerden biridir. Melami hâl klasik Türk edebiyatında âşığın genel 

hâliyle örtüşen bir yapıya sahiptir. Mevlevi şairler, aşkın ve âşıklık 
hâlinin ifadesinde melami düşünceden ve melami imajdan çeşitli 

teşbihler çerçevesinde istifade etmiştir.   

Melamiliğin sahip olduğu kimi ilkeler, Tezkire-i Şu‘arâ-yı 
Mevleviyye’de yer alan şiir örneklerinde karşılık bulmuştur. Bu ilkeler, 

Mevlevi şairler arasında bu neşvenin var olduğunu gösteren açık 

işaretlerdir. Tespit edilen kimi ilkeler şunlardır: “Halk içinde olma, 

“bâtını tercih”, “rüsvalık, kınanma ve zillet”, “kalenderi neşve”,  
“ibadetlerde öze önem verme”, “makama önem vermeme”, 

“laubalilik”, “el emeği”, “fakr”.  

Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye’de şairlerin biyografik ve edebî 
değerlendirmelerinde melami etki kendini göstermektedir. Bu etki şair 

mahlası,  meşrebi ve üslubu/edası olmak üzere üç genel çerçevede yer 

almaktadır. Bu bağlamda Melamilik bir tenkid terimine dönüşmekte ve 
bir üslubun, tarzın adı olmaktadır. Şairlerin rindane, aşıkane vb. sahip 

oldukları tarzlara melami ve kalenderi bir tarzı da eklemek mümkündür. 

Tezkire içinde şairlerin bu eda ya da üsluba sahip olduğu açık bir dille 

beyan edilmiş ve bir terim olarak kullanılmıştır. 
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SEHÎ BEY VE HASAN ÇELEBİ TEZKİRELERİNDE 

AKRABALIK İLİŞKİLERİ 

Emre Töre* 

Giriş 

Tezkire kelimesi Arapça zikr kökünden gelir ve “yâd etmeye vesile olan 

kağıt, pusula” (Şemseddin Sâmî, H.1317: 391) anlamındadır. Terim 

olarak eski dönemlerde yazılan biyografik-antolojik eseri ifade eder 
(Öz, 2012: 69). Tezkire şairlerin, velilerin, musikîşinâsların, 

mimarların, çiçek yetiştiricilerinin yani bir meslekte adından söz 

ettirenlerin hayatından, sanat veya zanaatlarından, ustalıklarından 
bahseden eserlerin genel adıdır. Bununla birlikte tezkire dendiğinde 

şairleri tanıtan tezkiretü’ş-şu’arâ ya da tezkire-i şu’arâ adlı eserler akla 

gelmektedir (İsen, Kılıç vd, 2015: 11). 

Çalışmamızda Anadolu sahasının tespit edilebilen ilk tezkiresi Sehî 
Bey’in Heşt Behişt adlı eseri ile Anadolu sahasının 16. yüzyıldaki en 

kapsamlı tezkirelerinden biri olan Kınalızâde Hasan Çelebi’nin 

Tezkiretü’ş-Şu’arâ eserlerindeki akrabalık unsurları incelenmiş ve 
değerlendirilmiştir. Sehî Bey eserinde kendisinden önceki tezkire 

yazarlarının uyguladığı tabakat sistemi uygulamış, Hasan Çelebi ise 

eserini fasıllara ayırmış ve şairlerin tanıtımını içeren üçüncü bölümü 
alfabetik olarak sıralamıştır. Dolayısıyla bu çalışma kapsamında da 

şairlerin incelemesinde bu farklığa dikkat edilmiştir. 

Sehî Bey’in Heşt Behişt tezkiresi incelenirken Halûk İpekten, Günay 

Kut, Mustafa İsen, Hüseyin Ayan, Turgut Karabey tarafından 
hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığının e-kitap olarak yayımladığı 

çalışmadan; Kınalızâde Hasan Çelebi’nin Tezkiretü’ş-Şu’arâ’sı 

incelenirken de Aysun Sungurhan tarafından hazırlanan Kültür ve 
Turizm Bakanlığının e-kitap olarak yayımladığı çalışmadan 

yararlanılmıştır. Her iki tezkireden örnek gösterme sayısı çok olması 

nedeniyle yazımı ve okumayı kolaylaştırmak için Sehi Bey’in Heşt 
Bihişt’inden yapılan alıntılar (İ:Sayfa Numarası); Kınalızâde Hasan 

Çelebi’den yapılan alıntılar (S:Sayfa numarası) şeklinde gösterilmiştir. 

Örnekleme harici kaynak gösterimlerinde standart kaynak gösterme 

kurallarına uyulmuştur. 

* Dr., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Şube
Müdürü. 
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Sehî Bey ve Tezkiresi 

Sehi Bey, şairliğinden ziyade tezkiresiyle tanınan Türk edebiyatının 

Anadolu sahasındaki ilk tezkirecisidir1. Fatih Sultan Mehmed’in 
padişah olduğu dönemde dünyaya gelmiştir. Nerede doğduğu, asıl adı, 

ailesi ve eğitim ile ilgili çok fazla bilgi bulunmamaktadır. 

H.945/M.1538 yılında Heşt Bihişt’i yazmış ve on yıl sonra H. 

955/M.1548-49’da vefat etmiştir (Canım, 2009: 316). 

Eser bir önsöz ve bihişt adı verilen sekiz tabakadan oluşmaktadır. Sehî 

Bey eserinin hâtimetü’l-kitâb bölümünde Câmî’nin Bahâristân, 

Devletşâh’ın Tezkiretü’ş-Şu’arâ, Ali Şir Nevâî’nin Mecâlisü’n-Nefâ’is 
eserlerini okuduktan sonra Anadolu’da yetişen şair ve fazılları tanıtmak 

için böyle bir eser kaleme aldığını dile getirmektedir (İpekten, Kut vd., 

2017: 16-18). 

Sehî Bey Heşt Bihişt ile Anadolu sahasında yeni bir türün çığırını 
açmıştır. Ayrıca edebî muhitlerde bu türe ilgi uyandırıp yeni eserler 

yazılmasını sağlayarak tezkirecilik geleneğini başlatmıştır. Sehî  Bey’in 

eserini tamamladıktan kısa bir süre sonra Latîfî ve Âşık Çelebi'nin 
tezkire yazma çalışmaları başlamıştır. Sehî'nin eseri, bu türün Anadolu 

sahasındaki ilk örneği olması ve tabakat sistemine göre vermiş olması 

bakımından önemlidir. Kendisinden sonraki tezkireciler alfabetik 
sistemi ya da ebced sistemini kullanmayı tercih etmişlerdir. 

Kınalızâde Hasan Çelebi ve Tezkiresi 

Kınalızâde Hasan Çelebi, önemli memuriyetlerde bulunan âlimlerle 

dolu “Kınalızâdeler” diye anılan aileye mensuptur. 1546 yılında 
Bursa’da doğmuştur. Hasan Çelebi, ilk eğitimini babasından aldıktan 

sonra dönemin önemli hocalarından Ebu’s-su’ûd Efendi’den mülazım 

olmuş, çeşitli yerlerde müderrislik ve kadılık yapmıştır. Mısır’da 1604 
yılında vefat etmiştir (İsen, 2002: 418). 

Hasan Çelebi’nin Tezkiretü’ş-Şu’arâ adlı eseri Anadolu sahasında 

kaleme alınan beşinci şair tezkiresidir2. H.994/M.1586 yılında kalem 
alınan eser mukaddime ve üç bölümden oluşmaktadır. Eser, uğurlu bir 

                                                
1Bu konuda İsrafil Babacan farklı düşünmekte, Garîbî adlı bir şair tezkiresinin Sehî 
Bey’in tezkiresinden daha önce yazıldığını ileri sürmektedir. (16. Asırda Osmanlı 
Sahası Şâirleri Hakkında Yazılmış “Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rûm” Adlı 
Tanınmayan Bir Tezkire – İsrafil Babacan) 
2 Daha öncesinde kaleme alınan tezkireler şunlardır: Sehî Bey - Heşt Bihişt (1538), 
Latîfî - Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ (1546), Ahdî – Gülşen-i Şu’arâ 
(1564), Âşık Çelebi - Meşâirü’ş-Şu’arâ (1568). 
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günde yücelik göğünde bir kutlu yıldızın doğduğunu; o günün çok 

mutlu bir gün olduğunu... böyle bir günde, erdemli dostlarının, toplanan 

bu güzel sözlerin ortaya çıkmasını ve bu incileri düzen ipliğine 
geçirdikten sonra zamanın bilgelik sultanına sunmasını istediklerini 

belirtmiştir (Sungurhan, 2014: 76-77). Hasan Çelebi eserinin birinci 

bölümde sultan şairlere, ikinci bölümde şehzade şairlere, üçüncü 

bölümde ise şairlere yer verilmiştir. Birinci ve ikinci bölümdeki madde 
başları kronolojik olarak, üçüncü bölümdekiler ise alfabetik olarak 

listelenmiştir. Tezkirenin birinci bölümünde 6 padişahın1, ikinci 

bölümünde 5 şehzadenin2, üçüncü bölümünde 627 şairin biyografisine 
yer verilmiştir. 

Tezkirelerde Akrabalık Kavramlarına Genel Bakış 

Bugüne kadar tezkireler ve bu eserlerdeki akrabalık kavramları ile ilgili 

yapılan çalışmalarda, tezkirecilerin akrabalık ilişkilerinde detaya 
girmedikleri ve şecere bilgisi vermedikleri ortaya koyulmuştur. Bu 

çalışmalarda tezkirelerdeki akrabalık kavramlarının şairin sosyal 

statüsünü ve başarısındaki soya çekimi ortaya koyma amacı taşıdıkları 
ifade edilmiştir. 

Mengi, şuara tezkirelerinin şairlerden ve eserlerinden söz ettiklerini, 

şairler arası yakınlık ve akrabalık, arkadaşlık gibi ilişkilerin ise verilen 
bilgilerin azı ama önemlisi olduğunu dile getirmektedir. (Mengi, 2016: 

60). 

Çapan, tezkirelerin hiçbirinde doğrudan doğruya çekirdek aile tanımına 

uyan bilgilendirmelerine rastlanmadığını, ailenin temel unsuru olarak 
babanın daima zikredildiğini, bazen kardeş, nadiren de annenin buna 

ilave edildiğini, aile ile ilgili diğer şahısların şairin biyografisini 

aydınlatacak ipuçları taşıdıkları için önemli olduğunu, bu tür 
tanıtımların şairin biyolojik varlığı haricinde onu bir statüye 

konumlandırma endişesi ile yazıldığını belirtir. (Çapan, 2011: 198-

203). 

Rıdvan Canım, tezkirecinin amacı şecere tespiti yapmak değil, şairin 

aile açısından kim olduğunu belirlemek ve sosyal statüsüne açıklık 

kazandırmak olduğunu ifade eder (Canım, 2016: 119-120). 

                                                
1 Sultan II. Murat, Fatih Sultan Mehmet, Sultan II. Bayezit, Yavuz Sultan Selim, Kanunî 
Sultan Süleyman, Sultan II. Selim. 
2 Sultan Korkut, Sultan Cem, Sultan Mustafa, Sultan Mehmet, Sultan Bayezit. 
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Bu çalışma kapsamında daha önce yapılan çalışmalar değerlendirilerek 

Sehî Bey ve Kınalızâde Hasan Çelebi tezkirelerindeki aile ve akrabalık 

kavramlarına ilişkin incelemeler gerçekleştirilmiştir. 

Sehî Bey ve Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkirelerinde Tespit Edilen 

Akrabalık Türleri 

İncelenen iki tezkirede en çok karşılaşılan akrabalık türünün baba-oğul 

ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.  Bununla birlikte şairlerin dede, kardeş 
uzak akraba ve soy bilgileri de bu iki tezkirede bulunmaktadır. Ayrıca 

bir akrabalık ilişkisi olmasa da soyunun, akrabalarının tespit 

edilemediğine ilişkin devşirme ya da kul olduğu bilgisine tezkirelerde 
rastlanmış ve bu bilgi de çalışmanın kapsamında dâhil edilmiştir. Sehî 

Bey Tezkiresinde rastlayamadığımız, Hasan Çelebi Tezkiresinde de az 

sayıda tespit ettiğimiz bir hususiyet de kadın kaynaklı akrabalık bağının 

şairlerin tanıtımında yer almasıdır. Hasan Çelebi, şairlerin tanıtımında 
sınırlı sayıda olsa da şairlerin eşlerine, annelerine ve kadın şairlerin 

babalarına yer vermiştir.  

Baba-Oğul İlişkisi 

Her iki tezkirede akrabalık ilişkisi olarak şairlerin babalarından sıklıkla 

bahsedilmektedir.  

Sehî Bey şairlerin babalarının tanıtımını kısa ve öz yapmıştır. Sultân 
Mehmed’in babasını açıklarken “Mukaddemâ zikr olan Sultân Murâd 

oglıdur ki buna müyesser olan feth ü gazâ âl-i Osmândan bir pâdişâha 

dahı müyesser olmamışdur” (İ:14). ifadesini yeterli görmektedir.  

Ahmed Paşa’yı tanıtırken babasının mevkiinden bahsetmektedir: 
“Merhûm Sultân Murâdun kâzî-‘askeri olan Mevlânâ Velîyü’d-dînin 

oglıdur.” (İ:25). Benzer şekilde Kutbî’nin Şeyh Kutbettin’in oğlu 

olduğunu (İ:56), Mehemmed Çelebi’nin de Pîrî Paşa’nın oğlu olduğunu 
(İ:60) kaydetmiştir. Bazen babasının adından hiç bahsetmeyip sadece 

yaptığı yaptığı işi ve mevkii dile getirmiştir: “Babası Sultân Murâd-ı 

Gâzînün vezir-i müşiri olmışdur.” (İ:75).  

Sehî Bey şairlerin babaları ile ilgili bilgiyi mahlas edinme sebebi olarak 

da kaydetmiştir. Du’âyî maddesinde “Babası mu’arref idi. Ata san’atına 

oğul vâris oldugı cihetden Du’âyî mahlas dimege bâ’is oldur.” (İ:118) 

diyerek baba mesleği ile mahlas arasında ilişki kurar. Nücûmî 
maddesinde de babası müneccim olduğu için bu mahlası aldığını dile 

getirmektedir (İ:79). 
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Hasan Çelebi Tezkiresi’nde de benzer hususlar söz konusudur. Eserin 

ilk iki bölümünü oluşturan padişahlar ve şehzadelerin tanıtıldığı 

bölümlerde baba-oğul ilişkisine yer verilmiştir. Bu bölümdeki 
tanıtımlarında sultan-şairlerin özellikleri detaylı açıklanmamış ve pek 

çok şairin tanıtımından daha sade bir anlatım tercih edilmiştir: “sultân-

ı selâtîn-i cihân merhûm Sultân Süleymân Hânun ferzend-i hûşmendi 

ve ol ravza-i celâlet ü hilâfetün mukaddemâ ser-zede olan nihâl-i 
bülendidür.” (S:156). 

Diğer şairlerin tanıtımında babanın mesleği ve sosyal statüsü, baba 

bilgisine yer verilmesinde büyük önem taşımaktadır. Ahmed Beg 
maddesinde babasının Zigetvar seferinde vefat eden ve Nişancı 

statüsünü taşıyan Mehemmed Beyin oğlu olması bilgisi verilmiştir: 

“Sâhib-kırân-ı zemân merhûm Sultân Süleymân Hân kal’a-i Sigetvârı 

muhâsara itdükde gülistân-ı cinâna revân olan Nişâncı Mehemmed 
Begün oglıdur.” (S:190).  

Bazı maddelerde ise şairin babasının adı ve meslek bilgisi yer 

almaktadır. Hâletî maddesinde babasının adının Sanavber Kâdî olduğu 
bilgisi bulunmaktadır (S:285). Bekâyî de babası tanıtılırken adı ve 

mesleği ile tanıtılmıştır: “Sahn müderrisi iken vefât iden merhûm 

Tursun Efendinün büyük ogıllarıdur.” (S:238). 

Hasan Çelebi şairin babasının dinî statüsü ile ilgili bilgilere de yer 

vermiştir. Tâbî maddesinde Hazret-i Emîr Buhârî dervişlerinden birinin 

oğlu olduğunu açıklayarak dinî açıdan soyunun önemine dikkat 

çekmektedir (S:250). Hayâtî maddesinde de “Sultân Selîm Câmi’i 
imâmı olan Fârisî Muslihü’d-dîn Halîfenün oglıdur” (S:312) ifadeleri 

ile babanın statüsü dile getirilmektedir.  

Şairin babasının zenginliği de Hasan Çelebi Tezkiresinde yer verilen 
hususlardandır. Sürûrî maddesinde babasının çok zengin olduğu, 

parasının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğu anlatılmıştır: “Babası 

mâldâr bir hâce-i büzürgvâr idi ki kîse-i kân dökinmege imkân olsa 
cevâhir-i zevâhiri taksîr ü tagyîr bulmaz idi ve bir sâhib-i servet ü yesâr 

mâlik-i dînâr-ı bisyâr idi ki kâse-i ‘ummân boşlamak kâbil olsa mâl-ı 

firâvânı noksân-pezîr olmaz idi. Akçesi eşk-i ‘âşık-ı sâdıkdan efzûn ve 

dînârı dâgı sîne-i dil-figârân gibi hadd ü ‘adedden bîrûn idi.” (S:425).  

Hasan Çelebinin verdiği öneme göre şairin babasına ilişkin betimleyici 

terkiplerin yoğunlaştığın görülmektedir. Mehemmed Efendi 

maddesinde “Ve hüve’l-mevâli’l-fâzıl ve’l-’âlemü’l-’âmil zü’l-
hasebü’ssamîm ve’l-aslü’l-kerîm ve’l-beytü’l-mahsûs bi’t-takdîmdür. 

Deryâ-yı mürüvvet semere-i şecere-i fütüvvet menba’-ı zülâl-i fazl u 
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hüner zülâl-i yenâbî’-i kemâl-i beşer tâvus-ı büstân-ı fazl u ‘irfân 

kâmûs-ı le’âlî-i tahkîk ü îkân fâtih-i mukaffelât-ı gavâmız-ı mesâ’il 

kâşif-i müşkilât evâhir ü evâ’il vâkıf-ı makâsıd ashâb-ı ‘ulûm u fünûn 
râfi’-i hucub-ı estâr fühûm u zünûn nâzım-ı ma’âkıdü’l-fürû’ ve’l-usûl 

zâbıt-ı kavâ’idü’lmenkûl ve’l-ma’kûl mahdûm-ı ehlü’l-’ilmi ‘ale’l-ıtlâk 

vâris-i menâsıbü’l-fazlı bi’listihkâk zemânemüzün mahdûm-ı 

mükerrem ü mu’azzamıdur ki merhûm Bustân Efendinün ferzend-i 
mübeccel ü mufahhamıdur.” (S:747) ifadeleri ile Bustan Efendi’nin 

ilmî şahsiyeti ve derecesi detayları ile açıklanmıştır. 

Babanın meslek ya da lakabının mahlas olarak verilmesi Hasan Çelebi 
Tezkiresi’nde de görülmektedir. La’lî maddesinde “La’lîn Kabazâde 

dimekle pür-iştihâr olan kâdînun ferzend-i hoşmendi olmagın mahlas-ı 

mezbûrı ihtiyâr itmişdür.” (S:731) ifadeleri ile baba ile mahlas 

arasındaki ilişki açıklanmıştır.  

Hasan Çelebi tezkiresinde ayrıca Hubbî ve Zeynep Hatun maddesinde 

baba-kız bilgisine yer verilmiştir: “Latîfî Kastamonı-nâmesinde 

Kastamonı diyârındandur bir merd-i hünerverün duhter-i sa’d-ahterîdür 
dimişdür. Lâkin ‘Âşık Çelebi Amasiyyalı bir kâdînun kızıdur 

dimişdür.” (S:408). 

Baba ile birlikte anne bilgisinin verildiği tek örnek ‘Ârif maddesindedir. 
Şâirin babası tanıtıldıktan sonra babasının Şeyh İbrâhim Gülşenî’nin 

kızı ile evlenmesi sonucunda kendisinin dünyaya geldiği dile 

getirilmiştir. Burada da İbrâhim Gülşenî gibi dinî-tasavvufî anlamda 

tanınan bir isme soyunun dayandırılması önemli bir bilgidir (S:534). 

Baba-oğul ilişkisinde özellikle babanın soyu ve sosyal statüsü 

önemlidir. Şairin önemli bir soydan geldiği, babasının önemli bir 

meslek erbabı ya da devlet adamı olduğu ya da zengin ve hatırlı bir kişi 
olduğu bilgilerine yer verilmiştir. Bu özelliklerin sadece biri veya ikisi 

açıklanmaktadır. Genel hatlarıyla teferruatlı bir baba bilgisine yer 

verilmemektedir. Hasan Çelebi Tezkiresi’nde babanın özellikle dinî 
statüsü arttıkça anlatımdaki dil kullanımı terkiplerle ve betimleyici 

kelimelerle yoğunlaşmaktadır. Statüye göre bir anlatım tarzı ve ifade 

yoğunluğu tercih edilmektedir. Sehî Bey Tezkiresi’nde aynı durum söz 

konusu değildir. Sehî Bey daha kısa cümlelerle, ad ve meslek bilgisi 
vererek baba-oğul ilişkisini açıklamayı tercih etmiştir. Her iki tezkireci 

de şairlerin mahlasları ile baba ad veya meslekleri arasında bağlantı 

kurmuştur. 
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Dede-Baba-Torun İlişkisi 

Baba-oğul ilişkisinin bir başka çeşidi dede-baba-torun ilişkisidir. Sehî 

Bey eserinin üçüncü tabakasında Şâh Çelebi El-Fenârî maddesinde 
Molla Fenârî’nin oğlu Ali Çelebi’nin oğlu olduğu bilgisini verdikten 

sonra Şâh Çelebi’nin babasının kazasker olduğunu, Molla Fenârî 

neslinin Osmanlı soyuna kazasker olarak görev yaptığı bilgisini 

vermektedir (İ:39-40). Dördüncü tabakada Müftî Ahmed Çelebi’nin 
dedesinin Sultan Mehmed’e vezirlik yaptığını açıklamıştır (İ:39-40). 

Sehî Bey’in, dede-baba-torun ilişkisine soyun önemine göre veya 

devlette önemli bir vazifeyi yerine getirmesine göre yer verdiği 
görülmektedir. 

Hasan Çelebi Tezkiresi’nde, Ahmed Çelebi maddesinde şairin hem 

dedesi Sinan Çelebi’nin hem babası Hüseyn Efendi’nin ilmî açıdan 

değerleri uzun terkiplerle betimlenerek eserde yer almıştır: “…âlim ü 
fâzıl mefhar-ı ‘ulemâü’r-Rûm mecma’ü’l-fünûn ve’l-’ulûm Sinân 

Çelebi Efendi Hazretlerinün oglı zübdetü’l-’ulemâi’l-mütebahhirîn 

kıdvetü’l-fuzalâi’l-müteferridîn innî ‘alemu mâlâ-ta’lemûn hilye-i 
celiyyesini inne lehu eban şeyhan kebîran şerîfine ‘ilâve ve hazîne-i 

seniyye-i fezâ’il-i definesini nukûd-ı ‘ulûm-ı evvelîn ü âhirîne zarf u 

idâve iden Hüseyn Efendinün ferzend-i mes’ûdı ve dürr-i girân-mâye-i 
sadef-i vücûdıdur.” (S:178). Hâtemî-i Diger maddesinde de “Kasaba-i 

Bergusda câmi’i olan Mehemmed Beg nâm sancak beginün evlâdından 

Za’îm Dîvâne Mahmûd Çelebinün oglıdur.” (S:322)  bilgileri ile 

Hâtemî’nin bir sancak beyinin torunu olduğunu bildirmiştir.  

Dede ile torun ilgisine genellikle baba aracılığı ile ulaşılmaktadır. 

Ancak bazı şairlerin baba bilgisi verilmeden doğrudan dedelerine 

ilişkin bilgilerin verildiği de görülmektedir. Bahâyî maddesinde 
“Sultânü’t-tarîka ve bürhânü’ş-şerî’a ve’l-hakîka ‘umdetü’s-sâlikîn ve 

kıdvetü’n-nâsikîn üsvetü’l-ebrârü’s-sâde ‘âlem-i Rabbânî Şeyh 

Bahâ’ü’d-dînzâde merhûmun oglı oglıdur.” (S:242) ifadelerinde şairin 
babasına ilişkin bilgi bulunmazken dedesi ile ilgili bilgi verilmiştir. 

Dede-baba-torun ilişkisine benzer bir örnek de dede-anne-torun 

ilişkisidir. Sâbirî maddesinde şairin anne tarafından dedesinin Mevlânâ 

‘Arab olduğu belirtilerek onun kızının oğlu olduğu ifade edilmiştir 
(S:492).   

Her iki tezkireci de şairlerin dedeleri köklü bir soya mensupsa ya da 

devlette önemli bir mevkide bulunuyorsa dede-torun bilgisine yer 
vermiştir. 
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Eş/Evlilik İlişkisi 

Heşt Bihişt’te şairlerin eşleri ile ilgili bilgi tespit edilememiştir. 

Tezkiretü’ş-Şu’arâ’da şairin evlilik vasıtası ile köklü bir soya dâhil 
olması ya da itibarını arttırmasına dair bilgiler verilmektedir. ‘Askerî 

maddesinde “Âhir İshak Paşa oglınun ‘avratın alup nukûd-ı bî-hisâba 

ve hayli emlâk u esbâba vâsıl ve ol takrîble sa’âdet-i haccetü’l-islâm ve 

ziyâret-i ravza-i hayrü’l-enâma dahı nâ’il olmış idi.” (S:564)  ifadeleri 
ile itibarlı kişinin kızı ile evlenerek maddi ve manevi olarak durumunun 

iyileşmesi ile ilgili bilgi aktarılmıştır.  

Hubbî maddesinde de şairenin eşinden bahsedilmektedir: “Şeyh Yahyâ 
merhûmun nebîre-i celîlesi ve merhûm Sultân Selîm Hân bin Süleymân 

Hânun şehzâde iken hâcesi olan Şems Çelebinün halîlesi idi.” (S:287). 

Kardeş İlişkisi 

Akrabalık ilişkilerinde şairlerle ilgili verilen kardeşlere ilişkin bilgiler 
de önemlidir. Heşt Bihişt’te ikinci tabakada Cem Sultân ve Sultân 

Korkud’un kardeşleri ile ilgili bilgi verilmiştir. Yönetici şâirlerden 

Muhyiddin Çelebi El-Fenârî’nin Şâh Çelebi’nin küçük kardeşi olduğu 
ifade edilmiştir. Sâdî Çelebi’nin Cafer Çelebi’nin kardeşi olduğu, 

Rûşenî’nin Molla ‘Alî’nin birâderi olduğu, Niyâzî’nin Molla Vildân’ın 

kardeşi olduğu bilgisi verilmiştir. Verilen bilgilerde kardeşlere ilişkin 
açıklayıcı ifadelere başvurulmamıştır. 

Hasan Çelebi ise Cem Sultân ve Sultân Bâyezîd’in kardeşleri ile ilgili 

bilgiye yer vermiştir. Şairlerin kardeşleri ile ilgili verdiği bilgiler 

sınırlıdır. Eserinde madde başı olarak yer alan şairin birbirleriyle 
kardeşlik bilgisine yer vermiştir. Sa’dî maddesinde “Merhûm Tâczâde 

Ca’fer Çelebi’nin birâderidür” (S:430); Şeyhî maddesinde de “Ehlînün 

birâder-i kihteridür” (S:485) gibi açıklamalar bu duruma işaret 
etmektedir. Hasan Çelebi’nin kardeşler ile ilgili verdiği bir bilgi de adı 

geçen kardeşin büyük ya da küçük kardeş olduğu bilgisidir. Sâlih Çelebi 

tanıtılırken “Merhûm Koca Nişâncınun birâder-i kihteridür.” (S:496) 
ifadesi bu durumu örneklendirmektedir.   

Uzak Akrabalık 

Bu çalışma kapsamında uzak akrabalık başlığı altında incelenen 

akrabalık ilişkisine anne, baba, eş, dede, kardeş haricindeki tüm 
akrabalar dâhil edilmiştir. Sehî Bey, baba-oğul ilişkisinde olduğu gibi 

akrabalık ilişkisini anlatırken de daha sade bir açıklama yapmayı tercih 

etmiştir. Vefâyî için, “Monlâ Fenârî’nin duhterzâdesidür” (İ:28), Sa’yî 
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için “Mu’arrif Monlâ  Hamdî’nin hemşîrezâdesidür” (İ:104) ifadeleri 

ile akrabalık bağını açıklar. 

Kınalızâde Hasan Çelebi uzak akrabalıkları “hemşîrezâde, hâherzâde, 
‘ammzâde, damad, dâyesi oğlı, ceddi” kelimeleri ile verilmiştir. Adı 

geçen akrabalar makam mevki olarak önemli, soyca asil kişiler 

olabildiği gibi Tezkire’de adı geçen diğer şairler de olabilmektedir. 

Veysî daha önce madde başı olan Makalî’nin, Vahyî de Hâverî’nin 
hemşîrezâdesidir. Makam yönünden önemli bir kişinin akrabalığı 

Fürûgi maddesinde görülmektedir. Şâm müftüsü iken vefat eden 

Abdülfettah Efendi ile akrabalığı açıklanmıştır: “ Müftî-i Şâm-ı şeref-
encâm iken ‘âzim-i Dârü’s-selâm olup fürûg-ı şu’le-i iştihârı 

kemişketin fîhâ misbâhun olan ‘Abdü’l-fettâh Efendinün 

hâherzâdesidür.” (S: 662). ‘İlmî maddesinde ise iki özellik bir arada 

bulunmaktadır. “Kutb-ı felek-i kerâmet ve merkez-i dâ’ire-i velâyet 
olan merhûm Mü’eyyedzâde Hâcı Efendinün hâherzâdesi babaları 

Harf-i râda tercemeleri îrâd olınan Kâdî Remzî Çelebidür.” (S:571). 

İki tezkireci de uzak akrabalık ilişkilerinde önemli bir mevki ve soydan 
gelen kişilerle ilgili bilgi mevcutsa ya da eserlerinde yer alan diğer 

şairlerle olan akrabalık bilgisine ulaştılarsa bu bilgileri kaydetmişlerdir.  

Nesep 

Şairin; baba, dede, anne, kardeş, akraba bilgileri ile birlikte tanınan, 

bilinen, saygı duyulan önemli bir soydan gelmesi durumunda bu 

konuya ilişkin bilgiler de açıklanmıştır. Bazı şairlerin tanıtımında diğer 

akrabalık bilgilerine hiç girmeden hangi soydan olduğunun bilgisine de 
yer verilmiştir.  

Sehî Bey, Muhyiddin Çelebi El-Fenârî’yi tanıtırken kardeşini tanıtmış 

ve onun Molla Fenârî’nin neslinden geldiğini de belirtmiştir:  “Bu dahı 
Monlâ Fenârî neslindendür Merhûm Şâh Çelebinün kiçi karındaşıdur.” 

(İ:41). Karamânî Mehmed Paşa’nın ise başka bir akrabalık ilişkisini 

vermeden Hazret-i Mevlânâ neslinden olduğu kaydetmiştir (İ:30).   

Kınalızâde Hasan Çelebi, şairlerin önemli bir soydan geldiği bilgisi 

malumu ise bu bilgiyi aktarmıştır. Özellikle önemli bir din büyüğünün 

soyundan gelenlerin bilgilerine yer vermiştir. Nişânî maddesinde şairin 

Hazret-i Mevlânâ neslinden olduğu bilgisi yer almaktadır: “Vilâyet-i 
Karamandan hulasa-i edvâr netîce-i mukaddem ü sânî-i leyl ü nehâr 

gencûr-ı künûz-ı hazâ’in râz-ı kâfile-sâlâr u akfân-ı rümûz-ı hakîkat u 

mecâz-ı mihr-i sipihr-i ‘âlem-i kevn ü mekân şehbâz-ı bülend-pervâz 
kazâ-yı lâ-mekân râkım-ı hitâb-ı ma’nevî nâzım-ı kitâb-ı Mesnevî 
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Celâlü’d-dînü’l-mevlevî Hazretlerinün evlâd u emcâdı sa’âdet-

nejâdlarındandur.” (S:852). ‘Atâ maddesinde de soyunun Ahmed 

Yesevî’ye intisap ettiği bilgisini vermiştir: “Ecdâdı bilâd-ı ‘Acemden 
gelmişdür. Silsileleri sultânu’l-evliyâ bürhânu’l-asfiyâ 

sâhibu’lmakâmâti’l-’aliyye mazharü’l-kerâmâti’s-seniyye mâlik-i 

enfâs-ı ‘îsevî Hazret-i Şeyh Ahmed Yesevîye intisâb ile iddi’â-yı 

‘ırâkat-ı ensâb iderdi” (S:569). 

Hasan Çelebi şairlerin soy bilgisini verirken babaları ile birlikte 

aktarabilmektedir. Hamdi Çelebi tanıtılırken Akşemdeddin’in oğlu 

olduğu ve Sühreverdi’nin neslinden geldiği bilgisini bir arada vermiştir: 
“Ol mihr-i sipihr-i dîn-güzîn Sultânü’l-meşâyih ve’l-’ârifîn subh-ı 

felek-i kerâmet merkez-i dâ’ire-i velâyet Akşemsü’d-dîn Hazretlerinün 

ferzend-i mes’ûdı ve dürr-i sadef-i vücûdıdur. Gülistân-ı kerâmetün 

verd-i sa’âdet-perverdi ve meydân-ı tasarruf u velâyetinün merd-i 
neberdi Sultânü’l-’ârifîn Şeyh Şihâbü’d-dînü’s-Sühreverdî 

neslindendür.” (S:310).  

Hasan Çelebi, anne tarafından soyunda ilmi ile öne çıkan kişiler varsa 
anneye ilişkin nesep bilgisini vermiştir. ‘Arif tanıtılırken “Babası 

erbâb-ı ma’ârif ve zurefâ-yı A’câmdan hüsn-i hatta kâdir kânûnları üzre 

yarlıg-nüvîslikde mâhir olmagın Elkâs Mîrzâ (Hazret)iyle Rûma 
geldükde hidmet-i mîr ü şehzâdeden âzâde olup Mısr-ı Kâhireye 

vardukda Şeyh İbrâhîm-i Gülşenînün duhter-i sa’âdet-muhbirini alup 

‘ârif-i mezbûr ol sülâleden zuhûr idüp ol usûlün fürû’ından ve ol 

fusûlün fürûgından sudûr itmişdür.” (S:310) bilgisi ile anne tarafından 
İbrâhim Gülşenî ile olan soy bağı belirtilmiştir. 

Heşt Bihişt ve Tezkiretü’ş-Şu’arâ’da soy bilgisi verilirken en dikkat 

çeken husus soyun dinî olarak önemli bir zâta bağlanmasıdır. Bu kişinin 
anne ya da baba tarafından soy bağı olması önemli değildir. Önemli bir 

âlim ile soy bağı varsa bu bilgi aktarılmıştır. 

Devşirme/Bende Şairler 

Devşirme ya da bende, kul, köle gibi kavramlar bir akrabalık ilişkisi 

kavramları olmayıp akrabanın tespit edilememesi ile ilgili 

kavramlardır.  

Şairin aile, soy ve akrabalık yönünden tanıtımının yapıldığı bazı 
durumlarda, bir kısım şairlerin devşirme yoluyla Osmanlı toplumuna 

katıldıkları belirtilir. Bu şairlerden genellikle, bütün tezkirecilerin 

benimsedikleri bir tabirle ‘Abdullahoğlu’ veya ‘kul’ tabiri 
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kullanılmıştır.” (Canım, 2016: 120) ifadeleri ile benzer tanıtım şeklinin 

bu Tezkire’de de olduğunu dile getirmiştir. 

Sehî Bey de Mahmut Paşa ve Nihânî maddelerinde şairler için 
“Abdullahoglıdur” (İ:27-100) ifadesini kullanmıştır. Kâtib Şevkî için 

“Edirneli bir hatunun kulıdur” (İ:100), ‘Amrî için “Monla 

Abdülkerîm’in kulıdur.” (İ:103) bilgisini paylaşmıştır.  

Tezkiretü’ş-Şu’arâ’da yukarıdaki bilgilere ek olarak “bende, 
bendezâde, kuloğullarından, yeniçeri tayifesinden, kulaslından 

devşirme taifesinden” ifadeleri de kullanılmıştır. Yahyâ için “devşirme 

tâ’ifesindendür” (S:930), Fevrî Efendi için “kulaslındandur” (S:681), 
Belîgî için “İstanbuldan kulogıllarından yeniçeri tâ’ifesindendür.” 

(S:240), Âsâfî için “Sultân Süleymân Hânun bende vü 

bendezadelerinden” (S:194) ifadeleri kullanılmıştır. 

Sehi Bey’in Heşt Behişt Tezkiresindeki Akrabalık Unsurları 

Sehi Bey’in Heşt Behişt tezkiresi tabâkât usulüyle tertip edildiğinden 

incelemede de bu sisteme uyulmuş ve tabakalara göre akrabalık 

ilişkileri ile ilgili bilgiler açıklanmıştır. 

Birinci Tabaka: 

Sadece devrin padişahı Sultan Süleyman’a yer verilmiş ve bu bölümde 

herhangi bir akrabalık ilişkisine değinilmemiştir. 

İkinci Tabaka: 

Sultan Süleyman dönemine kadar şiirle uğraşmış padişah ve 

şehzadelere yer verilmiştir. Bu bölümde tüm madde başlarında 

akrabalık ilişkisine yer verilmiştir. Sultanlar için özellikle baba-oğul 
ilişkisi önemlidir. Sultan Murâd için dede-baba-torun ilişkisi; Sultan 

Mehmed, Sultan Bâyezid, Sultan Selim Han ile şehzâde Korkud’da 

baba-oğul ilişkisine yer verilmiştir.  

Madde başı olan şehzadeler Sultan Cem’de kardeş, Sultan Korkud da 

kardeş ile birlikte baba-oğul ilişkisine değinilmiştir. 

Üçüncü Tabaka: 

Bu tabakada 26 yönetici-şair bulunmaktadır. Bu şairlerden 9’unda 

herhangi bir akrabalık ilişkisinden bahsedildiği tespit edilememiştir. 

Mahmut Paşa, Kasım Paşa ve Zeynel Paşa’nın devşirme olduğu 

bilgisine yer verilmiştir. Altı şairin soyundan bahsedilmiştir. Bu şairler; 
Ahmet Paşa, Karamânî Mehmed Paşa, Pîrî Paşa, Mevlânâ 
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Abdurrahman Çelebi El-Müeyyedi, Muhyiddin Çelebi El-Fenârî, 

Mehemmed Çelebi’dir. 

Uzak akrabalık ilişkisinden ise sadece Mevlânâ Vefâyî’de 
bahsedilmektedir. Kardeşlik ilişkisi de sadece Muhyiddin Çelebi El-

Fenârî’de bulunmaktadır. 

Baba-oğul ilişkisi sekiz defa en çok yer verilen akrabalık türüdür. 

Ahmet Paşa, Cafer Çelebi, Hâce Çelebi, Abdülvahhâb Çelebi, Ebu’l-
fazl Çelebi, Rüstem Beg ve Ali Beg maddelerinde baba-oğul ilişkisine 

yer verilmiştir. Ayrıca Şah Çelebi El-Fenârî ve İdrîs Beg’in dede-baba-

oğul ilişkisine de yer verilmiştir. 

Üçüncü tabakada şairlerin genel olarak tek bir akrabalık ve soy bilgisine 

yer verilirken Ahmet Paşa’nın baba-oğul ilişkisi ile nesebine, 

Muhyiddin Çelebi El-Fenârî’nin de kardeş bilgisi ile nesebine ilişkin iki 

bilgiye yer verilmiştir. 

Dördüncü Tabaka:  

Fâzıl ve âlim şairlerin anlatıldığı bu tabakada 16 isim vardır. Bunlardan 

6’sı hakkında herhangi bir akrabalık ilgisi bulunmamaktadır.  

Bu tabakada madde başı olan şairler arasında devşirme olanı tespit 

edilememiştir. Kutbî, Hasan Çelebi ve Abdülaziz Çelebinin soyu ile 

ilgili bilgi verilmiştir. İzarî ile ilgili uzak akrabalık, Sadi Çelebi ile ilgili 
kardeş bilgisi verilmiştir. 

Sekiz şair ile ilgili baba-oğul bilgisine yer verilmiştir. Bu şairler; Kutbî, 

Mehmed Çelebi, Abdülaziz Çelebi, Sadi Çelebi, Fahri Çelebi, Emîrî, 

Hamdî ve Lâmi’î’dir. Müftî Ahmed Çelebi ile ilgili de dede-torun 
ilişkisine yer verilmiştir. 

Üç şairde birden fazla ilgiliye yer verildiği tespit edilmiştir. Kutbî’de 

ve Abdülaziz Çelebi’de baba-oğul ve nesep bilgisi, Sadi Çelebi’de de 
baba-oğul ve kardeş bilgisine yer verilmiştir. 

Beşinci Tabaka 

Sehî Bey tezkiresini yazdığında vefat etmiş şairlerin yer aldığı 
tabakadır. Bu bölümde 33 şair madde başı olmuş ve bunlardan 27’sinde 

akrabalık bilgisine yer verilmemiştir. Hamdi’nin nesebine, 

Şeyhoğlu’nun uzak akrabalığına, Rûşenî’nin kardeş ilişkisine dair bilgi 

verilmiştir. Atayi Çelebi, Nücûmî, ve Nizamî’nin babaları hakkında 
malumat bulunmaktadır. 
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Altıncı Tabaka 

Sehî Bey tezkiresini yazarken bu şairlerin bir kısmı yeni vefat etmiştir, 

bir kısmı da Sehî Beyin bizzat görüp tanıdığı şairlerdir. Sehî Bey ile 
hemen hemen aynı dönemde yaşayıp kendisinden büyük şairlerin yer 

aldığı tabaka olduğu söylenebilir. 56 şairin 45’inde akrabalık bilgisi 

bulunmamaktadır. Üç şairin devşirme olduğu bilgisi bulunmaktadır: 

Nihânî, Kâtib Şevkî ve ‘Amrî. Nesebi ile ilgili bilgi verilen üç şair Sakî, 
Sadrî ve Şehîdî’dir. Sa’yî ve Sadrî’nin uzak akrabalık bilgisine, Niyâzî 

ve Cenânî’nin de kardeş bilgisine yer verilmiştir. Me’âlî, Du’âyî ve 

Riyâzî’nin baba-oğul bilgileri kaydedilmiştir. 

Yedinci Tabaka 

Sehî Bey ile yaşıt şairlerin ele alındığı tabakadır. Bu tabakada 36 

şairden 34’ü hakkında akrabalık bilgisi bulunmamaktadır. Yakînî ve 

Gâribî’nin baba-oğul ilişkisine yer verilmiştir. 

Sekizinci Tabaka 

Adı yeni duyulmaya başlayan kabiliyetli şairlerin yer aldığı bölümdür. 

47 şairin tanıtıldığı bu bölümde 36 şair hakkında akrabalık bilgisi 
bulunmamaktadır. Nikâbî, Fikrî ve Sübûtî hakkında nesep bilgisi 

verilirken Kâmî ile ilgili uzak akrabalık bilgisi verilmiştir. Fikrî, Rûhî, 

Niyâzî, Bâkî, Yetîm, Kudsî, ‘Aşkî ve Derviş mahlasları ile ün yapan 
sekiz şairin de baba-oğul bilgileri açıklanmıştır. 

Tüm tabakaların toplamını incelediğimizde Tablo-1 karşımıza 

çıkmaktadır:  

Tablo 1: Heşt Bihişt'teki Akrabalık Türleri Tablosu 

 1. T 2. T 3. T 4. T 5. T 6. T 7. T 8. T Toplam 
Madde Başı 

Şair Sayısı 
1 6 27 17 33 57 37 47 225 

Belirtilmeyen 1  9 6 27 45 35 36 159 
Baba-Oğul  4 7 8 3 3 2 8 35 
Dede-Baba-
Torun 

 1 2      3 

Kardeş  2 1 1 1 2   7 
Uzak 
Akrabalık 

  1 1 1 2  1 6 

Nesep   6 3 1 3  3 16 

Devşirme   3   3   6 
Not: Madde başı şair sayısı ile akbalık ilişkisi bildiren maddelerin sayısındaki 
farklılık bir şairde birden fazla akrabalık özelliği bildiren açıklama 
yapılabilmesinden kaynaklanmaktadır. 
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Toplamda 225 sultan, şehzade, şair ve âlimin tanıtıldığı Heşt Bihişt 

tezkiresinde 66 madde başında akrabalık ilişkisine değinilmiştir. Baba-

oğul ilişkisi en çok değinilen akrabalık ilişkidir. Sonrasında nesep 
bilgisi gelmektedir. Baba-oğul ilişkilerinde babanın sosyal statüsü 

önemlidir. Dede-baba-torun ve uzak akrabalık ilişkileri de bu durumu 

desteklemektedir. Dolayısı ile Sehî Bey için şairlerin akrabalık bilgileri 

açıklanırken şairi sosyal bir konuma oturtmak önemlidir. 

Sehî Bey Tezkiresindeki Birbiri ile Akraba Şairler 

Heşt Bihişt tezkiresinde madde başı olan şairler arasındaki akrabalık 

ilişkileri bu başlıkta incelenmiştir.  

- Baba-Oğul Şairler 

Pîrî Paşa - Mehemmed Çelebi  

Dördüncü tabakada âlim ve fâzıl şairler arasında yer alan Mehemmed 

Çelebi maddesinde üçüncü tabakada yönetici şairler arasında yer bulan 
Pîrî Paşa’nın oğlu olduğu bilgisine yer verilmiştir. 

- Kardeş Şairler 

Şah Çelebi El-Fenarî – Muhyiddin Çelebi El-Fenarî 

Her ikisi de üçüncü tabakada yer alan kardeş şairlerle ilgili bilgi Şah 

Çelebi maddesinde belirtilmiştir. 

Sadi Çelebi – Ca’fer Çelebi 

Ca’fer Çelebi üçüncü, Sadi Çelebi dördüncü tabakada yer 

almaktadırlar. Kardeşlik bilgisine Sadî Çelebi maddesinde yer 

verilmiştir. Aynı zamanda Tacî Bey’in oğlu oldukları her iki maddede 

kaydedilmiştir. 

İzârî – Cenânî 

‘İzârî dördüncü tabakada âlim ve fâzıl şairler arasında, Cenânî ise Sehî 

Bey ile çağdaş şairler tabakası olan altıncı tabakada yer bulmuştur ve 
kardeş olduklarına ilişkin bilgi Cenânî maddesinde yer verilmiştir. 

- Daha Uzak Akrabalar: 

Şeyhî – Şeyhoğlu   

Şeyhoğlu maddesinde kendisinin Şeyhî’nin kardeşinin çocuğu olduğu 

bilgisi kayıtlıdır. Her iki şair de beşinci tabakada yer almaktadır.  

İzârî - Şeyhî 
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Şeyhî ile ilgili bir başka akrabalık bağı da İzârî maddesinde tespit 

edilmiştir. Burada İzârî’nin Şeyhî’nin akrabasından olduğu bilgisi yer 

almaktadır. Buradaki akrabalık ilgisi tabakalar açısından 
incelendiğinde diğerlerinden farklı bir durum sergilemektedir. Şu ana 

kadar zikredilen akrabalıkların hepsinde sonra gelen maddedeki şairin 

önceki maddelerdeki bir şair ile akrabalığından bahsedilmiştir. 

Tabakalar arasında farklılık varsa önceki tabakadaki şair ile olan 
akrabalık açıklanmıştır. Heşt Bihişt’te ilk dört tabaka öneme, son dört 

tabaka ise Sehî Bey’e çağdaşlık durumuna göre sıralanmıştır. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde İzârî dördüncü tabakada, âlim ve fâzıl şairler 
arasında yer almaktadır. Şeyhî ise beşinci tabakada Sehî Bey’den 

önceki şairler arasında yer almaktadır. Sehî Bey, Şeyhî’yi kendi 

maddesinde detaylı bir şekilde tanıtmış, eserlerine ve sanatçılığına 

ayrıntılarıyla değinerek verdiği önemi göstermiştir. Bu maddede 
akrabalık bilgisinin önden sonra doğru verilmesi Sehî Bey’in şairlik 

kudretine verdiği önemin göstergesi olarak yorumlanabilir.  

Sehî Bey, Heşt Bihişt tezkiresinde madde başı olan şairlerin birbirleri 
ile akrabalıkları hakkında sadece altı şairde bilgiye yer vermiş, bu 

bilgiyi verirken de ilgili madde içerisinde eserinin diğer bölümlerinde 

bahsedilen şairin akrabası olduğuna ilişkin bir karineye yer 
vermemiştir.  

Hasan Çelebi Tezkiresindeki Akrabalık Unsurları 

Hasan Çelebi’nin Tezkiretü’ş-Şu’arâ’sında toplamda 636 padişah, 

şehzâde ve şair tanıtılmıştır. Bunlardan 11'i sultan ve şehzade, 625'i 
şairdir. 

Birinci Bölüm 

Sultanlar içerisinde “Sultan Mehemmed” ve “Sultan Süleyman” 
maddelerinde akrabalık ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. 

Sultan Beyazid’in şehzadeleri zikredilmekte, Sultân Murâd ve Sultân 

II. Selîm’in babalarından bahsedilmektedir. Yavuz Sultân Selîm’in de 
Osmanlı soyundan olduğuna ilişkin bilgi metin içinde geçmektedir.  

İkinci Bölüm 

Şehzade şairlere ayrılan bu bölümde tüm madde başlarında akrabalık 

ilişkisine yer verilmiştir.  Sultân Korkut’un nesep bilgisi verilmiş, 
Sultan Cem ve Bâyezîd’in kardeş ilişkilerine değinilmiştir. Sultân 

Korkud, Cem, Mustafâ ve Mehmed’in baba-oğul ilişkilerine yer 

verilmiştir. 
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Üçüncü Bölüm 

Diğer şairlerde ise 627 şairden 423’ünde akrabalık ilişkileri hakkında 

bilgi bulunmamaktadır. Maddelerde 15 şairin devşirme olduğundan, 14 
şairin nesebinden, 14 şairin uzak akrabalık ilişkilerinden, 25 şairin 

kardeşinden bahsedilmiştir. Baba-oğul ilişkisine 131 defa yer verilirken 

dede-baba-torun ilişkisine de 9 defa yer verilmiştir.  

Hasan Çelebi’nin eserinde kadınlarla ilgili akrabalık kavramlarına yer 
verdiği görülmekle beraber bu sayı bir hayli azdır. Sadece 2 şairin 

eşinden bahsedilmektedir. Anne-oğul ilişkisinden 3 defa bahsedilmiştir. 

Bu eserde kadının şair tanıtımında yer buluş sebebi ailesinin köklü bir 
soydan gelmesidir. Ayrıca kadın şairlerin tanıtımında baba-kız 

akrabalık bağına iki defa değinilmiştir. Uzak akrabalık ilişkisinde 

kadın, özellikle hemşîrezâdesi olduğu bilgisi ile ön plandadır ve 5 

maddede bu bilgiye yer verilmiştir. 

Ayrıca bazı madde başlarında şair tanıtılırken başkalarının akrabalık 

ilişkilerinden söz edilebilmektedir. Örneğin Bahârî maddesinde 

“Dülbendzâde Kâsım Paşanun ogıllarına mu’allim olmış idi.” sözleriyle 
bir akrabalık ilişkisinden söz edilmektedir. Ancak bu madde başına 

konu olan şairin mu’allimlik yoluyla ilişki kurduğu Dülbendzâde 

Kâsım Paşa’nın oğlu olduğuna işaret etmektedir. Bu tür madde 
başlarının sayısı 26’dır. Bunlardan 15’i Sultanların akrabalık 

ilişkileridir. Örneğin Necâtî maddesinde “Sultân Bâyezîd Hânun evlâd-

ı emcâd-ı sa’âdet-nejâdından Şehzâde Sultân Mahmûd” (S:845) 

ifadelerinde bu kullanım görülmektedir. Bununla birlikte çalışmanın 
evrenini madde başı olan şairlerin akrabalık bilgileri oluşturduğu için 

bu bilgiler inceleme dışında tutulmuştur. 

Hasan Çelebi Tezkiresindeki 638 şairden 224’ünde akrabalık ilişkisine 
değinilmiştir. Bu da %35,11’lik bir orana tekabül etmektedir ki Sehî 

Bey tezkiresine göre yaklaşık %6’lık bir fark oluşturmaktadır. 

Tablo 2: Tezkiretü'ş-Şu'arâ'daki Akrabalık Türleri Tablosu 

 1.Bölüm 2.Bölüm 3. Bölüm 

Madde Başı Şair Sayısı 6 5 627 

Belirtilmeyen 2  423 

Baba-Oğul 3 5 131 

Anne-Oğul   3 

Dede-Baba-Torun   9 

Eş   3 
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Kardeş 2 25 

Uzak Akrabalık 14 

Nesep 1 1 14 

Devşirme/Kul 15 

* Baba-Oğul ilişkisine her ne kadar baba-kız ilişkisi olsa da bu
ilişkinin açıklanmasındaki maksad şairin babasını belirtmek olduğu 

için Hubbi ve Zeynep Hatun maddelerinde baba-kız ilişkisi de bu 

başlığa eklenmiştir.  

Kınalızâde Hasan Çelebi’nin akrabalık ilişkilerinin tanıtımında şairlerin 
babaları ile ilgili bilgilere ağırlık verdiği görülmektedir. Gerek baba-

oğul ilişkisinde gerekse diğer akrabalık bilgilerinde verilmek istenen 

temel bilgi şairin ailesinin sosyal statüsü ve dayandığı soydur. Dede-
baba-torun, eş, uzak akrabalık ve nesep özellikle bu durumu açıklamak 

için araç olarak şairin tanıtımında yer almıştır. Kardeş ilgisi ise eser 

içinde yer alan kardeş şairleri tanıtmak amacıyla sıklıkla kullanılmıştır. 
Ayrıca Hasan Çelebi şairlerin devşirme/kul olduğuna ilişkin bir bilgiye 

sahipse ilgili maddede bunu da paylaşmıştır. 

Hasan Çelebi Tezkiresindeki Birbiri ile Akraba Şairler 

Hasan Çelebi’nin Tezkiretü’ş-Şu’arâ’sında madde başı şairler arasında 
tespit edilebilen akrabalık ilişkileri aşağıdadır: 

1. Kardeşlik ilişkisi

Emîrî-i Diger  Muhtârî 
Bîdârî   Sehâbî 

Cenâbî-i Diger ‘İzârî 

Hasbî   Keşfî 

Hâkî-i Diger ‘Âşık Çelebi 
Sâ’î  Merdümî 

Sâ’dî  Tâczâde Ca’fer Çelebi 

Sâ’yî  Nehârî 
Şeyhî  Ehlî 

‘İzârî ‘Özrî 

‘Azmî Levhî Nûhî 
Bekâî Feyzî 

Râyî ‘Ulvî 

2. Baba-oğul ilişkisi

Baba Oğul(lar) 
Taci Ca’fer Çelebi Sa’dî Çelebi 
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Ca’fer Çelebi  Caferî1 

Şerîfî   Şerîf 

Hayâlî   ‘Ömer Beg 
Lâmi’î   Lem’î 

‘Amrî   Merdî-i Diger 

Kirâmî   Vasfî 

Kudsî   Müttakî 
Remzî Çelebi  ‘İlmî 

3. Uzak akrabalar 

Şânî   Garîbî’nin kızkardeşinin çocuğu 
Şeyhî   Cemâlî’nin kızkardeşinin çocuğu 

‘Abdü’l-‘azîz  Necâtî’nin dâmâdı  

‘İzârî   Şeyhî’nin kızkardeşinin çocuğu 

Vahyî   Hâverî’nün kızkardeşinin çocuğu 
Veysî   Makâlî’nün kızkardeşinin çocuğu 

Vusûlî   Hubbî Kadının damadı 

Tezkitü’ş-Şu’arâ’da madde başı şairler arasında tespit edilebilen 
akrabalık ilişkileri sayısı Heşt Bihişt’tekine göre daha fazladır. Sehî 

Bey’de madde başları arasında 6, Hasan Çelebi’de ise 31 akrabalık 

ilişkisi tespit edilmiştir. Akrabalık bilgilerini aktarırken daha önce 
madde başı olan şaire atıf yapıldığı bilgisini de verebilmektedir: “Harf-

i bâda mezkûr olan Tursunzâde Bekâ’înün birâder-i kihteridür.” 

(S:689). 

Hasan Çelebi yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi farklı ilişkilerle 
pek çok akraba şairin varlığından haberdardır ve tezkiresinde bu 

ilişkileri açıklamıştır. Şairlerin uzak akrabalıkları ile ilgili detaylı 

bilgiye sahiptir.  

Sehî Bey ve Hasan Çelebi Tezkirelerinde Akrabalık Kavramlarının 

Kullanımı ile İlgili Tespitler 

Tezkireciler şairlerin akrabalık bilgilerine; adı geçen şairi tanıtmak, 
aynı mahlası taşıyan diğer şairleri ayırt edilebilmek, şairin sanatçılık 

yeteneği ile akrabalık ilişkisini açıklayabilmek amaçlarıyla yer 

vermiştir. Sehî Bey akrabalık bilgilerini detaya inmeden açıklar. Hasan 

Çelebi ise Sehî Beye göre daha detaylı bilgiler sunar. Özellikle Hasan 
Çelebi Tezkiresi’nde bir soya mensup olmak, bir din veya devlet 

büyüğünün akrabası olmak, zengin bir aileden gelmek veya zengin bir 

aileden eş ile evlenmek bilgileri önem kazanır. Çapan’ın tespitiyle 

                                                
1 İki baba-oğul ilişkisi doğal olarak Taci ile Caferî arasında dede-torun ilişkisini 
oluşturmaktadır. 
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“…onu bir sosyal statüye veya konuma oturtma endişesi” (Çapan, 

2010: 198) özellikle Hasan Çelebi’de sezilmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında akrabalık bilgisi verilen şairlerin aşağıdaki başlıklarda bir 
konuma/statüye sokulduğu söylenebilir: 

- Köklü(asil) bir aileye mensubiyet  

- Dinî olarak önemli bir kişinin soyundan gelme 

- Makam sahibi bir kişi ile akrabalık 
- Zengin bir aileye mensubiyet 

- Önemli bir şairle akrabalık 

Yukarıda zikredilen başlıkları birbirinden tamamıyla ayırmak mümkün 
değildir. Şair köklü(asil) bir aileye mensup olabilir, ama bu soy aynı 

zamanda dinî olarak toplumda önemli isimler yetiştirmiş bir aile de 

olabilir. Aynı zamanda devlette önemli bir makamda göre yapıyor da 

olabilir.  

Köklü (asil) bir aileye mensubiyet  

Batı toplumlarında görülen aristokrasi sınıfına benzer bir yapı Osmanlı 

toplumunda olmadığından asil bir aileye mensubiyet kavramının 
aslında köklü bir aileye mensubiyet olarak düşünülmesi anlamlı 

olacaktır. Köklü bir aile kavramı da birkaç kuşak boyunca Osmanlı’da 

Saray çevresinde bulunma olarak değerlendirilmiştir. Örneğin Molla 
Fenârî için aristokrat denilemez; ancak onun soyundan gelenlerin 

Osmanlı Devletinde genellikle kazasker olarak görev yaptıklarını Sehî 

Bey Şâh Çelebi maddesinde bildirmiştir: “Ana olan ‘izzet ü hürmet bir 

kazî-‘askere dahı olmamışdur. Ebâ en-ced Monla Fenârî nesli 
‘Osmânîlere kazî-‘asker olıgelmişdür.” (İ:40).  Müftî Ahmed 

Çelebi’nin dedesinin Sultan Mehmed’e vezir olduğu bilgisi de onun 

köklü bir soydan geldiğini göstermektedir (İ:57).   

Tezkiretü’ş-Şu’arâ’da Seydî’nin Molla Fenârî soyundan geldiğini 

belirtmiştir: “Âl-i Fenârîden kız aldukda Nihâlî Ca’fer Çelebi dimişdür” 

(S:456). Dâ’î-i Diger maddesinde “Ayas Paşa ogullarından Ahmed 
Begün dâyesi oglı olup dâ’î-i devâm-ı devlet ve kıyâm-ı haşmeti oldugı 

ihtiyâr-ı mahlas-ı mezbûra Dâ’î olmış idi.” (S:349) diyerek soyunun 

dayısı tarafından gelen kökenini belirtmiştir.  

Yukarıdaki örnekler Saray ile ilişki çerçevesinde ele alınmıştır, ancak 
ilmî-dinî olarak önemli ailelerden gelen şairlere aşağıdaki başlıklarda 

yer verilmiştir. 
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Dinî olarak önemli bir kişinin soyundan gelme 

Sehî Bey Tezkiresinde 6 şairin peygamber soyundan geldiği kayıtlıdır. 

Hasan Çelebi Tezkiresinde ise böyle bir bilgi tespit edilememiştir. 
Örneğin Sehî Bey, Ahmed Paşa’nın peygamber soyundan geldiğini 

bildirmiştir (İ:25).  Hasan Çelebi herhangi bir şairin peygamber 

soyundan geldiğini doğrudan söylemez, dolaylı olarak ifade eder. 

Şehîdî maddesinde şairin Hazret-i Hüseyin’in soyundan geldiği bilgisi 
verilmiştir: “Hazret-i Hüseyn neslinden Âl-i Hâşimdendür.” (S:349), 

Sehî Bey de Şehîdî’nin peygamber soyundan geldiğini doğrudan ifade 

etmektedir ki bu da iki bilginin tutarlı olduğunu göstermektedir. 

Sehî Bey Karamânî Mehemmed Paşa’nın, Hasan Çelebi de Nişânî’nin 

Hazret-i Mevlânâ soyundan geldiğini kaydetmiştir. 

Hasan Çelebi de örnekler Sehî Bey’e göre daha fazladır. ‘İlmî 

maddesinde şâirin Mü’eyyedzâde Hacı Efendi ile irtibatları 
açıklanmıştır: “Kutb-ı felek-i kerâmet ve merkez-i dâ’ire-i velâyet olan 

merhûm Mü’eyyedzâde Hâcı Efendinün hâherzâdesi babaları Harf-i 

râda tercemeleri îrâd olınan Kâdî Remzî Çelebidür.” (S:571). ‘Atâ 
maddesinde de şâirin silsilesinin Ahmed Yesevî’ye intisabından 

bahsetmektedir: “Silsileleri… Hazret-i Şeyh Ahmed Yesevîye intisâb 

ile iddi’â-yı ‘ırâkat-ı ensâb iderdi.” (S:569). 

Dinî olarak önemli bir soya bağlanma durumuna tezkireciler önem 

vermiş, bu konu ile ilgili malumatlarını paylaşmışlardır. 

Makam sahibi kişi ile akrabalık 

Bir şairin akrabalık ilişkilerinin açıklanmasına makamın bilgisinin 
verilmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Özellikle Hasan Çelebi’de 

yoğun olarak görülen bir özelliktir. Ahmed’in babası “binâ emîni 

Hüseyn Çelebi”dir, Bezmî “Filibeli kâdî Derviş Çelebi’nin oğlu”dur, 
Bahrî “Hazret-i Sultân Murâd’un hâcesi iken vefât ide İbrâhîm 

Çelebinün hemşîrezâdesi”dür. Hasan Çelebi makam sahibi bu kişileri 

tanıtırken makamın önemine göre uzun terkipler kurarak 
betimleyebilmektedir. Hatmî maddesinde Ca’fer Paşa’nın oğlu olduğu 

bildirilmekte ve babanın özellikleri açıklanmaktadır: “Merhûm Sultân 

Selîm Hân-ı Sânînün lâlâsı olan Ca’fer Paşanun oglı Mustafâ Begdür. 

Babası gerçekden mar’ârif ü kemâlât ile ârâste ve gerden-i vücûdı 
huliyy-i letâ’if-i nâ-ma’dûd ile pîrâste idi.” (S:326). 

Sehî Bey ise akrabalık tanıtımlarında detaya çok girmez. Ca’fer Çelebi 

maddesinde olduğu gibi “Taci Begin oglıdur” ya da Sadrî maddesinde 
olduğu gibi “Şeyh Kutbe’d-dîn’in duhterzâdesidir” tarzında kısa 
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ifadelerle tanıtmayı tercih etmiştir. Hasan Çelebi’deki gibi detaylı 

tanıtımları olmakla birlikte nadir görülmektedir. Bâkî maddesinde 

babası ile ilgili nadir görülen detaylı tanıtım örneği bulunmaktadır: 
“Babası İstanbul’da merhûm Sultân Mehemmed binâ itdügi câmi‘-i 

şerìfde Hâtib olmış ziyâde hûb-nefes ehl-i Kelâmu’l-lâh sâhib-tertîb 

sâlih ü ‘âbid ve zâhid kimesne idi. Dâvudì bülend-âvâz ile Kur‘ân 

kırâ‘at itdükde işidenler gaşş olup vâlih ü hayrân mânend-i kâlıb-ı bì-
cân bir yirde kalup kendüden giderdi. Niçe defa merhûm Sultân 

Bâyezîd meclis-i şerìflerine girüp in‘âm-ı hâsları ile mugtenem 

olmışdı.” (İ:170). 

Zengin bir aileye mensubiyet 

Heşt Bihişt’te bu konu ile ilgili herhangi bir malumat bulunmamaktadır. 

Hasan Çelebi Tezkiresinde ise zenginlik akrabalık ilişkisinde belirtilen 

konulardan birisidir. Âhî maddesinde babasının zenginliğinden 
bahsedilmiştir: “babasına Seydî Hoca dirler mâlik-i dirhem ü dînâr bir 

mâldâr tâcir idi.” (S:216). Sürûrî maddesinde de benzer durum 

görülmektedir ve babasının bir hayli zengin olduğu anlaşılmaktadır: 
“Babası mâldâr bir hâce-i büzürgvâr idi ki kîse-i kân dökinmege imkân 

olsa cevâhir-i zevâhiri taksîr ü tagyîr bulmaz idi ve bir sâhib-i servet ü 

yesâr mâlik-i dînâr-ı bisyâr idi ki kâse-i ‘ummân boşlamak kâbil olsa 
mâl-ı firâvânı noksân-pezîr olmaz idi. Akçesi eşk-i ‘âşık-ı sâdıkdan 

efzûn ve dînârı dâgı sîne-i dil-figârân gibi hadd ü ‘adedden bîrûn idi.” 

(S:425).  

Önemli bir şairle akrabalık 

Bir şairin kendisinden önce şöhret kazanmış başka bir şairle akrabalığı 

varsa bu özelliği hem Sehî Bey hem de Hasan Çelebî tarafından dile 

getirilmiştir. Sehî Bey, Şeyoğlu maddesinde şairin Şeyhî’nin 
birâderzâdesi olduğunu, Cenânî maddesinde ‘İzârî’nin kardeşi 

olduğunu, ‘İzârî maddesinde de “Husrev u Şîrîn sâhibi Mevlânâ Yûsuf 

Şeyhînün akrabasındandır” (İ:54) bilgisini paylaşmıştır. 

Hasan Çelebi Tezkiresinde de şairler arasındaki akrabalık ilgisi 

kaydedilmeğe değer bir bilgidir. Emîrî-i Diger maddesinde 

“Muhtârînün birâder-i kihteridür. Emîr Hâşimün oglıdur.” (S:210) 

bilgisi bulunmaktadır. Bîdârî maddesinde de şairin tezkirede başka bir 
madde olarak yer bulan Sehâbî’nin biraderi olduğu bilgisi kayıtlıdır. 

Cenâbî-i Diger maddesinde de ‘İzârî’nin kardeşi olduğu bilgisi 

bulunmaktadır.  
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Hasan Çelebi eserinde yukarıdaki örneklerdeki gibi bir kişinin akrabası 

olduğunu bildirdiği gibi bazı maddelerde eserinde şair olarak 

bahsedildiği bilgisini de vermektedir. Veysî maddesinde Makâlî’nin 
akrabası olduğunu ve Makâlî’nin eserde tanıtıldığı bilgisini 

vermektedir: “Ol bâg-ı belâgatün serv-âzâdesi mukaddemâ mezkûr 

olan Makâlînün hemşîrezâdesirdür.” (S:908). ‘İlmî maddesinde de 

benzer bir gönderme bulunmaktadır: “Kutb-ı felek-i kerâmet ve 
merkez-i dâ’ire-i velâyet olan merhûm Mü’eyyedzâde Hâcı Efendinün 

hâherzâdesi babaları Harf-i râda tercemeleri îrâd olınan Kâdî Remzî 

Çelebidür.” (S:571). 

Sehî Bey ve Hasan Çelebi’nin tezkirelerinde akrabalık kavramlarına yer 

verilme sebepleri yukarıdaki başlıklar altında açıklanmıştır. Dinî, ilmî 

ya da bürokratik açıdan önemli bir soya ve aile mensubiyet ailesi ile 

ilgili verilmesi gereken önemli bilgilerdendir. Bu vesile ile şairin soyu 
ile şairlik yeteneği arasında bağlantı kurulabilmektedir. 

Tezkirelerde tespit edilen bir diğer husus da mahlas ile baba ilişkisidir. 

Bazı maddelerde babanın belli özelliklerinden dolayı kendisine madde 
başında zikredilen mahlasın edindiği bilgisi verilmiştir. Örneğin Sehî 

Bey Nücûmî maddesinde şairin babası müneccim olduğu için bu 

mahlası kullandığını dile getirmiştir. Du’âyî maddesinde de “Babası 
mu’arref idi. Ata san’atına oğul vâris oldugı cihetden Du’âyî mahlas 

dimege bâ’is oldur.” (İ:118) ifadeleri ile baba ile şairin mahlası arasında 

ilişki kurulmuştur. 

Hasan Çelebi de Mîrî, Emînî, La’lî, Mu’îdî maddelerinde mahlas-baba 
ilişkisi örneklendirilmiştir. Ayrıca Neylî maddesinde de kardeş ile 

mahlas ilişkisi açıklanmıştır: “Birâderimüz Meylî mahlasın ihtiyâr 

itmegin biz dahı mahlâs-ı mezbûrı şi’âr u disâr itdük diyü gevher-bâr 
olurlar idi.” (S:885). 

Sehî Bey’in Heşt Bihişt’inde özellikle devlet yöneticisi konumunda 

olan yönetici-şairlerin aile bilgilerine yer vermiştir. Bu kişiler diğer 
kişilere göre daha çok tanınan kimselerdir. Sehî Bey de yönetici 

şairlerle ilgili daha fazla malumat sahibi olduğu için bu özellik eserine 

de yansımıştır: 

Tablo 3: Heşt Bihişt'te Akrabalık İlişkileri Sayıları 

Tabaka Tabaka’nın Özelliği 

Madde 

Başı 

Şair 

Sayısı 

Akrabalık 

İlgisi 

Bulunan 

Şair Sayısı 

Akrabalık 

İlişkisi 

Yüzdesi 

(%) 

1. Tabaka Kanuni Sultan Süleyman 1 0 0 
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2. Tabaka Şair padişah ve şehzadeler 6 6 100 

3. Tabaka Yönetici şairler 27 18 67 

4. Tabaka Âlim ve fâzıl şairler 17 11 65 

5. Tabaka Tezkire yazılmadan önce

vefat eden şairler 
33 6 18 

6. Tabaka Sehî Bey’den yaşça büyük

şairler 
57 12 21 

7. Tabaka Sehî Bey ile yaşıt şairler 37 2 5 

8. Tabaka Yeni başlayan yetenekli

şairler 
47 11 23 

Yukarıdaki Tablo Sehî Bey’in padişah, şehzade, yönetici, âlim ve fâzıl 
şairleri daha iyi tanıdığını ve onların akrabalık ilişkilerini nispeten daha 

fazla bildiğini göstermektedir. Sadece şair kimlikleri ile Tezkire’nin son 

dört tabakasında yer alan şairlerin %17’lik bir bilinirlik oranı vardır. 
Tüm maddelerde akrabalık bilgisi verilen madde oranı da %29’dur.  

Kınalızâde Hasan Çelebi, eserinde akrabalık unsurlarına yer verirken 

özellikle soylu bir kökten olmaya, dinî olarak ya da devlet 
kademelerinde makam sahibi olmaya önem vermiştir. Tanınan bir 

şairin akrabası ise bu bilgiye de özellikle önem vermiştir. Ayrıca şair 

zengin bir aileden geliyorsa veya zengin bir aileye sonradan dâhil 

olduysa bu bilgiye yer vermeyi de gerekli görmüştür.  

Yapılan incelemede şairlerin sanat kudretleri ile aile ilişkileri arasında 

net bir ilişki tespit edilmemiştir. Hasan Çelebi’ye göre şairlik kudreti ve 

şiirleri ile beğenilen bir şairin aile bilgilerine aktarılmasına gerek 
görülmemiştir. Tezkireciler yetenekli buldukları, beğendikleri şairlere 

eserlerinde daha fazla yer verdikleri göz önünde bulundurulduğunda 

buradaki ters ilişkinin önemli olduğu da ortaya çıkmaktadır. Hasan 
Çelebi Tezkiresi için denilebilir ki şair kendini ispat ettikçe tezkireci o 

şairi tanıtmak için farklı bilgilerden ziyâde eserlerine, sanatçılığına 

yönelmektedir. Tezkirede eserleri ve şairliği ile ilgili anlatım 

yoğunluğu nispeten az olan şairlerde de daha fazla bilgi verme ihtiyacı 
hissetmektedir. Aile bilgisi malumuysa bu bilgiyi de özellikle 

paylaşmaktadır. Örneğin, Hasan Çelebi, Necâti maddesinde şairin 

büyük bir şair olduğunu yoğun terkiplerle anlatmakta, şiirinin ruha can 
verdiğini, Anadolu şairlerinin önde geleni olduğunu ifade ettikten sonra 

Edirne’de yaşadığını ve Kastamonulu olduğu ifade etmektedir. Ahmed 

Paşa ile irtibatından bahsetmekte ve gazellerinden örnekler 

vermektedir. Özellikle gazel nazım şeklinde başarısı vurgulanmaktadır. 
Fatih Sultan Mehmet’e sunduğu şitâiyye kasidesini açıklamakta ve bu 

şiirden örnekler sunmaktadır. Farklı devlet adamları ile ilişkilerini de 

anlatmakta, farklı şiir örnekleri vermekte, hülasa detaylı bir anlatım 
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gerçekleştirmektedir; ancak ailesi ile ilgili hiçbir bilgi vermemektedir 

(S:837-848).  

Tablo 4’te Hasan Çelebi Tezkiresinde yer alan madde başı şairler ve 
akrabalık bilgisi bulunan şairlere ilişkin sayılar gösterilmiştir. 

Tablo 4: Tezkiretü'ş-Şu'ara'da Akrabalık İlişkileri Sayıları 

Bölüm 
Bölümün 

Özelliği 

Madde 

Başı Şair 

Sayısı 

Akrabalık 

İlgisi 

Bulunan 

Şair Sayısı 

Akrabalık 

İlişkisi 

Yüzdesi 

(%) 

1. Bölüm Padişahlar 6 4 67 
2. Bölüm Şehzadeler 5 5 100 

3. Bölüm Şairler 627 204 33 

Tablo incelendiğinde hakkında malumat bulunması doğal olan padişah 

ve şehzadelerin akrabalıkları bağlarına ilişkin bilgiler verilmiştir ki 

zaten bu gruptaki isimlerin Osmanlı soyundan kişiler olduğu 
malumdur. 627 şairden 204’ünün akrabalarına ilişkin bilgi verilmiştir. 

Bu da %33’e denk gelmektedir. Padişahlar ve şehzadeler de dâhil 

edildiğinde oran %35’e çıkmaktadır. Sehî Bey’in Tezkiresinde de oran 

%29 olduğu yukarıda belirtilmişti. İki tezkirecinin akrabalık bilgisi 
verme oranları arasında çok anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

Aralarındaki en büyük farklılık üsluplarda ortaya çıkmaktadır.  

Sehî Bey daha sade bir üslupla ve kısa ifadelerle akrabalık bağını 
açıklamayı tercih ederken Hasan Çelebi şair ile birlikte akrabanın 

özelliklerini de detaylı bir şekilde açıklamakta, uzun terkiplerle 

akrabanın tavsifini yapabilmektedir. Örneği iki tezkireci de Ca’fer 
Çelebi maddesinde Taci Beyin oğlu olduğu bilgisini paylaşmıştır. Sehî 

Bey kendisi için ayrıntılı bir anlatım sayılabilecek “Tâcî Beg-oglı 

dimekle söylenür. Sultân Bâyezîd Amasiyye’de Çelebi Sultân iken 

babası Tâcî Beg defterdâr olmış” (İ:38)  ifadelerini kullanmıştır. Hasan 
Çelebi ise kendisi için sade ve ayrıntısız sayılabilecek bir yaklaşımla 

“Beyne’l-enâm ve cümle-i havâss u ‘avâm içinde Tâcîzâde dimekle 

meşhûr ve tevkî’-i tamâm-ı iştihârı sahîfe-i felek-i devvâr ve tûmâr-ı 
rüzgârda mestûrdur. Babası sâhib-i seyf iken kendüsi tarîk-i ehl-i 

kaleme ‘âzim ve merhûm Hâcı Hasanzâdeden mülâzım olup medâris-i 

şerîfede ifâde-i ‘ulûma müdâvim olmışdur.” (S:259) ifadeleri ile 
akrabalık ilişkisine yer vermiştir. Sehî Bey genellikle Vefâyî 

maddesinde olduğu gibi “Monla Fenârî’nin duhter-zâdesidir” (İ:28)   

şeklinde kiminle akraba olduğunu ve akrabalık ilgisini acıkmakla 

yetinmektedir. Hasan Çelebi ise Halîmî maddesinde olduğu gibi 
akrabayı detaylı ve ağdalı bir şekilde betimleyen “Müte’ayyinân-ı 
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‘ulemâ-yı dehrden vilâyet-i Anatolıya sadr-ı ‘âlî-kadr olan Mevlânâ-yı 

a’zam câmi’-i esnâfü’l-ulûm u envâ’ü’l-hikem hâvî-i hakâ’ikü’l-fürû’ 

ve’lusûl mazhar-ı dakâ’ikü’l-ma’kûl ve’l-menkûl zübde-i erbâbü’l-
ifâde Mevlânâü’l- ’allâme Âhîzâde Efendinün veled-i ercmend-

sa’âdetmendidür.” (S:306) tarzındaki ifadeleri tercih etmektedir. 

Sonuç 

Tezkireciler, şairlerin akrabalık bilgilerine, adı geçen şairi tanıtmak, 
aynı mahlası taşıyan diğer şairlerden ayırt edebilmek, şairin şairlik 

yeteneği ile akrabalık ilişkisini arasındaki ilgiyi açıklayabilmek gibi 

amaçlarla yer vermiştir. 

Sehî Bey de Kınalızâde Hasan Çelebi de hemen hemen tüm sultan ve 

şehzadelerde akrabalık ilişkisini belirtmiştir. Bu da ağırlıklı olarak 

baba-oğul ilişkisi, ardından da kardeşlik ilişkisidir.  

Her iki eserde de akrabalık ilişki çeşitlerinin “baba-oğul, dede-baba-
torun, kardeş, uzak akrabalık ve nesep” ilişkileri olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca akrabalık bağının tespit edilemediği devşirme şairlere 

ilişkin bilgiler de yer vermişlerdir. Hasan Çelebi bunlara ek olarak 
akrabalık ilişkilerinde kadın kavramına da yer vermiştir. Soyca asaleti 

bildirmek için olsa bile şairlerin annelerinden ve eşlerinden bahsetmiş, 

kadın şairlerin babalarına yer vererek baba-kız ilişkisi oluşturmuştur. 

Sehî Bey’de madde başı şairlerin yüzde 29’unda, Hasan Çelebi’de de 

yüzde 35’inde akrabalık ilişkisine yer verilmiştir. Eserlerde detaylı bir 

şekilde anlatılmış ve kişiliği ve sanat kudreti farklı şekillerde tanıtılmış 

olan sanatçıların akrabalık bilgilerine genel olarak yer verilmemiştir. 
Akrabalık ilişkilerine köklü(asil) bir aileye mensubiyet, dinî olarak 

önemli bir kişinin soyundan gelme, makam sahibi bir kişi ile akrabalık, 

zengin bir aileye mensubiyet, önemli bir şairle akrabalık durumları söz 
konusu ise değinilmiştir. Ayrıca akraba ile mahlas ilişkisi mevcut ise 

bu durum da akrabalık bilgisinin tezkirede yer alması için önemli 

olmuştur. 

Son olarak Sehî Bey daha kısa ve öz bir tanıtımla akrabalık bağını 

açıklamayı, Kınalızâde Hasan Çelebi ise daha detaylı ve ağdalı bir 

anlatımı genel olarak tercih etmiştir. 
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ŞAİR VE DEVLET ADAMI ZİYA PAŞA’NIN 

BİYOGRAFİSİNE KATKILAR
*
 

Umut Soysal** 

Giriş 

Ülkemizde akademik düzlemde Türk edebiyatı tarihi araştırmalarının 

yüz sene gibi Batı’ya kıyasla çok kısa bir geçmişi vardır. Bu geçmiş her 

ne kadar kısa gibi gözükse de sosyal bilimlerin birbirini tamamlayan ve 
birbiri üzerine inşa edilen işleyiş mantığı çerçevesinde düşünüldüğünde 

mevcut literatürün edebiyat araştırmaları özelinde daha fazla mesafe 

almış olmasını beklemek eleştirel düşüncenin bir gereği olarak anlamlı 
ve yerinde bir beklentidir. Ancak gerek Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 

tevarüs eden akademik bilgi ve literatürün kısıtlılığı, gerekse 

metodolojik olarak Batı’ya kıyasla epey kullanışsız olan eldeki mevcut 

perspektif ve paradigmalar, ülkemizde akademik edebiyat 
araştırmalarının ağır aksak bir tempoda ilerlemesine sebep olmuştur. 

Mevcut handikapların yanında ilk önce harf devrimi şeklinde alfabe ile 

başlayıp dil devrimi olarak kelimeler ve bağlamlar şeklinde artarak 
devam eden erken Cumhuriyetin Türk dili politikaları, Osmanlı’dan 

Cumhuriyet’e intikal eden edebiyat başta olmak üzere sosyal bilim 

literatürünün üzerine yeni bir anlaşılmazlık perdesi daha çekmiştir. 
Sosyal bilimlerin klasik alanları ve Türk edebiyatı ile uğraşan ülkemiz 

akademisinin uzun bir süre boyunca gündemi, mevcut literatürü 

translitere ederek akademik kamuoyunun ve farklı alanlardan sosyal 

bilimcilerin kullanımına hazır hale getirmeye çalışmakla geçmiştir. 
Bunun yanında kütüphane ve arşivlerin modern anlamda kullanıma 

hazır ve geri çağrılabilir bir altyapıya uzun bir süre boyunca 

kavuşamamaları, bu literatürü oluşturan Osmanlı kültürel kamuoyuna 
dair biyografik/bibliyografik bilgi ve belgelerin dolaşıma girmesinin 

önünü ayrıca tıkamıştır. Mevcut handikapları özetleme adına çizilen 

kısmen karamsar tablo, Türk edebiyatı tarihinin en uzun dönemi 
oluşturan İslam etkisinde gelişen Türk edebiyatının yanında maalesef 

Tanzimat’la birlikte gelişen Batı etkisindeki Türk edebiyatı metinleri ve 

biyografilerini de kapsamaktadır. Türk edebiyatının gündemini içerik 

düzleminde değiştiren, edebiyatı sosyo-politik bir düzlemde 
konumlandıran, kamuoyu denen olguyu edebi metinler üzerinden 

*Bu yazı gelenekselden moderne edebiyat biliminin birbirinden farklı kuram

ve yöntemleriyle tanışmamı sağlayan kıymetli Hocam Prof. Dr. İlhan Genç’e 

ithāf edilmiştir. 
**Uzman, T. C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, İstanbul. 
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oluşturan müessis şahsiyetlerin başında Şināsi ve Namık Kemal ile 

birlikte Abdülhamid Ziyāeddin Efendi yani bilinen adıyla Ziyā Paşa 

(1825-1880) gelmektedir. Bu yazıda Osmanlı Tanzimatının ve 
modernleşme periyodunun edebiyat özelinde müessislerinden birisi 

olan Ziyā Paşa’nın hayatına dair daha önce akademik araştırma ve 

incelemelerde kullanılmayan belgeler üzerinden bazı tespit ve 

değerlendirmelerde bulunulacaktır. Ziyā Paşa hakkında tespit edilen bu 
kayıtların Paşa’nın yanında, Tanzimat dönemi siyasi ve kültürel 

ortamına ilişkin yeni tespit ve değerlendirmelerin de önünü açacağı 

muhakkaktır. 

Tarihsel Çerçeve 

Tarihsel süreç içerisinde etki alanları bakımından düşünülürse Türk 

edebiyatını etkileyen son büyük kırılma, 19. yüzyılda genel olarak Batı 

diye nitelendirilen kıta Avrupa’sının kültür dairesiyle tanışması sonucu 
yaşanmıştır. XIV. yüzyılın başlarından XX. yüzyılın ilk çeyreğine 

değin 600 yıl gibi uzun bir süre boyunca üç kıtada geniş coğrafi sınırları 

yöneten çok uluslu bir Orta çağ imparatorluğu olan Osmanlıların; 
siyasi, askeri ve iktisadi yönden yoğun temaslar kurduğu Avrupa 

devletleriyle olan ilişkilerinin son dönemi ise, genellikle siyasi tarih 

araştırmalarının öznesi olmuş; ilgili döneme ait mukayeseli kültür tarihi 
araştırmaları ne yazık ki yapılamamıştır. Bunda çok farklı değişkenlerin 

farklı oranlarda payı ve etkisi vardır. Kaldı ki siyasi tarih 

araştırmalarının kültürel çalışmaların önünde giden bu yapısı, sadece bu 

coğrafyaya has bir durum elbette değildir. Edebiyatın da içine dāhil 
olduğu kültür gibi üst yapı kurumlarını, yöneten, yönlendiren, bazen 

baskılayan bazen teşvik eden temel karar mekanizmaları, genellikte 

devlet dediğimiz soyut idari mekanizmaya bağlı ve bağımlı hareket 
ettiğinden, söz konusu tempo farklı Osmanlı/Türkiye çalışmalarında 

için de normal karşılanmalıdır. Her kültürel kurumun siyasi ve tarihsel 

bir zemin içerisinde üretildiği, meydana getirildiği düşünülürse, 
kültürel çalışmalardan, ele aldıkları dönemi ve söz konusu tarihsel 

bağlamı yadsıyarak kapsam geçerliliği yüksek araştırmalar ortaya 

koymalarını beklemek, fazla iyimserlik olacaktır. Osmanlı özeline 

gelecek olursak Osmanlıların Batı dünyası ile yoğun temaslar yaşadığı 
Tanzimat ve modernleşme periyodunun siyasi/tarihsel bağlamını göz 

ardı ederek yapılan her çalışma, bu bağlamda yine eksik ve güdük 

kalacaktır.  

Yüzyıl üzerine çalışan önde gelen araştırmacılar tarafından "Dönüşen 

dünya" olarak nitelenen XIX. yüzyıl (Osterhammel, 2022) Türk 

tarihçilerce de son kırk yıldır "en uzun yüzyıl" (Ortaylı,1983) olarak 
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nitelendirilmektedir. Avrupa ve dünya gibi Osmanlılar için de 19. 

Yüzyıl, hakikaten bir türlü bitmek bilmemiş, özellikle Osmanlı 

coğrafyasında yüzyılın ikinci yarısında çok büyük siyasi, tarihsel, 
ekonomik ve kültürel kırılmalar yaşanmıştır.  Osmanlı bağlamında bu 

kırılmalara bakacak olursak, siyasi kırılmaların iki yönlü gerçekleştiği 

söylenebilir. Bunlardan ilki, uluslaşma etkisiyle çok uluslu 

imparatorluk yapısının esnemesi ve kırılması gibi bir sonuç doğuran ve 
ulus devletlere doğru tarihin akışını yönlendiren süreçlerdir. Siyasi 

kırılmaların diğer yönü ise Orta çağ imparatorluklarının patrimonyal 

yapıları ve sultanistik rejimlerinin zamanla değişip meşrūtį/yarı meşrūtį 
yapılara geçmesi şeklinde gerçekleşen olaylar silsilesidir ve Osmanlı da 

bu değişimden kurtulamamıştır. Ekonomik kırılmayı ise kıta 

Avrupa’sının kuzeyinde ortaya çıkan, alt yapı yatırımları ve 

sermaye/kapital ihracı gibi yöntemlerle tüm dünyaya kısa sürede 
yayılan kapitalist dünya düzeninin Osmanlı’ya da sirayet etmesi olarak 

özetlemek mümkündür. Uzun savaşların getirdiği tazminatlar ve 

ekonomik yıkımlar bir yana, demiryolları, limanlar, büyük ticari yapılar 
gibi büyük sermayelere ihtiyaç duyan yatırımların finansmanları 

yoluyla Osmanlıların içine giren kapitalist ekonomik işleyiş, yāni 

Avrupa sermayesi; Osmanlıların geleneksel iktisadi kodlarını bozmuş, 
Osmanlılar batı sermayesine bağımlı hâle gelmişler, üretim 

teknolojilerinin eskiliği ve geleneksel bir tarım topluluğu olmaları gibi 

handikapların, etkisiyle bir süre sonra siyasi ve ekonomik olarak deyim 

yerindeyse teslim bayrağını çekmişlerdir.  

19.yüzyıl ortalarında Avrupa ile oluşan ekonomik ve siyasi güç farkının

sebeplerini eskiden beri askerį teknolojideki farklarda arayan 

geleneksel Osmanlı düşüncesi, bir süre sonra paradigma değişikliğine 
gitmiş;  Batılı devletlerinde baskıları ve diğer konjonktürel gereklilikler 

sonucu yönetim yapısını Avrupalılara benzetmek zorunda kalmıştır. 

Ardı ardına kurulan nezaretler kendi görev alanlarına giren konularda 
sultanın yetkilerini -her ne kadar nāzırlar sultan tarafından atanıyor 
olsalar da- kısmen üzerlerine alarak budamışlar, Bāb-ı Āli ve bürokrasi, 

sultana karşı yeni bir güç odağı hâline gelmiştir. Uluslararası ilişkilerin 

takibi görevini Reisülküttab’dan devralan Hāriciye Nezāreti ve 
kalemleri de, hem sultan, hem devlet hem de halk için giderek hayati 

önemde bir kurum hâline gelmiştir. Uluslararası ilişkilerde süregelen 

başarısızlığı, Osmanlı hariciyesinde çalışan gayrimüslim Osmanlı tebaa 
ile konsolosluk, sefaret görevlileri ve beratlı Avrupa tüccarlarının kendi 

aralarında kurduğu menfaat temelli ilişki ağının yarattığı anafordan 

bilen Osmanlılar, Müslüman katipler yetiştirme yoluna gitmişler, bu da 
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Hāriciye Nezāreti içinde yetişen, dil bilen, Batı gündemini takip eden 

ve topluma bir şekilde bu gündemi aktaran Osmanlı vatandaşlarının 

sayısının artmasına neden olmuştur. Gazete gibi Osmanlı düşüncesini 
derinden etkileyen, tüm dünyanın kapılarını Osmanlı toplumuna açan 

İbrāhim Şināsi (1826-1871) işte bu Hariciye Nezāreti Tercüme Odası 

kātiblerinden birisidir. Şinasi ile birlikte Ziyā Paşa (1825-1880) ve 

Nāmık Kemal (1840-1888) çıkardıkları gazete ve dergiler yoluyla 
Osmanlı toplumuna yeni bir projeksiyon sunmuşlardır.   Sultanistik 

sistemin eleştirisinden, yanmayan sokak lambalarına kadar siyasi ve 

gündelik konuları gazete sütünlarına taşıyan bu Tanzimat adamları, 
siyasi ve kültürel yenileşme ve değişimin büyük oranda mimarlarıdır. 

Eleştirel fikirleri sebebiyle devletle başı sıkça derde giren Tanzimat 

aydınlarını yalnızca edebî kimlikleriyle değerlendirmek ise yetersiz 

olur. 19. Yüzyılda mevcut padişahlık rejimine eleştiri getirebilecek 
muhalefet denilen alternatif siyaset kurumlarının olmayışı, siyasi 

fikirlerin ve toplumsal muhalefetin farklı iletişim düzlemlerinde oluşup 

dolaşıma girmesine neden olmuştur ve bu iletişim düzlemlerinin 
başında bir kültürel üst yapı kurumu olarak "edebiyat" gelmektedir. 

Ancak kurucu babalar başta olmak üzere Tanzimat aydınlarını,  ortaya 

koydukları metinlerin geçişliliği ve çok katmanlılığı sebebiyle aynı 
zamanda siyasi figürler olarak değerlendirmek mümkündür ve işte tam 

da bu noktada edebiyat bilimi ve edebiyat tarihçiliği, tarih yazımı başta 

olmak üzere farklı yöntem ve teknikleri yedeğine almak zorundadırlar. 

Bu yöntemlerin başında ise akademik/pozitivist/tarihselci edebiyat 
kuramı devreye girmektedir. 

Kuramsal Çerçeve 

Edebiyat biliminin yöntem ve teknikleriyle edebiyat kuram ve 
kuramcılarını birbirinden ayıran ana değişken, ilgili yöntemin yazar, 

okur, metin veya bunların oluştuğu kültürel bağlamdan hangisini 

önceleyip öncelemedikleri noktasıdır. Yukarıdaki girişten de anlaşıldığı 
üzere Türkiye’deki edebiyat tarihi çalışmalarının odaklanması gereken 

ana konu başlıklarından birisi, önemli edebî ve kültürel figürleri 

yetiştiren tarihsel ortam ve bu ortamın edebį metinleri nasıl etkilediği, 

değiştirdiği dönüştürdüğüdür ki bu tip çalışmalar yüz yıla yakın bir 
zamandır aralıksız sürdürülmekle birlikte yeterlilikleri noktasındaki 

şüpheler, herkesin malumudur. Olgucu eleştiri olarak da adlandırılan ve 

tarihsel/kültürel bağlama odaklanan akademik/pozitivist/tarihselci 
yöntem, Fransız sosyolog ve pozitivist bilgi kuramcısı Auguste 

Comte’un (1798-1857) fikirleri üzerinde temellenmiş ve bir süre sonra 

sosyal bilimlerin farklı dallarında kendine yer edinmiştir. Temel 
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bilimlerin evreni açıklama konusunda kullandıkları yöntem ve 

tekniklerin toplumu anlamak ve açıklamak için de kullanılabileceğini 

iddia eden Comte, bir nevi toplumsal fizik kuramının peşindedir ve bun 
nedenle anlamlı bir sözcük olan "sociologie"yi yaratır. (Raynaud-Rials, 

2003:167). Comte, birbirine bağlı bir bütün olarak gördüğü düzen ve 

ilerleme fikrinin toplumu ileri götürebileceğini, bunun da gözlem bilimi 

düzeyine çıkarılmış bir siyasetin temelleri atılarak yapılabileceğini ileri 
sürer. Düzen ve ilerlemeyi aynı derecede buyurgan iki koşul olarak 

ortaya koyan Comte, ilerlemeyle uyum içinde değilse hiçbir gerçek 
düzenin ortaya çıkamayacağını, süremeyeceğini, eğer düzenin belirgin 
şekilde sağlamlaştırılmasına yönelmezse hiçbir büyük ilerlemenin 
gerçekleşemeyeceğini belirtir (Raynaud-Rials,2003:167). Metafik 
bilgiden gözlemlenebilir pozitif durumlara geçilebileceğini savunan 
Comte, bu sebeple Pozitivist olarak adlandırılır. Comte’un bu görüşleri 
ilk başta Fransa olmak üzere pek çok edebiyat bilimci ve kültürel 

çalışmacıyı da etkilemiştir. Tahsin Yücel, Olgucu Eleştiri olarak 

adlandırdığı pozitivist edebiyat kuramının geçirdiği serüveni anlatırken 
Mme de Stael üzerinden başlayan tarihsel bir hat çizer. Stael’e göre bir 
halkın düşünce ve duygularını her zaman ortak yaşamı belirler. Bu ortak 
yaşam da halkın yaşadığı yerin iklimine, bağlı olduğu siyasi kurumlara, 
dine ve yasalara bağlıdır. Bu belirleyici koşullar değişecek olursa, 
halkın yazınının da değişmesi gerekir  (Yücel, 2012:25). Yine yapıtların 

yazarından bağımsız değerlendirilemeyeceğine dair öncü tarihselci 

çalışmalar yapan Sainte Beuve (1804-1869) de tarihselci kuramın önde 
gelen temsilcilerinden birisidir. Kuramın bir diğer temsilcisi ise 

Hippolyte Taine’dir. Taine, doğa bilimleri alanındaki gelişmelerden 
fazlasıyla etkilenmiştir ve bu gelişmelerin insan bilimlerine, dolayısıyla 
yazın incelemelerine de uygulanabileceğine inanır (Yücel, 2012:30). 

Taine, ayrıca edebî eseri oluşturan en temel üç etmen olarak ırk, çevre 
ve tarihsel zamanı görmektedir. Kuramı nihai düzlemde sistemleştiren 
ise kuram üzerine uzun metrajlı yazılar da kaleme alan ve bu yazıları 

ile ülkemizdeki edebiyat araştırmalarını derinden etkileyense Gustave 

Lanson’dur. (1857-1934). Onun 1910’da kaleme aldığı "Méthodes de 

L’historie Littéraire" Edebiyat Tarihinde Usul isimli çalışması, kısa bir 
süre sonra 1913’de Fuad Köprülü (1890-1966) tarafından Türk 

Edebiyatı Tarihinde Usul ismiyle Türk edebiyatı tarihi araştırmalarına 

uyarlanır. Köprülü tarafından Türkiye’de tanıtılan Lanson’un bu 
makalesi, Cumhuriyet döneminde de etkisini sürdürür, önce Yusuf Şerif 

Kılıçel tarafından 1925’te Edebiyat Fakültesi Mecmuası’nda daha 

sonra yine aynı yazarın Muhtasar Avrupa Edebiyatı Tarihi (Şerif, 1935: 

3-40) isimli çeviri eserinin giriş kısmında "Edebiyat Tarihinde Usul" 
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başlığıyla ayrı ayrı yayınlanır.  Pozitivist yöntemin odaklandığı ana 

konular, edebî metni üreten tarihsel ānın, edebî metin ve yazarı üzerinde 

belirleyici olduğu noktasıdır. Bu sebeple eseri oluşturan yazarın 
yaşadığı dönem ve metnin yazıldığı tarihsel periyod, en ince detaylarına 

kadar bilinmeli, eser-yazar ve tarihsel çerçeve arasındaki bağlar en ince 

ayrıntısına kadar ortaya konulmalıdır. Bu kuramsal temel, Türk 

edebiyatı tarihi araştırmalarında Fuad Köprülü’nün öncü çalışmaları ve 
eldeki akademik çalışmaların kısmen yetersizliği sebebiyle uzun bir 

süre edebiyat tarihi araştırmalarında kanon oluşturacak şekilde bir etki 

yaratmıştır. Yöntemin akademik çalışmalarda erken dönemlerden 
itibaren baskın olmasının sebebi, ki Türk edebiyatının tarihsel 

dönemleri, yazarları ve eserleri üzerine ansiklopedik düzeyde dahi olsa 

çalışmaların 20. Yüzyıl başlarına kadar yapılamamış olmasından 

kaynaklıdır. Köprülü’den sonra bu yöntemi edebiyat tarihi 
araştırmalarında etkili bir şekilde 2000’li yıllara kadar sürdüren kişiyse 

Ömer Faruk Akün (1926-2016)'dür. Kenan Akyüz (1911-1996), Kaya 

Bilgegil (1921-1987) gibi araştırmacılar da yine bu yöntemle yazılmış 
önemli araştırmalara imza atmışlardır. Türk Edebiyatı Tarihinde Usūl 

makālesinin etkilediği bir başka bilim dalı ise tarihtir. Orta Asya Türk 

Tarihi araştırmalarının öncülerinden Zeki Velidi Togan Tarihte Usul 
isimli çalışmasını (Togan, 1969) Köprülü'ye ithāf eder. Son yıllarda 

tarihselci bir bakış açısıyla önemli biyografik araştırmalara imza atan 

ve yöntemi sürdüren tarihçilerin başında Ali Birinci (1947) gelmektedir 

(Birinci, 2022). Edebiyat araştırmalarına dönecek olursak halen 
üniversitelerin yeni edebiyat kürsülerinde devir-şahsiyet-eser 

formatında yazılan tezler ve eski Türk edebiyatı kürsülerinde yazılan 

metinlerin transliterasyonlarından oluşan metin yayınlarının giriş 
kısımlarında bu yöntemin etkisi ağırlıklı olarak hissedilmektedir. 

Tanzimatla birlikte gelişen Türk edebiyatı çizgisi,  eldeki bilgi belge, 

evrak, döküman yoğunluğu sebebiyle tarihselci yöntemin en iyi 
uygulanabileceği dönemlerin başında gelmektedir. Zira arşivlerin, 

kütüphanelerin bugün bile hâlâ yeni yeni düzenlendiği hesaba katılırsa 

alınacak mesafenin uzunluğu ortadadır.  

Ziya Paşa’nın Kısa Hayat Hikāyesi  

Galata Gümrüğü kātiplerinden Feridun Efendi’nin oğlu olan 

Abdülhamid Ziyāeddin, 1825’de İstanbul’da doğmuş, erken yaşta özel 

hocaların elinde eğitim almış, Arapça ve Farsça’yı öğrenmiş daha sonra 
devlet memuriyetine girerek uzun yıllar farklı görevlerde bulunmuş ve 

paşalığa kadar yükselmiştir. Kalemdeki kitabeti sürecinde erken yaşta 

öğrendiği Fransızca sayesinde akranları arasında sivrilen Ziyā Efendi, 
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Osmanlı padişahları Abdülmecid (1839-1861), Abdülaziz (1861-1876), 

V. Murad (1876-1876) ve Abdülhamid’in ilk yıllarında (1876-1881) 

devletin farklı kademelerinde görev almıştır. 1865’de yeni Osmanlılar 
Cemiyeti’ne katılan, daha sonra Avrupa’ya kaçan ve burada Namık 

Kemal ile birlikte meşrutį bir Osmanlı idaresini savunan 

özgürlükçü/muhalif çizgide yazılar yazan Ziyā Paşa, Osmanlı 

modernleşmesinin sonraki dönemlerde ön önemli figürlerinden birisi 
olmuştur. Döneminde kurumsal bir siyasetin edebiyat üzerinden önünü 

açan Ziyā Paşa, affedilip yurda döndükten sonra sürdürdüğü 

muhalefetin tonunu azaltsa da devlet tarafından sürekli kendisine 
görevler verilmek sūretiyle göz önünde tutulmak istenmiştir. En meşhur 

eserleri sayılan Terkįb-i Bend ve Tercį-i Bend isimli bendleri, diğer 

şiirleri ile birlikte Süleyman Nazįf tarafından 1925’de Külliyāt-ı Ziyā 

isminde bir eserde toplanmıştır. Rüyā ve Zafernāme adındaki siyāsi 
eleştiri metinleri yanında Endülüs Tarihi ve Emile tercümleri ve 

Harābāt isminde üç ciltlik büyük bir Osmanlı edebiyatı antolojisi vardır. 

1881’de Adana’da vefat etmiştir, mezarı oradadır (Akyüz, 1953: 16-19; 
Tanpınar, 2006: 276-311; Göçgün, 1987: 7-32; Mardin, 2017:373-399; 

Çetin, 2018:130; Tevfik, 2015:244-285; Kocatürk, 1970,633-648; 

Ertaylan, 2011:149-179; Sevük, 1950:53-64; İnal, 1988:2028-2061). 
Hayat hikâyesi ana çizgileriyle bu şekilde olan Ziyā Paşa’nın kişiliğine 

dair en isabetli ve ilginç yorumlarsa Tanpınar’a aittir :  "İşte zeki ve 
girgin bir saray adamı, hürriyet aşıkı, sırasına göre rind ve kalender, 
fakat dāimā muhtesi ve zengin hayata düşkün, yaratılıştan büyük devlet 
adamı edālı, erişmek için çırpınan fakat ikbālin eteğini tutmakta 
beceriksiz, gizli merāmlı fakat açık sözlü, sabırsız, zālim, kindār fakat 
aynı zamanda vefālı ve insanları dāimā affa hazır, hülāsā mįzācı ile 
ihtirāsları ve fikirleri arasında perįşān Ziyā Paşa’nın velveleli ömrü" 

(Tanpınar, 2006: 283). Tanzimat edebiyatının önde gelen muhalif 

figürü Ziyā Paşa’nın devlet bürokrasisindeki kariyerine Osmanlı arşivi 
evrakları üzerinden ve pozitivist tarihselci bir yöntemle bakcak olursak, 

karşımıza şöyle bir tablo çıkar:  

1. Mābeyn Kātibliği'nden Zabtiye Müsteşarlığı'na Ziyā Bey'in Erken

Dönem Bürokrasi Kariyeri 

Ziyā Bey'in devlette tespit edilen ilk görevi Sadrazam Mustafa Reşid 

Paşa'nın yardımı ile 31 yaşında atandığı Mabeyn-i Hümayun 

Kitabeti'ndeki katiblik görevidir. Emsalleri gibi görevinde yeri geldikçe 
terfi alan Ziyā Bey, Sadāret'ten Maliye Nezareti'ne yazılan bir emirle 

20 Muharrem 1272 tarihinde "Beşinci rütbeden bir kıt'a Meciįdį Nişānı" 

ile taltif edilmiştir. Söz konusu emirde "Mabeyn-i Hümāyūn-ı Şāhāne 
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kitābet hizmetiyle mübāhį İzzetlü Emin Bey ve Ali Bey ve Ziyā Bey ile 
Kurenā-yı Hazret-i Şehriyārį Ahmed Efendi'nin" taltifine dair 11 

Muharrem 1272'de bir padişah İrādesinin yayınlandığı ve nişanın 
Darphane-i Āmire'de įmāl etdirilerek ilgili şahıslara tevcih edileceği 

bildirilmiştir (A.MKT.MHM.76/55. Lef.1. 20 Muharrem 1272/ 2 Ekim 

1855). 1858 yılında hāmisi ve devlet içindeki ilişki ağlarının kaynağı 

olan Mustafa Reşid Paşa'nın vefātı, Ziyā Bey'in bürokrasi macerasını 
birkaç sene sekteye uğratsa da sarayla kurmayı başardığı yakın 

ilişkilerin neticesi olarak katiplikten müsteşarlığa yükselmiştir. 

Abdülaziz'in saltanatının ilk yıllarında çıkarılan bir iradede Mabeyn-i 
Hümāyūn hizmet-i kitābetinde bulunan Saadetlü Ziyā Efendi'nin 
hizmetinden afv buyrularak keyfiyetin kendisine bildirileceği, 
kendisinden boşalan göreve Mabeyn dördüncü katibliğine Tercüme 
Odası Hulefasından İzzetli Ömer Efendi'nin tayin edileceği, Ziyā Bey'in 
ise Zabtiye Müsteşarlığı görevine uygun görüldüğü yazılıdır. (İ. DH. 

484/32663. 29 Receb 1278/30 Ocak 1862).1 2 Şaban 1278'de çıkarılan 

bir Sadaret emrinde ise yine bu iradenin yürürlüğe konuluşu "Zabtiye 
Müsteşarlığı Ziyā Bey Efendi'ye tevcih" şeklinde zikredilmiştir  

(A.DVN.175/91. 2 Şaban 1278/2 Şubat 1862).  

2. Ziyā Paşa'nın Atina Sefirliği 

Ziyā Bey'in Müsteşarlık kariyeri kısa sürmüş bundan birkaç ay sonra 

yine yayınlanan bir başka padişah İradesi ile bu kez Atina Sefareti'nde 

sefir ünvanıyla görevlendirilmiştir. Bu İradede Zabtiye Müsteşarı Ziyā 
Bey'in lisāna āşinā olduğu cihetle sefāret işlerinde bulunmağa elverişli 
göründüğü yazılıdır. Ziyā Bey'in kariyerindeki bu dalgalanma Osmanlı 

bürokrasisindeki taşları da yerinden oynatmış, kendisinin yerine 

Müsteşarlık görevine Divan-ı Zabtiye Reisi Celal Bey;  Divan-ı Zabtiye 
Riyaseti'ne ise malūmāt ve dirāyeti meşhūr olan Altıncı Daire Riyāseti 
Reisi Sālih Efendi atanmıştır. Boşalan Altıncı Daire Reisliği'ne ise 

Hayrullah Efendi uygun görülmüştür. Atama kayıtlarının olduğu 
padişah iradesinin tarihi Ziyā Bey'in müsteşarlık görevine 

atanmasından bir buçuk ay kadar sonradır (İ.DH.485/32754. 13 Şaban 

1278/13 Şubat 1862).2 Ziyā Bey'in Atina Sefareti'ne atanmasından yine 

                                                
1 Tanpınar eserinde Ebüzziyā ve diğer kaynaklarla Devlet Salnāmesinde Ziyā 

Paşa'nın üçüncü mü yoksa dördüncü katib mi olduğunun ihtilaflı olduğunu 

söyler. (Tanpınar, 2006:277). Bu belge Tanpınar sorusunun da cevabı gibidir. 

Paşa, Mabeyn'den ayrıldığı sırada dördüncü kātib seviyesindedir.  
2 Ziya Paşa hakkında yazılan pek çok araştırmada Paşa'nın Atina Sefareti'ne 

neden görevlendirildiğine dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak paşanın görev 

yaptığı yerin sık sık değiştirilmesi konusunda saraya karşı giderek güçlenen 
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12 gün kadar sonra Sadaret tarafından kendisine aylık 15.000 guruş 

maaş tahsisi gerçekleşmiştir (A.MKT.NZD. 402/70. 25 Şaban 1278/25 

Şubat 1862).  

3. Ziyā Paşa'nın Kıbrıs Mutasarrıflığı  

Aynı yılın Ramazan ayı ortalarında ise Sadaret, aldığı ani bir kararla 

Ziyā Bey'e mįrimįrānlık1 rütbesi vererek Kıbrıs Mutasarrıflığı'na tayin 

etmiştir (A.DVN.117/50. 14 Ramazān 1278/15 Mart 1862).  Bu devir 
teslim işleminin Paşa'nın2 adaya vüsūlunden sonra kāide ve kurallara 

uygun olarak yapıldığı, bilgi, belge, mühür ve resmi evrakların selefi 

Kıbrıs Mutasarrıfı Mehmed Hayrullah tarafından Ziyā Paşa'ya teslim 
edildiği detaylı bir arz ile Sadāret makāmına bildirilmiştir  

(A.MKT.UM. 560/67. 21 Şevvāl 1278/21 Nisan 1862). Adaya ulaşıp 

göreve başladığına ilişkin bir yazı da Ziyā Paşa tarafından kaleme 

alınmıştır.  Yeni Kıbrıs Mutasarrıfı'nın yani Mutasarrıf-ı Cezįre-i 
Kıbrıs'ın yazdığı arzın altındaki mühür ise "Abdülmecįd Ziyāeddįn" 

şeklindedir. Belgede Ziyā Paşa 17 Şevval 1278'de Atina'dan yola 

çıktığını 22 Şevval Pazar günü adaya vasıl olduğunu belirterek 
sözlerine başlamıştır. Adaya vardıktan sonra bazı önemli işleri için iki 

gün kadar Tuzla'da kalmış, daha sonra merkez-i me'mūrįn-i çākerānesi 
yani görev yeri olan Lefkoşa'ya ulaşmıştır. Burada kendisinin göreve 
atandığına dair pādişāh iradesi feth ü kıra'at edilmiş, yani bürokratların 

huzurunda açılıp okunmuştur. İradede padişahın tebe'a-i sādıka-i 
şāhānesinin yani Kıbrıs halkının işlerini kolaylaştırmak için kendisini 

görevlendirdiği yazılıdır. Paşa, merkeze yazdığı bu göreve devir 
sürecine dair arzında Hazret-i Şāhāne'yi [padişahı] temsil etme 

                                                
Tanzimat paşaları ve bürokrasisi ile sarayın arasındaki çekişmeden kaynaklı 

olabileceği, dönemin şartları düşünüldüğünden mantıklı görünmektedir. (U.S).  
1 Mįrimįrān: "Türk-İslâm devletlerinde değişik isimler altında zikredilen bu 

yetkili Osmanlı kaynaklarında beylerbeyi, mîr-i mîrân, emîrü’l-ümerâ ve vali 

adlarıyla geçmektedir. [...] Beylerbeyi Osmanlılar’da önceleri “geniş askerî 

yetkilere sahip kumandan” anlamında kullanılırken yeni fetihlerden hemen 

sonra kurulan eyaletlerin askerî ve idarî âmirine beylerbeyi denildi. Ayrıca 

XV. yüzyılda beylerbeyilik ve Rumeli beylerbeyiliği rütbe ve pâye olarak 

kullanılmıştır. [...] Beylerbeyilere aynı zamanda vali de denilmekle birlikte bu 

sonuncu unvan daha çok XVII. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmış, 

XIX. yüzyılda idarî teşkilâtta peş peşe yapılan değişiklikler sonunda vali 

kelimesi resmen kabul edilmiştir (İpşirli,1992:70).    
2 Ziyā Bey ilk kez bu belgede Paşa olarak anılmıştır. Metinde de bundan sonra 

aslına uygun olarak Ziyā Paşa şeklinde anılacaktır.  
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noktasında azamį ihtimām ve gayret göstereceğini de dönemin 

bürokratik diline uygun bir şekilde yazmıştır (A.MKT.UM. 559/100. 

Gurre-i Zilkāde 1278/30 Nisan 1862).  

a. Kıbrıs'taki Sıtma Salgını  

Ziyā Paşa'nın Kıbrıs'ta iken karşılaştığı ilk büyük sorun, adada yaşanan 

salgın hastalıktır. Bu yıllarda Osmanlı coğrafyasının pek çok yerinde 

aynı anda görülen sıtma salgını pek çok kişinin ölümüne sebep olmuş, 
bu salgın adada da  ölümlere yol açmıştır. Osmanlı merkezi idaresi ise 

sıtma ve tāun [veba] gibi salgın hastalıkları Sıhhiye Nezāreti tarafından 

yayınlanan karantina nizāmnāmeleri ile kontrol altına almaya 
çalışmıştır. Bu nizāmnāmelere göre sıtmadan vefat eden kişi ya da 

kişiler hakkında ilmuhaberlerin oluşturulup yerel yönetimlere ölüm 

sebeplerinin ve definlerin bildirilmesi gerekmektedir. Ancak Kıbrıs 

adasında bu kurallara riāyet edilmediği ve salgının arttığı bilgisi üzerine 
karantina kurallarına riāyet edilmesi ve tedbirlerin sıkılaştırılması 

konusunda Ziyā Paşa, Sadāret tarafından uyarılmıştır. 

(A.MKT.UM.580/19. 12 Muharrem 1279/10 Temmuz 1862).  Yine 
aynı dönemde Ziyā Paşa, Kıbrıs Metropolidi Makaryos Efendi, 

Andonis ve Hacı Kiryako Efendiler tarafından İstanbul'a şikāyet 

edilmiştir. Şikāyetin gerekçesi Osmanlı para poltikalarının Kıbrıs'ta 
uygulanması sürecine ilişkindir. Buna göre padişah iradesiyle bastırılıp 

Kıbrıs dahil ülkenin her yerinde kullanıma sokulan kavāim-i 
nakdiyyenin [nakit para] yaşanan enflasyon [tağşiş] sebebiyle 

toplattırılıp İstanbul'a geri gönderilmesi kararı alınmış, ancak Kıbrıs 
ahalisi bu kararın ertelenmesini istemiştir. Ancak Ziyā Paşa, Meclis-i 

Kebįr-i Eyālet'teki toplantıda [Kıbrıs Meclisi] kendisinden habersiz 

böyle bir talebin merkeze iletilmesine izin vermemiş "her bir husūsa 
karār vermeğe muktedir olduğunu beyān" etmiş ve ashāb-ı kavāim 
[elinde yüklü nakit para bulunanlar] hakkında da hakārette 

bulunmuştur. Yine paranın toplanması konusunda gerekirse kuvve-i 
askeriye ile ahāliye icbār [asker zoruyla] yetkisini kullanacağını ifāde 

etmiştir. Kendisine muhālefet etmeye devam ederlerse meclis 

āzālarının adadan tard olunmalarına çabalayacağını da en son sözlerine 

eklemiştir. Ada halkı, merkezi idare ile olan ilişkilerinde her zaman 
devlete tam bir sadākatla bağlı bulunduğunu belirterek bu konunun 

istenirse önceki Mutasarrıflar Kānį Paşa ve Osmān Paşa'ya 

sorulabileceğini söylemektedir. Ada halkı paşanın kendileri üzerindeki 
sürdürdüğü baskının azaltılmasını ve cezāį tedbirlerin kaldırılmasını 

İstanbul'dan talep etmektedirler. Şikāyetin içeriği buna dairdir 

(HR.TO.441/49. 29 Ağustos 1862). Şikāyetler Bāb-ı Ālį tarafından 
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haklı görülmüş olmalı ki Ziyā Paşa Kıbrıs'ta yaşanan bu olaylar 

neticesinde merkeze alınmıştır. Paşa hakkında yapılan bazı akademik 

çalışmalarda ise bu azlin sebebi, Paşa'nı sıtmaya yakalanması olarak 
gösterilmektedir (Uçman, 2013:476). Ancak belgelerde buna dair 

herhangi bir detay yoktur. Muhtemelen Paşa, görevden alınmasını ve 

İstanbul'a dönüşünü edebî ve bürokratik çevrelerde bu şekilde 

gerekçelendirmiş olmalıdır. Yazışmalarda Ziyā Paşa'ya dair rastlanan 
bir başka kayıt ise sürgün şāir Kāzım'la ilgilidir. "Müddet-i mā'lūme ile 
Kıbrıs'da menfį bulunan şu'arādan Kāzım Bey, meymenet-efzā-yı vukū 
bulan velādet içün" yani Abdülaziz'in kızı Sālihā Sultān'ın doğumu 
münasebetiyle bir şiir1 kaleme almış ve Ziyā Paşa aracılığıyla bunu 

sultāna ulaştırmak istemiştir. Ziyā Paşa Kāzım Bey'in bu talebini geri 

çevirmeyerek üzerine bir ariza yazıp bir mektup zarfı ile birlikte şiiri 

Der-sa'adet'e göndermiştir (A.MKT.MHM.241/96. 21 Rebįülevvel 
1279/16 Eylül 1862). Kıbrıs sonrası dönemde kendisine verilen ilk 

bürokratik görev, Kıbrıs Mutasarrıfı iken sahip olduğu mali hakları 

ayniyle muhafaza eden Meclis-i Vālā āzālığıdır. 2 Ancak görevden 
alınma sürecine dair yayınlanan iradede yerine kimin tayin edildiği 

yazılmamıştır. Yalnızca 15.000 guruş maaşının korunduğu ve kararın 

"emr ü fermān-ı hümāyūn-ı cenāb-ı şehinşāhį muktezā-yı celįlinden" 
şeklinde bir ifadeyle padişahın istediği üzerine gerçekleştiği bilgisi 

mevcuttur (İ.DH.497/33789. 6 Rebįülevvel 1279/1 Eylül 1862).  

4. Ziyā Paşa'nın Bosna Müfettişliği

Abdülhamid Ziyāeddin Paşa'nın bundan sonraki ilk görev yeri Bosna 
Eyālet Müfettişliği'dir. Osmanlı Tanzimat sürecinin bir sonucu olarak 

idari ve yapısal reformların yoğun bir şekilde uygulandığı yerlerden 

olan Bosna eyāleti, uluslaşma hareketlerinin yoğun bir şekilde 

1 Yirmi beş beyitlik bu tārih kıt'asının ilk beyti  

Süleymān-ı zamān Ĥażret-i ǾAbdü'l-Ǿazįz Ħān kim 
Nigįn-i ħatm-i iķbāli tesħįr ėtdi dünyāyı 
son beyti ise 

Dü-bālā düşdi Kāžım mıśraǾ-ı tārįħ-i sāmįsi 
Ķudūm-ı Śāliĥā Sulŧān dil-şād ėtdi dünyāyı  
1279 şeklindedir.  
2 Meclis-i Vālā, Tanzimat uygulamaların oluşturulma ve uygulamaları 

süreçlerini görüşmek ve müzakere etmek, ayrıca bu müzakereler sonucu 

padişaha fikir vermek adına padişah tarafından tesis edilen ve üyeleri üst düzey 

bürokratlardan seçilen bir danışma meclisidir. Ayrıntılı bilgi için Mehmed 

Seyitdanlıoğlu, Tanzimat Devrinde Meclis-i Vālā, TTK, 1999; Ali Akyıldız, 

Osmanlı Merkez Teşkilātında Reform, Eren Yay, İstanbul, 1993, s. 189-218.  
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yaşandığı ve dönemin önemli aktörlerinin tazyiklerine sıklıkla maruz 

kalan kırılgan yapılı Osmanlı coğrafyalarından birisidir. Bölgedeki 

olumsuz gelişmeleri hızlandıran etmenlerden başında ise, bürokratların 
bölgede uyguladıkları ve genellikle başarısızlıkla sonuçlanan 

politikaları gelmektedir. Bosna coğrafyası bu tip sorunların büyük 

oranda yaşandığı ve bu yönüyle diğer eyaletlere göre negatif ayrışan bir 

eyāletdir. Sadāret'ten çıkarılan tayin yazısında "Bosna ve Hersek 
cihetlerinin teftiş-i ahvāline dahi Beğlikçi-i Dįvān-i Hümāun Sa'adetlü 
Ziyā Bey Hazretleri ta'yįn buyurularak bugün azįmet etmesi 
emredilmektedir (A.MKT.MHM. 261/18. 29 Şevvāl 1279/19 Nisan 
1863). Eyālete tāyin olan Paşa ilk olarak memurlar ve ahālįnin olduğu 

halka açık bir ortamda halka uzun ve etkili bir konuşma yapar. Bu 

nutukta halkın huzur ve refāhını sağlamak için Bosna'ya tayin 

edildiğinden, ayrılıkçı Karadağ ve Sırp Meselesi konusunda devletin 
yanında durdukları için devletin kendilerinden müteşekkir olduğundan 

ve Tanzimatın gayesinin burada da etkili bir şekilde yerine getirilmesi 

için elinden geleni yapacağından uzun uzadıya söz eder. Söz konusu 
nutuk ayrıca, Tanzimat ve Islahat Fermanlarının halk diline indirgenmiş 

kısmį bir şerhi niteliğindedir (TŞR.BNM.1/14. 01 Zilkāde 1279/ 20 

Nisan 1863. Ayrıca Ek 1.) Paşa daha sonrasında eyāletde gördüğü 
yönetim boşluğu ve aksaklıkları önce lāyihā uzunluğunda bir raporla 

merkeze bildirir. Bu raporun üzerinde odaklandığı ana nokta, mülki 

idāre āmirlerinin görevlerini hakkıyla yapmadıklarıdır. Paşa'nın 

tespitlerine göre "Her vāli zįr-i idāresinde bulunan eyāletin umūm-ı 
idāresinden ve mutasarrıf ve kāim-makāmlar dahi mülhak kazāların 
ahvāl-i umūmįye ve husūsiyesinden mes'ul "dür.  Böyle olması "lāzım 
geldiği hālde vāliler gūyā her bir livāyı bir ayrı eyālet farz u įtibār ile 
memleketin hüsn ü sū-yı hālinin mes'ūliyetini mutasarrıf ve kāim-
makāmların üzerine bırakmakda ve onlar da kazāların idāresini bütün 
bütün müdirlere terk etmekte de ve böylelikle herkes vazįfesini āhara 
tahmįl ile doğrucası yekdiğerinin hālinden haberdār olmamakdadır." 

Paşa bu tespitlerini ayrıca Osmanlı ülkesinin diğer coğrafyalarına da 

teşmįl ederek şu soruyu sorar: "Bilmem, sāir eyāletlerde de böyle 
midir? Hele Bosna'nın idāre-i mülkiyesi pek yolundan çıkmış ve 
şimdiye kadar gönderilmiş olan nizāmāt ve evāmir-i seniyye bayağı 
kağıdlarda kalmışdır."  (A.MKT.UM.664/21. 28 Zilkāde 1279/17 

Mayıs 1863).  

a. Eyālet Muhāsebecisi Nāşid Efendi'nin Yolsuzluğu Meselesi  

Ziyā Paşa yukarıdaki sorunu düzeltmeye kararlıdır ve ilk olarak 

merkeze yansıyan ana şikayet konularının üzerine gider. Merkeze 
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yansıyan şikayetlere göre Eyālet Muhāsebecisi Nāşid Efendi bazı 

yolsuzluklara karışmıştır. Zaten Ziyā Paşa da, bölgeye eyālete bağlı 

livā, kazā ve nahiyelerin muhasebe işlemlerini kontrol etmek ve Nāşid 
Efendi'yi denetlemek üzere gönderilmiştir. Göreve başlayan Paşa'nın 

ilk işi soruşturma ve tahkikat neticelene kadar Nāşid Efendi'yi görevden 

almak ve yerine Müfettiş Muāvini Rāşid Bey'i atamak olmuştur. Ziyā 

Paşa merkeze yazdığı soruşturma evrakında bu süreci en ince 
ayrıntısına kadar raporlamıştır. Buna göre paşa öncelikle kendisine 

söylenildiği gibi Mal Sandığı'nı mühürlemiştir. Paşa'nın fark ettiği bir 

başka husus da eyāletin başkaca bir tarzda idare edildiğidir. Ziyā Paşa, 
tek tek livaların ve eyalet merkezi sandıklarının incelenmesi için 

şehirlere güvenilir memurlar gönderilmesini ve şehirlerde bulunan 

defter ve evrakın toplanarak merkeze iletilmesini kaymakamlara ve 

kaza müdürlerine emretmiştir. Paşanın tespitlerine göre Eyālet 
Muhāsebecisi Nāşid Efendi, kendisine yakın gördüğü kişileri Mal 

Sandığı yetkilisi olarak atamış ve müddet-i medįde [uzun bir süre] 

boyunca eyāletin muhāsebesini onlarla birlikte idare etmiştir. Bu çıkar 
ilişkisi sebebiyle Mal Sandıkları'nın başında müdür bulunan 

kimselerden yolsuzluk iddialarına dair doğru bilgi alınamayacağını 

bilen Paşa zor durumda kalmıştır. Fakat yerelden bakıldığında, Nāşid 
Efendi'nin sū-yı hāli ve işidilen rivāyetler hüsn-i hareketini te'yįd 
etmemektedir. Bu sebeple eyāletin muhasebesini yolunda ve 
pürüssüzce įfā edecek ve bir diğer türlü bir sū-yı hareketi çıkmayacak 
biri atanana kadar Nāşid Efendi görevinden el çektirilmelidir. Paşanın 
görüşleri bu yöndedir (A.MKT.UM.670/29. 23 Zilkāde 1279/12 Mayıs 

1863).  Bu dönemde azil sürecine dair Sadaret'le Ziyā Paşa arasında 

yoğun bir telgraf trafiği yaşanır. Ziyā Paşa ilk telgrafında Muhasebeci 
Nāşid Efendi azl olunmadıkça hesābların da tedkįkini güç görür (20 

Zilkāde 1279/9 Mayıs 1863). Sadaret, Nāşid Efendi'nin hakįkaten sū-yı 
hāli göründüyse tüm evraklarının mühr altına alınması ve 
Muhasebeci'nin mahkemeye çıkarılması ve bunun için de Maliye 

Nezāreti'ne gereken bilgilerin verilmesini emreder (26 Zilkāde 1279/15 

Mayıs 1863). Ziyā Paşa, yolsuzluk ve rüşvet işlerinde Nāşid Efendi'nin 

yalnız olmadığını vālį ve mutasarrıftan ma'adā [haricinde] me'murların 
çoğunun sū-yı hālinin görüldüğünü bildirir ve onların da görevlerinden 

azl edilerek yerlerine yeni memurların ikāme edilmelerini ister. Ayrıca 

Nāşid Efendi'nin tekrar göreve ibkā edilmemesini 
[döndüdürülmemesini] eğer ibkā ederse eyāleti yönetmenin mümkün 

olmadığı ısrarcı bir dille anlatır (29 Zilkāde 1279/15 Mayıs 1863). Kısa 

bir süre sonra Sadāret Nāşid Efendi'yi görevden alır, yerine Rāşid Bey'i 

vekāleten tāyin eder (2 Zilhicce 1279/21 Mayıs 1863). Ancak Ziyā Bey 
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bunu yeterli görmeyerek merkezden yeni bir muhāsebeci 

gönderilmesini ister. Zirā yeni atanan Rāşid Efendi'nin eski āmirini 

hakkıyla tedkik edebileceği konusunda kafasında şüpheleri vardır. (6 
Zilhicce 1279). Māliye Nezāreti'nden Sadārete gelen yazılar ise Rāşid 

Efendi'nin hüsn-i hālini [iyi hālini] teyid eder niteliktedir. Maliye 

bürokratlarına göre Rāşid Efendi'nin kimseyle hiçbir şekilde zimmet ve 

ilişiği yoktur (7 Zilhicce 1279/26 Mayıs 1863).  Bu yoğun belge ve 
telgraf trafiğinden anlaşıldığına göre Ziyā Paşa'nın özellikle yolsuzluk, 

rüşvet, kayırmacılık ve Tanzimat uygulamalarının aksatılması gibi 

konularda çok hassas ve dikkatli bir devlet adamı olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Fakat tüm bu çekişmelerin sonunda sonunda Māliye 

bürokrasisi ve Rāşid Efendi'nin lobisi galip gelir, soruşturma ale'l-acele 

kapattırılır ve Ziyā Paşa görevden alınarak İstanbul merkeze, yāni 

tekrar Meclis-i Vālā Āzālığı'na tayin edilir. Yerine gelen kişiyse Dįvān-
ı Hümāyun Beylikçilerinden Emin Bey Efendi'dir (A.MKT.UM. 

667/18. 15 Zilhicce 1279/3 Haziran 1863 yine A.MKT.MHM.265/41. 

20 Zilhicce 1279/8 Haziran 1863). Pek çok edebiyat tārihi 
araştırmasında  mükerreren Ziyā Paşa'nın görülen lüzum üzerine istifā 

ettiği bilgisi (Çetin, 2018:130)  yazılıysa da aslında Paşa, Māliye 

bürokrasisi ile girdiği savaşı kaybetmiş ve görevinden alınmıştır.  

5. Ziyā Paşa'nın Deāvį Nāzırlığı 

Hicri 1279 yılının sonlarında merkeze alınan Ziyā Paşa, Bāb-ı Āli'nin 

önde gelen paşalarının siyāsi çekişmeleri arasında bu kez kısa süreli bir 

Deāvį Nāzırlığı görevinde bulunur. Osmanlı Tanzimat döneminin 
protokol işlerinden sorumlu bu nezāret, ülke siyasetinde aktif ve icracı 

bir görev alanına sahip olmasa da Ziyā Paşa'nın nāzırlık rütbesine 

erişmesi her şekilde dikkate değerdir. Atama kaydında "Meclis-i Vālā 
āzāsından Sa'adetlü Ziyā Bey Efendi Hazretleri'nin Deāvį Nezāret-i 
Behiyyesi'ne icrā-yı me'mūriyyeti" ifadesi vardır. Kendisinden boşalan 

āzālık maaşı ise sābık nāzırlardan Tevfįk Bey'e tahsįs edilmiştir. 
(A.MKT.MHM.278/40. 10 Rebįülevvel 1280/25 Ağustos 1863). Ancak 

Ziyā Paşa bu görevde 3 ay gibi kısa bir süre kalır. Sadāret, Maliye 

Nezāreti'ne yazdığı bir üst yazıyla Dįvān-ı Deāvį Nāzırı Ziyā Paşa'nın 

görevden alındığını, yerine Beylikçi-i Dįvān-ı Hümāyūn Mustafa 
Efendi'nin atandını bildirir. Ziyā Paşa'nın meşhur Amasya 

Mutasarrıflığı'na atanması da yine aynı belge üzerinden gerçekleşmiştir 

(A.MKT.MHM. 287/68. 4 Receb 1280/15 Aralık 1863).  
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6. Ziyā Paşa'nın Amasya ve Çorum Mutasarrıflığı 

Ziyā Paşa'dan evvel Amasya Mutasarrıfı olan Sālih Paşa, Karesi 

Mutasarrıflığı'na gönderilirken ondan boşalan yere Ziyā Paşa tāyin 
edilir, Paşa'nın Amasya macerası bu şekilde başlar (İ.DH.519/35355. 4 

Receb 1280/15 Aralık 1863). Māliye Nezāreti'nin her iki mutasarrıfa 

bağladığı aylık maaş 12.500 guruşdur. Maaş kararını onaylayan 

Sadrazam buyruldusunun tarihiyse, 6 Receb 1280'dir (A.MKT.MHM. 
287/68. 4 Receb 1280) /17 Aralık 1863). Ziyā Paşa atama kararından 

sonra aynı ayın 21. Cumā günü Amasya'ya varır. Ertesi günü Amasya 

Livāsı vilāyet meclisindeki toplantıda pādişāhın atama kararına dair 
irādesi okunur ve Paşa tarafından kaleme alınan göreve başlama yazısı, 

Sadāret'e gönderilir (A.MKT.UM.741/72. 22 Receb 1280/2 Ocak 

1864). Yakın tarihli bir diğer Sadaret yazışmasında Paşa'nın Amasya ile 

birlikte Çorum Mutasarrıflığını da uhdesine aldığı kayıtlıdır 
(A.MKT.UM. 742/24. 23 Receb 1280/3 Ocak 1864). Paşa'nın 

Amasya'daki ilk icraatı ise yine Bosna'da olduğu gibi yolsuzluk ve 

hukuksuzlukların üzerine gitmek şeklinde olmuştur. Devlet, ölçü tartı 
āletleri ve kantarlara dair Dāhiliye Nezāreti aracılığıyla yayınladığı 

İhtisab Nizāmnāmeleri [Çarşı Pazar ve Zabıta İşleri]'ne bazı 

vilayetlerde uyulmadığı yönünde aldığı şikayetlerden bahisle her 
mutasarrıflığa bu konuda dikkatli olunması yönünde emirler 

göndermiştir.  Ziyā Paşa, kendine ulaşan bu yazıya ihtisāb ve kantarlar 

konusunda o makūle hālātın vukū bulmadığını, gerekli denetlemelerin 

yapıldığını ve tespiti hālinde muāmele-i lāzımenin icrā olunacağını 
Sadāret'e arz eder. Arzın altındaki imzāda paşanın sıfatı bu kez 

Mutasarrıf-ı Livā-i Amasya'dır (A.MKT.UM.746/64. 14 Şaban 

1280/24 Ocak 1864).  

a. Göçmen İāneleri 

Paşa'nın Amasya'daki bir başka icraatı Muhācir İskan Komisyonu 

aracılığıyla merkezden taşraya gönderilen göçmenlere dağıtılan iāneler, 
bunlara dair defter ve kayıtların titizlikle tutulması işidir. Paşa, 

göçmenlere yapılan yardımlara dair iāne defterlerinin kopyalarını 

Muhācir İskān Komisyonu'na göndermiş ve defterler aslına uygun 

bulunmuştur (A.MKT.MHM. 296/16. 27 Şevvāl 1280/5 Nisan 1864). 
Zirā Ziyā Paşa'dan önce göçmenlere yapılan yardım ve masraflara bir 

takım irtikap ve yolsuzlukların karıştığı bilgisi belgelerde 

zikredilmektedir (A.MKT.MHM. 780/61. 2 Muharrem 1280 ve 
A.MKT.MHM. 780/77. 2 Muharrem 1280/19 Haziran 1863).  Ziyā 

Paşa'ya aynı yılın sonlarında Prusya Devleti tarafından bir nişān taltif 

edilmiş ve söz konusu nişān Hāriciye Teşrifatçısı Nūri Bey aracılığıyla 
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Amasya'ya gönderilmiştir (HR.MKT. 478/16. 4 Zilkāde 1280/11 Nisan 

1864).1 Paşa bu dönemde yurt içinde ve yurt dışında güçlü bir imaja 

sahiptir ve gelecek vaad etmektedir.  

b. İskilip Sel Felāketi  

Yılın sonunda Çorum İskilip'de bir dolu felāketi yaşanır ve Ziyā Paşa 

yine olay yerindedir (17 Zilhicce 1280/24 Mayıs 1864). Sel felāketini 

Sadāret'e bildiren Paşa, sözlerine doğal afetlerden bahseden Osmanlı 
bürokratlarının standart duā cümleleri ile başlar "Cenāb-ı Hak, 
memālik-i Hazret-i Pādişāhįyi cem'-i āfātdan māsūn ve muhāfaza 
buyursun. Āmin" . Paşanın bölgeden naklettiği bir başka ilginç bilgi 
"dolunun her bir dānesinin 10'ar dirhem vezninde" olduğu ve "tesādüf 
eylediği tarla ve bāğları tārumār eylediği"dir. Ahāli, haylice zarār-zede 
olmuş ise de şans eseri felāketde herhangi bir telefāt olmamıştır 

(A.MKT.UM. 777/60. 27 Zilhicce 1280/3 Haziran 1864). Devletin 
İskilip sel felāketinde vatandaşların mağduriyetlerini gidermek adına 

herhangi bir aksiyon alıp almadığı, belgelerde tespit edilememiştir.  

c. Çerkez Muhācirleri Meselesi 

1281 yılında Orta Karadeniz ve iç kesimlerin en önemli sorunu Samsun 

üzerinden bölgeye gelen Çerkes muhacirlerinin iskānı meselesidir. 

Çerkezistan üzerinden Trabzon ve Samsun'a gelen muhācirler, 
Samsun'a yığılmış ve iç bölgelerde de bu etki hissedilmiştir. Amasya 

Mutasarrıfı Ziyā Paşa, Sadaret'e yazdığı raporda Samsun'a gelen Çerkes 

muhācirlerin bölgeye yığılıp kaldıklarını, pek çoğunun tifo ve ishale 

yakalandıklarını, açlık ve sefalet sebebiyle yarı yarıya telef olduklarını 
acı bir şekilde anlatır. Geri kalanlarının ise iç bölgeye sevk ve iskan 

edilmesinde konusunda dikkatli olunmasına yönelik uyarılarda 

bulunur. Zirā tifo "ilel-i sāriye"dendir [salgın hastalık] ve bu makūle 
hastalık taşıyan kişiler eğer büyük şehirlerde bulunurlarsa bütün ahāliye 

bu hastalığı bulaştırma riskleri vardır. Paşa, göçmen kāfilelerinin 

Amasya içine uğratılmadan Amasya dāhilindeki Ladik'e, Tokat'a ve 
Sivas'a sağ salim ulaştırılmalarını Sadaret'ten talep eder. Paşa, Sivas 

vilāyetinin sevk ve iskan konusundaki tecrübelerine de vurgu yapar. 

Belgedeki dil ve üsluptan, Ziyā Paşa'nın ve Amasya'nın göçmen 

konusundaki kapasitesinin maddi manevi zorlanmakta olduğu 
hissedilmektedir (A.MKT.UM. 806/14. Lef 5. 15 Rebįülevvel 1281/18 

Ağustos 1864).  

                                                
1 Prusyalıların Ziyā Paşa'ya olan ilgi ve teveccühüne ileride değinilmiştir.  
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d. Amasya Hükūmet Konağı Projesi

Yılın bir başka önemli gelişmesi yıkılmaya yüz tutan Amasya hükūmet 

konağının yenilenmesi meselesidir. Uzunca bir süredir Amasya 
hükūmet konağı müşrif-i harāb yani yıkılmaya yüz tutmuştur. Yenisinin 

yapılması için eski konağın arsasının satılması, üzerine de halktan 

yardım toplanması gibi konular, yerel dinamiklerce tasavvur 

edilmektedir (12 Mart 1280). Tam da bu sıralarda konağın 
yakınlarındaki dağdan kopup gelen kocaman bir kaya parçası, konakta 

epey hasar yaratır. Hükūmet dairesi geçici olarak 500 guruş kira ile bir 

başka binaya taşınır. Yeni bir konağın yapılması adına ihtiyaç duyulan 
muhammen bütçe ise yerel yöneticilerin ve Ziyā Paşa'nın hesābına göre 

yaklaşık 190.000 guruştur. Paşa, kış ayı girmeden bu işin çözülmesi 

konusunda Sadāret'ten yardım ister. (25 Safer 1281/30 Temmuz 1864). 

Yeni taşınılan bina için Meclis-i Vālā'dan kira ödeneği çıksa da yeni 
bina meselesi hemen çözülemez (A.MKT.UM. 684/32. 24 Rebįülevvel 

1281/27 Ağustos 1864). Fakat Paşa'nın ısrarlı baskıları sonucu tamir ve 

kiradan ziyāde yeni bir hükūmet konağının yapılması konusunda 
merkez iknā edilir ve padişah tarafından yeni bir konağın yapılmasında 

dair İrāde çıkarılır.  Ayrıca bu iradede yeni yapılacak binada Tapu 

Kalemi, Ticaret Mahkemesi, Evkāf Müdürlüğü Kalemi'ne ayrı ayrı 
yerlerin tahsis edilmesinin yanında medyūnįn ve mücrimįn [borçlular 

ve suçlular] için iki koğuşlu bir hapishāne, bunların üzerinde zaptiye 

görevlileri için ayrı bir yatakhāne yapılması düşünülmektedir. Binada 

yapılması düşünülen diğer bölümler ise atlar için ahır ve evrakların 
muhāfazası için kargįr [taş] bir odadır. Devlet, 190.000 guruşluk 

masrafın 40.000 guruşunun şehir dışındaki mįrį arāzinin satışından 

karşılanmasını, 100.000 guruşunun ise şehirden toplanan vergiye ilave 
edilerek tesviye edilnmesini emreder. Kalan 50.000 guruş ise Mal 

Sandığı'na havāle edilir. Devlet, Paşa'ya inşā sürecine dair tüm kayıtları 

titizlikle tutmasını söyler (İ.MVL.516/23251. 15 Rebįülāhir 1281/17 
Eylül 1864) 1. Bu iradeden sonra hükūmet konağı inşasında yeni bir 

aşamaya geçilir. Konağın inşā işini alan ilk müteahhid, Ali Efendi'dir. 

Ancak inşaat başladıktan kısa bir süre sonra Ali Efendi, ümidsiz 
derecede bir hastalığa yakalanır. İnşaatın ertelenmesini talep eder. 
Ancak yapılan kontratonun bozulacağı gerekçesiyle Sadāret bu talebi 

reddeder. Ali Efendi bunun üzerine mevcut keşif bedellerini aşmamak 

koşuluyla İstanbul'dan gönderilen bir üst düzey kalfa marifetiyle kaba 
inşaatı hızlıca tamamlanabileceğini ve üstünü örtebileceğini belirtir. Bu 

1 Konağın resmi için Ek 3. 
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durumu yine Ziyā Paşa acele bir telgrafla merkeze iletilir. İnşaati Ali 

Efendi' değil, Dersaādet'ten gelen ve ismi belirtilmeyen bu  kalfa 

tamamlar (A.MKT.UM. 807/80. 01 Cemāziyelevvel 1281/2 Ekim 
1864). Paşa, konağın inşasının başlamasından sonra merkeze uzun bir 

teşekkür yazısı yazar. Bu metinde devlet adamı Ziyā Paşa'nın münşį 

tarafını açığa çıkaran hayli edebį ve selįs ifādeler mevcuttur (MVL. 

694/18. Lef.2. 22 Cemāziyelāhir 1281/23 Ekim 1864).  Konak inşaatı 
kısa sürede tamamlansa da  hemen kullanıma açılamamıştır. Zira 

binanın mefrūşātı yāni döşemeleri ve mobilyaları için yaklaşık 50.000 

guruş daha bütçeye ihtiyaç vardır. Ziyā Paşa, Amasya Hükūmet Konağı 
için devlete bağlı Gediklan Çiftliği ve bazı boş arazilerin satılarak 

satıştan gelen parayla mefruşatın karşılanabileceği fikrini Sadāret'e 

teklif eder. Sadaret bunu hemen kabul etmez. En gerekli şeyleri alarak 

binayı kullanılır duruma getirmenin yollarını aramasını emreder. Ziyā 
Paşa ise, Amasya şehrinin Anadolu'nun en önemli [ma'ābir] yol ve 

ulaşım güzergāhlarından birisi olduğunu, yerli yabancı devlet adamı, 

seyyah ve tüccarların buradan geçtiklerini ve hükūmet konağına bir 
şekilde muhakkak işlerinin düştüğünden bahseder. Ayrıca bu binānın 
yār u ağyār [seven sevmeyen herkesin ] nazarında beğenilecek sūretde 
yapılmış olduğu cihetle mefruşāt-ı mukteziyesinin [gerekli eşyaların] 
dahi kendisine uygun olması gerektiğini vurgular. Kaldı ki keşf 

raporlarının makul seviyelerde tutulduğunu, eğerçi hakkıyla lāzım olanı 
yapmak lazım gelirse belki 100.000 guruşın dahi kifāyet etmeyeceğini 
belirterek, istediği paranın mākuliyeti noktasında Sadāret'i iknāya 
çalışır. Vilāyet Meclisi'nden yazılan söz konusu arza Mutasarrıf Ziyā 

Paşa başta olmak üzere Hākim, Müftį, Ser-kātib-i adl [Baş noter], 

Kātib-i Tahrirāt [Yazı işleri müdürü], Müdir-i Evkāf, Müdir-i Zira'at 
dāhil şehrin tüm bürokratları imzā atar (A.MKT.UM. 832/38. 22 

Ramazān 1281/18 Şubat 1865).  

e. Amasya'daki Prusya Konsolosları 

Paşa'nın Amasya'da iken başından geçen bir başka idari gündem, 

Prusyalı tüccarlar meselesidir. Osmanlı ülkesinde ticāret yapan pek çok 

Avrupalı tüccarın yolu bir şekilde kara ulaşımının önemli uğrak 

noktalarından birisi olan Amasya'dan geçmektedir. Bu tacirlerin ilgili 
bölgelerdeki haklarını korumak adına Tanzimat süreciyle birlikte 

Osmanı ülkesinin pek çok yerinde ardı ardına konsolosluklar açılmıştır 

ki bunlardan birisi de Amasya'da açılan Prusya konsolosluğudur. 
Prusya Devleti'nin Amasya'ya amed şod  [gelen giden] edenlerinin 

genel ve özel işlerini görmek için tayin edilen ilk konsolos Jorj 

Krog'dur. Krog'un vefatı üzerine yerine tayin edilen konsolos ise Karl 
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Matos'dur. Karl Matos'un yine kendi özel işleri için Prusya'da 

bulunduğu zamanlarda yerine vekil tayin ettiği kişi Prusya Devleti 

tebe'asından İstro isminde birisidir. Sālih Paşa'nın mutasarrıflığı 
zamanında bu yetki devri işleyişler ile ilgili süreçlerde hiçbir sıkıntı 

yaşanmazken, Ziyā Paşa döneminde konsoloslukla mutasarrıflık 

arasında bāzı müşkilāt vukū' bulmuştur. Bu gelişme üzerine Prusya 

Sefāreti tarafından Sadāret'e şikāyette bulunulmuş ve vekil konsolosun 
Ziyā Paşa tarafından resmen tanınması talep edilmiştir. Zira Paşa, 

konsolosu tanıma konusunda zorluk çıkarmaktadır. Paşa'nın belirttiğine 

göreyse bu anlaşmazlığın sebebi Prusyalu İstefanof'un karıştığı bir 
irtikāb [rüşvet/yolsuzluk] meselesidir. İrtikābı fark eden Paşa, Cezā 
Kānunnāme-i Hümāyūnu'nun 179. maddesi uyarınca ve Liva Meclisi 

kararıyla İstebanof hakkında işlem başlatmıştır. Yerel mahkemede 

görülen dava esnasında İstebanof suçunu itiraf etmiştir.  Davada karara 
itiraz etmeyen Prusya Konsolosu, her ne olduysa daha sonra infazın 

ertelenmesini talep ederek elçilik tercümanı ve Prusya Sefāreti'ni 

ayaklandırmıştır. Konsolosluk, İstefanof'u teslim etmeye 
direnmektedir. Ziyā Paşa'nın Amasya'daki Prusya Konsoloslarına 

zorluk çıkarmasının arka planında belgelerden anlaşıldığı kadarıyla 

mütekābiliyet esāsına göre davranması yatmaktadır. Paşa, irtikāba 
karışan kişi teslim edilmediği için Prusyalılara ait iş ve işlemleri 

yavaşlatmıştır (HR.MKT.515/103. Lef. 2. 11 Şevvāl 1281/9 Mart 

1865). Ziyā Paşa başta olmak üzere bölge yöneticilerine Prusya Devleti 

tarafından bu dönemlerde durduk yere sık sık Nişan ve Madalya takdim 
edilmesinin arkasında, işte Prusya'nın Osmanlı ülkesinde kendisine 

siyāsi ve ekonomik bir alan açma gayesi yatmaktadır.   

Bu dönemde vilayetin iktisadi raporlamaları da yine titizlikle 
tutulmuştur. Maliye Nezāreti'ne ulaşan resmi imzālı defterlere göre 

Amasya Mutasarrıfı Ziyā Bey'in 1281 yılı başlarında maaşı 11.160 

guruş olarak gözükmektedir. Diğer memurların maaşları ise en yüksek 
3.000 [Mal Baş kātibi] ile hademelere verilen 330 guruş arasında 

değişmektedir. Vilāyetin aylık masraflarının toplamı yaklaşık 60.000 

guruş civarında olduğu, bu harcamalara Zabtiye giderleri,  Dağıstan 

Muhacirleri, Nakşibendi Tarikatı şeyhleri ve diğer sosyal yardım 
giderlerinin de dahil edildiği yine bu raporlardan açıkca anlaşılmaktadır 

(ML.MSF.d. 18155. s.2. 6 Cemāziyelāhir 1281/6 Kasım 1864).  

f. Mirlivā Nusret Paşa'nın Uzun Misāfirliği 

Hicrį 1282 (1865) yılı Ziyā Bey'in mutasarrıflık kariyeri açısından 

oldukça sıkıntılı geçmiştir. Bölgede meydana gelen olaylar, doğal 

afetler, yolsuzluk iddiaları ve bazı üst düzey kişilerle yaşadığı 
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anlaşmazlıklar Ziyā Bey'in Amasya'dan ayrılmasına yol açacak olaylar 

silsilesinin fitilini ateşlemiştir. Bu olaylarlar silsilesinin ilki Erzurum 

tarafında muhacir iskānı için görevlendirilen ve Sivas üzerinden 
Amasya'ya gelen Mirlivā Nusret Paşa'nın bitmek bilmeyen 

misāfirliğidir. 1865 Ekim'i başlarında Amasya'ya gelen Nusret Paşa, 20 

gün kadar Amasya'da kaldığı gibi üzerine vazife olmayan işlere de 

karışarak Ziyā Bey'i rahatsız etmiştir. Paşanın bu ziyāretinin 
uzamasının sebebi kendisine sorulduğunda verdiği cevabı ise "harita 

yapmak" olmuş ancak bu cevap Paşa'yı tatmin etmemiştir. Ziya Paşa, 

giderek uzayan ve kendisini rahatsız eden bu ziyaretin bir an önce sona 
ermesi için Mirliva Nusret'i Sadaret'e şikāyet eden bir telgraf kaleme 

alır (A.MKT.UM.873/22. 12 Cemāziyelevvel 1282/2 Kasım 1865).  

g. Diğer Faaliyetleri  

Ziyā Paşa ile ilgili aynı günlere ait bir başka kayıtta Paşa'nın 
yardımsever vechesine dair işāretler vardır. Dersaadet'te çıkan büyük 

bir yangın için Amasya ahālisinden 80-100.000 guruş kadar yardım 

toplayabileceğini belirten ve bunu merkeze yazan paşa, insani yardım 
vesilesi ile sadaret bürokrasisiyle arasını iyi tutmaya çalışır 

gözükmektedir (A.MKT.UM.873/26. 12 Cemāziyelevvel 1282/2 

Kasım 1865). Tüm bu iyi diyaloglara karşın kısa bir süre sonra Ziyā 
Paşa, Canik [Samsun] Mutasarrıfı Atā Bey'le becāyiş etdirilerek 

Amasya mutasarrıflığı görevinden alınır (A.MKT.MHM. 346/43. 18 

Receb 1282/7 Aralık 1865). Bu ani görevden almanın sebepleri daha 

sonra merkeze gelen şikayetlerden ve hakkında açılan soruşturma 
dosyasından anlaşılmaktadır. Şaban ayı başlarında vilayet muhasebe 

defterlerini Mal Baş Katibi Şükrį Bey'e teslim eden Ziyā Bey'in Canik'e 

gitmesine devir teslimden sonra Meclis-i Vālā tarafından ruhsat 
verilmiştir (MVL.717/9. 01 Şaban 1282/20 Aralık 1865).  

7. Ziyā Paşa'nın Canik'e Tayini ve Sonrasında Hakkında Açılan 

Soruşturma 

Amasya Mutasarrıflığı görevinden alınan Ziyā Bey'in yerine gelen 

Mehmed Arif Bey, daha göreve başlar başlamaz kendisine gelen 

şikāyetler üzerine alelacele Ziyā Bey hakkında bir soruşturma açmıştır.1 

34 farklı mahalle muhtarı tarafından yeni mutasarrıfa verilen 

                                                
1 Ahali ve şehrin ileri gelenlerinin Ziyā Paşa hakkındaki şikāyetleri ile söz 

konusu soruşturma ve tahkikat sürecine dair belgeler, ayrı bir yazı konusu 

olacak uzunluktadır. Burada yalnızca şikāyetlerin odaklandığı ana noktalara 

değinilmiştir. U.S.  
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mahzardan [toplu dilekçeden] yola çıkan bu soruşturmada, ilk olarak 

Ziyā Bey'in hükūmet konağı işini Sabık Antep Nāibi Lutfullah 

Efendi'ye, Mekteb-i Rüşdiye inşāsını da belde-i vücūh'dan [şehrin ileri 
gelenlerinden] Hacı Hasan Ağa'ya yaptırmayı teklif etdiği, kabul 

etmemeleri üzerine de devlet gücüyle ikisinin üzerine gittdiği, başlarına 

belalar açtığı, birkaç kez hapsettirip tutuklattığı ve her fırsatta 

hakaretler yağdırdığından şikāyet edilmektedir (İ.MVL.546/24528. 
Lef.1-4). Yine konak inşaatı maliyetini üç kat fazla gösterilip bağlı 

kazalardan ekstra vergi talep ettiği, sağlam olmasına rağmen konak 

civarındaki Helkes Köprüsü'nün yanına gereksiz yere yeniden bir köprü 
yaptırdığı, tüm kaza müdürlerinin sebepsiz yere yerlerini değiştirdiği, 

kendi mizācına muvāfık müdürler tāyin etdiği, çarşı merkezindeki 

bedestende bulunan dükkān sahiplerinden ise bedesteni tamir etmek 

maksadıyla gereksiz yere para toplayıp tamiratı yapmadığı, hatta 
bedestenin kurşunlarını sattığı gibi konular da şikāyet başlıkları 

arasındadır. Ayrıca  Amasya'ya 3 saat mesafedeki Ezine'de ve 

Kurdan'da iki han yaptırıp kerestelerini zorla halktan aldığı ve kış günü 
bu keresteleri zorla taşıtarak hayvanlarını telef etdiği, 1281 senesi 

Ağnam vergisi toplama ihālesine müdāhale edip kendisine yakın 

komisyon āzāsına ihāleyi verdiği, ırmak civarında ve çevreye zararı 
olmayan dükkanları şehre gelir gelmez zorla yıktırdığı, Selağzı 

mevkiindeki mezarlığı zorla kaldırtdığı, bu esnada göçmenleri ücretsiz 

çalıştırdığı ve ortalıkta fazladan kemiklerin kalmasına sebep olduğu,  

gereksiz imar işleri yaparak halktan zorla para topladığı, kendine yakın 
kaza müdürlerine diğer müdürlerin 10 katı kadar yani 5-6.000 guruş 

maaşlar tahsis ettiği de iddialar ve şikayetler arasındadır. Muhtarların 

iddiālarına göre "Ziyā Bey Hazretleri ibtidā-yı me'mūriyetinden bu ana 
gelinceye kadar hiç bir işi şer'-i şerįf ve nizām-ı seniyyeye tatbįk 
etmemiş"dir (İ.MVL.546/24528. Lef.2). Uzun soruşturmalar sonucu 

yayınlanan padişah İrādesinde söz konusu şikāyetlerin "įmārāt-ı 
belediye ve tesviye-i tarįk ve ma'ābir" [belediye ve imar, iskan işleri, 

yol çalışmaları] e dair oldukları, yeni Mutasarrıf Atā Bey'in bu konuya 

dair rapor ve tahkikatının yeterli olduğu, ayrıca bir tahkįk memuru 

gönderilmesine gerek olmadığı, fakat şikāyetlerin yine de dikkate 
alınacağı bildirilmiştir. (İ.MVL.546/24528. Lef. 24. 28 Şaban 1282/16 

Ocak 1866).  Fakat Sadāret,  Ziyā Paşa'yı yeni görev yerin olan Canik'te 

ahāliye daha yumuşak davranması konusunda uyarmaktan da geri 
durmamıştır. (A.MKT.UM. 888/54. 4 Ramazān 1282/21 Ocak 1866). 

İmār, iskān işlerinde toplumun tüm kesimlerinin aynı anda memnun 

edilmesinin mümkün olmadığı ve taşra mütegallibeleri ile hükūmet 

temsilcileri arasında hemen her dönem gerilimlerin yaşandığı 
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düşünüldüğünde dönemin şartlarında devletin, Ziyā Paşa gibi icrācı ve 

hırslı bir tanzimat paşasının arkasında durması gayet normaldir.  

Amasya'ya bu dönemde gönderilen en son Mutasarrıf, Hersek 
Mutasarrıfı Cāvid Bey'dir. (A.MKT.MHM.351/14. 27 Şevvāl 1282/15 

Mart 1866). Ziyā Paşa'nın Canik mutasarrıflığı dönemi, senenin 

ortalarına kadar önceki görev yeri olan Amasya'daki iddialara dair 

yazışmalar ve karşı cevaplarla geçmiştir. (İ.MMS.32/1316. 16 
Rebįülevvel 1282 ve A.MKT.UM.928/73. 29 Rebįülāhir 1283/10 Eylül 

1866). Fakat tam da bu dönemde Ziyā Paşa ile ilgili belgeler ve tarihi 

kayıtlar bu tarihten itibaren ansızın sessizliğe bürünür. Paşa'nın yolunun 
İttifāk-ı Hamiyyet Cemiyeti [Yeni Osmanlılar] ile kesişmesinin bu 

sessizlikle bir ilgisi olsa gerektir. 

8. Muhalif Saflarla Yollarının Kesişmesi, Avrupa'ya Kaçış ve İstanbul'a 

Dönüş Süreci 

Aynı yıl paşanın İstanbul'a tekrar çağırılıp merkeze çekildiği, bu 

dönemde Muhbir Gazetesi'nde siyasi eleştiriler yazdığı ve İttifāk-ı 

Hamiyyet Cemiyeti [Yeni Osmanlılar] ile temaslar kurduğu edebiyat 
tarihlerinde bildirilmektedir. (Uçman, 2013:476). Edebiyat tarihleri ve 

araştırma eserlerinde ayrıca Ziyā Paşa'nın ayrıca 1283 (1866) yılında 

kendisi gibi meşrūti yönetim taraftarı olan Osmanlı entellektüelleri ile 
birlikte padişahlık sistemini eleştiren faaliyetlerin içinde bulunduğu 

yazılıdır. Bu dönemde yine Mısır hānedanlığında hak iddia eden ve 

ayrıca Osmanı merkezi idaresine muhalif olan Mustafa Fazıl Paşa'nın 

daveti, Courrier d'orient Gazetesi sahibi Giampietri ve Fransız 
büyükelçisi Bouret'in yardımlarıyla Ziyā Paşa gizlice Paris'e kaçar. 

Muhaliflerin safına katılır. Burada Namık Kemal'le birlikte Hürriyet 

Gazetesi'ni çıkarır. 3 yıl kadar Paris'te ve Londra'da yaşayan Paşa, 
Sadrazam Mehmed Emin Ali Paşa'yı eleştiren Rüyā ve meşhūr Terkįb-

i Bend'ini Avrupa'da bulunduğu yıllar içerisinde kaleme almıştır. 

(Uçman, 2013:476). Devlet, bu yıllarda padişahlık kurumu başta olmak 
üzere Osmanlı yönetimine dair siyasi eleştirilerin yoğun olarak 

yayınlandığı pek çok gazetenin  ülkeye girişini engellemek için yoğun 

bir çaba sarf etmektedir. Paşa'nın da yazdığı Muhbir / İng. Moukhbir 
bunlardan birisidir (HR.İD. 1429/20. 07 Mayıs 1868). Devletin sansür 
girişiminde bulunduğu bir diğer gazete ise Londra'da basılıp Fransa 

Posta vapurları vasıtasıyla Suriye Vilāyeti üzerinden Osmanlı ülkesine 

külliyetli bir şekilde girmek olan Hürriyet'dir (HR.MKT.637/14. 4 
Şaban 1285/20 Kasım 1868).  

Bu dönemde 5 kez sadrazamlık görevinde bulunan -ki toplam görev 
süresi 8 yıldan fazladır- Abdülaziz devrinin önde gelen siyasi 
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figürlerinden ve meşrutiyet yanlısı muhalif çevrelerin en nefret ettiği 

Tanzimat paşalarından olan Mehmed Emin Ali Paşa, 1871 ortalarında 

21 Cemāziyelāhir 1281'de vefāt eder. Yerine bir gün sonra 22 
Cemāziyelāhir 1288'de Mahmud Nedįm Paşa ilk kez sadrazam olarak 

tayin edilir (İ.DUİT.190/35. 22 Cemāziyelāhir 1288/ 8 Eylül 1871). 

Mehmed Ali Paşa'ya göre daha ılımlı ve sakin olan Mahmud Nedim 

Paşa'nın bir yıllık görev süresi boyunca pek çok siyasi sürgün gibi 
değişen ve yumuşayan siyasi konjonktürü fırsat bilerek İstanbul'a 

döner. Dönenlerden birisi de  Ziyā Paşa'dır. 1 İbnülemin, Abdülaziz'in 

saltanatının son, Ziyā Paşa'nın ise Avrupa'dan dönüşüne tesadüf eden 
dönemlerde yaşananları Süleyman Nazįf'in İki Dost adlı eserinden 

şöyle nakleder: "Sultān Azįz'in hal'ine kadar Ziyā Paşa, İstanbul'da 
menkūb kaldı. Magosa mahbūsu [Nāmık Kemāl] bir necāt-ı karįbden 
ümidvār değilken İstanbul menkūbu vak'a-i hāl'in tehaddüs etmek üzere 
olduğundan hem haberdār, hem mes'elede fi'ilen medhāldār idi. Hal'in 
erkānından Midhat Paşa, Ziyā Paşa vāsıtasıyla ve Ziyā Paşa da o vakit 
velįahd bulunan Sulān Murād'ın tabįbi Doktor Kapliyonu tavsįt ederek 
tasavvurāt ve mukarrerāt-ı vākı'adan pādişāh-ı müstakbeli haberdār 
ediyordu.  Hele hiç şübhe yokdur ki Abdülazįz'in tevālį-i seyyi'ātından 
ziyāde kendi ibdār ve menkūbiyetinin temādisi, Ziyā Paşa'yı eski 
efendisinin aleyhine sevk etmişdi" (İnal, 1940:2043). Saray ve Bāb-ı 

Ālį koridorlarında yaşanan bu ikbāl ve gelecek tasavvurlarına dair 

dedikodular,  muhtemelen gelmekte olan yeni döneme karşı üst düzey 

bürokratların pozisyon alma girişimleri olarak yorumlanmalıdır. Ziyā 
Paşa da diğerleri gibi Veliahd Murad ve Şehzāde Abdülhamid'in başa 

geçme ihtimallerini masada tutmakda, kariyerinin en güzel yıllarını 

1 Mehmed Süreyyā Bey, Sicill-i Osmānį (Süreyya, 1996: 1716) isimli 

biyografik eserinde Ziyā Paşa'nın Hicrį 1283'de Meclis-i Vālā Āzāsı, 1284'de 

Kıbrıs Mutasarrıfı, 1289'da İcrā Re'isi, 1291'de Şūrā Āzāsı, 1291'de Ma'arif 

Müsteşarlığı vs. gibi görevlerde bulunduğunu yazmışsa da bunlara detaylı 

atama, tayin, tevcih, nakil, tayin vs. belgesine ulaşılamamıştır. Adana Valiliği 

yapan iki farklı Ziyā Paşa ise, benzer araştırma eserlerinde birbirine en çok 

karıştırılan isimlerdir.  Osmanlı'nın son döneminde devletin üst kademelerinde 

görev alan bürokratlar Ziyā Bey, Ziya Efendi, Ziyā Paşa, Abdülhamid 
Ziyāeddin Efendi ve Ziyaeddin Efendi'ler yine sıklıkla birbirine 

karıştırılmışlardır. Bu ve benzeri durumlarda dair daha sağlıklı yorumlar 

yapılabilmesi adına biyografi çalışmalarının resmi arşiv kayıtları üzerinden 

sürdürülmesi, akademik pozitivist/tarihselci yönteme dayalı edebiyat 

araştırmalarının daha yoğun bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tanzimat 

edebiyatının önde gelen şahsiyetleri üzerine bu metoda dayalı bir çalışma, 

tarafımızdan sürdürülmektedir. U.S.  
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yaşadığı Abdülaziz devrini bir nevi eleştirel bir gözle yeniden 

değerlendirmektedir.  

9. Ziyā Paşa'nın Ma'ārif Müsteşārlığı ve Sūriye Vāliliği 

Hicri 1293 yılının sonlarına ait bir atama belgesinde bu kez Ziyā 

Paşa'nın Sūriye Vāliliği'ne tayin edildiği yazılıdır. Sūriye Vālisi Nāşid 

Paşa'ya Sadāret Mektūbį Kalemi'nden çekilen telgrafta Sūriye Vilāyeti 
Valiliği'nin Ma'arif Müsteşarı Ziyā Paşa uhdesine tevcihinin muktezā-
yı İrāde-i seniyye'den olduğu bilgisi mevcuttur.  Nāşid Paşa'ya ayrıca, 

devir teslim yapılana değin tüm görevlerini hakkıyla yerine getirmesi 

emredilmiştir (A.MKT. UM.1528/96. 20 Zilhicce 1293/6 Ocak 1877). 
1 Atamaya dair padişah irādesi 4 gün sonra yayınlanıp ilgili menşūr-ı ālį 

paşaya tevcih edilir (İ.DH.738/60440. 24 Zilhicce 1293/10 Ocak 1877). 

Nāşid Paşa ise uzak coğrafyalara atanıp zarūrete düşmemek istediğini 

belirten bir yazıyı Sadāret'e yazarak Hicāz Vilāyeti'nde herhangi bir 
memuriyete atanmasını talep eder (A.MKT.UM. 1529/43. 22 Zilhicce 

1293/10 Ocak 1877). Ziyā Paşa, Sūriye Valiliği'ne atandığı günlerde ise 

her nedense İzmir'de bulunmaktadır. Görev yerine gitme işini 
geciktiren Ziyā Paşa, taşralarda görev yapmanın zorluklarından 

bahseden ilginç ve talepkār dillli bir arzı Sadāret'e yazar. Arzında 

taşrada bulunan konsolosların bile Birinci Rütbeden Mecįdį-i Osmānį 
nişanlarını hāiz olduklrını, hatta selefi Nāşid Paşa'nın da bu rütbeye hāiz 
olduğunu, kendisininse ikinci dereceden bir nişāna sahip olduğu için 

padişahı iyi temsil etmede bir takım sıkıntılar yaşayabileceğini eğer bu 

gerçekleşirse üzüleciğinden bahseder. Kendi nazarında en büyük 
rütbenin pādişahın hüsn-i nazarına muvaffak olmak olduğunu söylese 

de aslında açıkça ikbal ve bir üst rütbe beklentisi içerisindedir 

(A.KMT.UM. 1533/43. 10 Kānūn-ı sānį 1292/ 22 Ocak 1877). Aynı 
belgenin eklerinde Sadāret'in paşaya cevabı da bulunmaktadır.  Sadaret 

sert bir cevapla paşanın görev yerine gitmesini, nişan beklentisi ile 

İzmir'de beklemek ve geciktirmek kadar yakışıksız bir şey olmadığını 
emreder. Zira mahallin mesālih-i meşgūliyesi yüz üstüne kalmaktadır. 
(9 Muharrem 1294).2 Bu görevi geciktirme sürecinde Paşa'yı boş 

                                                
1 Ziyā Paşa'nın Suriye Valiliği'ne atandığı dönemde bir başka Ziyā Paşa, Esbāk 

Bingāzi Mutasarrıfı Ziyā Paşa, Van Mutasarrıflığı'na tayin edilmiş, kısa bir 

süre sonra Van Mutasarrıfı iken vefat etmiştir. (A.MKT.UM.1502/82. 4 Şaban 

1293/25 Ağustos 1876 ve A.MKT.UM. 1527/53. 11 Zilhicce 1293/28 Aralık 

1876). Bu durum bir önceki dipnottaki tespitin güzel bir örneğidir.  
2 Bu esnada kısa bir süre önce Hicri 1293 yılının sonlarında (31/08/1876) 

Sultān İkinci Abdülhamid tahta geçmiş, devlet bürokrasisinde ve devletin 

hükūmet etme biçiminde bir takım değişikliklerin yaşanacağı sezilmeye 
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bırakmak istemeyen Sadāret, İzmir'de bulunan Paşa'dan bazı rapor ve 

analizler ister. Bunlardan birisi La Turqueie isimli Fransız gazetesinin 

31 Janvier 1877 (31 Ocak 1877)  tarihli nüshasının tetkikidir. Gazetede 
23 Aralık 1876'da ilan edilen Meşrūtiyet ve dönüşen Osmanlı devlet 

yapısına dair dönemin Fransız devlet ve hükūmetinin görüşlerine dair 

kapsamlı bir yazı bulunmaktadır.1 Gazetenin İzmir menşeli bilgi 

kaynağına göre Osmanlı tebe'asıdan bazı kişiler "Padişah, cümlemizin 
hādimidir, ziyāde bir şey değildir,. Kānūn-ı Esāsį'yi kendüleri įlān etmiş 
olduklarından bu kefiyet kendüleri içün bir mefharet-i ebedįyedir. Bir 
zātın irāde-i āmmeyi iknā edebileceğinie įtikād etmek esįr olan kavmin 
işidir" yollu düşünceler serd etmektedirler. Yine gazete, bu tip haberleri 

yaparken Osmanlı bürokratlarından bilgi aldığının da įmā etmektedir. 

Merkezi idare, yabancıları bilgi kaynağı ve muhbiri olarak Ziyā 

Paşa'dan şüphelenmektedir. Fakat Aydın Vālisi bu süreçte Ziyā 
Paşa'nın arkasında durur. Vālilik, Sadāret'e yazdığı arzda Ziyā Paşa'nın 

da yabancılarla görüşmüş olduğunu ancak Kānūn-ı Esāsį hakkında 

"devletce en son bir tedbįr olduğundan ve bekāsı lüzūmundan bahisle 
ahkāmından istifādeye çalışılmasını teşvįk edici sözler söylediğinden" 

bahsetmiştir. Bu tarz benzer dedikoduların çıkmasının sebebibin 

Paşa'nın "İzmir'de lüzūmundan ziyāde ikāmet ve bu gibi musāhebetden 
mütevellid " olduğu bilgisini vermiş (A.MKT.UM. 1537/44. 27 

Muharrem 1294/11 Şubat 1877) ve Ziyā Paşa'yı başına gelebilecek 

olumsuz bir senaryodan kurtarmıştır. Aydın valisi her ne kadar Ziyā 

Paşa'yı koruyan bir metin kaleme almışsa da, gazetenin Ziyā Paşa'dan 
bilgi alarak bu tip haberleri yapmış olabileceği ihtimali üzerine ilgili 

gazetenin paşaya devlet tarafından mahsustan gönderilmiş olması, yine 

kuvvetle muhtemeldir ve bu da yine II. Abdülhamid döneminin 
yaşanacak gelişmelerin ayak sesleri olarak yorumlanabilir. Valilik, 

ilgili yazının son kısmında Paşa'nın Rodos ve Kıbrıs'a uğrayarak 

Beyrut'a gidecek olan Nemçe Vapuru'na binerek görev yerine gitmiş 
olduğunu da yazar. Ziyā Paşa'nın Sūriye'deki görev süresi ve 

faaliyetlerine ilişkin pek bir bilgi ve yazışmaya ise ulaşılamamıştır.  

10. Ziyā Paşa'nın Konya Vāliliği

Kısa süreli Sūriye Vāliliği görevinden sonra Ziyā Paşa Konya'ya tāyin 
edilir. Tayin kararına dair bir irāde metni tespit edilemese de bu 

atamanın 1295 yılının ilk aylarında olması muhtemeldir. Zira dönemde 

başlanmıştır. Sadāret'in sert cevabı bunun doğrudan bir yansıması olarak 

düşünülebilir. U.S.  
1 İlgili belgenin ekinde gazetenin 31 Ocak 1877 tarihli nüshası bulunmaktadır. 
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Ziyā Paşa, Konya'dan yeni atanan sadrazamlardan birine tebrik telgrafı 

çeker (A.MKT.UM. 1577/44. 29 Cemāziyelevvel 1295/31 Mayıs 

1878).  Bu tebrik muhtemelen 28 Mayıs-4 Haziran 1878 tarihleri 
arasında 7 gün süreyle görev yapan Mütercim Mehmed Rüşdü Paşa 

olmalıdır. Paşa Konya'da da fazla görev yapamadan doğrudan Adana'ya 

tayin edilir. Tayin kararı eline ulaştığında, Konya ahālisinin kendisinin 

başka ile gitmesinden memnun olmadığı ve üzüldükleri yolunda bir 
telgrafı kaleme alması, Paşa'nın Adana Valiliği'ne gitmeye ilk başlarda 

pek de gönüllü olmadığı şeklinde yorumlanabilir (A.MKT.UM. 

1282/78. 19 Haziran 1294/1 Temmuz 1878). Konya Valiliği görevinin 
kısa sürmesinin doğrudan sebebi bilinmese de daha önce herhangi bir 

kaynakta zikredilmeyen imzasız bir jurnalin buna yol açmış olması 

muhtemeldir. Konya Valisi Ziyā Paşa'yı merkeze şikāyet eden bu 

jurnalde, Paşa'nın siyāsį suçluları himāye etdiği ve hükumeti sertçe 
eleştirdiğine dair bir takım beyan ve ifadeler yazılıdır. Buna göre 

"Konya Vilāyeti Vālisi Ziyā Paşa mukaddemā Avrupa'daki neşriyāt-ı 
kāsibe-i vak'asına bir başka süs vererek muharebe-i mündefi'ada asākir-
i Osmāniye'nin ma'neviyātını ser-rişte-i ittihāz ederek ahāliyi idāre-i 
hāzıradan ve daha açıkçası 600 küsūr seneden beri muhyį-i mülk ü 
millet olan hāndedān-ı zįşān-ı saltanat-ı seniyyeden müteneffir 
etdirecek sūretde idāre-i lisān eylemekdedir. Paşanın Avrupa'da 

savunduğu muhalif fikirlerini ve hānedānın yasal meşrūiyetini 

sorgulayan yorumlarını Konya'da da devam ettirdiği isimsiz jurnaldeki 

iddialar arasındadır.   Paşa ayrıca,  "kendisiyle hem-hāl olmayanlara 
aslā ve kat'en yüz vermeyerek her sūretle efkār-ı bedkārānesine 
teb'aiyet eden bir kaç haşerātı karįn-i meclis-i hās ederek her gece akd-
i encümen-i işret ve envā-yı kelimāt-ı gayr-i meşrū'ayı evrāde-i zebāna 
cesāret etmekte" dir. Paşanın bir diğer şikāyete konu olan özelliği kendi 

görüşlerine muhalif kimseyi yanına yaklaştırmaması, içki ālemlerinde 

devleti sert bir dille eleştirmesidir. Yine İzmir'de Hürriyet gazetesi gibi 
muhalif çevrelerden dostu olan Menekşeli-zāde Emįn Efendi'nin 

biraderi Sālih'i, eğitimsiz ve diplomasız olmasına rağmen Antalya'da 

bir memuriyete atamıştır. Paşayı kötüleyen, adeta habse tıkılmasını 

isteyen jurnaldeki benzeri iddialar uzayıp gitmektedir 
(Y.PRK.AZJ.2/35. Yıl 1295. Ay ve gün yok).  Buna benzer jurnaller 

Abdülhamid devrinde pek çok bürokratın ani görev değişikliklerin ana 

sebeplerindendir ve daha Abdülhamid'in göreve geldiği günlerden 
itibaren bu isimsiz jurnal çarkı yoğun bir şekilde işletilmeye 

başlanmıştır. Konya'dan Adana Vilayeti'ne Ziyā Paşa'nın tayin 

edildiğine dair Sadāret emrinin tarihi ise 12 Cemāziyelāhir 1295'dir. 

Emirde Adana'ya varınca devir teslim töreninin yine hakkıyla yapılması 
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istenmektedir (A.MKT.UM. 1580/47. 12 Cemāziyelāhir 1295/13 

Haziran 1878). 

11. Ziyā Paşa'nın Adana Vāliliği 

a. Kozanoğlu İsyānı 

Ziyā Paşa'nın Adana'ya atandığında karşılaştığı ilk büyük sorun 

hükūmete başkaldıran Kozanoğulları vakasıdır. Ziyā Paşa, konuya dair 

merkeze yazdığı ilk raporda, hükumet merkezi olan Sis kazası 
memurları görev icabı merkeze dört saat mesafedeki yaylak mahalli 

olan Çatma'da iken yine oraya on dört saat mesafedeki Baylan Köy'ün, 

Kozanoğlu tarafından teslim alındığı ve devletin resmi evraklarına el 
konulduğundan bahsetmektedir. Kozanoğlu ayrıca tüm devlet 

memurlarının Kozan'ı terk etmelerini istenmiştir. Olaya el koyan Adana 

Valisi Ziyā Paşa, Kozan Tabur Ağası Ahmet Ağa'nın emrindeki zabit 

ve neferlerle isyanı bastırmak üzere bölgede görevlendirilmiştir 
(A.MKT.UM. 1592/4. 28 Şaban 1295/27 Ağustos 1878). İsyan kısa 

sürede bastırılmış ve şākįlerden [isyancılar] Payaslı Küçükali-zādeler, 

Kozanoğlu Hamza ve Alibekir-oğlu Ali Ağa derdest edilerek Adana'da 
muhafaza altına alınmışlardır (A.MKT.UM. 1592/22. 29 Şaban 

1295/28 Ağustos 1878). Kozanlı bir başka isyancıysa Kozanlı Ahmed 

Paşa'dır. Devleti iğfāl ve gasp-ı hükūmet etmeye çalışan bu zātın 
affedilmesi için ön şart olarak bölgeyi terk edip Konya tarafına siyasi 

sürgün olarak gitmesini Sadāret, Ziyā Paşa araılığıyla emretmiştir 

(A.MKT.UM. 1592/41. 01 Ramazān 1295/29 Ağustos 1878). O aralık 

tebdįl-i havā etmek yani tatile çıkmak için fırsat kollayan Ziyā Paşa, 
yaşanan hadiseler üzerine tatil fikrinden caymıştır. Sadāret'e yazdığı 

telgrafta tatil fikrinden caymasını "Zuhūra gelen Kozan hādisesi üzerine 
artık tebdįl-i havā gibi fikirler bi'l-cümle zihnimden çıkıp şimdilik 
merkezde ikāmetle geceli gündüzlü şu gā'ilenin def-i mazarrātı 
esbābına hasr-ı vücūd" ifadeleriyle dile getirir (A.MKT.UM. 1592/58. 

3 Ramazān 1295/31 Ağustos 1878). Kozanoğlu hādisesi birkaç ay daha 
devām etse de Kozanoğlu Ahmed Paşa'nın Sis'e gelip devlete sığınması 

ile Kozan meselesi son bulur ve Ziyā Paşa bunu büyük bir 

memnuniyetle yeni durumu Sadāret'e iletir (A.MKT.UM. 1597/71. 11 

Şevvāl 1295/8 Ekim 1878).  
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b. Vilāyet Defterdārı Hakkı Bey'le Yaşanan Anlaşmazlık  

Hicri 1296 yılı başlarında Ziyā Paşa, vilāyet bütçesinin yönetimi 

konusunda Vilāyet Defterdārı Hakkı Bey ile büyük sorunlar yaşar.1 
İkisinin birbiri aleyhine yaptığı suçlamalar ve iddialar üzerine Sadāret, 

Mirlivā Ākif Paşa'yı olayı soruşturmak üzere Adana'ya göndermiştir. 

Akif Paşa, vali ve defterdar arasındaki anlaşmazlığın ana sebebini her 
iki tarafın peydā etdiği tarafgįrleri vāsıtasıyla hilāfgirānı aleyhinde 
iş'ārāta kıyām etmeleri olarak özetlemiştir. Bu anlaşmazlık, Akif 

Paşa'ya göre hilāf-ı rızā-yı ālį hālāta sebebiyet vermekte, yani pādişāhın 

yaşanmasını istemeyeceği olaylara yol açmaktadır. Yine bu durum 
devletin bölgedeki teşebbüsāt-ı ıslahātkārānesine külliyen mugāyir yāni 

reform ve ıslahatlarını engelleyici şeylerdir ve devletin imajını 

sarsmaktadır. İkili arasıdaki anlaşmazlığın detaylarında Seyhan 

Nehri'ne yapılacak sedlerin finansmanı, Dįvān Caddesi'ni çarşı projesi 
ve şehirdeki vakıf arazi ve mülklerinin kullanımındaki tercihler ve 

yorum farkları yatmaktadır (A.MKT.UM. 1623/7. 11 Cemāziyelevvel 

1296/3 Mayıs 1879). Çukurova'da iskān olunan aşįretler meselesi ile 
yine şikāyet konusu olan Ziyā Paşa'nın idārį karar ve uygulamaları 

Şūrā-yı Devlet'te görüşülmüş, Ākif Paşa bu olayla ilgili çok kapsamlı 

bir raporu daha merkeze iletmiştir (İ.ŞD. 45/2413. 21 Rebįülāhir 
1296/14 Nisan 1879).2  

c. Tarsus Amerikan Konsolosunun Şikāyeti 

Paşa'dan Adana'da anlaşmazlık yaşadığı tek kişi Vilāyet Defterdārı 

Hakkı Bey değildir. Tarsūs'da mukįm Amerikan Konsolosu Mösyo 
Döpas'ın iki arabasına vālilikçe el konulup uzun bir süre sonra harap bir 

hâlde konsolosa geri teslim edilince konsolos, Ziyā Paşa hakkında 5 

sayfa şikāyet dilekçesi yazmış, paşayı hem Sefāret'e hem de Sadāret'e 
şikāyet etmiştir. Konsolosu haklı bulan ya da bulmak zorunda kalan 

sadaret, böyle küçük meseleler üzerinden diplomatik krizler 

çıkarılmaması, olayın hüsn-i sūretle çözüme kavuşturulmasını ve 
konsolosun gönlünün alınması için mağduriyetinin giderilerek 

kendisinin taltįf edilmesini paşaya emretmiştir (HR.MKT.1081/58. 20 

Receb 1296/10 Temmuz 1879). 

                                                
1 Bu anlaşmazlık ve sonrasında yaşanan gelişmeler de yine ayrı bir yazı konusu 

olacak belge külliyatına sāhiptir.  
2 Aşiretlerin iskānı ve Ziyā Paşa'nın bu süreçteki uygulamaları da yine ayrı bir 

yazı konusu olacak genişliktedir. 26 belgelik bu soruşturma evrakları aynı 

zamanda bölge ve dönemin tarihine ışık tutmaktadır.  
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d. İranlılarla Yaşanan Anlaşmazlıklar 

Ziyā Paşa'nın sert yönetim üslubundan rahatsız olan bir başka grup 

İranlılardır. Son yüzyılda Osmanlıların doğu ve güney sınırlarında 
yoğun ticari faaliyetlerde bulunan İranlı tüccarlar, yerel dinamiklerle 

aralarını her daim iyi tutmak istemekte ve esnek bir iletişim zemini 

aramaktadırlar. Paşa'nın devletçi tarafı ile bu beklentiler çakışınca 

İranlılar da Ziyā Paşa'yı yine merkeze şikāyet ederler. Şikāyet 
konularının başında İranlıların hayvanlarını taşımacılıkta ücretsiz 

kullanılmaya zorlanması, bazı İranlıların redif taburuna asker 

yazılması, bazı İranların cināyet şüphesiyle hapsedilmesi, bazılarının 
resmi belgelerinin kabūl edilmemesi, Mersin'deki İran şehbender 

vekįlinin yakınlarını taciz edenlerin serbest bırakılması, ayrıca 

şehbenderin mağazasını kapatıp eşyalarını yasadışı bir şekilde satması 

gibi mevzular gelmektedir (HR.MKT. 1085/33. Lef. 3. 22 Şaban 
1296/11 Ağustos 1879).  

e. Paşa'nın Adana'daki Diğer Faāliyetleri 

Ziyā Paşa, Adana'da çalışmalarından memnun olmadığı bürokrat ve 
memurları görevden almakta hiç tereddüt etmemiştir. Cebel-i Bereket 

Mutasarrıfı Kemal Efendi'nin azli (ŞD. 2118/64. 11 Şevvāl 1296/28 

Eylül 1879) ve Tarsus Mal Müdürü Nābį Efendi'nin görevden alınması 
(ŞD. 2897/6. 29 Şevvāl 1296/16 Ekim 1879) bunlara iki güzel örnektir 

ve her iki bürokrat da adālet talebiyle Paşa'yı Sadāret'e şikāyet 

etmişlerdir. Şikāyet dilekçelerinde sıklıkla vurgulanan bir başka mevzu, 

paşanın Avrupa'da bulunduğu yıllardaki aşırı muhalif geçmişidir. Söz 
konusu ihānet bagajı,  şikāyetlerde sıklıkla paşaya bir sıfat olarak 

yakıştırılmaktadır.  Adana āhālįsinden yirmi beş kişi tarafından yazılan 

bir başka mahzar, kaleme alan kişilerce "feryād-nāme" olarak 
adlandırılmakta, paşadansa "menafį-i zātiyesi içün umūma kan 
ağlatmakda olan meşhūr Ziyā Paşa" şeklinde bahsedilmektedir. Bu 

mahzarın ana konusu, yine Dįvān Caddesi'nde yapılan ve civardakileri 
memnūn etmeyen bazı bayındırlık işleridir (HR.TO.556/5. 24 Safer 

1296/17 Şubat 1879).  

f. Görevden Alınma Süreci   

Ziyā Paşa'nın Adana Vāliliği'nin son dönemi yine şikayetler ve 
tartışmaların gölgesinde geçer. Daha 1297'yılının başlarında paşanın 

bölgedeki uygulamaları Şūrā-yı Devlet'te üst düzey tartışmaların 

konusu olmuştur. Tartışmaya mevzu olan şikāyet konularından  ilki 
şehir merkezindeki çarşının sakaflarının [çatılarının] yaptırılmasının 

gecikmesi ve yolsuzluk iddialarıdır. Diğer şikāyet konusu ise Seyhan 
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Nehri'ne açılan arıklar ve nehrin mecrāsının düzenlenmesi ve 

güzergahları konusunda alınan kararların ittifak birliği ile 

gerçekleşmemiş olmasıdır. Üçüncü şikāyetse, Tarsūs āşār vergisinin 
toplanmasının Paşa'nın mühürdārı olan Rāgıp Bey'e bilā-müzāyede 

[açıka artırma ve ihāle süreci işletilmeden] havāle edilmesi konusudur. 

Bir başka konu,  kanuna aykırı bir şekilde Konya'daki zāhiresini 

nakletmesi için Elçici-oğlu Anastaş'tan yüz altın rüşvet aldığıdır. 
Ayrıca Paşa'nın Mersin İskelesi'nde aldığı yerleri kıymet-i 
hakįkįyelerinden dūn bedel ile kapatmış olması ve görevini kötüye 

kullanması da bu iddialar arasındadır. Paşa, Adana'da asākir-i zabtiye 
için alınması lāzım gelen elbise ve yağmurlukları Avrupa'dan oldukça 

kalitesiz ve fāhiş fiyata yaptırmıştır. Uzayıp giden benzer  şikayet 

listesindeki iddiālar bir hayli ürkütücüdür. (ŞD.2118/61. 01 Muharrem 

1297/15 Aralık 1879). Defterdar Hakkı Bey ile arasındaki iddialar ise 
daha sonra dāvā konusuna dönüşmüş (ŞD.281/47. 29 Safer 1297/11 

Şubat 1880) ve tüm bu yaşanan gelişmeler üzerine Ziyā Paşa görevden 

azledilmiştir. Görevden alınması hakkında çıkarılan padişah irādesinde 
"Ziyā Paşa hakkında gerek İran Sefāreti ve ba'zı ahāli cānibinden 
müte'addid şikāyet-nāmeler vürūd etmesinden ve müşārün-ileyh ile bi'l-
muhārebe āhiren gelen telgraf-nāmesi me'ālinden ve ahālį-i 
merkūmenin ba'zılarını mehākime icrā olunmaksızın memleketden 
teb'įd etmiş olduğu anlaşıldığı" iddiāları arka arkaya sıralanmış ve 

hakkındaki şikāyetlerin yerinde görüp değerlendirilmesi için Dįvān-ı 

Muhāsebāt Āzāsından Ākif Efendi görevlendirilmiştir. Ākif Efendi, 
ayrıca paşanın yerine vālilik görevine de atanan kişidir  

(İ.DH.799/64789. 14 Rebįülevvel 1297/25 Şubat 1880).  

12.  Ziyā Paşa'nın Vefātı ve Mįrāsı 

Adana Vāliliği görevinden alınmasından kısa bir süre sonra (5 Mayıs 

1296/17 Mayıs 1880) tarihinde Ziyā Paşa vefāt eder. Vefāt, Sultan 

Abdülhamid ve Yıldız Sarayı'na husūsį bir tezkire ile iletilir. Tezkirede 
paşanın vefatının me'muriyet-i mahsūsa ile [özel görevlendirme] 

Adana'da bulunan Hacı Ākif Efendi'nin telgrafı vasıtasıyla haber 

alındığı yazılıdır. Telgraf metni şu şekildedir: "Rabbim, 'ömr ü şevket-
i şāhāneyi müzdād buyursun, Āmin. Adana Vālisi Ziyā Paşa, bu gün 
irtihāl-i dār-ı beka eylemiş olmağla her hālde fermān. 5 Mayıs 1296 
/Ākif " (Y.A.HUS.164/95. 12 Cemāziyelāhir 1297/22 Mayıs 1880).   

Adana'dan yazılan bir başka tezkire Ziyā Paşa'dan kalan mal, mülk, 
eşyā ve terekesinin sebt-i defter etdirilmesi [kayıt altına alınması], 

orada hiçbir şeyin satdırılmaması ve tüm veresesinin dāmādı Hamdi 

Bey'e teslim edilerek İstanbul'a gönderimesine sürecine dair bir izin 



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

199 

metnidir (Y.A.HUS.72/124 .17 Cemāziyelāhir 1297/27 Mayıs 1880).  

Vefātdan sonra paşanın tüm aile üyeleri istanbul'a gelmişlerdir. Paşanın 

vālidesi, annesi ve kızı zor durumda kalarak İstanbul'a geldikleri ve āciz 
bir hâlde bulunduklarından bahisle işlemlerin hızlandırılması 

konusunda yardım talep etmektedirler. Paşanın ölümünden sonra 

yaşanan gelişmelerden birisi budur (AMKT.UM.1655/17. 14 

Cemāziyelāhir 1297/24 Mayıs 1880). Yukarıdaki izin metni de paşanın 
eşi ve kızının Sadāret'e yazdığı bir taleple başlayan resmi işlemler 

üzerine kaleme alınmıştır (A.MKT.UM.2050/15. 17 Cemāziyelāhir 

1297/27 Mayıs 1880). Sultan Abdülhamid yönetimi, paşanın Avrupa'da 
ve İstanbul'da iken edebî metinler üzerinden yaptığı muhālefeti ve 

toplumda yarattığı kırılmaları her nedense bir türlü unutamamış, resmi 

görevlerle onu yıllarca kontrol altında tutmuş olmasına rağmen eşine ve 

yakınlarında tekāüdlük maaşı [emeli maaşı] tahsįs etmemiştir. Maaş 
bağlanması konusunda eşi ve kızının talebini reddeden belgede "Firāren 
Avrupa'da bulunduğu müddetin Me'muriyet-i Mülkiye Karārnāmesi 
ahkāmınca dāhil-i hesāb edilmemesi ve hizmet-i devlete kabūl 
olunduğu tārihden vefātına kadar geçen zamānın dahi familyasına ma'āş 
įtāsına müsāid olmadığı ifādesine dāir Şūrā-yı Devlet'den tanzįm 
olunan mazbata" denilmektedir. Paşayı üst düzey vilāyetlere vāli olarak 
atayan metinlerde firāren Avrupa'dan bulunan sıfatı yokken vefātından 

sonra paşanın ismi önüne aninden bu sıfat gelmiştir. Yine bir başka red 

gerekçesiyse  "müteveffā-yı müşārünileyhin Avrupa'ya firārından 
dolayı rütbesinin ref'i hakkındaki hükm-i kānūnį" dir ki o güne kadar 
yazılan resmi belgelerin hiçbirinde bu rütbe sökme hādisesinden 

bahsedilmemektedir (HR.MKT.1170/20. 25 Cemāziyelāhir 1298/25 

Mayıs 1881). Devletin öne sürdüğü bir başka bahāne ise "Avupa'dan 
avdetle tekrār hizmete kabūl oldunduktan sonraki müddet-i hizmeti 7 
seneden ibāret olup karār-nāme-i mezkūrun 35. maddesinde 15 sene 
hizmeti sebk etmeyerek vefāt eden me'mūrįn āilesinin müstehak-ı ma'āş 
olamayacağı muharrer bulunmuş olduğuna mebnį bunun āilesine dahi 
ma'aş verilemeyeceği" şeklindedir (ŞD. 2439/33. Lef 3. 20 Safer 

1298/22 Ocak 1881).  Paşa'nın vālidesi, eşi, kızının emeklilik maaşı 

talepleri, Bāb-ı Ālį koridorlarındaki evraklar arasında sessiz ancak 
dikkate alınmayan bir talep çığlığı olarak bilinçli şekilde silinip 

gitmiştir (HR.TO.365/97; ŞD.2440/21. 09 Şaban 1298/7 Temmuz 

1881). Paşa'nın borçlu olduğu kişilere karşıysa devlet, oldukça 
müsāmahakār ve yardımsever davranmış, paşanın vārislerinin 

Salacak'ta oturdukları bilgisi dāhil olmak üzere en ince detayları 

Hāriciye Nezāreti aracılığı ile yine vefat eden ve paşanın borçlu olduğu 
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Avusturyalı Dayç'in yakınlarına bildirmekten geri durmamıştır  

(HR.UHM.395/35. 28 Mart 1881).  

Sonuç 

Tanzimat devrinin önde gelen edebî ve siyasį figürlerinden Abdülhamid 

Ziyāeddin Paşa'nın hayatına dair izlerin sürüldüğü bu çalışma, paşanın 

yaşadığı Tanzimat ve Meşrūtiyet döneminin resmį evrakları üzerinden 

yürütülmüştür. İbnülemin Mahmud Kemal başta olmak üzere sonraki 
dönemlerde Paşa hakkında yazılan biyografiler, Ziyā Paşa'nın hayatına 

dair önemli ipuçlarını bünyelerinde barındırmaktadırlar. Yine dönemi 

yakından tanıyan, bilen, o dönemi yaşayan kişilerin hatıraları da 
paşanın siyasi ve edebî kariyeri hakkında bizlere fikir vermektedir. 

Ancak Osmanlı düşünce dünyasını derinden etkileyen böylesi önemli 

figürlerin fırtınalı hayat hikāyeleri hakkında devletin resmį belgelerinin 

ne söylediği asla göz ardı edilmemelidir. Kenan Akyüz, Kaya Bilgegil 
başta olmak üzere paşa hakkında sonraki dönemlerde yazılan bazı 

biyografik metinler zamanın imkānları nispetinde kapsamlı araştırma 

eserleri olsalar da,  bu kitapların yazılışından bugüne kadar geçen süre 
zarfında yeni tasnif edilen, araştırmaya açılan bilgi ve dökümanlar 

araştırma olanaklarını çeşitlendirmiş ve genişletmiştir. Edebiyat bilimi 

başta olmak üzere tüm sosyal bilimciler ve kültürel çalışmacıların bu 
imkānları sonuna kadar değerlendirmeleri akademik bir zorunluluktur 

ve bu çalışma böyle bir akademik gayeyle kaleme alınmıştır. Ziyā Paşa 

başta olmak üzere Tanzimat dönemi aydınlarının hayat hikāyelerinin 

bizlere söyleyeceği daha çok şey vardır.   
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EK 1: Ziyā Paşa’nın Bosna Halkına İrād Ettiği Nutuk. TŞR.BNM.1/14. 

01 Zilkāde 1279/ 20 Nisan 1863.  

Bosna Eyāleti Müfettiş-i Sābıkı Sa'ādetlü Ziyā Bey Efendi Hazretleri'nin 
Ahālįye Beyān Eylediği Nutk-ı Resmį'nin Sūretidir. 

Ey ahālį. İşte fermān-ı ālįnin beyān etdiği vechile benim Bosna 
me'mūriyetim ancak fukarānın huzūr ve rāhatı ve memleketin 
ma'mūriyeti içün daha yapılacak çok şeyler var ise görüp anlayup 
yapmak içündür. Sizler hudūd başında bulunarak şimdiye kadar Devlet-
i Aliyye'ye gösterdiğiniz sadākat husūsiyle mündefį' olan Karadağ 
mes'elesinde etdiğiniz güzel hizmet velį-ni'met-i bį-minnetimiz 
pādişāhımız efendimiz hazretlerinin ma'lūm ve makbūl-i 
hümāyūnlarıdır. Şevketlü pādişāhımız efendimiz sa'ādetle cülūs edeli 
gece gündüz devletin ve teb'asının ıslāh-ı ahvāliyle iştigāl buyurmakda 
olmalarıyla zamān eski zamān değildir. Herkes gözünü açup bu 
ni'metden istifāde ile şükrüni bilmelidir. Cümle teb'asının ve husūsiyle 
sizin gibi cān ve mal ile uğrunda ibrāz-ı istikāmet ve hizmet etmiş olan 
ahālį-i sādıkasının hiçbir yüzden sıkıntı ve zahmet çekmemesi ve 
insānlık hāliyle içinizden zulm görmüş olanlar da var ise hakkını 
tamāmen alması ve'l-hāsıl sāye-i şāhānesinde her sunuf-ı teb'ası mįzān-ı 
adl ve hukūkda müsāvį tutulup māl ve cān ve ırzlarından emįn oldukları 
hālde zira'at ve san'at ve ticāretleriyle meşgūl olmaları her şeyden ziyāde 
matlūb-ı kat'i-i şāhānedir. Bu matlūb-ı aliįnin dāimen ve müstemirren 
her yerde icrāsı içün mahsūsan evāmir-i sāmiyye gönderilmtede ve 
envā-ı nizāmāt-ı seniyye yapılup ve bir yandan yapılmakda ve bunların 
lāyıkıyla neşr ü icrāsı içün me'mūrįn taraflarına lāyenkat'i emr ü tenbih 
oluınmakda bulunduğundan ben dahi Bosna kıt'asında ne yolda hareket 
olunduğunu görerek eksik olanları ikmāl etmek içün gönderildim. 
Fukarā ve zengin, küçük büyük ve'l-hāsıl herkes şer-i şerįf ve kānūn-ı 
münįfin huzūrunda farksız olduğu gibi benin indimde dahi ülfet, 
muhabbet, hatır, gönül gibi şeyler maslahata karışamayacağından 
erbāb-ı sıdk u istikāmetin mazhar-ı mükāfāt-ı seniyye olmalarına ve 
eğri gidenlerin dahi müstahak oldukları cezāyı görmelerine sarf-ı 
makdūr edeceğimdir. Bir müddetcik sarayda oturup ba'dehu mülhāk 
sancaklara ve kazālara azįmet edeceğimden ve bizzāt yetişüb 
gidemeyeceğim yerlere yanımda bulunan me'mūrları göndereceğimden 
gerek burada iken ve taşralarda bizzat kendime ve gerek gönderilecek 
me'mūrlarıma herkes serbestçe hālini beyān etsün ve hiç kimseden 
çekinüp arzuhālini doğrudan doğruya bana ve me'mūrlara verüp ağızdan 
olacak ifādelerini dahi arz eylesün. Sizler de Devlet-i Aliyye'nin 
me'mūrları ve ahālįnin mu'teberleri bulunduğunuz cihetle şu 
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memleketin husūl-i sa'adet-i hāli içün muhtāc olduğu esbāb-ı ıslāhiyeye 
dāir mütala'atınızı gerek nākıs gerek kāmil aslā ihtirāz etmeyüp doğruca 
ihtār ve beyān ve şu tebligātımı cümle efrād-ı teb'aya lāyıkıyla şerh ü 
įlān etmelisiniz. Edilecek teşebbüsātın karįn-i tevfįk-i samedānį 
olmasını Cenāb-ı Hak'dan temennį eder ve sizler dahi įcāb etdikce 
mu'avenetlerinizi dirįg etmezsiniz me'mūlünde bulunurum.   

EK 2: Prusya Devleti tarafından Ziyā Paşa'ya Devlet Nişanı verildiğine 

dāir kayıt. HR.MKT.478/26. 12 Zilkāde 1280/19 Nisan 1864.  

Prusya Devleti tarafından Amasya Mutasarrıfı Sa'ādetlü Ziyā Bey 
Efendi Hazrerleri'ne vėrilen nişānın gönderildiğini hāvį tahrįrāt-i 
sāmiye Yazıcı-i Teşrifātį-i Hāriciye Mu'āvini Nūri Bey Efendi ifāde 
etmeke tesvįdi. 
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EK 3: Ziyā Paşa’nın Amasya Hükūmet Konağı İçin Yazıp Saraya 

Sunduğu Şiir:  A.MKT.MHM.319/34.1 

MefāǾįlün / MefāǾįlün / MefāǾįlün / MefāǾįlün  
 
1. Ħüdā biŋ sāl Ħan ǾAbdü’l-Ǿazįz’i tācdār ėtsün 

 Ki ol şāhıŋ vücūd-ı pāki maĥż-ı ħayra āletdir 

 

2. Muvāfıķ ĥükmi ĥükm-i şerǾe emri emr-i ķānūna 

 Anıŋçün nāśır-ı Ĥaķ yāveri faħr-i risāletdir 

 

3. Muķārin olduġundan ķaśd u Ǿazmi śıdķ u iħlāśa 

 Ne reǿy ėtse iśābetdir ne işlerse Ǿadāletdir 

 

4. Cihānı şöyle ŧutmuş Ǿadli kim her milletiŋ fikri 

 O şāhıŋ sāye-i elŧāfına şimdi deħāletdir 

 

5. Cülūsundan berü bir tāze revnaķ geldi dünyāya 

 Cihān eski cihān ammā ki ĥālet başķa ĥāletdir 

 

6. Amasya beldesi ez cümle maǾmūr oldı Ǿaśrında 

 Bu himmet-āsiyāyı cümle iĥyāya delāletdir 

 

7. Ĥükūmet mevķiǾin tecdįde fermān ėtdi luŧf eŧdi 

 Bu luŧfi bilmeyenler vār ise ehl-i cehālėtdir 

 

8. İki mıśra’da derc ėyler iki tārįħ-i müsteŝnā  

 Ķulı aĥķar Žiyā kim anda meǿmūr-ı eyāletdir 

 

9. Amasya saǾd u behcet buldı bu bāb-ı ĥükūmetle 

 Ĥuķūk aśĥābı gelsün bu ķapu bāb-ı Ǿadāletdir 

   Sene 1281 

                                                
1 Belgenin ekinde Ziyā Paşa’nın “Mutasarrıf-ı Amasya” mühürlü 10 

Cemāziyelāhir 1281/10 Kasım 1864 tarihli arzı da mevcuttur. Söz konusu şiir 

Külliyāt-ı Ziyā Paşa, İstanbul 1925, s. 105’te de bulunmaktadır.   
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EK 4: Ziyā Paşa’nın Mührü. İ.DH. 526/36353. 5 Muharrem 1281 / 10 

Haziran 1864: "Abdülhamįd Ziyāeddįn" 
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EK 5: Ziyā Paşa Tarafından Yaptırılan Amasya Hükūmet Konağı. İ.Ü. 

Nadir Eserler, II. Abdülhamid Fotoğraf Koleksiyonu: 779-4-4.  

 

 

EK 6: Ziyā Paşa Tarafından Yaptırılan Amasya Hükūmet Konağı. 

http://www.amasya.gov.tr/hukumet-konagi [E.T. 10/10/2022] 
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ŞAİRLERE GÖRE GAZEL VEYA GAZEL POETİKASI 

Mahmut Kaplan* 

Güzeller olımazlarmış gazelsüz 

Ya  şâ’ir olıbilür mi güzelsüz 

Revânî 

Giriş 

Klasik şiirimizin yapı taşı, gözbebeği, solmayan çiçeği, tek kafiye 

esasına göre yazılan gazel, şairin tab’ının mihengi, miyarı; beş, yedi, 
dokuz ya da on bir beyit içinde bir dünya kurulmasına, bir âlem inşasına 

elverişli olan bir nazım biçimidir. Klasik edebiyatta çoğu kez şiirden 

murat gazeldir. Şair, kalbinin derinliklerinde dalgalanan, fırtınalar 

koparan aşkını, ıstırabını, özlemini, iştiyakını, felsefesini beyitlerin 
kanatları arasında pervaz ettirerek bir güvercin güzelliği içinde eflake 

uçurarak şiir severlere duyurmaya çalışır. İrfan denizinden çıkardığı 

incileri mısralara yükleyip söz ustalarının beğenisine, illa da sevgilinin 
takdirine sunar. Beklentisi mi, çoğu zaman sadece bir “aferin”, bir 

“tahsin”, bir “hoş âyende düşmüş” ifadesidir. Bu yazımızda bazı 

divanlardan gazele dair tespit etiğimiz beyitleri değerlendirdik. 
Şairlerimizin nasıl bir gazel tasavvur ettiklerini öğrenmeye çalıştık. 

Şairler niçin gazel söyler ya da yazar, sorusunun cevabını gelin örnek 

beyitlerden keşfetmeye çalışalım. Bâkî gazel söylemedeki amacını şu 

beyitte açıklar:  

Geh şi’r ü geh gazel diyü dildâra Bâkıyâ 

‘Arz iderüz nezâket ile hasb-i hâlümüz  

Ey Baki, sevgiliye bazen şiir, bazen gazel söyleyerek hâlimizi, 
durmumuzu nezaketle sunarız.  

Demek ki gazelin bir işlevi de sevgiliye âşığın durumunu bildirmeye 

vesile olmasıdır. Şair, yanına yaklaşamadığı güzele duygularını gazel 
aracılığıyla sunar. Meramın anlatılabilmesi için gazelin fasih, yani açık 

ve anlaşılır bir dille yazılması gerekir. Bu bakımdan şairin sağlam bir 

dil bilgisi ve üslûba sahip olması beklenir. Bâkî, sevgilinin güzel gözleri 

için yazdığı gazellerle Türk şairlerine gazel yazmayı öğrettiğini şairane 
bir tefahürle anlatır: 

* Prof. Dr., Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
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Meddâh olalı çeşm-i gazâlâneñe Bâkî  

Ögrendi gazel tarzını Rûmun şu’arâsı  

Baki senin ceylan gözlerine övgücü olduğundan beri Anadolu şairleri 
gazel tarzını öğrendi.  

Demek ki gazelin müşevviği şairin bir ceylan gözlüye vurulması, yani 

âşık olmasıdır. İkinci kışkırtıcı husus ise şairlik davasında sancağı 

kapmak. Bâkî, şairlere gazel tarzını öğretmekle övünüyor. Aşağıdaki 
beyitte gazel yazmadaki amacı daha belirgindir: 

Gazel Poetikaları 

Divanlarda fırsat düşürülerek gazel hakkında düşünceler dile getirilir. 
Şairlerin bundan amaçları bir bakıma şiir anlayışlarını ifade etmektir. 

Tabii bu aynı zamanda bir şairane tefahürü, övünmeyi de tazammun 

eder. Övünmek beşer çarşısında hoş görülemese de şairane temeddüh 

ve senalara müsamaha ile bakıldığı ilgililerinin malumudur. 
Şairlerimiz, örnek aldıkları İran şuarası ile şiir vadisinde, daha ilk 

dönemlerden itibaren boy ölçüşmeye çalışmış; on altıncı yüzyıldan 

itibaren de onları geçmeye başlamışlardır. Kuruluş dönemi şairi olan 
Ahmedî’nin bazı şiirlerinde bu iddiayı seslendirdiğini, İran şairi 

Selman’la boy ölçüştüğünü, ondan iyi olduğunu söylediğini biliyoruz. 

Belki sözleri bir iddia ama boş olmadığını da belirtmek durumundayız. 
Ahmedî, sevgilinin dudakları vasfında söylediği gazellerin âb-ı hayât 

gibi ölümsüzlük bağışladığını, aynı zamanda ölümsüz şiirler olduğunu 

söyler: 

Zikr eyledi meger lebüñüñ la’lin Ahmedî   
Ki Âb-ı Hayât olur anuñ agzında her gazel 

Şairin şu beyti de bir hayli iddialı: Ahmedî, bu gazeli gül bahçesine 

gönderse gül bir daha bülbülün saz ve nağmelerine kulak tutmaz olur: 

Gül-zâre iletse Ahmedi işbu gazeli gül   

Dutmaya kulah bülbül iden sâz u nüvâya 

Yukarıdaki beyit, bir tefahür ifadesi olmakla birlikte şairin hakkını da 
teslime mecburuz. Kuruluş dönemi şairi olmasına rağmen onun 

şiirlerinde sağlam bir teknik ve muhteva görülür. Gazellerinden o kadar 

emindir ki, gökte Utarit’in, Zühre’nin huzurunda şiirlerini okuduğunu 

hayal eder. Eğer Zühre gökyüzünde onun gazelini okusa hurilerle 
melekler elbiselerini gül gibi yırtar, parçalarlar hasetlerinden. Kısacası 

Ahmedî, gazellerinin sevgili vasfında, onun yanağı ve dudağı gibi 

renkli olduğunu söyleyerek temeddühte bulunur. Bu örnekten yola 
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çıkarak gazelin daha çok sevgilinin güzelliği vasfında kaleme 

alındığını, daha doğrusu söylendiğini kaydedebiliriz. Durum böyle 

olunca sevgilinin bütün güzellik unsurları mısralar arasında tebellür 
eder, ışık saçar.  

Şairlerimizin nasıl bir gazel anlayışı vardı, sorusunun cevabını yine 

onlardan seçtiğimiz örneklerle almaya çalışalım. Şuara tezkirelerinde 

şiirlerin, “garrâ, âb-dâr, rengîn, suz-nak, şuhâne, sufiyâne, dil-keş, 
hikemî” gibi sıfatlarla değerlendirildiği görülür. Aynı terimleri bizzat 

şairlerin kullandığı da bilinen bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bir tür poetika terimi olan bu kavramları örnekleriyle incelemek bize 
klasik şiir anlayışı için önemli imkânlar tanıyacaktır. 

Âbdâr: Lugatte, “Parlak, latif, sulu, taze” (Şükun 1996:10), “zarîf, 

güzel, nükteli (söz vb.)” (Ayverdi 2008: 4), “mec. (söz ve şiir için) 

güzel, nükteli, ince ve zarîf anlamlı” (Çağbayır 2007:80) manalarında 
geçen bu terim, zarif anlamlı, akıcı şiirleri tanımlamak için kullanılır. 

Bu konuda geniş bilgi için Namık Açıkgöz hocanın makalesini tavsiye 

ederiz, dedikten sonra konuya dair beyitlere göz atabiliriz. Arpaemini-
zâde Sâmî, “dalga, bu abdâr gazeli ortaya çıkarınca sayfanın kenarına 

anber saçıcı olur” mealindeki  

Sâmî kenâr-i safhaya ‘anber-feşân olur  
İzhâr idince bu gazel-i âbdâr mevc   

beyitte, şiirinin güzelliğini dile getirir. Âbdâr gazelin misk gibi güzel 

koku saçtığını söyleyerek adeta güzelliği somutlaştırır.  

Ünlü tezkire müellifi Âşık Çelebi, âbdâr kavramını aşağıdaki beyitte 
adeta tarif ediyor:  

Su gibi ezber okur bu gazeli murg-i çemen  

Akıdur reşkden agzı suyını âb-ı zülâl  

Çimen kuşları bu gazeli su gibi akıcı okur; berrak su kıskançlıktan 

ağzının suyunu akıtır. 

Âb-ı zülâl’in bir manâsı da billur, camdır. Bu durumda beytin şöyle 
daha iyi bir mâna kazandığını söyleyebiliriz:” Çimen kuşları bu gazeli 

su gibi akıcı okuyunca billur/cam sürahi kıskançlıktan ağız suyunu 

akıtır”. Âşık Çelebi, tezkireciliğinin verdiği bir yetkinlikle bize âbdâr 

gazelin ne demek olduğunu veciz bir ifade ile dile getirmiştir. Bâkî, bu 
konuda diğer şairlerden geri kalacak değildir. O da şöyle över şiirlerini: 

Bâkî letâfet-i gazel-i âbdâruñı 

Hakkâ budur ki görmedük âb-ı zülâlde  
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Ey Bâkî, abdâr gazelinin güzelliğini doğrusu bu dur ki berrak suda 

görmedik. 

Âşık Çelebi’nin söylediklerini Bâkî’nin teyit ettiği görülüyor. Her ikisi 
de kendi şiirlerini övüyor ama tanımda birleşiyor. Herkesin maksudu 

bir amma rivayet muhtelif. Bâkî daha da ileri gider ve gazele şöyle bir 

tanım getirir, üstün bir misyon yükler: 

Bâkî nihâl-i ma’rifetün mîve-i teri  
Ârif katında bir gazel-i âbdârdur  

Ey Bâkî, âriflerin yanında marifet ağacının taze meyvesi akıcı bir 

gazeldir. 

Şair, gazelin irfanla bağlantısına dikkatleri çekerek bir başka yönüne 

işaret ediyor. Şair, irfan sahibidir; muhatapları ariflerdir. Onların 

beklediği ise akıcı, tab’a berrak su gibi hoş gelen ab-dar gazellerdir. 

Sehâbî ise şiirlerinin gül yapraklarını kıskançlıktan nasıl perişan ettiğini 
şöyle ifade ediyor: 

Kıldum Sehâbî gark-ı ‘arak gül varakların  

Gül-zâr içinde bu gazel-i âb-dâr ile    

Ey Sehâbî, gül bahçesinde bu ab-dâr gazel ile gül yapraklarını 

(kıskançlıktan) tere boğdum. Aslında şair, gül yapraklarının sabahleyin 

üzerine düşen çiyden habersiz değildir. Ancak şairlik icabı böyle bir 
hüsn-i ta’lile gerek duymuş. Şiiri o kadar akıcı ki, gül yaprakları, kızarıp 

bozararak terliyor. Ne şairane tahayyül değil mi? 

Süheylî, âb-dârı kullanmadan doğrudan “revân” kelimesi ile bu manayı 

veriyor: 

Derûnı nâr-ı mahabbet Süheyli yakdukça  

Akar su gibi göñülden revân zebâne gazel   

Ey süheylî, içi aşk ateşi yaktıkça gazel, gönülden ağıza su gibi akar. 
Şairin ifadesi âb-dâr terimini daha bir güzel açıklıyor. İçindeki ateş 

yanıp harlandıkça eriyen gönül, su gibi akıcı gazeller hâlinde şairin 

ağzından dökülüyor. Bu aynı zamanda gazellerinin yakıcı, âşıkane 
olduğu manasına geliyor. Bu bahsi Yakînî’nin beytiyle tamamlayalım: 

İy Yakînî bu âbdâr gazelüñ   

Vasf-ı tîgında bir içim sudur    

Ey Yakînî bu ab-dâr gazelin, onun kılıcının övgüsünde bir içim sudur. 
Yakînî de ab-dâr teriminin akıcılık ve letafet anlamını pekiştiriyor. Bir 
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içim su deyimi çok güzel anlamına gelir. Dolayısıyla âb-dârın yeni bir 

manasına daha bizi ulaştırmış oluyor. Burada, “kılıca su vermek” 

hususun altının da çizildiğini unutmayalım.  

Rengîn: Klasik şiirimizin en önemli nazım biçimi olan gazeli tavsif 

etmek için kullanılan bir diğer terim rengindir. Sözlüklerde, “güzel, 

latîf, müzeyyen” (Sami 1989: 672), “Boyalı; renkli, parlak. 2.süslü, 

güzel, latîf” (Çağbayır: 3955) manaları verilen bu terim şiirin güzel, 
anlamlı ve parlak hayaller içerdiğini ifade eder. Her şiir için rengin 

tabiri kullanılmaz. Gerçekten güzel olan, güzelliği söz erbabınca kabul 

edilen gazeller için kullanılır. Bu kelimenin genel olarak sevgilinin yüz, 
ağız, yanak ve dudak tasvirlerini ifade eden gazeller için kullanıldığını 

da gözden ırak tutmamak lazım. Sâmî, aşağıdaki beyitte doğrudan gazel 

tavsifi yapıyor: 

Penç beyt ile bu rengîn gazelüm ey Sâmî    
Bahr-i ma’nâda olur pençe-i şâh-i mercân 

Ey Sâmî, bu renkli gazelim beş beyti ile mâna denizindeki mercan 

dalının pençesi olur. Mercan çok sert olup dal budak salar organik bir 
madde olup rengi kırmızıdır. Yani renklidir. Şairin mâna denizinden 

çıkardığı gazeli de böyledir. Şair burada renk yanında şiirinin mâna 

bakımından sağlamlığına da vurgu yapıyor. Pençe kelimesini 
kullanması bu düşüncemizi pekiştiriyor. Gazel beş beyittir ve renkli 

manalar içermektedir. Ziyaî, rengin kelimesini ter ve ra’nâ kelimeleri 

ile birlikte bir mâna zenginliği içinde şöyle kullanır:  

Hây şevk ehli Ziyâ’î gazelin ezberleñ 
Sözi rengîn ü edâsı ter ü ma`nâ rânâ 

Ey şevk/aşk ehli, Ziyaî’nin sözü renkli, edası taze ve manası güzel olan 

gazelini ezberleyin.  

Şair, bir beytin içine gazelin önemli vasıflarını yerleştirme hünerini 

gösteriyor: Rengin sıfatını söz için kullanması, bize şiirin renk ifade 

eden kelimelerle kurulduğunu, hayal dünyasının zengin olduğunu; eda 
için ter sözünü kullanması, klasik şiirin en önemli özelliğine vurgu 

yapmak için olsa gerek. Zira klasik şiirde yeni bir şey söylemekten 

ziyade yeni bir üslûp ve eda ile ortaya çıkmak önemlidir. Şiirde mâna 

olmazsa olmaz şartlardandır. Mâna ra’nâ yani güzel olmalı ve 
anlaşılmalı. Rengin kelimesini birkaç kez kullanan Revânî’nin örnek 

olarak bir beytini, sunmakla yetinelim: 

Yazalum yine Revânî nice rengîn gazeli   
Tâze güller sunalum yâre karanfül yirine 
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Ey Revânî, yine birçok rengin gazel yazıp sevgiliye karanfil yerine taze 

güller sunalım. 

Rengîn kelimesini gül ve karanfille birlikte kullanan şair, gazelin mâna 
zenginliğine dikkatleri çekiyor, yine kelimesi ile de önceki şiirlerinin 

rengî olduğunu vurgulamayı hedefliyor. Başka şairlerin kullandığı 

“söyleyelim” kelimesi yerine “yazalım” ı tercih etmesi ilginçtir. Gül 

narin ve zarif bir çiçektir. Şair, sevgiliye, gül gibi gazeller sunmak 
arzusundadır. Bunu en iyi anlatan kelime ise “rengîn”dir. 

Gül ve rengin gazel arasındaki ilişkiye Sehâbî’nin beytinde de 

rastlıyoruz: 

Mecmû‘a-i güle nazar it bezm-i bâga gel  

Rengîn gazeller ile işit nagme-i hezâr   

Bahçe meclisine gel; gül mecmuasına bak, rengîn gazellerle bülbül 

nağmelerini işit. Gül, yaprak yapraktır; bu özelliği ile şiir defteri olan 
divana benzer. Birçok yapraktan oluştuğu için mecmua tabiri güzel 

düşmüş. Bahar mevsiminde bir gül bahçesi tasviri: Güller açılmış, 

bülbüller şevkle ötüşmekte. Bülbül nağmeleri ile rengîn gazel arasında 
bir bağ kuruyor şair; güller renkli, gazeller zengin manalarla dolu. 

Ancak ima edilen aslında şairin divanı olmalı. Bülbül de olsa olsa şair 

veya şairlerdir. Bir şuara meclisi diye de farz edebiliriz. 

Garrâ: Klasik şiirin şairlik ölçütü olan gazel tanımında kullanılan bir 

başka terim olup lugatta “parlak, münevver, lâmi’, şaşaalı” (Sami: 963) 

manalarındadır. Şairler bu terim ile gazelin mâna ve üslûp bakımından 

güzelliğine, tumturak ve ihtişamına dikkati çekmeye çalışırlar. Her şair, 
yazdıklarını bu sıfat ile nitelese de tezkireciler ve söz ustaları her gazele 

bu sıfatı vermezler. Seçtiğimiz örnek beyitlerle bu kavramdan ne 

anlaşıldığını tespite çalışacağız. Klasik şiirin en büyük üstatlarından 
olan Bâkî, sevgiliyi övdüğü gazelini bakın nasıl tanıtıyor? 

Medh eyledüm nigârı bir a’lâ gazel didüm                                                                    

Garrâ latîf ü dil-keş ü gâyet güzel didüm 

Sevgiliyi övdüm, çok güzel bir gazel dedim; parlak, güzel, gönül çekici 

ve de çok güzel dedim.  

Bâkî, bir beyitte gazelin bütün güzelliklerini dile getirmiş: Garrâ, a’lâ, 

dil-keş, gayet güzel. Bu kelimelerin hepsi mâna bakımından yakın 
görünse de aralarında ince farklılıklar olduğu görülür. Garrâ, 

kelimesinin telaffuzunda bile bir iddia, bir itminan-ı nefs, bir kendine 

güven seziliyor. Diğer kelimeler sanki bu kelimeyi açıklamak için 
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sıralanmış. Garra, parlak, tumturaklı, ahenkli manâlarını çağrıştırırken 

böyle bir şiirin gönül çekici olacağı kendiliğinden ortaya çıkar. Bu 

yüzden latîf ve “dil-keş” sıfatları yerini almış. Şair, sanki söylenenle 
yetinemiyormuş gibi mübalağa ile “gâyet güzel dedim” sözüyle şiirine 

duyduğu güveni ilan ediyor. Adeta rakiplerine meydan okuyor. Ben 

söyledim mi, böyle muhteşem söylerim, demeye getiriyor. Dedim, 

sözünü tekrar etmenin, şiirin bir ses hadisesi olduğuna vurgu olarak 
anlamak mümkündür. 

16.yüzyıl şairi Revânî de “garrâ gazel” peşinde koşan şairlerden: 

Her gördügün ğazâleyi vasf it Revânî kim  
‘Âşıklara yaranmağa garrâ gazel gerek   

Ey Revânî, her gördğün ceylanı (ceylan gibi güzeli) vasf et ki, aşıklara 

yaranmak için garra gazel gerek.  

Beytin ikinci mısraında geçen “yaranmak” kelimesini bugün 
kullandığımız manada anlamamak gerek. Beyitteki manası 

“beğendirmek” olmalı. Âşıkların beğeneceği bir gazel isiyor. Bu gazel, 

“garrâ” sıfatını hakkedecek bir güzellikte olmalı. Bunu başarabilmek 
için de gazelin ceylan gibi güzel vasfında olması icap eder. O hâlde 

şöyle bir yorum yapabiliriz: Garrâ gazel, güzelleri vasfeden bu ceylan 

gibi güzellerin türlü güzelliklerini ortaya çıkaran, öven tasvir eden 
gazeldir. 

Ra’nâ: Kâmûs’ta, “güzel, latîf, parlak, revnaklı” manasına gelen bu 

kelime gazel vasfında çok kullanılan bir terime dönüşmüştür. Mâna ve 

hayal bakımından parlak, güzel gazeller için kullanılır. Edirneli Kâmî, 
üslûp sahibi şairlerin güzel, parlak gazellerinin her hazinede 

bulunamayacığını söylerken, kendisinde böyle gazeller bulunduğunu 

ima eder gibidir: 

Habbezâ ra‘nâ gazel sâhib-zemînüñ Kâmiyâ  

Gevher-i nazmı bulınmaz degme bir gencînede  

Nazm, yani şiir nadir bir mücevherdir; her hazinede, sıradan her 
dükkânda bulunmaz. Ra’na gazel, üslûp sahibi, yetkinliğini ispatlamış 

şairlerin divanlarında bulunur. Sahib-zemîn, üslûp sahibi manasına 

özgün üslubu olan şairler için kullanılan bir tabirdir. Öyle sıradan 

şairlerin böyle bir iddiada bulunmaları abestir; daha ötesi haddini 
bilmezliktir. Nev’î-zâde Atâyî, böyle gazellerin nereden geldiğini şu 

çarpıcı beyitle dile getirir: 
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Göñülden togdı bir ra‘nâ gazel çün pençe-i hurşîd   

Bu matla‘da yine seyr it fürûg-ı mihr-i ma‘nâyı   

Bu güzel gazel, güneşin pençeye benzeyen ışığı gibi gönülden doğdu; 
yine bu matla’dan mâna güneşinin parıltısını seyret.  

Ra’nâ gazelin doğduğu yer gönül; mâna güneşinin görüleceği yer de 

burasıdır. O hâlde gazel, irfani boyutu olan bir nazım biçimidir. Şair, 

hâl ehlidir, kulağına fısıldananı mısra ipine dizerek gün ışığına çıkarıp 
sunar. Kısacası insani boyutu tamamen gönülle ilgilidir: Şefkat, 

merhamet, yardım severlik vs… 

Âteşîn- sûz-nâk: Ateşli, ateşten, canlı, yakan, yakıcı, dokunaklı 
anlamlarına gelen bu iki vasıf da klasik gazelin önemli özelliklerine 

işaret eder. Bilhassa aşk ve hasret temasını işleyen gazeller için 

kullanılır. Bazı şairler bu manayı karşılamak için “muhrik” kelimesini 

tercih eder. Bütün anlatılanlar aşkın gönül yakıcı, dokunaklı özelliğine 
dikkat çekmek içindir. Şairler, gazellerinin suz-nâk olması ile fahr eder, 

övünürler. Kâtib-zâde Sâkıb da bu şairlerden biridir. Şiiri hakkında 

şöyle bir iddiası vardır: 

Bu âteşîn gazelüŋ seyr idüp n’ola Sâkıb  

Olursa reşk-i derûn-sûz ile Süreyyâ dâg  

Ey Sakıb, Süreyya (Ülker) yıldızı bu ateşli gazelini görüp de gönül 
yakan kıskançlık ateşinden içi dağlanırsa şaşılır mı? Süreyya yıldızının 

kıskanıp kıskanmadığını bilmiyoruz ama şairin kendine güveni apaçık 

görünüyor. Süreyya yıldızı, şairin gazelini o kadar kıskanıyor ki 

hararetten içi dağlanıyor. Nev’î-zâde Atâyî de benzer duygu ve 
düşünceler içindedir. O da gazelinin aşk hararetiyle nasıl yakıcı, 

dokunaklı olduğunu anlatır durur: 

Tâbiş-i ‘aşk ile seyr eyle ‘Atâyî gazelin  
Böyle olsa kişinüñ sözleri pür-sûz olıcak  

Atâyî’nin aşk hararetiyle tutuşan gazelini seyret; kişinin sözleri ateş 

dolu olunca (şiiri) böyle olur.  

Şair, lirik gazeller yazdığını bu “pür-sûz” sıfatı ile niteliyor. Daha önce 

belirtildiği üzre şairlerin çoğu böyle gazeller yazdıklarını söyler. Atâyî, 

kendi gazellerinin yakıcılıkta örnek teşkil edecek güzellikte olduğunu 

ifade ediyor. Aynı anlayış Mostarlı Ziyaî’de karşımıza çıkar: 

Alevi muhrik-edâ noktalar anuñ şereri  

Vasf-ı hicrânda Ziyâ’î yanar oddur gazelüm  
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Alevi yakıcı üslûp, noktalar kıvılcımları; ey Ziyai ayrılığı tasvir eden 

gazelim yanar ateştir.  

Benzetmeler gerçekten göz alıcı: üslûp alev, harflerin noktaları kıvılcım 
ve bu özelliklerle ateş kesilen bir gazel. Anlatılmak istenen ayrılık 

acısının yakıcılığı. Gerçek bir ateş ile ruhi bir yangın arasında kurulan 

şiirsel bir anlatım. Şairlik böyle bir şey işte. Tasvir hem muhayyel hem 

gerçek. Gözler övünen gerçek bir ateş manzarası canlanıyor; şair bizi 
gerçekten hayalin en yakıcısına alıp götürüyor. Klasik şiirimiz böyle 

tablolarla dolu. İşte Hamza Nigarî’nin benzer tasvirleri ve duyguları 

içeren beyti: 

Âteş-i sûzân-ı tab‘ımdan haberdâr olmayan  

Okusun Dîvân-ı dil-sûzumdan alsun bir gazel  

Şairliğimin yakıcı ateşinden haberi olmayan gönül yakıcı divanımdan 

alsın bir gazel okusun. Tab’ kelimesi şairlik yeteneğini ifade eder. 
Tab’ın ateş gibi yakıcı olması şairin aşk acısı çektiğini gösterir. 

Dışarıdan, kişinin iç yangını görünmez. Şair bunu bildiğinden, nasıl bir 

ateşle yandığını anlamak isteyenlere divanından bir gazel okumalarını 
salık veriyor. Şu gazeli okuyun demiyor; bütün gazellerim yakıcı 

ateştir, diyor. Dilediğinizi alın okuyun; o zaman nasıl içten içe 

yandığımı, kalbimin ateşler içinde kıvrandığını görürsünüz. 

Selîkî, sûz-nâk ve ab-dar nitelemelerini birlikte kullandığı şu beyitte 

konuya başka bir açıdan bakıyor: 

Sûznâk ü âbdâr olur selîkî sözlerüm  

Ger gazel desem leb ü ruhsâr-ı cânân üstine   

Ey Seliki, eğer sevgilinin dudağı ve yanağı üzerine bir gazel desem, 

sözlerim yakıcı ve su gibi akıcı olur. 

Sıfatların sıralanışı şöyle bir netice doğuruyor: Ateş yakar, yaktığını 
eritir. Eriyen nesne su gibi akıp gider. Burada yanan gönül; dolayısıyla 

eriyip akıyor. Selîkî’nin söylemek istediği ise, yukarıda sözünü 

ettiğimiz şairlerin söylediklerinden farklı değildir. Fark, söyleyiş 
biçiminde: Ortak özellik, aşk ateşi içinde tutuşup yanan gönüllerin 

dışavurumu olan gazellerin dokunaklı, yakıcı, eritici özelliğidir. 

Süheylî’nin bu beytini başka bir örnek olarak sunalım: 

Safâ-yı kalb ile yazdum o nev-cüvâne gazel  
Derûnum âteşin ‘arz itdi yane yane gazel    

O yeni yetmeye gönül huzuruyla iç ateşimi yana yana arz eden bir gazel 

yazdım.  
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Beyit izah istemeyecek kadar açık. Yanmakta olan bir gönlün sözleri de 

yanık olur. Muvakkit-zâde Pertev’in niyeti daha farklı. Bakın o nasıl bir 

duygu ile gazel yazıyor? 

Gazelde hâl-i dilüñ yana yana şerh eyle   

Ki Pertev elden ele belki dest-i yâre gider  

Ey Pertev, gönlünün hâlinin gazelde yana yana açıkla; belki elden ele 

dolaşarak sevgilinin eline gider/ulaşır. Pertev’in buluşu güzel! 
Kavuşma imkânı olmayan sevgiliye sesini duyurma yöntemi zekice. 

Yazdığı ateşin gazel dilden dile dolaşarak sevgiliye ulaşacaktır. Beyitte 

tefahür hissedilmiyor değil. Ancak şairin bu buluşu da bir şairlik 
başarısıdır. 

Âşıkâne: Gazelin bir diğer önemli vasfı âşıkâne olmasıdır. Şiirin temel 

konusunun aşk olduğu düşünülürse böyle bir vasıftan bahsetmenin 

malûmu ilam olacağı söylenebilir. Ancak pek çok konuda gazeller 
yazıldığı bilindiğine göre âşıkâne gazelden söz etmek abes değildir. Bu 

tür gazellerde aşk duygusu öne çıkar; gazel lirik bir muhteva kazanır. 

Münîrî aşağıdaki beyitte âşıkâne gazelin çerçevesini tesbite çalışıyor 
gibidir: 

Mest-i câm-ı bâde-i bezm-i elestem gam degül   

Geh gazel-hân olsam itsem âşıkâne geh sürûd    

Elest meclisi şarabının sarhoşu olduğum için bazen gazelhan, bazen 

aşıkane terennüm etsem gam değil.  

İnsanların kısmetleri ezel meclisinde bölüşüldüğünden âşıklık o günün 

yadigarıdır. Bu sebeple şair, takınacağı tavırların yadırganmamasını 
umar. Ezelden aşk şarabının sarhoşudur; sarhoşlar gibi bazen gazel 

okusa bazen aşk dolu şarkılar söylese garip değildir. Beyitte bir sarhoş 

tasviri var. Ancak bu sarhoşluk, ilahî aşktandır; herhangi bir içkiden 
değil. Aşk ve şarabın neticeleri benzer olduğundan klasik şiirde aşk 

şarabı, ya da sadece şarap hep benzer manalarda kullanıla gelmiştir.  

Sehabî, şiiri aşk duygularını anlatan bir hasbıhâl, bir sohbet gibi 
gördüğünü ilan ediyor aşağıdaki beyitte: 

Şi‘rüm Sehâbî ‘ışk ile hâlüm beyân ider  

Erbâb-ı ‘ışka her gazelüm hasb-i hâldür   

Ey Sehabi, şiirim aşktaki durumumu açıklar; her gazelim aşıklar için 
bir sohbettir.  
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Okuyucu, şiirde kendisini ne kadar bulursa şair o denli başarılı sayılır. 

Sehabi bu düşünceyi şairane bir üslûpla dile getirmiştir. Okuyan aşıklar, 

şiirlerimde kendi dertlerini bulacaklardır, diyor. Yakînî de her gazelinin 
âşıkâne olduğunu söyler: 

Yokdur Yakînî hakk-ı edâda saña nazîr   

Hakkâ budur ki her gazelüñ ‘âşıkânedür 

Ey Yakînî, üslûbun hakkını vermede bir eşin, benzerin yoktur; doğrusu 
budur ki, her gazelin aşıkanedir. Şairin sözlerinin doğru olup 

olmadığını ancak divanını dikkatle okuyup inceleyince anlayabiliriz. 

Şairin sözlerine itimatla yetinmek durumundayız. Merak edenler divanı 
bu gözle inceler, hakikati ortaya çıkarırsa tenkit edebiyatına katkıda 

bulunmuş olur. 

Gazel, güzel vasfında olduğunda dil-keş, yani gönül çekici olur; 

okuyucuyu cezb eder. Meşhûrî, dil-keş gazeli şöyle tarif ediyor: 

Ben dahi şevk ile pîrâne alıp hâmem ele 

Eyledim bu gazel-i dil-keşi nazm u inşâ  

Ben de pirler gibi kalemi şevkle elime alıp bu gönül çekici gazeli nazm 
edip inşa ettim. 

Beyitteki dikkat çekici kelimeleri bir gözden geçirelim: Pîrâne: yalıca, 

yaşlılar gibi, aynı zamanda ustaca, önde gidenlere göre manası da 
anlaşılabilir. Bu, dil-keş gazellerin tecrübeli şair işi olacağını ima etmek 

olarak anlaşılabilir. İkinci kelime nazm: Yani şiir diliyle ifade etme. 

Son kelime inşa: Gazel kelimelerle bir mahalle kurmak gibidir. Beyitler 

ev, toplamı mahalle ya da semt. Gazel nazım kurallarına ne kadar uygun 
olursa, yani yapısı ne kadar sağlam olursa içeriği de öyle güzel ve alımlı 

olur. Bu üç kavram bir araya gelince ortaya dil-keş/gönül çekici, güzel 

şiir çıkar. 

Nikât-âmiz: Şairlerin bir adı da nükte-dan, nükte-sera olduğundan 

gazeller nikât-âmiz olur. Mânî divanından aldığımız aşağıdaki beyit 

gazelin nükte yönüne dikkat çeker: 

‘Aceb mi bu gazel olsa nikât-âmîz ü ma‘nî-dâr 

 Olupdur buna Mânîya cüvân-ı nükte-dân bâ‘is 

Ey Mani, buna nüktedan genç sebep olduğundan bu gazel nükteli ve 

manalı olursa şaşılmaz.  

Nikat, nüktenin çokluk biçim, gazelin önemli bir vasfıdır. Nükteden 

anlayan, zeki bir i buna sebep olursa sonuç mükemmel olur demek 
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istiyor. Gazelin bir vasfı da şûh olmasıdır. Bu tür gazellerde daha çok 

mecazi aşk ve kadın konusu işlenir: 

Bezm-i nâz u niyâzda Şehrî  
Bir gazel didi şûh u tâze bu şeb  

Şehri bu akşam naz ve yakarış meclisinde şuh ve taze bir gazel söyledi.  

Beyitte gazelin iki özelliğine birden yer verilmiş; Kıvraklık, şuhluk ve 

taze olmak. Tazelik, yenilik bütün şairlerin kızıl elmasıdır. Başarsın 
başarmasın her şair yeni gazeller söylediği iddiasında bulunmakta 

tereddüt etmez. 

Mey ve şarap: Şiir, mey, şarap gibi okuyanı sarhoş eder. Az çok şiir 
zevki olan yerinde söylenmiş bir şiirin insanın adeta aklını başından alıp 

sarhoş ettiğini bilir. Eğer şiirin böyle bir etkisi olmasaydı ilk insandan 

itibaren zevk sahipleri için bir meşgale olmazdı. Her insanın gönül telini 

titreten, kimi zaman da bam teline dokunarak içini sızlatan şiirler 
okuduğu olmuştur. Şiirin etkisini en iyi anlatacak kelimelerden biri mey 

ve bu anlama gelen diğer kelimelerdir. Bu teşabühten hareket ederek 

şairler gazellerini şaraba benzetmekte tereddüt etmemişlerdir. Bâkî de 
bu şairlerden biridir: 

Bâde-i mihr ü vefâ sâgarıdur ey Bâkî                                                                         

N’ola devr eyler ise bezm-i cihânı gazelüm  

Ey Bâkî, aşk ve vefa şarabı olduğu için gazelim dünya meclisini 

devretse şaşılmaz. Beytin manası gayet sarih: Şair aşk ve vefadan 

bahsediyor. Şiirin temeli bu iki kavram üzerine kuruludur desek 

abartmış olmayız. Bu duygular hemen her insanda bulunduğundan 
böyle temaları işleyen güzel şiirler dünyayı dolaşır. Şair, haklı olarak 

şiiriyle iftihar ediyor, sezdirmeden. Edirneli Kâmî de gerçek şarap 

yerine şiirin verdiği sarhoşluğu tercih eder: 

Olmazsa mey-fürûş ne gam Kâmiyâ bize  

Keyf-i rahîk-i sâgarı tâze gazel virür  

Ey Kâmî, satıcı bize şarap satmazsa gam değil, zira bize taze gazel şarap 
keyfi verir.  

16.yüzyıl şairi Behiştî, şiir şarap ilişkisini şu beytinde çok güzel ifade 

ediyor: 

Deryâ-yı mey sefînesidür câm-ı mey gibi  
Dîvânuñ ey Behiştî gazel defteri degül  
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Ey Behişti, divanın gazel defteri değil, şarap kadehi gibi şarap denizinin 

gemisidir. Behişti, yukarıdaki beyitte şiirlerinin aklı baştan alıcı, sarhoş 

edici etkisine vurgu yapıyor. Bu yüzden onları şarap denizinde yüzen 
kadehlere benzetiyor. Benzetme ilginç: Şarap denizi içinde şarap 

kadehi. Yani adeta içi dışı şarap; bu içkiyle sarhoş olmuş insan ancak 

tasvir şiirle ilgilidir. Sözkonusu olan gazelin okuyanda bıraktığı 

sarhoşluk hâlidir. 

Güher, gevher: Gazel, işlenmişlik ve değer bakımından gühere 

mücevhere, inciye teşbih edilir. İnci, mâna denizinden çıkarılır. Bu 

bakımdan şair gavvâs, yani dalgıçtır. Sâmî’nin  şu beyti gazeli 
tanımlamak konusunda kuşatıcı bir anlama sahiptir: 

Yüki cevâhir-i mazmûn yem-i ma’ânîden 

 Sefîne-i gazelüm Sâmiyâ gelür görinür  

Ey Sami, gazel gemim, mâna denizinden mazmun cevherlerini 
yüklenmiş olarak gelir görünüyor.  

Sami’nin benzetmeleri güzel: Gazel gemiye, mazmunları cevahir, 

çıkarıldığı yer mâna denizi. Dikkat edilirse fırsat düştüğü anda şairler 
mâna vurgusu yapmaktadır. Bu da klasik şiirin önemli 

hususiyetlerinden biri sayılır. Lafızları nazmetmek kadar mâna nazmı 

da önemlidir. Bâkî de gazeli inciye benzetir ve azlığına dikkat çeker: 

Çog olmaz bu tarza gazel Bâkıyâ  

Güzel söz güherdür güher az olur 

Ey Bâkî, bu tarzda gazel çok olmaz; güzel söz cevherdir, cevher de az 

bulunur. Kendi şiirini övse bile klasik şiirin genel bir kabulünü ifade 
ediyor. Benzer bir düşünce ya da iddiayı Meşhûrî’nin beytinde 

görüyoruz: 

Meşhûriyâ bu nev gazel olsa bu bahr içre mahal 
Mânend-i dürr-i bî-bedel şâyân-ı istihsân yine   

Ey Meşhuri, bu yeni gazel, bu deniz içindeeşsiz inci gibi yer bulsa yine 

övgüye değer.  

Bir de Şehri’nin beytine bakalım: 

Ser-i ‘arûs-ı güle rû-nümâ içün kıldum 

Misâl-i jâle güher-dâne-i gazel îsâr 

Gül gelinin başına yüz görümlüğü olarak çiy taneleri gibi gazel incileri 
saçtım.  
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Tasvir bir bahar mevsimini işaret ediyor. Sabahleyin gül açılmış, 

yaprakları üzerine inci gibi çiy taneleri saçılmış. Bu manzara şaire 

beyitleri inci değerinde gazeller söyletiyor. Gelinlerin duvağının 
kırmızı olduğu da göz önüne alındığında şairin kurguladığı hayal bütün 

güzelliği ile arz-ı endam ediyor. Gelinlerin başına para saçılmasına 

telmih de bir başka güzellik unsuru. 

Cemâl: Yukarıdan beri özelliklerini saydığımız gazel niçin söyleniyor 
ya da yazılıyordu? Şairleri böyle şiirler yazmaya iten amiller nelerdi, 

türünden bir soru sorulduğunda karşımıza cemal, yani güzellik kavramı 

çıkıyor. İnsanı güzel sanatlara teşvik eden, güzellik tutkusudur. Kâinatı 
yaratan, güzel isimlerinin tecellileriyle insan gönüllerini mest edecek 

güzellikler var etmiş. İnsan gönlünü de bu güzelliklere meftun etmiş. 

Zaten yaratılışın maksadı da onun esmasının güzelliklerini görüp, onu 

tanımaya, ona yeniden ulaşıp kavuşmaya çalışmak değil midir? O gizli 
hazine, kendisini bilsin, tanısın, sevsin diye muhatap olarak insanı halk 

etti ve türlü güzel duygu ve duyularla donattı. Şairlik de bu 

güzelliklerden biri. Şairlik, evrenin güzelliklerine bakıp hakiki güzele 
ulaşma yolunda insanlara bir tür kılavuzluktur. Çünkü anlatılan her 

güzellik hakiki güzelin isimlerinin tecelli ve parıltılarından ibarettir. 

Revânî bu hakikati veciz bir beytinde dile getiriyor: 

Mâh-rûlarda seni medh iderem çün güzelüm  

Nola bir ayda tamâm olur ise her gazelüm   

Güzelim, ay yüzlülerde seni öv düğümden her gazelimin bir ayda 

tamamlanmasına şaşılmaz.  

Her ay içinde bir kez dolunay vardır. Sevgilinin yüzü, dolayısıyla 

güzelliği dolunaya benzer. Şair, sevgiliyi övdüğü gazelleri ancak bir 

ayda tamamlayabiliyor. Yani güzelliğin övgüsünü kemal noktasına bir 
ayda çıkarabiliyor. Şair kelime oyunu yapsa bile, güzelliği anlatmadaki 

çabası takdire şayan. Bâkî’nin beyit de bu vadideki güzel örneklerden 

biridir: 

Vasf-ı cemâl-i yâr ile Bâkî gazellerin  

Biri birine sundı güzeller tuhaf gibi  

Ey Bâkî, güzeller, sevgilinin güzelliğini vasfeden gazellerini hediye 

gibi birbirlerine sundu. Kanuni devrinin sultanuşşuarası, şiirlerinden o 
kadar emin ki, güzellerin birbirlerine hediye ettiğini söylüyor. Bunun 

salt bir tefahür olmadığını söyleyebiliriz. Hükümdarın, varlığı ile iftihar 

ettiği bir şairin eserlerinin elden ele, dilden dile dolaşmasında 
yadırganacak bir durum yoktur. 
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Mazmun: Gazelde Mazmun bulunması da estetik gereklerdendir. Şair 

anlatmak istediğini doğrudan söylemek yerine asırların süzgecinden 

geçip gelen mazmunlara yeni libaslar giydirerek söylemeyi tercih eder. 
Okuyucu, bilgi ve kültürü derecesinde mazmunların zevkine varır. 

Ancak mazmun konusunda henüz kesin bir fikir birliği oluşmuş 

değildir. Bu konuda farklı görüşler olduğunu belirtmekle yetinelim. 

Meşhûrî’nin beyti, taze mazmun arayışını dile getiriyor: 

Hasûda dâğ-zed olmak içün Meşhûriyâ hâmen  

Gazelde böyle tâze nev-be-nev mazmûn eder ihdâs  

Meşhuri, hasut adama kıskançlık yarası vurmak için hemen böyle yeni 
yeni mazmunlar ihdas eder.  

Sonuç 

Dikkat edilirse şairlerin sürekli bir rekabet duygusu içinde oldukları 

görülür. Bu, şiir vadisinde bulunmanın bir gereğidir.  Şair ister istemez 
bu rekabete atılmak durumundadır. 

Gazel, sevgili övgüsünde olduğunda sevgiliyi güzel gösteren bütün 

unsurları şiire konu eder. Saç, kaş, göz, kirpik, dudak, bel, boy, el, ayak, 
kısaca güzelin her uzvu şairin mısralarında layık olduğu mevkide güzel 

teşbih ve mecazlarla ortaya çıkar.  Gazel, bir anlamda “saf şiir” olarak 

klasik edebiyatta yerini almıştır. Anlatılmak istenen zengin bir mecaz 
hayal örtüsünün içine gizlenir. Osmanlı Türkünün hayat anlayışı, 

gelenek ve görenekleri, duyguları, düşünceleri bu şiirle dile getirilir. 

Örneklerden anlaşılacağı üzre klasik şiirin en önemli nazım biçimi olan 

gazel sağlam bir estetik yapı üzerinde inşa edilir. Şairler, bilgi, görgü 
ve irfanlarını bu nazım biçimi ile ifade ederler.  Klasik edebiyatta şiir 

denince çoğu kez akla gazel gelmesi bu nazım biçiminin önemini 

gösterir.  
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BAHTÎ ve ESERLERİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER 

Osman Ünlü* 

Giriş 

Osmanlı sahası Türk edebiyatının temsilcileri ve onların kaleme 

aldıkları eserlerle ilgili çalışmalarda zaman zaman talihsizlik veya 

ihmaller sonucunda bazı istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır. 
Bunlardan biri de 17. yüzyılın edebî simalarından Bahtî ve onun eserleri 

üzerine yapılan çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır.  

Aynı mahlası kullanan şairlerin hayatlarına dair bilgiler öncelikle 
tezkire gibi biyografik ve tarihî kaynaklardan yararlanılarak ortaya 

konulmaktadır. İkinci olarak şairi ortaya koyduğu eserlerde 

rastlanılabilecek otobiyografik bilgiler bunu destekler ve son olarak 

başka şairlerin eserlerinde yer alabilecek doğrudan veya dolaylı 
bilgilerle şairin biyografisi ortaya çıkarılmaktadır. Ancak bazı 

durumlarda şairlerin birbiriyle karıştırıldığı da görülmektedir. Bahtî 

mahlasını taşıyan şairimiz bu karışıklıklardan nasibini almıştır. 
Osmanlı dönemi biyografik kaynaklara bakıldığında üç kişinin bu 

mahlası seçtiği görülmektedir. Bunlardan biri ve en bilineni Sultan I. 

Ahmed’dir (öl. 1026/1617). Şiirlerinde bu mahlası seçen sultanın divanı 
birkaç defa hem akademik hem de popüler olarak yayımlanmıştır. Bir 

diğer Bahtî ise 1168/1755 yılında vefat eden İmamzâde Mehmed 

Efendi’dir (Erdem, 1994: 34-35). Her iki Bahtî de tarihî ve bilgi olarak 

bu yazıda ele alınan eserlerin müellifi değildir. Klasik kaynaklarda bu 
iki şahsiyetin dışında Bahtî mahlaslı bir şaire rastlanmamıştır. 

Osmanlı’nın son döneminde ve modern olarak değerlendirilebilecek bir 

zamanda Osmanlı Müellifleri adlı eserini kaleme alan Bursalı Mehmed 
Tahir, bir başka Bahtî’den bahseder. Buna göre Bahtî, üç dilde nazım 

ve nesre muktedirdir. Mora’daki İzdin kasabasındandır. Münşeatı ve 

mürettep bir divanı vardır. Bu eserlere ilave olarak 989/1581 yılında 
Farsça olarak yazdığı 150 beyitlik Tuhfetü’l-efkâr Der-Cevâb-ı Deryâ-

yı Ebrâr1 adlı bir manzumesi vardır. Vefat tarihi ve mezarının yeri 

bilinmemektedir. Ayrıca Yıldız Kütüphanesinde de Türkçe bir 

manzumesi vardır (Bursalı Mehmed Tahir, 1333: 98). Ancak 

*Prof. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üyesi.  
1Deryâ-yı Ebrâr, Emîr Hüsrev-i Dihlevî (ö. 725/1325)’nin Nizâmeddin Evliyâ’ya 
hitaben yazdığı 218 beyitlik bir kasidedir (Kurtuluş, 1995: 136). Kasidenin çok sayıda 
Farsça, Türkçe nazire ve tercümeler bulunmaktadır.  



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

232 

Bursalı’nın verdiği bu bilgilere de ihtiyatla yaklaşmak lazımdır. Zira 

Deryâ-yı Ebrâr naziresinden örnek olarak aldığı beyit Ali Şîr 

Nevâyî’nin aynı kasideye yazdığı nazirenin matla beytidir. Nevâyî, 
kasideye bir nazire yazdığını ve adını da Tuhfetü’l-efkâr koyduğunu 

bizzat belirtmektedir (Kartal, 2003: 151). Dolayısıyla Bahtî’nin böyle 

bir eserinin olmadığı bile söylenebilir.  

Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri adlı eserinde bu üç Bahtî’ye bir 
dördüncüsünü ilave eder. Ergun, bu eklemeyi Vasiyyetnâme’nin Millet 

Kütüphanesindeki nüshasından elde ettiği bilgilerle yapar. Bahtî’nin 

şairliğini beğenmeyen Ergun, onun hakkında “kafiyelere hiç ehemniyet 
vermeyen ve şiir tekniğine sahip olmayan şairin bu eseri medrese 

talebesi iken yazdığını tahmin edebiliriz.” ifadelerini kullanır (Ergun, 

1936, 691). Ergun daha 1936’da Osmanlı Müellifleri’nde geçen Bahtî 

ile Vasiyyetnâme şairinin iki farklı şahıs olduğunu belirtse de 
günümüzde Bahtî üzerine çalışanların neredeyse tamamı Mehmed 

Tahir’i tek kaynak olarak zikretmiştir. Her ne kadar yaşadıkları yıllar 

birbirine çok yakın olsa da bahsedilecek eserlerin müellifi ile Moralı 
Bahtî’nin aynı kişi olma ihtimali neredeyse yoktur. Moralı Bahtî’nin 

1581’de eser yazması, diğer Bahtî’nin bilinen son eserinin 1660’a 

tarihlenmesi, ikinci Bahtî’nin bilinen eserlerinin 1640-1660 arasında 
yazılması bu iki kişinin farklı şairler olduğunu göstermektedir. İlk 

Bahtî’nin mürettep divanının olması, Farsça kaside yazması onun 

baskın edebî karakterini ortaya koyar. İkinci Bahtî’nin bütün eserleri ise 

nasihat üslubunda ve dinî-didaktik muhtevada olması da onları 
birbirinden ayıran hususlardır.  

Bu karışıklığa neden olan Bahtî kimdir? Daha önce de zikredildiği gibi 

kaynaklarda hiçbir bilginin olmadığı ancak en az dört mesnevi yazdığı 
bilinen şairin hayatı eserlerinden alınacak bilgi kırıntıları üzerinden 

kurulabilir. Bilinen dört eserini 1640-1660 tarihleri arasında telif eden 

Bahtî’nin 17. yüzyılın ilk yıllarında doğduğu varsayılabilir. Şir’atü’l-
İslâm tercümesinin Bodleian nüshasındaki kayıttan isminin Mehmed 

olduğu anlaşılan Bahtî, burada “Dervîş” sıfatıyla zikredilmektedir. 

Ömür Erbay’a göre müellifin kendi kalemi olan (2021a: 166) bu 

nüshanın zahriyesindeki “li-nazmihi el-fakîr Dervîş Mehmed Bahtî” 
ifadesi de bunu desteklemektedir. Zira gelenekte birinci teklik şahısları 

ifade amacıyla tevazu işareti olarak fakîr, hakîr vb. gibi kelimelerin 

kullanımı yaygındır. Bu ifadede yer alan derviş kelimesinin de bu 
minvalde kullanıldığı düşünülebilir. Bahtî’nin doğum yılı ve yeri de 

belli değildir. Sultan İbrahim’in cülusundan kısa bir süre sonra 
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(1050/1640) ona sunduğu Mavsıl-ı Maksud mesnevisinin yazılış sebebi 

bölümünde şair, Sultan’dan Vidin kadılığı görevini talep etmektedir:  

Umarın Bahtiyâ bu turfa makâl  
Ede şâha varup ifâde-i hâl 

Şerh edüp hasb-i hâl-i zârı tamâm  

Eyleye ‘arz-ı hâlümi i‘lâm 

Diye kim dâverâ dil oldı hazîn  
Matlabıdur anuñ kazâ-i Vidin  (N-4a) 

Osmanlı ilmiye teşkilatında bir kişiye kadılık görevi verilebilmesi için 

medrese eğitiminde icazetten sonra belli bir süre boyunca mülazemet 
etmeleri gerekmektedir (Uzunçarşılı, 2014: 94). Buna göre Bahtî’nin de 

böyle bir süreçten geçtiği ve hatta eser öncesinde kadılık görevinde 

bulunduğu bile düşünülebilir. Abdülkerim Elipek, yukarıda bahsi geçen 

mesnevinin bir nüshası üzerine hazırladığı yüksek lisans tezinde Rıza 
Tezkiresi’nden hareketle Bahtî’nin Abdülkadir adlı ve şiirlerinde Kâdirî 

mahlasını kullanan bir oğlu olduğunu söyler. Kâdirî, tezkirenin 

yazıldığı yıl olan 1050/1640 yılında Fatih medreselerinde görev 
yapmaktadır. Rıza, burada şairin Sultan İbrahim’in cülusu için 

düşürdüğü Farsça tarihe de yer verir. 1050, aynı zamanda Mavsıl-ı 

Maksûd’un da telif tarihidir. Oldukça ilginç olan bu duruma göre 
Kâdirî’nin her iki Bahtî’nin de oğlu olma ihtimalini düşündürmektedir. 

Ancak konuya dair diğer kaynaklara bakıldığında bu bilginin hatalı 

olduğu anlaşılmaktadır. Tezkire’de (Zavotçu, 2017: 188) Bahtî-zâde 

Abdülkâdir Efendi” olarak zikredilen kişi Şeyhî’nin Vekâyiü’l-
fuzalâ’sında Bahsî-zâde Abdülkâdir Efendi olarak kayıtlıdır (Şeyhî, 

2017: 637-638). Burada açık bir şekilde çeviriyazı hatasının olduğu 

görülmektedir. Buna göre Kâdirî’nin babası Bahsî Efendi İstanbul 
Kadılığı ve Anadolu Kazaskerliği de yapan bir âlim olup (Atayî, 2017: 

1697-98) yazının konusu olan Bahtî ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.  

Bahtî’nin yukarıda örnek beyitleri alınan eserinin İstanbul Üniversitesi 
Ty. 5709 numarada kayıtlı olan bilinen diğer nüshasında örnek 

beyitlerin son mısraının Devletüñde koma anı gamgîn şeklinde yer 

alması eserin sultana sunulduğu ancak talebin yerine getirilmediği 

sonucunu düşündürmektedir. İstinsah tarihleri belli olmayan 
nüshalardan Üniversite nüshası daha çok müsvedde intibaını 

vermektedir. Bazı beyitlerin silinmesi ve bazı yerlerin tashih edilmesi 

bunu destekler mahiyettedir. Ancak tashih edilen yerler de 
Nuruosmaniye nüshasında farklıdır. Dolayısıyla hangi nüshanın 

muahhar olduğu net değildir. Üniversite nüshasındaki hattın Şir’atü’l-

İslâm tercümesinin Bodleian nüshasındaki yazıya benzer olması bu 
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eserin de müellif nüshası olduğu ihtimalini doğurmaktadır. Bahtî’nin 

eserde yeri geldiğinde dönemin veziriazamı Kemankeş Mustafa Paşa 

(öl. 1053/1644) ile yine dönemin şeyhülislamı meşhur şair Yahya 
Efendi (öl. 1053/1644) için yazdığı medhiye üslubundaki bölümler, 

onun eserini yazdığı sırada İstanbul’da ve saraya yakın bir konumda 

olduğunun işaretleridir. Bu eserden iki yıl sonra yazılan manzum 

Vasiyyetnâme’den o sırada İstanbul’da olduğu anlaşılan Bahtî’nin 
Vidin’e gönderilmediği sonucu çıkarılabilir. Bahtî, 1052/1642 tarihli bu 

eserde 16. yüzyılın ünlü âlimi Birgivî Mehmed Efendi’nin (öl. 

981/1573) mensur vasiyetnamesini nazma çekmiştir. Eserin sebeb-i 
telif bölümünden müellifin İstanbul’daki fazıl bir kişinin sohbetlerine 

devam ettiği anlaşılmaktadır. Büyük ihtimalle bir müderris olan bu 

kişinin çocuklara Birgivî’nin eserini ezberletmekte zorlandığını gören 

Bahtî, vasiyetnameyi nazmen yeniden yazar. Bahtî’nin Şir’atü’l-İslâm 
tercümesinde de aynı bakış açısını ortaya koyduğunu eserin yazılış 

sebebini zikrederken öğreniyoruz. Bu eserde Vasiyyetnâme’den farklı 

olan şey eserin bu şekilde telifine vesile olan kişilerin kenarda ismen 
belirtilmesidir1. Ancak iki eserin teliflerinde 18 yıllık uzunca 

sayılabilecek zaman aralığı olması bu fazıl şahsın aynı kişi olması 

ihtimalini zayıflatmaktadır. Hayatı hakkında hiçbir bilgi bulunmayan 
Bahtî’nin ölüm tarihi ve mezarının yeri de belli değildir.  

Bahtî’nin edebî kişiliğine dair bilgi ve düşünceler ancak eserlerinin dil 

ve üslubundan hareketle oluşturulabilir. Şairin bilinen dört 

mesnevisinden üçü dil ve üslup açısından birbirine çok benzemektedir. 
Şairin ilk mesnevisi olan Mavsıl-ı Maksûd, dönemin padişahı olan 

Sultan İbrahim’e sunulmuş bir eser olması hasebiyle muhatabın 

makamına uygun bir üslupta kaleme alınmıştır. Devlet erkânına 
nasihatlerin yer aldığı bir siyasetname özelliği taşıyan Mavsıl-ı 

Maksûd’un tahta henüz çıkmış olan padişaha bir kılavuz ve rehber 

görevi üstlenmesi, Bahtî’nin padişaha yakın veya ona kolaylıkla 
ulaşabileceği bir konumda olduğunu gösterir. Sultan İbrahim’in 

çocukluğundan beri sürekli çalkantı, gerilim ve ölüm korkusuyla 

zayıflayan ruh yapısını2 düzeltmek ve devlet idaresinde ona yol 

                                                
1 Şir’atü’l-İslâm tercümesinde Bahtî, kendi hocası ve İmam Salih’in damadı Mehmed 
Efendi’nin söz konusu eserdeki müşkül yerleri izah ettiğini ve kendisinin de bu 
derslerden fazlasıyla istifade ettiğini belirtir. Yine derkenardaki ifadelerden hocasının 
has öğrencilerinden Salih Hilmi’nin kendisinden eseri nazmen Türkçeye çevirmesini 

istediğini zikretmektedir (Erbay, 2021a: 178-179). Kaynaklarda bu kişiler hakkında 
bilgiye rastlanılmamıştır.  
2 Sultan İbrahim’in hangi şartlarda tahta çıktığı ve bu sırada içinde bulunduğu ruh yapısı 
hakkında daha fazla bilgi için bkz. Emecen, 2000: 274-275. 
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göstermek amaçlı eserde siyasetname türünün üslubu kendini fazlasıyla 

hissettirir. Eseri oluşturan makale adı verilen bölüm başlıklarında 

konuya uygun ayet ve hadislere yer veren ve ilmiye sınıfından olduğu 
anlaşılan Bahtî’nin, eserin İstanbul Üniversitesinde bulunan 

nüshasındaki değişiklik nedeniyle padişaha sunulamamış veya kabul 

görmemiş olduğu sonucu çıkarılabilir.  

Bahtî’nin daha sonra yazdığı üç mesnevide ise üslup tamamen değişir 
ama bu mesnevilerdeki genel üslup kendi içinde belli bir tutarlılığa da 

sahiptir. Bu mesnevilerden ikisi ezberlemeye uygun bir üslupta kaleme 

alınmıştır. Diğer bir mesnevi olan Menâsık-ı Hac ise toplumun sade 
üyelerinin hac yolculukları için bir rehber niteliği taşımaktadır. Bu 

yüzden bu üç mesnevi de edebî kaygılar ikinci plana atılarak yalın ve 

düz bir anlatımla kaleme alınmıştır. Bu dilden tercüme yapacak 

derecede Arapçaya hâkim olduğu anlaşılan Bahtî’nin eserlerinde yer 
yer Farsça beyitlere de yer vermesi onun her iki dili ustalıkla 

kullanabildiğini gösterir. Mesnevi nazım şeklinde eser veren 

müelliflerin zaman zaman eser içinde yer yer gazel, murabba, rubai gibi 
diğer nazım şekillerine yer verdiği bilinse de Bahtî bu yola neredeyse 

hiç girmemiş, sadece Mavsıl-ı Maksûd’da bir yerde Farsça bir rubai 

kullanmıştır.  

Şairlerin şiir hakkındaki düşüncelerini zikrettikleri ve şiire bakış 

açılarını ifade ettikleri bölümler hem onların hem de yaşadıkları 

dönemin genel olarak şiire bakış açılarını ortaya koymaktadır. Bahtî, bu 

konudaki görüşlerini Mavsıl-ı Maksûd’un iki “makale”sinde ifade eder. 
Bunlardan ilkinde Bahtî, şiirin iki türünden bahseder. Biri âlemin rahat 

ve huzuru için, diğeri de gönül ehli ve nükteperverlerin gönülerinin 

ağırlığını beyan eder. Diğer makalede de sultanlara ve yöneticilere 
şiirler sunan şairlerin bunun karşılığında aldıkları hediyeler ile meşhur 

olduklarını ve unutulmadıklarını ifade eder. Bahtî bunları söyledikten 

sonra konuyla ilgili iki hikâye nakleder. Biri Sultan Gazneli 
Mahmud’un şair Unsurî’nin ağzını altın ve mücevherle üç defa 

doldurduğu hikâyedir. Diğeri ise bir şairin methettiği memduh ile olan 

konuşmaları aktarılır. Buna göre memduhun şaire verdiği para bir gün 

tükenir ama şairin sözleri kıyamete kadar yaşamaya devam eder.  

Bahtî’nin Eserleri ve Eser Çalışmaları Üzerine Düşünceler 

Bahtî ile ilgili olarak ulaşılabilen hiçbir kaynakta ondan bahseden 

herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Osmanlı Müellifleri’nde 
zikredilen ve 16. yüzyıl sonlarında hayatta olduğu bilinen Moralı Bahtî, 

eldeki bilinen dört eserin de müellifi olarak zikredilegelmiş ve yanlış 
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başlayan bir silsile günümüze kadar yeni halkalar eklenerek devam 

etmiştir. Bunun yanında Bahtî’nin eserleriyle ilgili yapılan yayınların 

birçoğunda bazıları dikkatsizlik bazıları da ihmal sonucunda olmak 
üzere bazı hatalar göze çarpmaktadır. Bu başlık altında hem Bahtî’nin 

eserleri hem de onlarla ilgili yayınlar hakkında bilgi verilmiştir. 

1. Mavsıl-ı Maksûd 

Bahtî’nin bilinen en eski eseridir. Üzerinde iki çalışma yapılış olmasına 
rağmen eser, ilk defa bu yazıda kendi ismiyle anılmaktadır. Bahtî’nin 

eserleri üzerine yapılan çalışmalardaki belki de en ilginç hata bu 

olmalıdır. 1050/1640 yılında tamamlanıp Sultan İbrahim’e sunulan bu 
mesnevi bir siyasetname özelliği taşır. Eser 11 adet makaleden 

oluşmaktadır. Bu makalelerde şair, bir yöneticiye verilmesi gelenek 

hâline gelmiş olan nasihatleri zikreder ve bunları örneklendirmek için 

bazıları hadis olmak üzere toplam 31 rivayet ve hikâyeye yer vermiştir. 
Hikâyelerin muhtevasına bakıldığına çoğunluğunun ortak İslam 

geleneğinden geldiği görülür. Eserin bilinen iki nüshası vardır. 

Bunlardan biri İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Ty. 
5709 numarada kayıtlıdır. Hikâyât-ı Bahtî olarak kataloğa kaydedilen 

nüsha üzerine Emel Çakan tarafından bir mezuniyet tezi hazırlanmıştır 

(1952). Diğeri ise Süleymaniye Kütüphanesi Nuruosmaniye 4279 
numarada Dîvân-ı Bahtî adıyla kayıtlıdır. Bu nüsha üzerine Abdülkerim 

Elipek tarafından Bahtî’nin Manzum Bir Eserinin Transkripsiyonlu 

Metni ve İncelenmesi başlıklı bir yüksek lisans tezi yapılmıştır (2015). 

Görüldüğü gibi eserin iki nüshası kataloglara asıl adı dışında iki farklı 
adla kaydedilmiştir. Aynı problem eserle ilgili çalışmalarda da devam 

etmiştir. Emel Çakan, eserin adını katalog kaydına sadık kalarak 

muhafaza etmiş ve incelemesini bu şekilde ortaya koymuştur. 
Abdülkerim Elipek ise katalog adlandırmasının yanlış olduğunu ortaya 

koymuş ancak daha ciddi bir hata yaparak eserin adının Tuhfetü’l-fakîr 

olduğunu iddia etmiştir. Bir diğer tuhaf durum da tezin başlığında eserin 
adının verilmeyip “Manzum Bir Eser” olarak nitelendirilmesidir. Eserin 

adı belli olmasına rağmen tez başlığında gösterilmemesinin sebebi de 

belli değildir. Bu kadar bilgi hatası ve karışıklığı içinde Mavsıl-ı 

Maksûd adı nereden çıkmıştır? Cevabı hem mana hem de görsel açıdan 
çok kolaydır. Zira müellif eserin adını metin içinde çok açık olarak 

vermiştir: 

Ger makâlem bulursa bezme vüsûl 
Şâh-ı devrân ėderse anı kabûl 

Matlab olan merâma vâsıl olam  

Eyledigüm hayâle nâ’il olam 
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Diyeyin tâli‘üm olursa su‘ûd  

Nâm-ı pâkine Mavsıl-ı Maksûd (Ü-3b; N-4a) 

Bunun yanında eseri çoğaltan müstensihler de eserin adını vurgulamak 
amacıyla Nuruosmaniye nüshasında ilgili ibarenin üst kısmı kırmızı 

kalemle çizmiş, İstanbul Üniversitesi nüshasında da ibarenin kendisini 

kırmızı kalemle yazmışlardır.  

 

 

Bu kadar açık şekilde ifade edilip özellikle vurgulanan eserin adı nasıl 
oldu da gözden kaçırılmıştır bilemiyoruz. Elipek’in katalog kayıt 

hatasına karşı önerdiği ad ise nüshanın bir önceki sayfasında yer alan  

Devletinde olup bu tuhfe tamâm  
Etdüm ‘arz-ı huzûr-ı şâh-ı be-nâm 

Nigeh-endâz-ı lutf olursa eger  

Tâ o demde tamâm olur bu eser 

Kanda ‘arz-ı hüner ya kanda fakîr  
Dediler tuhfetü'l-fakîru hakîr 
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beyitlerinde yer almaktadır. Bu beyitte yer alan ifade aslında Arapça bir 

deyimdir1. İbare, yazar tarafından eserin adı olarak algılanmış ve böyle 

bir hataya sebebiyet vermiştir.  Elipek’in hataya sürükleyen bir başka 
durum da bu ibarenin üst kısmının kurşun kalem ile çizilmiş olmasıdır. 

Kütüphaneci tarafından çekildiğini düşündüğümüz bu çizgi Elipek’i 

böyle bir adlandırmaya itmiş olmalıdır. Bunun yanında metindeki 

okuma hataları da dikkat çekmektedir. Örneğin “Nigeh-endâz-ı lutf” 
tamlaması “Ne ki endâz-ı lutf”, “derdmende” kelimesi “durumunda”, 

“Hind ü Sinde” tamlaması “Hindusanda” şeklinde okunmuştur.  

Eserin Nuruosmaniye nüshasının iç kapağında imzasından adının 
Rasim olduğu anlaşılan kütüphaneci tarafından kurşun kalemle 

“Müellif-i Kitâb (Bahtî)” başlıklı bir bilgi bulunmaktadır.  20 Kasım 

1934 günü yazılmış bu bilgi tamamen Osmanlı Müellifleri’nden 

alınmadır. Bu bilginin altında ise Nâili imzalı birisi tarafından siyah 
mürekkeple “Hâfız-ı kütüb tarafından yazılmış olan bu ma’lumât doğru 

değildir. Bahs edilen matla Ali Şîr Nevâyînüñdür. Binâen aleyh bu 

eserin nâzımı mechûldür.” ibaresi bulunmaktadır. Tahminimizce bu 
kişi Tuhfe-i Nâilî yazarı Nail Tuman’dır. Zira eserin diğer nüshasını 

çalışan Emel Çakan, Bahtî’nin hayatını araştırırken Nail Tuman’a da 

danıştığını ifade etmektedir (Çakan, 1952: 6). Tuman, belki de bu sırada 
eseri incelemiş olmalıdır. Ancak Tuman eserinde yeni bir bilgiye yer 

vermeyip çok kısa bir şekilde Osmanlı Müellifleri’ni kaynak olarak 

gösterir (Tuman, 92). Oldukça önemli olan bu bilgiyi Elipek tezine 

almış olsa da herhangi bir değerlendirmede bulunmamış ve bu bilginin 
izini sürmemiştir.  

2. Manzûme-i Vasiyyetnâme-i Birgivî 

Bahtî’nin ikinci eseri İlmihâl, Risâle-i Birgivî, Akâid gibi adlar taşıyan 
ve 16. yüzyılın önemli âlimlerinden Birgivî Mehmed Efendi’nin (öl. 

981/1573) vasiyetnamesinin nazma çekildiği mesnevidir. 1052/1642 

yılında tamamlanan bu eser üzerine Sezer Özyaşamış Şakar tarafından 
doktora tezi (2005), Mehmet Mustafa Karaca tarafından da yüksek 

lisans tez çalışması (2008) yapılmıştır. İlk çalışmada, dil incelemesi 

olduğu için metnin muhtevasından ziyade gramatikal tahliline 

odaklanılmıştır. Bundan dolayı Bahtî hakkında Birgivî’nin medreseden 
öğrencisi olduğu (Şakar, 2005: 12) dışında herhangi bir bilgi 

verilmemiştir. Ancak Bahtî’nin 981/1573’te vefat eden Birgivî’nin 

                                                
1 Deyimin kullanıldığı bir metin örneği, Kilârî Mehmed Efendi’nin Beşâret-nâme adlı 
eserinde bulunmaktadır: … risâle-i merkûm tuhfetü’l-fakîru hakîrun mefhūmı üzre 
mānend-i hilal-i yek-rūz … (Tezcan, 1999: 90) 
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öğrencisi olduğu kabul edildiği takdirde bilinen son eserinin telif tarihi 

olan 1070/1659-60’tan sonra vefat ettiğinde en az 110 yaşında 

olmalıdır. Bu da oldukça düşük bir ihtimaldir.  

Mehmet Mustafa Karaca tarafından yapılan ikinci çalışma Yahyâ 

Efendi’nin Vasiyetnâme-i Birgili Manzumesi başlığını taşır. Bu tezin en 

büyük talihsizliği, eserin Millî Kütüphanedeki 06 Mil Yz A 8131 

numarasıyla kayıtlı nüshanın kullanılmasıdır. Nüshanın Bahtî ( بختى ) 
değil de Yahyâ ( يحيى ) olarak kataloglanmasının ilk olarak kataloglama 

sırasında yapılan okuma hatası sonucunda olduğu düşünülebilir. Zira 

her iki kelimenin harf karakterleri ortaktır ve aralarındaki tek fark bu 
karakterlerdeki noktaların sayıları ve yerleridir. Ancak nüshanın başlığı 

şüpheye yer bırakmayacak şekilde Yahyâ Efendi olarak yazılmıştır. Bu 

durum tez yazarının hatasını hafifletse bile tamamen ortadan kaldırmaz. 

Zira Şakar, eserin hepsi de ülkemizdeki kütüphanelerde ve tez yazım 
zamanında kolaylıkla tespit edilip ulaşılabilecek durumdaki ondokuz 

nüshasını tespit etmiş ve metnini bunların beşinden faydalanarak 

kurmuştur (Şakar, 2005: 14-19). Karaca, tezinin önsözünde düştüğü bu 
hatayı “Bahtî” kelimesini kullanarak tarama yapmayışına bağlar. Ancak 

tarama yapılırken bakış açısı geniş tutularak “Vasiyetname” ve 

“Birgili/Birgivî” kelimeleri de kullanılsaydı bu hatadan çok erken bir 
aşamada dönülebilirdi. Ancak Karaca’nın önsözde ifade ettiği yanlıştan 

dönme durumu eserin içeriğine yansımamış, önsözle sınırlı kalmıştır. 

Tezin bitmesine çok az bir süre kala fark edilen bu durum için en 

azından muhtevada Yahyâ isminin yerine Bahtî kelimesi konularak bir 
düzenlemeye gidilebilirdi. Hâlbuki tezde “Yahya Efendi’nin imlâ 

tercihleri” (Karaca, 2008: vii), “Yahya Efendi’nin Kendine Has 

Kullanım Özellikleri” (Karaca, 2008: xiv), “Yahya Efendi’ye dair bir 
zuhulü düşündürüyor” (Karaca, 2008: xv) gibi müellif isminin geçtiği 

yerler düzeltilmemiştir. Üstelik önsözde, yazarın kendisinin hiçbir 

ihmalinin bulunmadığını ima etmesi ve akademik üsluba uzak hamasi 
bir dil kullanması da dikkat çeken bir durumdur.  

3. Menâsik-ı Hac

Bahtî’nin hac yolculuğu ve hacca dair uyulması gereken kurallar, 

ziyaret mekânları ve ziyaret adabını anlattığı Menâsik-ı Hac, şairin 
üzerinde en fazla durulan eseridir. Menâsik-ı Hac üzerine en eski 

çalışma İstanbul Üniversitesi’nde Mehmet Aydın tarafından yapılan 

bitirme tezidir (1971). Mehmet Aydın da Emel Çakan gibi eseri 
Sadettin Nüzhet’in zikrettiği Bahtî mahlaslı şairlerden Moralı olanına 

atfeder. Daha sonra İstanbul kütüphanelerinde mevcut menasiklerin 

tasnifine geçilir. Yazar burada tespit ettiği 16 ayrı nüshayı listeler ve 
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Bahtî’ye ait Menâsik-ı Hacc’ın İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 

Kütüphanesi Ty. 1394 ile Köprülü Kütüphanesi II. Kısım 263/1 

numaralarda bulunan nüshalarını karşılaştırır.  

Menâsik-ı Hac üzerine ikinci müstakil çalışma Ahmet Karataş’ın Türk-

İslam Edebiyatında Manzum Menasik-i Haclar ve Nâlî Mehmed 

Efendi'nin Menasik-i Hacc Adlı Eseri (Edisyon Kritik) başlıklı tezidir 

(2003). Tezin başlığından da anlaşıldığı gibi Karataş, teze eserin Nâlî 
Mehmed Efendi'ye ait olduğu bilgisiyle başlamış ancak ilerleyen zaman 

içinde söz konusu Menâsik-ı Hacc’ın Nâlî Mehmed Efendi'nin değil 

Bahtî’nin eseri olduğunu tespit etmiştir. Ancak ilgili enstitünün 
mevzuatından dolayı tez başlığı değiştirilememiştir. Karataş bu durumu 

Nâlî Mehmed Efendi'nin hac yolculuğu ve adabını konu aldığı iki 

kasidesi üzerine kaleme aldığı yazısında düzeltmiştir. Yazar, burada 

kaynaklarda yer alan bilgilerdeki karışıklığın sebebinin bu şiirler 
olduğunu göstererek konu üzerine son sözleri söylemiştir (Karataş, 

2012: 78-80). 

Eser üzerine üçüncü müstakil çalışma Mehmet Gümüşkılıç tarafından 
yayımlanan kitaptır (2013). Yazarın tek nüsha olarak değerlendirdiği 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Ty. 1394 numaradaki 

harekeli nüshanın transkripsiyonu, faksimilesi ve dizininin yer aldığı 
çalışma, sadece nüsha merkezli bir çalışma olarak değerlendirilebilir. 

Eserin tek nüsha olarak değerlendirilmesi çalışmanın belki de en ciddi 

hatası olarak görülebilir. Zira çok basit bir taramayla tespit edilebilecek 

diğer nüshalara ulaşım o dönemde de kolaydı. Ayrıca o sırada eser 
üzerine çalışmalar mevcuttu ve bunlardan eserin diğer nüshalarının 

bilgileri de görülebilirdi.  

Eserle ilgili müstakil bir makale hazırlayan Şerife Eroğlu Memiş, 
Bahtî’nin hayatına dair genel bilgileri Elipek’in yüksek lisans tezinden 

almıştır (Eroğlu Memiş, 2022: 601-602). Makaleye dayanak olan neşir 

de Gümüşkılıç tarafından yayımlanan kitaptır. Esere tarihsel bir açıyla 
yaklaşan çalışma daha çok Hac menzilleriyle ilgilidir.  

Bunun yanında Hüseyin Yılmaz’ın tezinde de eserle ilgili bilgiler 

bulunmaktadır. Yılmaz, eserin yedi nüshasının bulunduğunu belirtir ve 

eserin Bahtî’ye aidiyetine dair tartışmalara yer verir. Yılmaz ayrıca 
Bahtî’nin eserini Muhyî-i Lârî’nin Fütûhu’l-Haremeyn adlı eserinin 

tercümesi olduğunu ancak bazı bölümlerde kısmi tasarruflarda 

bulunduğunu da zikreder (Yılmaz, 2019: 13-18). Eserin telif tarihi her 
ne kadar müellif tarafından zikredilse de kaynaklarda 1056 (Aydın, 

1971: 4; Yılmaz, 2019: 16; Karataş, 2003: 24) ve 1053 (Gümüşkılıç, 
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2013: 10) olmak üzere iki farklı yaklaşım söz konusudur. Bundaki 

farklılığın sebebi Bahtî’nin tamiyeli bir mısra kullanmasıdır. Söz 

konusu beyitler şunlardır:  

İster isen hatmine târîh ola  

Kesri üç eksikle hisâbi it dilâ  

Sonra o mikdâr tamam ey püser 

Sitte vü hamsîn u elfden çıkar  

Burada Bahtî’nin 1056 tarihini kastetmediği açıktır. Zira kendisi “kesri 

üç eksikle hesap et” ifadesiyle belli bir tarihin bulunmasını 

istemektedir. Bu sayı 1056’dan çıkarıldığında eserin telif tarihi ortaya 
çıkacaktır. Mehmet Gümüşkılıç bunu doğrudan 1056’dan 3 sayısını 

çıkararak hesaplar ve 1053 tarihine ulaşır. Zannımızca burada farklı bir 

hesap yapılmalıdır. Her ne kadar kesin bir çıkarım olmasa da “kesr”den 

kasıt “i” sesini veren (ى) harfi olmalıdır. Harfin ebced değeri 10’dur ve 
bundan 3 sayısın çıkarınca 7’yi elde ederiz. 1056 sayısından 7 

çıkarırsak sonuç 1049 olur ki bu da miladi olarak 1639 yılına karşılık 

gelmektedir. Bir eserin tarihinin düşürüldüğü ibarelerde genellikle bu 
tarih rakamla da ifade edilerek kolaylık sağlansa da eserin mevcut 

nüshalarında böyle bir gösterim söz konusu değildir. Bu nedenle eserin 

telif tarihi konusu müphem kalmaktadır. 

4. Terceme-i Şir’atü’l-İslâm

Hanefi fıkhının önemli âlimlerinden İmamzâde Muhammed b. Ebu 

Bekir’in (öl. 573/1177) Şir’atü’l-İslâm ilâ Dâri’s-selâm adlı ilmihâl ve 

ahlak kitabının (Cici, 2000: 210) manzum tercümesi olan eserin sebeb-
i telif kısmında belirtildiğine göre tıpkı Vasiyetnâme gibi medrese 

talebelerinin kolay bir şekilde ezberlerini yapabilmesi ve halkın da 

rahatlıkla dinî vecibelerini öğrenebilmesi amacıyla manzum bir şekilde 
tercüme edilmiştir (Erbay, 2021a: 26).  

Eser üzerine ilk ve tek çalışma Ömür Erbay tarafından hazırlanan 

doktora tezidir (2021a). Erbay, eserin bilinen iki yazma ve bir taşbaskı 
nüshasını kullanarak tenkitli metin hazırlamıştır. Yazar, 6000 beyti aşan 

bir uzunluktaki mesnevinin diliçi çevirisini de orijinal metnin karşı 

sütununa yerleştirerek karşılaştırma imkânı da vermiştir. İlk bölümde 

Şir’atü’l-İslâm müellifi ile eserin tercüme ve şerhleri üzerinde 
durulmuştur. İkinci bölüm mütercime ayrılmıştır. Üçüncü bölümde 

tercümenin muhtevasına, dördüncü bölümde de tenkitli metne yer 

verilmiştir.  
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Bir doktora tezinden beklenenlerden biri de konuyla ilgili bütün 

kaynakların taranmasının yanında kaynaklarda bulunan bazı bilgi 

kırıntılarının peşinden giderek yeni bilgiler elde etmek olmalıdır. Bu 
yazının konusu Bahtî mahlaslı bir şairin belki de hiç bilinmeyen 

biyografisine dair bilgi elde etmek olduğu için bir doktora tezinde de 

benzer hassasiyetler beklenmektedir. Ancak tez yazarı müellifin 

hayatına dair yeni bir şey sunmamış hatta mezuniyet tezlerinin ulaştığı 
ve üzerinde fikirler ürettiği Türk Şairleri’ndeki Bahtî maddeleri bile 

tezde yer bulmamıştır. Yazarın hayatına dair sadece Osmanlı 

Müellifleri’nde verilen bilgilerle yetinilmiş, malumata eleştirel 
yaklaşılmamış ve bunların doğruluğu sorgulanmamıştır. Aynı şekilde 

müellifin diğer eserleri üzerine de dikkatlice yaklaşılmamış, örneğin 

Menâsik-ı Hac ile ilgili olarak Mehmet Gümüşkılıç’ın çalışması tek 

referans olarak alınmış ve eserin tek nüsha olduğu ifade edilmiştir. 
Hâlbuki tezin tamamlandığı sırada eserin başka nüshalarının da olduğu 

zaten bilinmekteydi.  

Bir metnin diliçi çevirisinin yapılması metindeki okuma hatalarının 
azaltılması hatta tamamen ortadan kaldırılması açısından oldukça 

faydalıdır. Ancak konuya veya gramer yapılarına yeterince hâkim 

olunamadığında izahı pek mümkün olmayan hatalar da ortaya 
çıkmaktadır. Bu hataların bazıları dikkatsizlik veya ihmal olarak 

değerlendirilse de konu ile kültürel/dinî teamül ve bilgilere tam olarak 

hâkim olamamaktan kaynaklanan hatalar da görülebilmektedir. 

Erbay’ın bu çalışmasında bu türden hatalara maalesef çok 
rastlanılmaktadır. Bunlardan en dikkat çekici olanlardan birkaçı burada 

zikredilmiştir.  

Metinde, peygamberin her yıl Kur’an’ı bir defa hatmettiği ancak vefat 
ettiği yıl iki defa hatmettiğini belirten beyit aşağıdadır:  

Dahı râvîden olmışdur rivâyet  

İki kez hatm idüpdür ‘âmmı rihlet (Erbay, 2021a: 242) 

Yazar, bu beyti “Ayrıca ölmeden önce iki kez hatim etmek rivayet 

olunmuştur.” şeklinde nesre aktarmıştır. Doğru aktarım “Ayrıca 

aktaranlar, öldüğü yıl iki defa hatmettiğini rivayet etmişlerdir.” 

olmalıdır.  

Eserde Kur’an okunurken bazı sure veya ayetlere gelindiğinde 

söylenmesi veya yapılması güzel ve sevap olan bazı şeylerin 

zikredildiği fasıldan aşağıdaki beyitlerde “lā-uksimu” kelimesiyle 
başlayan Kıyamet suresinin “eleyse” kelimesiyle başlayan son ayeti de 

tamamlandığında söylenmesi gerekenler belirtilmiştir: 
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Okuyup sûre-i lâ-uksim ey yâr 

Eleyse âyeti geldükde her bâr 

Temâmında diye bunı muhakkak  
Belî her şeyde kâdir oldur ancak (Erbay, 2021a: 244) 

Yazar, bu iki beyti “Ey Yar! Eleyse ayetinin geldiği her yerde sure-i La-

uksim'i okuyup tamamında, evet, her şey de kadir kesinlikle odur, diye” 

şeklinde aktarmıştır. Doğrusu “Ey yâr! “Lâ-uksim” suresi okunduğunda 
sıra “eleyse” ayetine geldiğinde her zaman “Evet, her şeye gücü yeten 

ancak odur” demelidir.” şeklinde olmalıdır.  

Ezanın okunma adabından bahsedilirken “Eğer ezan okunan yer minare 
değilse ezan okunurken dönülmemeli” olarak nesre çevrilmesi gereken  

Ezân okurken itmey'istidâre 

Meger turduğı yer ola minâre (Erbay, 2021a: 264) 

beyti “meğer” edatının “-den başka, -in dışında” anlamı (Yılmaz, 2021: 
351) unutularak “Durduğu yer minare dahi olsa ezan okurken 

dönmeye” şeklinde çevrisi yapılmıştır.  

Yazarın Eski Anadolu Türkçesi dil hususiyetleriyle ilgili yaptığı bir 
hata da -ıcak/-icek zarf-fiil ekiyle ilgilidir. Bu arkaik unsurla ilgili 

kullanımlardan yaklaşık 20 tanesinin diliçi çeviride fonksiyonu dışında 

gösterildiği tespit edilmiştir. Bunlardan sadece biri örnek verilecek 
olursa, eserin sonundaki tarih kıtası şu şekildedir:  

Bulıcak Bahtî’yâ manzûme encâm  

Murâd üzre müyesser oldı hatmüñ  

Bu nazma bed’ idüp tevfîk-i Hak'la 
Didiler hatmüñi târih-i nazmuñ (Erbay, 2021a: 657) 

Tez yazarı bu kıtayı “Ey Bahti! Manzume son bulacak, isteğin üzerine 

sonu kolaylaştı. Allah'ın yardımıyla bu nazma başlayıp nazmın tarihini, 
sonunu dediler.” şeklinde çevirmiştir. İlk mısradaki transkripsiyon ve 

imla hatası “Bahtiyâ” şeklinde düzeltilmelidir. Kıtanın ilk beyti “Ey 

Bahtî! Manzuma nihayet bulduğu zaman bu bitişi senin istediğin 
şekilde meydana geldi.” olarak çevrilmesi gerekirdi. İkinci beyitte şair 

“hatmüñi” kelimesinin ebced karşılığı olan 1070 sayısını eserin bitiş 

tarihi olarak gösterir. Bu husus eserin ASL nüshasında kırmızı 

mürekkeple vurgulanmıştır (Erbay, 2021a: 667). Hâl böyle iken bu 
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kelime çeviri içine katılmayıp “(Eserin) nazım tarihi olarak “hatmüñi” 

kelimesini söylediler” şeklinde gösterilmesi gerekirdi1.  

Yukarıda verilen örneklerin bir doktora tezinin akademik olgunluğu 
için pek iç açıcı bir durum ortaya koymadığı muhakkaktır. Ancak her 

hata, aynısının tekrarlanmaması için hem hata sahibi hem de bu hataları 

görenler açısından önemli fırsatlar olarak görülebilir. 

Sonuç 

Klasik edebiyat temsilcileri ve bunların vücuda getirdiği eserler 

hakkındaki bilgilerin bazen derli toplu olmayışı aynı mahlasa sahip olan 

şairlerin eserlerinin de birbirlerine karışması ihtimalini doğurmaktadır. 
Bu karışıklıklardan biri de Bahtî mahlasını taşıyan iki şairle ilgilidir. 

Bunlardan biri, 16. yüzyılın sonlarında eser vermiş, diğeri de eserlerini 

17. yüzyılın ortalarında eserlerini telif etmiş iki farklı şahsiyettir. İki 

şairin yaşadığı dönemin birbirine çok yakın olması Bahtî hakkındaki 
tek kaynak olan Osmanlı Müellifleri’ndeki bilgilerde ve onu neredeyse 

tek referans olarak alan modern çalışmalarda da görülmektedir. Bu 

kaynak ve çalışmalarda 16. yüzyılda yaşayan Bahtî’ye dair bilgilerin 
neredeyse hiç sorgulanmadan kabul edilmesi bir yanlışlar silsilesini de 

başlatmıştır. Sadettin Nüzhet’in Mehmed Tahir’den ayrı olarak farklı 

bir şair olarak gördüğü ancak sadece birkaç yayında sorgulanan bu 
durum akademik camianın kaynaklarda yer alan bilgilere eleştirel ve 

sorgulayıcı yaklaşım hususunda pek fazla yetkin olmadığını da ortaya 

koymaktadır.  

Bu çalışmada şairinin mahlası Bahtî olan 4 eser üzerine yapılan 
çalışmalarda hem şairin hayatına dair yanlışlara değinilmiş hem de bu 

eserlerin neşirlerinde bazıları uç noktalara kadar götürülebilecek 

metodolojik yanlışlara, bazı bilgilere ulaşıp onları değerlendirme 
hususlarındaki zafiyetlere ve metinlerin neşirlerindeki bariz okuma 

hatalarına değinilmiştir. 1952’den günümüze kadar olan zaman 

diliminde yapılan her türlü çalışmadan öğrenci ödevi olarak telakki 
edilen mezuniyet tezlerinde gösterilen titizlik ve hassasiyetin 

kaynakların taranıp eleştirel yaklaşımların günümüzde ortaya konulan 

bazı doktora tezlerinde bulunmaması hayret ve üzüntü ile müşahede 

edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Tunca Kortantamer hocanın 1993 

                                                
1 Tez yazarı tarafından “doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır” dipnotuyla iki makale 
yayımlanmıştır. Bunların ilkinde “İlim Öğrenme, Öğretme Faslı” (2021b; 248-258), 
diğerinde de “Sözün Adabı ve Sünnetleri Faslı” (2022: 301-316) ele alınmış, ancak bu 
makalelerde tezde bulunan bilgiler tekrarlanarak yeni bir bilgi veya görüş ortaya 
konmamıştır. 
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yılında akademisyenler için bir kılavuz olarak da değerlendirilebilecek 

olan Genç Edebiyat Araştırmacısının Yanlışları adlı makalesinin son 

bölümü aradan geçen uzun zamanda çok bir şeyin değişmediğini bilakis 
durumun daha vahim bir mertebeye evrildiğini göstermektedir:  

Sonuçta, teori, metot ve teknikteki büyük bilgi boşluğu ve bu konudaki 

vurdumduymazlık akademik dünyamızın büyük zaafı olarak 

belirginleşmektedir. Modern araştırmanın kuralları, hatta en basit 
ilkeleri bilinmemekte, edebiyat teorileri ve eleştiri alanındaki temel el 

kitaplarının bile ciddî bir şekilde okunduğunu gösterir işaretler 

bulunmamaktadır. (…)  Yapılması gereken şey kolaycılıktan vazgeçip 
işin temelinden başlayarak eksiklikleri gidermeye çalışmak, işin 

gereğini yerine getirmeye çabalamak, daima daha iyisini yapmak için 

yorulmak, kendi yaptığını kolay beğenmemek, bir yandan da çağı 

gözden kaçırmamaktır (Kortantamer, 2004: 53-54). 
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AHMET YESEVÎ’DE “SEHER VAKTİ” BAĞLAMINDA 

ZAMANA BAKIŞ 

İlyas Yazar* 

Giriş 

İslam tasavvuf geleneğinin Türk dünyasında vücut bulmasında en 

önemli etken kuşkusuz bu hareketin öncüsü olan Hoca Ahmet 

Yesevî’dir. O, sadece Yesevilik hareketinin öncüsü olarak değil,  aynı 
zamanda Türk dünyasında İslamiyet’in yayılması ve uygulanması 

boyutlarında da gerek yaşamı gerekse müritlerinin ve takipçilerinin 

eylem ve söylemleriyle önemli bir misyon üstlenmiştir. Onun dilden 
dile aktarılan, nesiller boyu devam eden “hikmet”li deyişlerinin de bu 

bağlamda etkisi yadsınamaz. Türk kültür hayatının mihenk taşlarından 

biri olan Ahmet Yesevî’nin düşüncelerinin, hizmetlerinin çeşitli 

vesilelerle gündemde tutularak hatırlanması ve hatırasının diri 
tutulması millî, manevî ve kültürel hayatımızın değerler manzumesine 

bir katkı olduğu kadar aynı zamanda kültürel mirasın aktarımı açısından 

da önemli bir kazançtır. Bu bölümde Yesevî’nin zaman anlayışı, 
“hikmet”li deyişler içeren söylemlerinde sıklıkla tekrarlanan “seher 

vakti” kavramı bağlamında incelenecektir. Ancak onun şiirlerindeki söz 

konusu kullanım formlarını incelemeye geçmeden önce hayatına dair 
bazı anekdotları hatırlatmak yerinde olacaktır.  

Halk inanışlarıyla örülen ve kerametlerle bütünleşen destanî bir hayat 

hikâyesine sahip olan Ahmet Yesevi’nin Türk-İslam dünyasındaki 

şöhretine karşılık, hayatına dair güvenilir tarihi kaynaklara dayanan 
araştırmalar oldukça sınırlıdır. Menakıpnameler dışında hakkında çok 

az tarihi literatürün bulunduğu Ahmet Yesevî’yi bilim dünyasına 

tanıtan Köprülü (1976), tarihi vesikalar yanında menakıpname 
anlatılarını da dikkate almıştır. Menkıbelerin fazlalığı doğuda 

mutasavvıfların popüler hayal gücü üzerindeki etkisinin güçlü 

olmasıyla ilişkilendirilirken, zamanla insanların onlar hakkında yeni 
menkıbeler oluşturması ve bunun sonucunda da doğu tarihçilerinin 

genellikle tarihi hayat ile menkıbevi hayat arasında ayrım yapmakta 

zorlandıklarını ortaya koymuştur (Kurbanova 2022:380).  

Hoca Ahmet Yesevî belgelere dayalı tarihi hayatına göre, XI. yüzyılın 
ikinci yarısında Türkistan’ın Sayram kasabasında dünyaya gelmiştir. 

Köprülü, Cevâhirü’l-Ebrâr min Emvâci’l-Bihâr adlı eserden hareketle 

Hoca Ahmet Yesevî’nin Yesi kasabasında doğduğuna dair söylentilerin 

* Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi.
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asılsız oluşuna işaret ederek doğum yerinin söz konusu eserde 

Türkistan’ın Sayram şehri olduğunu belirtmektedir (Köprülü 1976:61). 

Şeyh İbrahim’in oğlu olan Yesevî’nin annesi, babasının halifesi ve 
öğrencilerinden şeyh Musa’nın kızı Ayşe Hanım’dır. Hoca Ahmet 

Yesevî yedi yaşında iken önce annesini ardından da babasını 

kaybetmiştir. Ablası Gevher Şehnaz ile Yesi şehrine gitmiş, burada 

bulunan Arslan Baba’dan ders almıştır. Menkıbeye göre Arslan Baba, 
ona Hz. Peygamber'in kendisine teslim etmesini istediği hurmayı 

vermiş ve ona maneviyat ve ruhaniyet âleminden ilk soluyuşları 

yansıtmıştır (Tatçı 2017:46). Hoca Ahmet Yesevî bu karşılaşmayı dile 
getirdiği şiirlerinde “yedi yaşında iken Arslan Baba’ya selam verdiğini, 

onunla tanışık olduğunu, Hak Mustafa’nın emanetinin kendisine 

armağan kılınmasını istediğini, o anda bin bir zikri tamamlayarak 

nefsinin ölüp lâ-mekâna yükseldiğini” özgün bir üslupla ifade 
etmektedir: 

Yetti yaşda Arslan Bâbga kıldım selâm 

Hak Mustafâ emânetin kılıng inâm 
Uşal vaktda ming bir zikrin kıldım tamâm 

Nefsim ölüp lâ-mekânga aştım mena   (Bice 2015:5). 

Yesi’ye gidişinden bir veya iki yıl sonra Arslan Baba’nın vefatı üzerine 
Ahmet Yesevi, Buhara’ya gitmiş, burada âlim ve mutasavvıf Şeyh 

Yûsuf el-Hemedânî’ye (ö. 535/1140 intisap etmiş ve ondan çeşitli 

dersler almıştır. Hemedânî’nin vefatı üzerine Hâce Abdullah Berakî, 

Şeyh Hasan Endâkî’den sonra üçüncü postnişin olarak Hemedânî’nin 
irşat postuna oturmuştur. Daha sonra irşat ve davet görevini Şeyh 

Abdülhâlik-ı Gucdüvânî’ye (Ö. 575/1179 veya 617/1220) bırakarak 

Yesi’ye dönmüş ve vefatına kadar burada irşat faaliyetlerine devam 
etmiştir (Vural 2020:3). 

Ahmet Yesevî, Bağdat, İsfahan ve Semerkant'ta devrinin ünlü hadis 

âlimlerinden hadis eğitimini tamamlamış ve Nizamiye Medresesi'nde 
öğrencilere dersler vermiş, bütün ömrünü mücâhede ve riyazatta 

geçirmiş, önemli İslâm merkezlerinden Bağdat, Nişabur, Irak, Herat, 

Merv, Semerkant ve Buhara'da insanları irşad ederek hidayete 

ermelerini sağlamıştır (Kurbanova 2022:382).  

Ahmed Yesevî, iyi eğitim almış önemli bir âlim olmanın yanında aynı 

zamanda tasavvuf cephesinde de şöhrete ulaşmış, kurduğu Yesevîlik 

tarikatı aracılığı ile çok sayıda talebe yetiştirmiştir. Bulunduğu 
bölgelerde geniş halk kitleleri üzerinde söz sahibi olmuş, çevresinde 

bozkır kültürünü yaşayan insanlara Doğu Türkçesinin sade ve yalın 
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söyleyişi ve Türk halk edebiyatının geleneksel nazım kalıplarıyla, 

etrafındakilerin anlayabileceği bir üslupla İslamiyet’in temel ilkelerini, 

iman, ibadet ve ahlâk esaslarını öğretmiştir. Altmış üç yaşına 
geldiğinde Hz. Peygamberin irtihaline hürmeten yer altında hazırlatmış 

olduğu çilehanede kendisini ibadet ve riyazete veren Ahmet Yesevî, 

M.1166 yılında Yesi’de vefat etmiştir (Köprülü 1976:74). 

Yesevî’nin vefatından sonra da kerametlerinin devam ettiğine 
inanılmış, hatta hakkındaki bazı menkıbeler eşzamanlılığın da ötesine 

geçerek yadırganmadan dilden dile dolaşır hâle gelmiştir. Soyunun 

baba tarafından Hz. Ali’nin oğlu Muhammed Hanefi’ye dayandığı 
rivayet edilmektedir. Sayram’da Hz. Ali’nin soyundan gelenlere “hâce” 

denildiğinden Ahmed Yesevî de mensubiyetinden dolayı Hâce Ahmed, 

Hâce Ahmed Yesevî, Kul Hâce Ahmed isimleriyle bilinmiştir (Köprülü 

1976:41). Din ile tasavvufun iman, ilke ve bilgilerini sade ve basit 
söyleyişlerle terkip ederek görüşlerini Yesevîlik çatısı altında 

sistematik bir şekle dönüştüren Ahmet Yesevî, genellikle bir sûfî tavra 

ve edaya sahip olmamış, dindar bir İslam hocası olarak kalmış ve 
bundan dolayı da Hoca Ahmet Yesevî olarak anılmıştır (Genç 

2014:132). 

Yesevî’nin manzumelerinin bir araya getirildiği Divân-ı Hikmet, 
tasavvufî Türk edebiyatının da en eski eseri olma özelliğine sahiptir. 

Divan-ı Hikmet’teki şiirler fikri yönüyle İslamiyet ve tasavvuf, şekli 

yönüyle ise millî unsurlardan teşekkül etmiştir (Köprülü 1978:214). 

Hikmetler, konuları bakımından İslamiyet’in esasları, Allah’ın birliği, 
kudreti, gazabı ve rahmeti, ilahi aşk, Hz. Peygamber ve dört halife 

sevgisi, tasavvuf ve Yesevîliğin âdâb ve erkânı, âşık olma ve nefsi 

dizginleme, kıyamet, cennet, cehennem tasvirleri, dünyadan şikâyet, 
dervişlik, zühd ve ahlâk gibi temel hususları içermektedir. Genç (2014) 

hikmetlerle ilgili değerlendirmesinde, Yesevi’nin, hitap ettiği kitleye 

lirizmden yoksun şekilde fikirlerini külfetsiz olarak aktaran öğretici bir 
ahlakçı kişiliğe sahip olduğunu, mizacıyla, çevresindekilere ve 

insanlığa hikmetlerinde önerdiği ahlâk öğretisinin, gönül kırmama, 

mazlumlara yardımcı ve bağışlayıcı olma, gaflete düşmeme, insanlara 

haksızlık yapmama, kibir ve hasetten uzak kalma ilkelerine dayandığını 
belirtmektedir (132). Bu ilkeleri hayata geçirmek için de şiir dilinin 

estetik söylem gücünden yararlanmıştır. Yesevi’nin şiir dünyasında 

teşekkül eden kavram ağları da onun duyuş, düşünüş ve yaşam 
biçimiyle yakından ilişkilidir. “Seher vakti” kavramı da bu bağlamda 

özünde bir zaman göstergesi olarak sıklıkla tercih edilmiştir.  



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

 

252 

Türk şiirinde zaman kavramı temelde teşbih ve mecaz unsuru olarak 

çoğunlukla “dehr, devr, rüzgâr, vakt, zaman” gibi sözcüklerle ifade 

edilmişse de “akşam, ay, gece, gün, gündüz, mevsim, sabah, seher ve 
yıl” gibi zaman tayinine yönelik tabiat ve tabiat durumlarıyla alakalı 

kavramlarla da dile getirilmiştir. Zaman kavramının ifade edilme 

biçimlerinden birisi olan “seher” kelimesi de geçmiş dönemlerden 

günümüze kadar Türk şiirinde sıklıkla kullanılmıştır. Arapçadan 
Türkçeye geçmiş olan  “seher” kelimesinin sözlüklerde farklı biçimlerle 

ifade edilmiş tanımlamalarının ortak noktası “tan yeri ağarmadan biraz 

önceki vakit, sabah açılmağa başladığı vakit, sabahın güneş doğmadan 
önceki zamanı, tan yeri açılmazdan evvelce olan vakit” şeklinde 

tanımlamaların olduğu görülmektedir (Devellioğlu 1982:1115; 

Şemseddin Sami 1989:711; Muallim Naci 1987:469).  

Güftâ (2010) “Divan Şiirinde Vakt-i Seher” başlıklı çalışmasıyla, seher 
kavramı ile ilgili kullanım formlarını klasik Türk şiiri bağlamında 

değerlendirmiştir. Söz konusu çalışmada divan şiirinde zaman unsuru 

olarak “seher” kavramının çeşitli terkip ve tamlamalı yapılarla oldukça 
zengin bir kullanım alanına sahip olduğu ortaya konulmuştur: Beher 

seher, beher vakt-i seher, bir seher, bir vakt-i seher, bu seher, çın seher, 

dem-i seher, hengâm-ı seher, her seher, her seher-geh, her vakt-i seher, 
ol seher, seher demi, seher vakti, seher, seherde, seherden, seher-gâh, 

seher-geh, seherî, seherlerde, tâ seher, vakt-i seher, vakt-i seher-gâh, 

vb. pek çok yapı bu çeşitliliğin göstergesidir. Zikredilen çalışmanın 

evrenini teşkil eden edebî gelenekteki kullanım çeşitliliği bütün olarak 
değerlendirildiğinde şairlerin “tan yerinin ağarmadan biraz önceki 

zaman dilimini” ifade eden “seher vakti” ile tabiatın canlandığı, 

çiçeklerin açtığı, çiyin düştüğü, havanın soğuduğu, seher yelinin estiği, 
kuşların uyanıp öttüğü, müezzinin salâ verdiği, dua, münacat, zikir ve 

ibadetin yapıldığı, rızkın dağıtıldığı, âşıkların mestâne naralar attığı, 

seyrana çıkıldığı, erken uyanıldığı, gecenin gündüze döndüğü, günün 
başladığı, kişinin ruhen ve bedenen durulduğu, dinlenip kendine geldiği 

durumları betimlediği anlaşılmaktadır (Güftâ 2010:94).  

Yesevî’de “Seher Vakti” 

Klasik Türk şiirinde “seher vakti”nin kullanım biçimlerine yönelik 
yukarıda da belirtilen çalışmalar bulunmaktadır. Burada klasik Türk 

şiirinden ziyade, ilk örneklerden geçiş devri eserleri arasında tavsif 

edilen Hoca Ahmet Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’inde yer alan 
şiirlerindeki kullanım formları incelenerek mutasavvıf şairin seher 

vakti bağlamında zamana bakışı üzerinde durulmuştur. Çalışmada 

alıntılanan metinler, Mustafa Tatçı editörlüğünde Hoca Ahmet Yesevî 
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Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi tarafından yayınlanan “Divan-ı 

Hikmet” adlı eserden alınmıştır.  

Divân-ı Hikmet’teki manzumelerde “sabah”, “sabah vakti” ve “seher 
vakti” formlarıyla kullanılan zaman yapılarının kullanım sıklığı 

Yesevî’nin zamana bakışını ve önemsediği zaman dilimini de ortaya 

koymaktadır. Hikmetlerde geçen 26 yerdeki “sabah”, 26 yerdeki “seher 

vakti” ve iki kullanımla da “sabah vakti” kavram yapıları üzerinden 
mutasavvıf şairin öncelikli zaman algısının sabah ve seher vakti 

üzerinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. 

Yesevî, “sabah”ın vurgulandığı ilk hikmet dörtlüğünde sabah vaktiyle 
birlikte kulağına gelen sesle aldığı muştuyu paylaşmakta ve zikre davet 

edildiğini anlatmaktadır. Allah’ın (sevgilinin) adının terennümü olan 

zikre başlayarak yola giren Hak âşığı şairin aşk dükkânını nasıl kurduğu 

ve aşktan nasibi olmayanların karşılaştığı durumlarla da kıyas yaptığı 
görülmektedir:  

Her sabâh vakti ses geldi kulağıma, 

“Zikr söyle!” dedi, zikrini söyleyip yürüdüm ben işte. 
Âşksızları gördüm ise, yolda kaldı; 

O sebepten aşk dükkânını kurdum ben işte. (Tatçı 2016: 52) 

Sabah vaktinin de tıpkı seher vakti gibi sevgiliyle hasbihâl edilebilecek 
en ideal zaman olduğunu belirten şair, bu vakte yönelik yaklaşımlarını 

hikmetlerinde teşbih ve benzetme unsurlarıyla işleyerek taliplerine yol 

göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında sabah vakti kalkıp boyun 

bükerek zikre dâhil olanın muradına ereceği, kendisinin de vuslat 
yolunda pazartesi günü sabah erken vakitte toprağın altına girerek 

inzivaya çekildiği, gerçek zikreden âşıklara sevgilinin merhamet 

göstereceği, onun merhametine nail olabilmenin yolunun ise zikirle 
sabahlamaktan geçtiği,  murada ermek için namaz, oruç gibi ibadetlerin 

yanında sevgilinin zikrinin de ayrı bir önem taşıdığı, sevgiliden 

korkmak yerine aşkla ve şevkle ona yönelmek gerektiği, Hakk’a âşık 
sadık kulların yalnız da olsalar yollarından dönmeyeceği ama bunun 

karşılığında cennette sevgilinin cemalini görerek izzet ve ikramlara 

kavuşacağı gibi sabah ve gece ibadetlerinin, zikrinin önemi farklı söz 

kalıpları ve örneklemelerle vurgulanmıştır:  

Her sabâh vakti boynumu büküp “Rabbim”desem, 

Rabbim benim murâdımı verir mi ki? 

Kanlar döküp gözlerimden ağlayıp inlesem, 
Tanrım benim gönlümün hâlini sorar mı ki? (Tatçı 2016: 162) 
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Sabâh erken, pazartesi günü yere girdim, 

Mustafâ’ya mâtem tutup girdim ben işte. 

Altmış üçte sünnet dedi işitip bildim, 
Mustafâ’ya mâtem tutup girdim ben işte. (Tatçı 2016: 63) 

*** 

Gerçek zâkire Allah kendi eyledi rahmet, 

Sabahla varsa cennet içinde verir hilat, 
Mahşer günü Cemâl görüp sorunca devlet, 

İşitip okuyup yere girdi Kul Hoca Ahmed. (Tatçı 2016: 69) 

*** 
Kul Hoca Ahmed Hakk zikrini söyle dâimâ, 

Hakk’dan korkup dinmeden ağla boyuna, 

Namâz kılıp oruç tutup her sabâh akşam, 

Böyle yapıp murâdıma erdim ben işte  (Tatçı 2016: 77) 
*** 

Hakka âşık sâdıkları yürür yalnız, 

Sabâha varsa, Hak önünde görür izzet, 
Cennete girip cemâl görür, ikrâm ve râhat, 

Gizli yürür, halka ne diye riyâ eylesin? (Tatçı 2016: 277) 

Yesevî sabahın erken vaktinde kalkmanın, seher vaktini 
değerlendirmenin kazançlarını, mükâfatlarını mutasavvıf kimliğiyle ve 

kendine özgü üslupla ifade ettiği gibi yeri geldiğinde uyarılarına kulak 

tıkayanları, görmezlikten gelenleri de nelerin beklediği konusunda yine 

aynı üslupla kırıp dökmeden uyarmayı ihmal etmez. Bu yönüyle 
değerlendirildiğinde Yesevî aynı zamanda emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i 

ani’l-münker görevini de yerine getiren bir vaiz edasıyla hikmetlerde 

mesajlarını aktarmayı görev kabul etmektedir. İyilikten, doğruluktan 
ayrılanları, kötü yola sapanları, cennetten kovularak Allah’ın lanetine 

maruz kalmış şeytanı “pîr” olarak kabul edip daima onunla birlikte 

olanları şeyhi Arslan Baba’nın sözleriyle doğru yola davet etmektedir: 

İyi yollardan sapıp kötü yola savuşan 

Lânetli şeytân Pîrim deyip eteğine yapışan, 

Şeytâna Pîrim deyip sabâh akşam görüşen; 

Arslan Baba’m sözlerini işitiniz teberrük. (Tatçı 2016: 89) 

Aşktan mahrum olanların ya da aşka uzak kalanların işlerinin ne derece 

zor olduğunu, sevgilinin cemalini göremeyeceklerini, “arş, kürsü, levh 

ve kalem”in bu durumdan duyduğu rahatsızlığı belirten Yesevî, 
aşksızlara cehennem kapılarının açık oluşuna işaret ederek dostlarını 

uyarmaktadır. Ayrıca davetine icabet etmeyen münafıkların münkir ehli 
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olarak cehennem azabına duçar kaldığına dikkat çekerek son 

pişmanlığın fayda vermeyeceğini de özgün bir üslupla ifade etmektedir: 

Kul Hoca Ahmed, aşksızların işi kötü, 
Sabâha varsa, Hakk göstermez ona Cemâl, 

Arş ve Kürsű, Levh ve Kalem hepsi bîzâr; 

Aşksızlara cehennem kapısını açar dostlar  (Tatçı 2016: 94) 

*** 
Münâfıklar şüphe edip oldu münkir, 

Sabâha cehennemde dimâğından çıkar bil duman, 

Sonra duyulan pişmanlıktan sana ne fayda, 
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar. 

  (Tatçı 2016: 409) 

Yesevî’nin zaman algısında “sabah” kavramı akşam ile birlikte tezatlı 

formla da kullanılırken aynı zamanda anlam boyutunda bir devamlılık, 
süreklilik çağrışımı yapmaktadır. Bu kapsamda “Âkil isen akşam-sabah 

dinmeden ağla, Akşam-sabah dört darbe vurup, zikrini söyleyen, 

Akşam-sabah hizmetinde durmaz mısın? Oruç tutup namâz kılıp her 
sabâh-akşam” gibi hikmetlerdeki çeşitli dizelerde zaman boyutundan 

sabah ve akşam kavramlarının tezatlı kullanımı anlam yönüyle de 

süreklilik ve devamlılık çağrışımı bakımından ayrı bir zenginliktir. 

Şairin kendi psiko-tarihini otobiyografik bir üslupla kaleme aldığı 

manzumesinde doğumundan altmış üç yaşına kadar geçen süreç ve bu 

süreçlerde edindiği manevi tecrübeler dile getirilmiştir. Seher vaktinde 

ağlayıp inleyemediğinden sitem ettiği 37 yaşında, hâlâ 
uyanamadığından, gafletten kurtulamadığından, layık olduğu gibi 

Allah’a (sevgiliye) yönelemediğinden şikâyetçidir. Seher vakti, sûfî 

için oldukça önemli bir vakit olup teheccüt namazının kılındığı, sabah 
namazının başladığı ve imsaktan önceki vakittir. Şair, “seher vakti 

ağlayarak inlemedim” derken, seher vaktini gereği gibi 

değerlendirememiş olmanın ıstırabını terennüm etmektedir. Bu 
terennümde ayrıca artık gözyaşlarının sona erdiği, temkin makamı veya 

mahv denilen kulun yaptığı amelleri küçük görmesi, yok sayması hâli 

de söz konusu olabilir (Cebecioğlu 2000:150). Zira Allah, Kur’an’da 

gerek gece ibadetine önem verenler gerek seher vaktinde bağışlanma 
dileyenler için sayısız nimetlerini vadetmektedir (Kur’ân 3:17). Bu 

nedenle sûfîlerin geceleri uykusuz kalıp ibadet, zikir ve Kur’an 

tilavetiyle meşgul olmaları kanıksanmış bir durumdur. Son mısrada 
şairin tövbesinin kabul edilmiş olması, onun içinde bulunduğu hâlden, 

makamdan daha ileri bir seviyeye yükseldiğine işaret etmektedir.  



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

 

256 

Otuz yedi yaşa girdim, uyanmadım; 

İnsaf kılıp Allah’a doğru yola koyulmadım, 

Seher vakti ağlayarak inlemedim; 
Tevbe ettim, Rabbim kabul eyledi dostlar. (Tatçı 2016: 57)   

Yesevî, seher vaktinde ağlamayı, kanlı gözyaşlarını akıtarak sevgiliye 

sığınmayı, ondan hidayete ermesinde ve vuslata kavuşmasında yardım 

talep ederek el uzatmasını isterken tam bir teslimiyet hâliyle seher 
vaktinde güzel sözlerle gönlün uyanık kalmasını, gafletten 

kurutulmasını arzu etmekte, bu yaklaşımlarıyla da klasik şiirin âşık 

tipini temsil etmektedir: 
Seher vaktinde ağlayıp döksem kanlar gözden, 

Gönlüm incinip uyanık olsun güzel sözden, 

Kudretine mahvolup gideyim özden, 

Elimi tutup yola koy “Ente’l-Hâdî”,  (Tatçı 2016: 97) 

Tasavvufa adım atan sâlik için dünya ve dünyevi unsurların her biri 

birer engel teşkil etmektedir. Yesevî de raks ederek, sema yaparak 

sevgiliyi anmakla kendinden geçen Hak yolunun yolcularına bu 
hatırlatmayı yine seher vaktinde yapılması gereken bir nefis 

muhasebesiyle izah etmektedir. Ev-bark, çoluk-çocuk gibi dünya ve 

dünyalıklardan uzak kalmanın önemini, bunların geçici olduğunu, 
samimi bir şekilde hulus-i kalb ile Hakk’a sığınılarak dökülen 

gözyaşlarının seyr u sülûk yolunda köşe taşları olduğuna işaret 

etmektedir. 

Raks ve semâ yapanlara dünyâ Harâm, 
Çoluk-çocuk, ev-barktan geçti tamâm, 

Seher vakti Hakk’a sığınıp ağlar dâimâ, 

Ondan sonra raks ve semâ yaptı dostlar. (Tatçı 2016: 192) 

Seyr u sülûkun en üst aşaması olan fenafillah makamı âşıkla maşukun 

bir olduğu, âşığın vuslata erdiği durumdur. Hak yoluna baş koyanların 

tek muradı olan Hak cemalini görme arzusu bu aşamada tecelli 
etmektedir. Yesevî de bir kul olarak kendisine seslenmekte ve 

sevgilinin cemalini görmenin ancak seher vaktinde dökülecek 

gözyaşlarıyla mümkün olabileceğine işaret ederken aslında herkesin 

uykuda olduğu zaman diliminde hak âşıklarının sevgiliyi hatırlamak ve 
zikretmek için uyanık olmasına değinmektedir. 

Mertlerin murâdıdır Hakk’ın cemâli, 

Hakkın cemâli gerek olsa ol uykusuzlardan, 
Kul Hoca Ahmed seher vaktinde dök gözyaşı, 

Uykusuz olmadan Hakk cemâlin görse.  (Tatçı 2016: 246) 
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Kulun dertlerine Hakk’ın derman olması, âşığın hâlinden maşuğun 

haberdar olması Yesevî’nin penceresinden seher vaktinde kalkıp 

yapılması gereken yükümlülüklerle ilişkilendirilmektedir. Ona göre 
seher vaktinde uykunun en tatlı anında uyanmak, kalkmak, nefis 

muhasebesi yapmak, sevgiliyi hatırlamak ve bunları samimiyetle yerine 

getirirken ağlayıp feryat etmek oldukça önemlidir. Hakk’a sığınılarak 

yeri-göğü inleten âşıkların bu feryatları ve akan gözyaşları heba 
olmayacak, karşılığını bulacaktır: 

Seher vakti kalkıp ağlayıp, feryâd eyle; 

Feryâdından yer ve gökler nevâ eylesin 
Hakk’a sığınıp gözyaşını çağlayan eyle; 

Ondan sonra Hakk derdine devâ eylesin. (Tatçı 2016: 275) 

Seher vaktinde kalkmanın önemine ve etkisine farklı açılardan dikkat 

çeken Ahmet Yesevî, bu vaktin öneminin ve değerinin kul olarak 
bilinmesi gerektiğine farklı yaklaşımlarla sürekli vurgu yapmaktadır: 

Seher vaktinde uyanmak, Allah’ı açıktan zikretmek, ağlayıp inlemek, 

bağrını dağlamak, kulluğun gereğini yapmak, Hakk’ın emrini yaymak, 
kâfire, Yahudi’ye korku salmak, Peygambere ümmet olmak ve Allah’ın 

cömertliğini bilerek ondan ümidini kesmemek seher vaktinde 

hatırlanması, bilinmesi ve yapılması gereken sorumluluklar olarak ifade 
edilmektedir.  

Dilim ile Allah zikrini câri kılsam, 

Seher vaktinde kalkıp ağlayıp zârî kılsam. 

Himmet kılıp gece-gündüz kâr eylesem, 
Dergâhında Hocam nazar salar mı ki?   (Tatçı 2016: 350) 

 

Himmet kemerini bağlayıp, yürek bağrını dağlayıp, 
Seher vaktinde ağlayıp, bîdâr olan Muhammed. 

Hakk’ın kulluğunu kılıp, Hak emrini halka söyleyip, 

Kâfiri, yahûdîyi korkutup, ejder olan Muhammed.  
 (Tatçı 2016: 391) 

Bende olsan, kulluk edip, ümmet ol, 

Ondan sonra iman-İslam ele al, 

Seher vaktinde yaşını saçıp, zâri eyle. 
Allah cömert, hiç kimsenin ümidsiz kaldığı yok.  

(Tatçı 2016: 419) 

Ahmed Yesevî’nin seher vakti bağlamında hikmetlerinde ısrarla 
vurguladığı durum, bu özel vakitlerdeki ağlama eylemiyle tasavvufi 

açıdan âşığın mâşuk karşısındaki, beşeri yaklaşımla da kulun Rabbi 
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(sevgili) karşısındaki acziyet hâlini ortaya koymasıdır. Birçok 

hikmetinde  “seher vakti ağlayarak inlemedim (Tatçı 2016: 57), seher 

vaktinde ağlayıp döksem kanlar gözden, Seherlerde ağla rahmeti 
gelsin, (s.97), Gece gündüz dinmeden ağla Kul Hoca Ahmed (s.103), 

Hoca Ahmed Yesevî sen ağla dâimâ (s.113), Hakk’ın vuslatına ereyim 

desen ağla (s.162), Kul Hoca Ahmed hikmet söyleyip ağla seher (s.189), 

seher vakti Hakk’a sığınıp ağlar dâimâ (s.192), Kan ağla, işitsin o ulu 
Allah (s.198), “Lâ ilâhe illâllah” deyip ağla (s.201), Hakk vaslına 

ereyim desen seherde ağla (s.202), Gece gündüz ağla dâimâ bir an 

dinmeden (s.212), Âşîk olsan, gece gündüz dinmeden ağla (s.226), Cân 
ve gönülde ağla ki mahşerde yalan olmasın (s.241), Kul Hoca Ahmed 

seher vaktinde dök gözyaşı (s.246), Ey âşık gece gündüz dinmeden ağla 

(s.268), Yakanı tutup tan atana kadar dinmeden ağla (s.270), seher 

vakti kalkıp ağlayıp, feryâd eyle, Kan ağla yaşını alıp tanık eylesin 
(s.275), Boyun büküp ağlayıp dedi: “Şey’en li’llâh” (s.277), Burada 

ağlayıp âhirette cân vermese (s.279), Ağlayıp geldik eşiğine bütün 

kullar (s.282), Gece gündüz dinmeden ağlayıp kul ol (s.283), Kan ağla 
kaygu ile uzak geceler (s.286), Yakamı tutup, ağlayıp gideyim 

bargâhına (s.291), Dergâhına ağlayıp geldim, Hayy u Kadîm (s.292), 

Günâhımdan sana ağlayıp geldim ben işte (s.298), Ağlayı-ağlayı Hakk 
kokusu aldım ben işte (s.303), Ağlayıp yürü, gözyaşının riyâsı yok 

(s.307), Âşıkları geceleri kalkıp ağlayan (s.349), seher vaktinde kalkıp 

ağlayıp zârî kılsam (s.350), seher vaktinde ağlayıp, bîdâr olan 

Muhammed  (s.391), seher vaktinde yaşını saçıp, zâri eyle (s.419), seher 
vaktinde gönlünün âhı Arş’dan geçti (s.424), seher vaktinde her kim 

ağlayıp dese Allah (s.430), seher vaktinde dizini büküp, yaşını döküp 

(s.452)” gibi söz kalıplarıyla ifade edilen ruh hâli, bu acziyetin, 
nedametin ve niyazın Yesevî’nin dilinden yansıması olarak 

değerlendirilebilir. 

Ahmet Yesevî, divanındaki farklı manzumelerde dile getirdiği “seher 
vakti” vurgusu yanında “seher vakti olanda” redifli manzumesi ile bu 

vaktin önemini, yüceliğini ve ulviyetini bir bütün hâlinde ortaya 

koymaktadır. Seher vakti olduğu zaman Hakk’ı yâd etmek, anmak ne 

hoş ne tatlı bir durumdur. Sevgiliyi zikretmenin en kısa hâliyle “hû” 
demenin baldan tatlı olduğu anın seher vakti olduğunu belirten Yesevî, 

bu vakitte kalkan kulların, âşıkların rahatlarını terk ettiğini, canlarını 

feda ettiklerini ve aşk ateşinde yandıklarını ifade etmektedir. Âşıklar ve 
Hakk dostları için “hoş saat” ifadesiyle seher vaktinin en iyi zaman 

olduğunu betimlerken bu vakitte kalkanların rahat olacağını, rahata 

ereceğini, devlet ve saadet kapılarının kendilerine açılacağını 
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müjdelemektedir. Sevgiliden, Hak’tan ayrı geçen zamanlarda güçsüz, 

dermansız ve çaresiz kaldığını dile getiren Yesevi’nin her gün aşk 

ateşiyle canının yandığı ve ancak kullukla derdine derman bulabildiği, 
günahlarından af dilediği vaktin yine seher vakti olduğu 

vurgulanmaktadır. İçindeki iman mumunun ve aşk ateşinin yanmasının, 

ruh kuşunun diri kalmasının seher vaktinde Allah’a sığınmakla 

mümkün olabildiğine işaret eden Yesevî, kulluğunun da bilincinde 
olduğunu ve canının rahatının ancak seher vaktinde Hakk’ın zikriyle 

mümkün olduğunu belirtmektedir.  

Ne hoş tatlık Hakk yâdı seher vakti olanda; 
Baldan tatlı Hû adı seher vakti olanda. 

Seher vakti kalkanlar, cânı fedâ eyleyenler, 

Aşk ateşinde yananlar seher vakti olanda. 

Seher vakti hoş sâat, kalkana olur râhat, 
Açılır devlet, saâdet seher vakti olanda. 

Her gün yanar bu cânım, kulluksuz yok dermânım, 

Sen bağışla günâhım seher vakti olanda. 
İmân mumunu yandırsan, rûh kuşunu tutuştursan, 

Allah’ına sığınsan seher vakti olanda. 

Kul Hoca Ahmed sâati, bir zerre yok ibâdeti, 
Zikri cânın rahatı seher vakti olanda    

(Tatçı 2016: 199-200) 

Yesevî, Hak dostlarına, âşıklara ve kullara Hakk’a ulaşmak, vasıl olmak 

adına ne yapmaları gerektiği konusunda da bir mürşit, bir rehber olarak 
yol gösterirken yine seher vaktine işaret etmiştir: Zikir ve şükür 

ehlinden olmanın yolunun Hakk’ı sevmekten geçtiği, bunun için de 

seher vakti geldiğinde uykunun en tatlı anında kalkarak nefis engelinin 
aşılması gerektiğini “nefsin gözünün oyulması” metaforuyla ifade 

ederken ilk sûfilerden Bayezid-i Bistâmî’nin maldan mülkten geçerek 

gerçek bir Hak âşığı oluşuna telmih yapmaktadır.    

Zâkir olup şükreder olup Hakk’ı sev, 

Seher vaktinde kalkıp nefsinin gözünü oy, 

Bâyezîd gibi âşık olup dünyâyı bırak, 

Hakk cemâlini göstermese perîşân olunur.  (Tatçı 2016: 201) 

Seher vakti kalkmanın ne kadar zor ve zorlayıcı bir durum olduğu, bir 

takım aşılması zor durumlarla da ilişkilendirerek anlatılmakta ve 

böylece söz konusu vakitte “cânı incitip” derin uykudan, tatlı uykudan, 
sıcak yatağından kalkabilmenin önemi, değeri ve kıymeti 

vurgulanmaktadır: 
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Kara atına binmedikçe, kara görmez, 

Kara laçın konmadıkça, sırrı görmez. 

Sırrı gören ârifleri burada durmaz, 
Seher vaktinde cânı incitip kalkın, dostlar.   (Tatçı 2016: 332) 

Gerçek âşıkların seher vaktinde kalkıp sevgiliye yakarışlarının 

karşılıksız kalmayacağını belirten Yesevî, zikir ehli âşıkların 

gönüllerinden yükselen aşk ateşinin feryatlarının ve çığlıklarının arşı 
saracağını dile getirirken sonunda doğru yolu bulan dostlarını da seher 

vaktinde gösterdikleri bu tutum ve davranışlarında sağlam durmaları 

konusunda uyarmaktadır: 

Gerçek âşıklar ağlayı- ağlayı Hakk’a yetti, 

Seher vaktinde gönlünün âhı Arş’dan geçti, 

Pîr hizmetini kılıp, sorup yolu buldu, 

Pîr hizmetini sağlam tutun, dostlarım ha.   (Tatçı 2016: 424) 

Seher vaktinin önemine, bu vakitte ayakta olabilmenin zorluklarına ve 

bu zorlukları aşmanın manevi derecelerine işaret eden şair, 

hikmetlerinde zaman zaman da seher vaktini sevgili ile birlikte eda 
edebilen, değerlendirebilen kulların derecelerini, kazanacakları 

mükâfatları ve sonuçlarını da dile getirmekte ve bu vakti 

değerlendirmeye yönelik teşviklerde bulunmaktadır. Bu bağlamda 
seher vaktini değerlendirebilenlerin Hakk’ın, sevgilinin yüzünü 

görebileceği, mahşer günü âşıkların kendisine ağlayacağı, mükâfatların 

ziyadesiyle alınacağı belirtilerek bir vaiz edasıyla müjdeleyici bir tavır 

sergilenmektedir. 

Seher vaktinde her kim ağlayıp, dese Allah, 

Hakk gösterecek didârını vallah-billah, 

Hakk vaslına ereyim desen, söyle Hüvallah, 
Hüvallah diye, âşık ölür, dostlarım ha.  (Tatçı 2016: 430) 

 

Seher vaktinde dizini büküp, yaşını döküp, 
Mahşer günü âşıkların sana ağlar. 

Muhabbetin şevki ile derdini okuyup, 

Mahşer günü âşıkların sana ağlar.  (Tatçı 2016: 452) 

Sonuç 

Türk-İslâm tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Hoca Ahmet 

Yesevî İslamiyet’in Türkler arasında kabullenilmesinde ve 

yayılmasında önemli bir misyon üstlenmiş ilk mutasavvıflardandır. 
Türklerin İslamiyet’i kabul ettikleri X. yüzyıldan sonra İslam kültürü 
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ile bağlarının güçlenmesinde, “Hazret-i Türkistan, Pir-i Türkistan” gibi 

adlarla anılan Ahmet Yesevî’nin gerek fiili gayretleri gerekse 

hikmetleriyle hizmet, irşat ve tebliğ faaliyetleriyle iştigal etmesi, İslamî 
inanç esaslarını yaşatma ve tatbik çabaları içinde bulunması dönemi 

itibarıyla örnek bir model teşkil etmiştir.  

Şiirlerinde sanatlı bir üslup kaygısı gözetmeden öğretici bir anlayışı 

benimsemiş olan Yesevî, tebliğ ve irşat vazifesini tasavvuf âdâb ve 
erkânı çerçevesinde hikmetler vasıtasıyla müritlerine, tâliplerine ve 

muhataplarına uygun bir üslupla aktarmak suretiyle yerine getirmiştir. 

Yesevî’nin İslam’a yaklaşımı mutasavvıf kişiliği ile de uyumlu bir 
şekilde Allaha (sevgiliye) aşk ile bağlanma esasına dayanmaktadır. 

Seher vakti bağlamında hikmetler üzerinden yapılan bu çalışmada da 

ortaya konulduğu şekilde, sevgiliye yakın olmanın, sevgili uğruna nefsi 

aşmanın süreçleri, tasavvufî bakış açısıyla ehl-i sünnet anlayışına 
uygun, itikadî ve ahlakî düsturlar çerçevesinde Allah'a imanın, Allah'a 

yönelişin ve her şeyin, Allah anlayışında odaklanıldığı düşüncenin 

hâkim olduğu şekilde dile getirilmektedir. Yesevî bu bakımdan 
hikmetlerinin Allah’ın bir lütfu, nimeti olduğuna dikkat çekerken seher 

vaktinde bağışlanma ve affedilme arzularını öne çıkartmakta ve tövbe 

kapısına dikkat çekmektedir. 

Benim hikmetlerim Allah’ın nimeti 

Seher vaktinde dese estağfirullah  (Tatçı 2016: 494) 
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KLASİK TÜRK EDEBİYATI'NDA YOLU HAPSE DÜŞENLER: 

MAHPUS DİVAN ŞAİRLERİ 

Esra Beyhan* 

Giriş 

Hapis, yasalara göre suçu belirlenen bir kimseyi cezaevine koyma 

cezası olarak tanımlanmaktadır (TDK 2022). Kelime Arapça kökenli 

olan ve alıkoyma, bir yere kapama, bir yere kapayıp dışarı çıkarmama, 
salıvermeme, tutma ve zaptetme anlamlarına gelen “habs” 

kelimesinden türetilmiştir (Devellioğlu 2006: 304). Hapsedilme 

mekanına hapishane, zindan, mahbes, sicn, cezaevi; hapsedilen kişiye 
de hükümlü, mahpus, mahkum gibi adlar verilmiştir. Klasik Türk 

Edebiyatı, asırlar süren edebî birikimiyle hem kendi dönemine ışık 

tutan hem de sonraki devirlere kaynak olan bir mahiyete sahiptir. 

Yüzlerce şairi ve binlerce telif ve çeviri eseri bünyesinde barındıran bu 
edebî devir, döneminde var olan pek çok olay ve olgu hakkında da 

günümüz edebiyat araştırmacılarına epey bilgi sunmaktadır. Bu 

çalışmada muhtelif sebeplerle hapsedilen Klasik Türk Edebiyatı 
şairleri, bunların hapsedilme nedenleri, eserlerinde hapis hayatına dair 

bulunan izler üzerinde durulmuştur.  

Klasik Türk Edebiyatı’nda şair ve yazarlar başlarından geçen pek çok 
olayı eserlerinde aksettirmişlerdir. Bu sebepledir ki müellifin eseri 

biyografik kaynakların başlıca referansları arasındadır. Şair ve yazarın 

hayatına dair kaynaklarda bulunamayan bilgiler, sanatçının kendi 

eserinden elde edilebilir. Sanatçının başından geçen mahkumiyet, 
esaret gibi birtakım olayların da aydınlatıcısı bu eserlerdir. Bu eserler 

şairin divanı içinde geçen tarih kıtaları, kasideler, mesneviler 

olabileceği gibi müellifin hayat hikâyesini konu alan sergüzeşt-
nâmeler, esâret anılarını konu alan esâret-nâmeler, hapis anılarını konu 

alan habsiyyeler gibi müstakil ve başlı başına eserler de olabilmektedir. 

Klasik Türk Edebiyatının hüküm sürdüğü dönemde hapishane olarak 
kullanılan yerler zindan olarak adlandırılmaktadır. Zindanda bulunan 

insanlar üç gruptur: esirler, kalebendler, mahkumlar. Bu zindanîler şair 

ve yazar olduğunda ise zindan, estetik zevk veren ve duygusal açıdan 

etkileyici bir söyleme dönüşmektedir. Klasik Türk Edebiyatı’nda hapis 
ve zindan ile alakalı yapılmış bazı çalışmalar mevcuttur: Yazıcı ve 

Harmancı klasik edebiyat geleneğinde zindan, hapis ve bunun etrafında 

gelişen mazmun ve mefhumlara açıklık getirmişlerdir (Yazıcı 2010: 

* Arş. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi.
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434-452). Güleç ise tasavvufi manzumelerde zindan kavramını ele 

almıştır (Güleç 2006: 181-190). Çalışmamız ise, esir düşen yahut 

mahkum olan şairlerin kimler olduğu, dönemin hapishane hayatına dair 
izler, müelliflerin hapsedilme sebepleri gibi hususlara açıklık getirerek 

reel olarak hapsin Klasik Türk Edebiyatı’nda karşılığını ortaya koymayı 

amaçlamaktadır.  

Hapsedilen Şairler 

Klasik Türk Edebiyatı’nın biyografik kaynakları ve tarihsel, kronolojik 

kaynaklar incelendiğinde esaret nedeniyle, yahut kendilerine isnad 

edilen suçlar nedeniyle hapis ve zindan hayatını deneyimlemek zorunda 
kalan birçok şair olduğu tespit edilmiştir. Bu şairlerin bir kısmı kısa 

süreli bu tecrübeyi yaşarken bazıları on yıllarca zindanda kalmışlardır. 

Kimine kurtuluş nasip olurken kimisi ömrünü hapiste geçirmek zorunda 

kalmıştır. Zindanda eziyet çekenler, küçük düşürülenler, ağır işlerde 
çalıştırılanlar olduğu gibi saraylara hapsedilerek çok iyi şartlar altında 

bu tecrübeyi deneyimleyenler de bulunmaktadır. Hapsedilen şairler 

şunlardır: Adnî (ö. 1474), Ahmet Paşa(ö. 1496-97), Avnî (ö. 1630), 
Esîrî (ö. 1681), Esîri (ö. ?), Esîrî (ö. 1591), Esîrî (ö. 1727), Esîrî (ö. ?), 

Gubârî (ö. 1566), Habsî (ö. ?, Hasîb (ö. 1717-18), Haylî (ö. 1630), Hindî 

Mahmud Efendi (ö. ?), İnâyet (ö. 1564), Kânî (1791), Kâzımî (ö. ?), 
Kebecizâde Râhî (ö. ?), Mahremî (ö. 1535), Molla Lutfî (ö. 1495), 

Nebâtî (ö. ?), Nesîmî (ö. 1404-05?), Sâfî (ö. ?), Sıdkî (ö. 1860), 

Sünbülzâde Vehbî (ö. 1809), Sürûrî (ö. 1814), Şâmî (ö. ?), Vasfî (ö. ?). 

Bu şairlerin kısa biyografileri ile hapsedilme hikâyeleri, varsa 
hapisteyken yahut çıktıktan sonra bu olaya dair yazmış oldukları eser 

ya da manzum parçalardan örnekler aşağıda verilmiştir:  

1. Adnî (ö. 1474): Devşirme kökenli olan şairin asıl adı Mahmud’dur.
Alacahisar’da doğan Adnî’nin doğum tarihi tam olarak 

bilinmemektedir. Bilgi ve yeteneğiyle kısa sürede farkedilen Adnî, II. 

Mehmet’in vezirliğine kadar yükselmiştir. Ancak bilinmeyen bir 
sebepten dolayı padişahla araları açılmış ve II. Mehmet tarafından 

merkezden uzakta görevlendirilmiş, bir nevi sürgün edilmiştir. II. 

Mehmet’in oğlu Şehzade Mustafa vefat edince onun cenazesine 

katılmak için İstanbul’a gelen şair, rakiplerinin kışkırtması sonucu 
padişahın gazabına uğramış ve önce Yedikule zindanlarına 

hapsedilmiş, ardından da idam edilmiştir. Türkçe Divan, Farsça 

Divan’ı yanında inşasıyla da tanınmıştır. (İpekten vd 1988: 11; 
Sungurhan 2017: 548-551; Tekindağ 2003: 376-378; Yücel 2002: 24-

28). 
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Hapsedilmesi: Sarayda rakip ve düşmanları olduğu bilinen Mahmud 

Paşa, II. Mehmed’in oğlu Şehzâde Mustafâ’nın cenazesine geldiği 

sırada şehzade ile aralarında düşmanlık olduğu ve onun ölümünde 
parmağı bulunduğu söylentisinin padişaha iletilmesi neticesinde önce 

hapsedilmiş, ardından da idam edilmiştir (Tekindağ 2003: 378). 

Hapisteyken yazdığı rivayet edilen bir eseri bulunmamaktadır.  

2. Ahmed Paşa (ö. 1497): Doğum tarihi bilinmeyen şairin
memleketinin Edirne yahut Bursa olduğu düşünülmektedir. II. Murat’ın 

kazaskerinin oğlu olan şair iyi bir eğitim almış, müderrislik, kadılık, 

kazaskerlik, sancak beyliği ve vezirlik gibi görevlerle Osmanlı’nın 
farklı coğrafyalarında bulunmuştur. II. Mehmet zamanında Bursa’ya 

sürgün edilerek merkezden uzaklaştırılmış, mütevellilik, sancak beyliği 

gibi görevlerle ölümüne kadar İstanbul dışında görevler verilmiştir. 

1497’de ölen Ahmet Paşa’nın eldeki tek eseri Divan’ıdır (İpekten vd. 
1988: 23-24; Karabey 2014).   

Hapsedilmesi: II. Mehmet’e hocalık da yapan Ahmed Paşa,  onun veziri 

olduğu sırada padişahın gazabına uğrayarak hapsedilmiş, idam 
edilecekken kerem kasidesini yazması ile karar sürgüne çevrilerek paşa 

Bursa’ya gönderilmiş ve merkezden uzaklaştırılmıştır. Şairin 

cezalandırılma sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bir rivayete göre 
Ahmed Paşa’nın II. Mehmet’e yakınlığı, ondan ilgi ve alaka görmesi 

pek çok kişinin kıskançlığına yol açmıştır. Bunun etkisiyle Ahmed 

Paşa’nın gençlerle ilgilendiğine dair birtakım dedikodular yayılmış, bu 

dedikoduları duyan padişah da şairi görevinden azlederek 
hapsettirmiştir (Canım 2018: 114; İpekten vd. 2017:25; Kutluk 1997: 

24). 

“Kerem” kasidesini zindandayken yazdığı bilinen şairin bu manzumede 
zindana atılmasının verdiği iç sıkıntısını, haksızlık karşısındaki 

çaresizlik ve hüznünü, padişaha olan saygısını, bağışlanma isteğini 

görmek mümkündür:   

Ahmed’ün gam makası kesdi dilin şem’ gibi  

Sana rûşen diyemez hâlini sultân-ı kerem (Tarlan 1992: 69) 

(Gam makası, Ahmed’in dilini mum gibi kesti.  Bu sebeple hâlini kerem 

sultanına söyleyemez.)  

Husrevâ pâreledi cevr eli sabrum yakasın  

Dest-gîr olsa demidür bana dâmân-ı kerem (Tarlan: 69) 

(Ey Hüsrev! Cevr eli sabrımın yakasını parçaladı, cömertlik eteği bana 
el verse yeridir.)  
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Beyitlerinde zindanda olmanın ruhunda yarattığı hüznü aksettiren şair, 

hâlini sultana arz edememekten yakınırken bir taraftan da hapsedilmiş 

olmanın sabrını nasıl tükettiğinden bahsetmektedir.  

Midhatün bülbülini gam kafesinde koma kim  

Hayfdır tûtîye zehr ey şekeristân-ı kerem (Tarlan 69) 

(Ey, cömertlik şekeristanı! Sana övgüler sunan bülbülü zindana koyma! 

Çünkü papağana zehir vermek yazıktır.) 

Beytinde ise pek çok kaside yazarak yücelttiği, inayetine ve takdirine 

mazhar olduğu sultanının kendisini zindana koymamasını diler.  

Kul hatâ kılsa nola ‘afv-i şehenşâh kanı  
Tutalum iki elim kanda imiş kanı kerem (Tarlan 69) 

(Kulun hata yaptıysa ne olur?  Tutalım iki elim kana bulanmış olsun 

sultanlar sultanının affı nerede?)  

Umaram cürmümü gark etmeğe rahmet suyuna  
Mevc-i ihsânın ile cûş ide ‘ummân-ı kerem (Tarlan: 69) 

(Kerem denizinin senin bağışlama dalgalarınla coşarak kabahatimi 

rahmet suyuna batırmasını umarım.) 

Beyitlerinde ise kendisi hata yapmış olsa bile, kabahatinin hiçbir zaman 

padişahın kereminden büyük olamayacağını ifade ederek bağışlanma 

isteğini dile getirmektedir.  

Dikkatle incelendiğinde Ahmet Paşa’nın bu kasidesini belli bir plan 

dâhilinde yazıldığı anlaşılmaktadır. Şair gelenekle paralel olarak 

padişahın övgüsü ile başladığı şiirinin devamında içine düştüğü ahvali 

söylemeye mecali olmadığından bahseder. Daha sonra açıkça 
maksadını belli ederek zindandan çıkma isteğini dile getirir. Sonrasında 

cürmünü kabul eder bir tutum içerisinde olan Ahmed Paşa, suçlu olup 

olmamasının önemsiz olduğundan, çünkü padişahın affediciliğinin her 
cürümden daha büyük olduğundan bahseder. En sonunda da geleneğe 

uygun olarak II. Mehmet için dua eder.  

3. Avnî Osman Efendi: Kaynaklarda kendisine dair fazla bilgi
bulunmayan ve doğum tarihi bilinmeyen Avnî’nin asıl adı Osman’dır 

ve memleketi Akşehir’dir. İyi bir medrese eğitimi alan şair, kadılık, 

müderrrislik gibi görevlerle Kayseri, Gelibolu, Isparta gibi farklı 

şehirlerde bulunmuştur. Son görev yeri memleketi Akşehir’dir. 
Dönemin sadrazamı Hüsrev Paşa’nın gazabına uğrayarak hapse atılmış, 

suçsuz olmasının anlaşılması üzerine salınması fermanı verilse de o bu 
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olayın hüznü ve tesiriyle 1630’da vefat etmiştir.  Şair, hapsedildiği yer 

olan Silifke’de defnedilmiştir. Kaynaklar şiir ve inşada örnekler 

verdiğini zikretmektedir. (Aksoyak 2014; Donuk 2017: 1805; Özdemir 
2001: 576). 

Hapsedilmesi: Son görev yeri olan Akşehir’de kadılık yaparken vermiş 

olduğu hükümler bir takım kişilerin kendisine kin duymasına sebep 

olmuştur. Dönemin sadrazamı Hüsrev Paşa doğu seferi sebebiyle 
ordusunu cepheye naklederken Akşehir’den geçmiş, bu sırada 

kendisine kin duyan kişiler sadrazamın burada olmasından istifade 

ederek şairi sadrazama şikayet etmiş ve bunun sonucunda Hüsrev Paşa 
Avnî’nin Silifke’ye götürülerek hapse atılmasını emretmiştir. Ancak 

ayrıntılı tahkikat yapılması ve ahaliden kendisini sevenlerin sadrazama 

başvurarak ricada bulunması üzerine suçsuzluğu anlaşılan şairin 

salıverilmesini emreden ferman Silifke’ye gönderilmiştir. Ancak bu 
ferman oraya ulaşmadan şair vefat etmiştir (Donuk 2017: 1805). 

Hapisteyken yazdığı herhangi bir manzum yahut mensur parça tespit 

edilmemiştir.  

Kaynaklarda esir düşüp hapsedilen ve buna istinaden “Esîrî” mahlasını 

kullanan beş şair bulunmaktadır: 

4. Esîrî (ö. 1681): Esîrî mahlaslı şairlerden biri aslen Bursalı olan
Şeyhülislam Esîrî’dir. Osmanlı Devleti’nin kırkıncı şeyhülislamı olan 

Esîrî Mehmed Efendi, Bıçakçızâde Abdülhalim Efendi’nin oğludur. 

Doğum tarihi net olarak bilinmemektedir. Çocukluk ve ilk gençlik 

yıllarını Bursa’da geçiren Mehmed Efendi, mülazımlık, katiplik, 
müderrislik, kadılık gibi görevlerden sonra kazaskerlik, şeyhülislamlık 

gibi görevler yapmıştır (Karataş 2015:2). Çeşitli fetvaların bir araya 

toplandığı Câmiu‛d-De‛âvî ve’l- Beyyinât ve Hülâseteyn fi’l-Fetâvâ 
adında iki eseri bulunmaktadır (İpşirli 1995:390). 

Hapsedilmesi: Sürgün ve aziller yaşayan Mehmed Efendi, esaret 

sonucu hapis hayatı yaşamak zorunda kalması yönüyle de dikkat 
çekmektedir. Mekke kadılığına atanan müellifin, gemiyle Mısır’a 

geçerken Malta korsanları tarafından esir edildiği ve esaretinin 4 yıl 

kadar sürdüğü bilinmektedir. Esâret ve zindan anılarını anlattığı 

herhangi bir eseri bilinmemektedir (Karataş 2015:2; İpşirli 1995: 391). 

5. Esîrî (ö. ?): Esîrî mahlaslı diğer müellif Macuncu-zâde Mustafa’dır.

Şair hakkında biyografik kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır. 

Hayatına dair öğrendiklerimiz Sergüzeşt-i Esîrî-i Malta adlı eserinden 
ulaşabildiklerimizle sınırlıdır. Doğum, ölüm tarihleri bilinmemekle 

birlikte İstanbul’da doğup büyüdüğü anlaşılmaktadır. İyi bir medrese 
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eğitimi aldığı anlaşılan müellif, üç dilde şiir yazabilmektedir ve 

hafızdır. Müderrislik ve kadılık görevleriyle Osmanlı’nın farklı 

coğrafyalarında bulunmuştur. 1597’de Kıbrıs’ta yer alan Baf kadılığına 
atanmış ve buraya giderken yolda Malta korsanlarına esir düşerek iki 

yıl esaret hayatı yaşamıştır. Sergüzeşt-i Esîrî-i Malta ve Türkçe Divan’ı 

olduğu kaydedilmektedir. Ancak divanı elde değildir (Çiftçi 1996: 7-1; 

Gökalp 2009: 173; Parmaksızoğlu 1953: 77). 

Hapsedilmesi: Macuncuzâde’nin kadı olarak görevlendirildiği Baf’a 

gitmekte iken bindiği gemi Malta korsanları tarafından yağmalanınca 

iki yıldan fazla sürecek esaret hayatı başlar. Malta’da geçen esaret 
yıllarını ve zindan hayatını 1598-1599’da kaleme aldığı Sergüzeşt-i 

Esîrî-i Malta adındaki eserinde anlatmıştır. Eserden edindiğimiz bilgiye 

göre Macuncu-zâde Mustafa 1597 yılında Kıbrıs’ın Baf kadılığına 

atanmıştır. Üç hafta süren deniz yolculuğundan sonra, Mustafa 
Efendi’nin bindiği gemi Kıbrıs yakınlarında Malta korsan gemisiyle 

karşılaşmıştır. Müellif gemidekilerle birlikte direnmesine rağmen 

tutsak edilerek Malta’ya götürülmüştür. Böylece Macuncu-zâde’nin iki 
yıl süren Malta esareti başlamıştır. Korsanlar Baf kadısı olan Macuncu-

zâde’ye kurtulması için beş yüz altın fidye şartı koymuştur. Bunun 

sonucunda şair, gerekli parayı temin etmeleri için İstanbul’daki devlet 
büyüklerine mektuplar ve şiirler göndermiştir. Daha sonra çabaları 

sonuç veren Mustafa Efendi,  zindan hayatından kurtulmuştur (Çiftçi 

1996). Manzum mensur karışık yazılan eserde açıklayıcı kısımlar 

mensur, duyguların ifade edildiği yerler ise daha çok manzumdur.  

Sergüzeşt-i Esîrî-i Malta’dan şairin nasıl esir düştüğünü, içinde 

bulunduğu ruh hâlini, hapiste günlerini nasıl geçirdiğini, neler 

yediklerini, esirlere yapılan muameleyi, esirlerin ticari bir gelir kaynağı 
olarak korsanlar tarafından kullanılmasını, zindandayken dini gün ve 

bayramların nasıl geçtiğini ve daha pek çok detayı öğrenmek 

mümkündür. Aşağıda, bahsedilenleri örnekleyecek kısımlara yer 
verilmektedir. Mensur kısımlar daha kolay anlaşılması amacıyla 

sadeleştirilmiştir.  

Şair, için esaret hazmedilmekten uzak bir durumdur. Eserde hem onun 

hem de aynı zindanı paylaşan diğer esirlerin esir kalmaktansa zaman 
zaman ölümü arzuladıkları görülür: 

(…) Söz arasında “bizim ahvalimiz gassal elinde meyyit gibidir.” 

dediğinde bu kederli gönülden bin can ile ölüm isteği kopuverdi. Bu 
duaya bir yıl devam edildi. Ölüm çok yegdürür hakkâ bu kahr u mihnete 

nisbet (Çiftçi 1996: 25).  
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Zindanda kendilerini gassal elinde ölü gibi hisseden esirler her fırsatta 

dua ederek iki rahmetten birini, ya özgürlüğü ya da ölümü umarlar:  

İki rahmetden birisiyle halâs it âcilen 
Mustafa’nun yâ ilâhî kıl du’âsun müstecâb (Çiftçi: 47). 

(Ey Allah’ım , Mustafa’nın duasını kabul et ve acilen iki rahmetten 

birisiyle ona kurtuluş nasip et). 

Hapiste bulunduğu süre boyunca şair, adeta günleri saydığını, 
gönlünden hiçbir zaman gamın eksik olmadığını da sıklıkla dile getirir: 

Dest-i kâfirde esîr olalı saydıkça müdâm 

Görmedim dilde gâm eksiklüğünü bende tamâm (Çiftçi: 27) 

(Kafirin elinde esir olduğum günden beri günlerimi saymaktayım. 

Gönlümde gamın eksikliğini görmedim, gamamım her daim tamamdı.) 

Mahkum ve esirlere geçmişte kötü muamele edildiği Macuncuzâde’nin 

sergüzeştinden de anlaşılmaktadır. Eserin pek çok yerinde ağır işlerde 
çalıştırılmak, gasp edilmek, elbisesiz bırakılmak, inancı, milliyeti 

sebebiyle hakarete uğramak gibi eziyetlerin dile getirildiği 

görülmektedir: 

Kötü yaratılışlı kafirler gemide iken bütün varlığımı elimden 

almışlardı. Elbisemin soyulması nedeniyle ağlayıp inlemiştim. Bu yanık 

gazelle dertleşmem gerçekleşmişti: 

Beni ey künc-i gamda derd ile nâlân iden tâli’ 

Enîsim âh u nâle hem-demim efgan ide tâli’  

(Beni gam gam köşesinde dert ile inleten talihim dostumu ah ve inilti, 

arkadaşımı ise figân etti.) 

Makamım mahbes-i teng eyleyüb kâfirde zâr ile 

Koyub hasretde kârım rûz ü şeb giryân iden tâli’ (Çiftçi: 27-28) 

(Her şeye hasret ettiren ve beni gece gündüz ağlatan talihim beni kafir 
elinde ağlatıp inleterek makamımı dar bir hapishane etti.) 

Malta korsanları için esirler ticari bir gelir kaynağıdır. Bu sebeple her 

bir esirin serbest bırakılması için paha biçilmekte ve Osmanlı 
Devleti’nden esirlerin kurtulması için bu fidyeyi ödemesi talep 

edilmektedir: 

Bir müddet sonra bu lanetlilerin büyüklerinden bazıları “pahanızı 

belirleyin” diye kontluk dedikleri yerde önlerine aldılar. “Paha için ne 
verirsiniz” dediklerinde, fakirliğimizi arzederek “üç yüz altın verelim” 
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dediğimizde bin sikke istediler. “Kudretim yoktur” deyince de “yeter” 

dediler. Kadı Abdurrahman’ı çağırtıp sordular. “Dört yüz filori 

vereyim” dedi. Ona da bize verilen cevabı verdiler, “hendek” dediler. 
Bu kadar zaman açık başla, rezaletle önlerinde durduktan başka 

ümitsiz vaziyette zindana geldik. Kadı Haşim’in beş yüz sikke filoriye 

parasını kestiler. (…) Zilhicce ayının bayram gününün seherinde 

bezzazistan kapısında köle dizer gibi zindan kapısı önünde dizdiler ve 
gittiler. (…)Binbir güçlükle 1007 yılının Safer’inin dürdüncü günü 

zamanı belirlenen işlerin zuhuru yaklaştığında Kadı Haşim’in parası 

500 filoriye kesilince, biizm de pahamızı 500 sikke filoriye kestiler 
(Çiftçi: 57-60).  

Şair bu hadiseyle ilgili bir tarih de düşmüştür: 

Safer ayında yevmü’s-sebt dördü 

Baha va’z itdi bize kamu tâgun 

(Safer ayının dördüncü günü tüm yoldan çıkmış kişiler toplanarak 

bizim pahamızı biçtiler.) 

Cevâb olur baha sorana târih 
Kesildik âh bahamuz beş yüz altun (Çiftçi: 61). 

(Pahamızı sorana şu tarih cevaptır: Fiyatımız 500 altınla belirlendi.) 

Şair, esir değişimi yoluyla özgür kalacağı müjdesini mektup yoluyla 
almıştır. Bu mutlulukla şair dönemin padişahı III. Mehmet için bir 

kaside kaleme almıştır ve bu kasidesinde de esir değişimiyle şairin 

kurtarılacak olması açıkça ifade edilmektedir: 

İşitdüm bir esir ıtlâkına emr eylemiş hünkâr 
Bu hâke sa’ye salmış lutf idüp ol hüsrev ü yâver (Çiftçi: 94)  

(İşittim ki esir değişimini emretmiş padişah, o yüce padişah  bu toprağa 

gölgesini salarak lutfetmektedir.) 

Eserin sonunda “Bu risale hicri 1007 yılında tamamlandı” notu 

düşülerek aşağıdaki dizeler yazılmıştır: 

Risale sahibi bir mübtelâdır 
Esîr-i Malta Kadı Mustafa’dır (Çiftçi: 98) 

Biyografik kaynaklar da da hayatı hakkında çok az detaya 

ulaşabildiğimiz şairin eserde zindandan ve esaretten kurtulup 

kurtulmadığına dair bir bilgiye rastlanmamaktadır. 
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6. Esîrî (ö. 1591-1592): Esîrî mahlaslı diğer şair, Mehmed Yusuf’dur. 

Eğitimini yarıda bırakarak Avrupa’ya gitmesinin ardından orada esir 

düştüğü için bu mahlası aldığı bilinmektedir (Köksal 2013). Doğum 
tarihi bilinmeyen şairin, Anadolu kasabalarının birinde doğduğu, uzun 

süre düşman elinde kaldığı için Esîrî mahlasını kullandığı, kurtulduktan 

sonra ise Eğriboz civarındaki Kızılhisar kasabasına yerleştiği bilgisi 

mevcuttur. Eğriboz’da esâret ve zindan macerasını nazma çeken 
şair 1591-1592 yılında ölmüş ve buraya defnedilmiştir. Sanatı hakkında 

tezkirelerde bilgi olmayan şairin esaret zamanlarını anlattığı bir 

mesnevisi olduğu rivayet edilse de bu eser ele geçmemiştir. (Kılıç 2018: 
140; İpekten vd. 1988: 118; Sungurhan 2017: 194). 

7. Esîrî (ö. 1727-1728): Bir başka Esîrî de Bursalı Hasan bin Şeyh 

Hüseyin’dir. Doğum tarihi bilinmeyen şair, yeniçeri cebeci birliklerine 

mensuptur. II. Viyana kuşatmasından sonraki savaşlardan birinde 
Avusturya yahut Macaristan’a giderken Nemçelilere esir düşmüş ve bu 

mahlası kullanmaya başlamıştır. Esaretinden sonra defterdarlık, cebeci 

kahyalığı gibi görevlerle Osmanlı ülkesinin Bağdat, Kıbrıs gibi pek çok 
yerini, katıldığı seferler sayesinde de Viyana, Nemçe gibi birçok 

Avrupa şehirini görmüştür. 1727-28 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. 

Mi’yârü’d-Düvel ve Misbârü’l-Milel adında tarihi ve coğrafi kimlikte 
mensur eseri olduğu bilinmekle beraber esaret anılarını kaleme aldığı 

bir eser ele geçmemiştir. Mi’yârü’d-Düvel ve Misbârü’l-Milel , 

müellifin Nemçe’deki esaret yıllarının iki yıl sürdüğü bilgisini vermesi 

bakımından kıymetlidir (Senai 1932:19).  

8. Esîrî (ö. ?): Doğum tarihi ve nereli olduğu bilinmemektedir. Kendi 

hayatını ve esaret macerasını anlattığı  Sergüzeştnâme adında bir eseri 

bulunmaktadır. Bu eserde yer alan Ser-encâm- ı Hüseyn-i Bî-kâm adlı 
bölümden yola çıkılarak asıl adının Hüseyin olduğu tahmin 

edilmektedir. Yine eserinden edinilen bilgiye göre Esîrî, Malta 

korsanları tarafından Sicilya Adasına götürülüp hapsedilmiş, ardından 
Misine’de zindanda tutulmuştur. Esareti yedi yıl kadar sürmüş ve 

ardından 1631-1632’de serbest kalarak memleketine dönmüştür (Kutlar 

Oğuz vd. 2018: 7-8). Şairin Sergüzeşt-nâme yanında Gazavat-nâme, 

Pend-nâme ve Divan’ı diğer eserleridir.   

Esîrî 1470 beyitlik sergüzeştinin büyük bölümünde Misine’de geçirdiği 

hapis yıllarını konu almıştır. Şairin korsanlar tarafından kaçırılarak 

tutsak edildiği yedi yıllık sürede başından geçen önemli olayları, 
yaşadığı psikolojik durumları içermesi ve hapis hayatıyla ilgili 

manzaralar da sunması bakımından kıymetlidir. Metinde şairin 

kaçırılması, zindana atılması, zulümlere dayanamayarak kaçmaya 
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teşebbüs etmesi, yakalanıp yeniden zindana atılması ve yedi yılın 

sonunda serbest bırakılması kronolojik olarak anlatılmıştır. Eser, Sultan 

Murat'ın tahta çıkışı, vatan hasreti, dünyanın geçiciliği, kaderini kabul, 
kurtulma ümidi, aileye ve vatana olan özlem, bayram günlerinde 

hissedilen özlem ve yalnızlık duygusu, hapiste maruz kalınan eziyetler, 

ölümü arzulama, Misine şehri ve bu şehrin insanları, kaldığı zindanın 

tasviri gibi pek çok detayı vermesi yönüyle de önemlidir.  Mesnevi 
biçiminde yazılan eserde Malta ve Misine için gazeller, münacatlar, 

zindan hayatında tanıdığı frenklere yönelik kaleme aldığı hicivler, 

bahariye, cülus kasidesi, önemli olayları kayda aldığı tarih kıtaları da 
yer almaktadır. 

Vatandan ayrılık ve gariplik duygusu Esirî’nin sergüzeştinde sıklıkla 

dile getirilen bir husustur: 

Vatandan ayru olmayınca kişi 
Vatan kadrin bilimez degme kişi 

Kişinün cenneti dârü’l-vatandur 

Kişinün devleti hubbü’l-vatandur  
Bizi yâ Rab vatandan itme ayru 

Gamı hasret ile eyleme sayru (Kutlar Oğuz vd. 2018: 45) 

(Vatandan ayrı olmayan kişiler vatanın kıymetini bilmezler. Kişinin 
cenneti kendi vatanıdır. Kişinin devleti vatan sevgisidir. Ey Allah’ım 

bizi vatandan ayırma. Vatan hasreti ve gamıyla hasta etme.) 

Beyitlerinde “vatan sevgisi imandandır” anlamına gelen hubbü’l-vatan 

mine’l-îmân sözüne atıfta bulunan şair, eseri boyunca vatan hasretini 
çok kez dile getirmiştir.  

Zebûn oldum Fireng kâfirlerinden 

Dutuşup yanmışamdur ellerinden 
Bilüm bükdi benüm Ermenî kâfir 

Ki źerre denlü yok îmânı kâfir 

Günâhum yog iken her gün dögerler 
Sen îmân ehlisin diyü sögerler (Kutlar Oğuz vd. 2018:74-75) 

 (Frenk kafirlerinin ellerinden tutuşup yandım, güçsüz düştüm. Zerre 

imanı olmayan Ermeni kafiri belimi büktü. Günahım yokken her gün 

döverler. Sen müslümansın deyip söverler.) 

Beyitlerinde de sergüzeştinde örneğine çok rastlanılan esirlere kötü 

muamele ve işkence dile getirilmektedir.  
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Misine şehrinde bir kalede kalebend olduğu da şairin bu eserinden 

anlaşılmaktadır: 

Misine didükleri kal’ada vîrân olası  
Yalunuz tenhâ olurdum zindân içre ben esîr 

(Kutlar Oğuz vd. 2018: 105) 

(Misine dedikleri yıkılası kalede ben zindanın içinde yalnız kalırdım.) 

1041/1631-32’de serbest kalarak memleketine döndüğü anlaşılan şairin 
kurtuluşuna düştüğü tarih (1468-1470) şöyledir: 

Halâs olduk bugün kâfir elinden 

Yeni gelmiş gibi olduk cihâna 
Müyesser oldı ‘âlemde selâmet  

Kadem basdık bi-hamdi’llâh vatana 

Halâs içün Esîrî didi târîh 

Nakil itdük çü ger eski mekâna (1041) 

(Kutlar Oğuz vd. 2018: 5). 

(Kurtulduk bugün kafir elinden. Dünyaya yeni gelmiş gibi olduk. 

Âlemde selamet meydana çıktı. Allah’a şükürler olsun vatana ayak 
bastık. Kurtuluş için Esîrî tarih dedi. Çünkü eski mekânımıza 

naklolunduk.) 

Esîrî’nin hapis yılları yalnızca sergüzeştinde değil divanında da zaman 
zaman dile getirilmiştir. İki gazelinden alınan aşağıdaki beyitler bu 

esaretin izlerini taşıması bakımından önemlidir: 

Hazret-i Bâr-hudâdan ümmîdüm bu durur ide halâs 

Niçe bir kala Esîrî habs ile zindân arasında  

(Kutlar Oğuz vd. 2018: 445) 

(Hazret-i Allah’tan dileğim zindan içinde hapis kalan Esîrî’yi 

kurtarması ve özgürlüğüne kavuşturmasıdır.) 

Bu Firengistân iline atdı bizi kahr ile  

‘Âkıbet meskenümi habs ile zindân itdi 

(Kutlar Oğuz vd. 2018: 465) 

(Bu Frenk ülkesine attı bizi kahırla. Sonunda meskenimi haps ile zindan 

etti.) 

9. Gubârî (ö. 1566?): Asıl adı Abdurrahman olan şairin doğum yeri

ile alakalı bilgiler muhteliftir. Larende, Hamidili, Aksaray rivayet 
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edilen memleketlerdir. Mülazımlık, müderrislik, ordu katipliği, surre 

eminliği, kadılık ve şehzade hocalığı gibi görevlerde bulunmuştur. 

Mekke’de kadı olduğu sırada vefat eden şairin vefat tarihi de 
kaynaklarda muhteliftir. Aşık Çelebi bu tarihi 1566-67 olarak verirken 

Riyâzî ve Fâizî 1574-75 olarak verir. Şehnâme, Kâbenâme, Şebistân-ı 

Hayâl, Yusuf u Züleyhâ, Menâsiku’l-Hac isminde eserleri vardır. Latîfî 

Türkçe ve Farsça iki Divan’ı olduğunu rivayet eder (Açıkgöz 2017: 
247; Canım 2018: 387; İpekten vd. 1988: 162).  

Hapsedilmesi: I. Süleyman’ın oğlu Şehzade Beyazıt’ın hizmetine giren 

şair, onun oğlu Orhan’a hocalık yapmıştır. Şehzade Beyazıt ile Şehzade 
Selim arasındaki mücadele sırasında Beyazıt’ın taraftarı olduğu 

düşünülerek Yenihisar Kalesi’nde hapsedilmiş, ancak bir müddet sonra 

serbest bırakılıp kadılık görevi verilmiştir. (Alparslan 1996:167; 

İpekten vd: 162; Kaplan 2014).   

Şairin zindandayken Menâsiku’l-Hac isimli 370 beyitlik mesnevisini 

kaleme aldığı bilinmektedir. Eser, ilk manzum hac kılavuzu olmanın 

yanında, hapisteyken yazıldığı ve zindan hayatına dair pek çok unsuru 
ihtiva ettiği için bir habsiyye olarak da nitelendirilebilir (Eliaçık 2004: 

106).  

Hapistan kurtulma isteği, kaderine razı olma, aileye ve dostlara olan 
özlem, zindanın iç karartan hâli, ümitsizlik gibi konular eserde sıklıkla 

yer bulmuştur.  

Aşağıdaki beyitler şairin ailesi ve çocuklarına olan özlemini yansıtması 

bakımından önemlidir: 

Kaldı evlâd ile ıyâl anda 

Ben kulun bunda kaldı zindânda  

Anlarun anda gözleri giryân 
Ben kulun bunda sînesi biryân (Eliaçık: 108).  

(Kaldı evlat ile hanım orada, ben kulun burada zindanda. Onların orada 

gözleri yaşlı, benim burada sinem yanık.) 

Aşağıdaki beyitler ise zindanda kalıp her şeyden mahrumken böyle bir 

eser yazmanın şairde uyandırdığı duyguları vermesi bakımından 

dikkate değerdir: 

Ger yazılsaydı haccun esrârı 
Mekke’ye irişürdü tûmârı 

Ne yazar kişi künc-i zindânda  

Hassâ ki olmaya bir varak anda  (Eliaçık: 112) 
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(Eğer haccın esrârı yazılsaydı onun yazıldığı kağıt tomarı Mekke’ye 

ulaşırdı. Kişi zindan köşesinde ne yazar, onda bir varak bile yoktur.) 

Beyitlere göre haccın esrarını yazmak isteyen şair, özgürlüğünden 
mahrum bırakıldığı için kendini hiçbir şey üretemeyecek kadar yalnız 

ve yetersiz hissetmektedir. Bu nedenle de eserin pek çok yerinde sık sık 

buradan kurtulma isteğini Allah’a dualar ederek yineler. Çünkü 

zindanda kalıp Mekke’ye gidememek şair için oldukça üzücüdür. Bu 
üzüntüsünü de samimi bir üslupla dile getirir: 

Kâşki ben olardan ola idim  

Anlarun rütbesini bula idim (Eliaçık: 114) 

Özgür kalma duasıyla eserini tamamlayan şairin bu isteğine kavuştuğu 

ve hapisten kurtulduğu dönemin biyografik kaynaklarından 

anlaşılmaktadır.  

10.  Habsî (ö. ?): Kaynaklarda doğum, ölüm tarihleri, eğitim durumu ve 
mesleğine dair yeterli bilgi bulunmayan şair, Kütahya Gediz’de 

doğmuştur ve Keşfî’nin küçük kardeşidir.Kendisine isnad edilen ve tam 

olarak bilinmeyen bir suç nedeniyle on yıl hapiste kaldığı için Hasbî 
mahlasını Habsî olarak değiştirdiği rivayet edilmektedir. Şehzade 

Mustafa’nın ölümüne mersiye yazdığı kaydedilen şairin ne zaman 

öldüğü tam olarak bilinmese de 1553 yılından sonraki bir tarihte öldüğü 
tahmin edilmektedir. Aşık Çelebi tezkiresinde bir divanı olduğu 

zikredilen şairin bu eseri ele geçmemiştir (İpekten vd. 1988: 166; Kılıç 

2018: 263-265; Sungurhan 2017: 290).  

Hapsedilmesi: I. Süleyman’ın sadrazamı İbrahim Paşa’nın ilk vezirliği 
döneminde tesadüfen içinde bulunduğu bir mecliste işlenen bir cinayet 

sebebiyle hapse atılmıştır. Kendisini işkenceyle sorgulayan subaşı onu 

kollarından astığı sırada irticalen bu beyti söylemiştir: 

Derd-i dâg-ı ‘ışk kim itmez tahammül Kâf ana  

Hoş döyer bu nâ-tüvân gönlüm benüm insâf ana  

(Aşk yarasının acısına Kaf dağı bile dayanmazken benim bu zayıf 
gönlüm iyi dayanmaktadır. Ona biraz insaf et) 

Sorgunun gecesinde subaşının kızı aniden ölünce subaşı olayı 

Hasbî’nin masumiyetine yormuş ve ertesi gün İbrahim Paşa’nın yanına 

giderek “vâfir örf itdim, ikrâr itmedi” diyerek Hasbî’nin suçu kabul 
etmediğini söylemiştir. Bunun üzerine paşa Hasbî’yi huzuruna 

getirmelerini emretmiştir. Yolda gözüne bir ağaç dalı çarpan şairin gözü 

yaralanmıştır. İbrahim Paşa gözünün ahvâlini sorunca şair “sultânum, 
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yerin beğenmedi çıkmak ister” demiş, paşa onun bu sözlerini alaycılık 

olarak algılayarak “senin gözüne görünecek var” deyip hapse 

götürülmesi emrini vermiştir. Bir ara zindandan yolladığı kasideler 
paşanın merhametini celb etse de çevresinde ayyaş, başına buyruk ve 

diline perhizsiz bir şair olarak bilindiğinden birtakım kişiler paşanın 

kanaatini etkileyerek onun hapisten kurtulmasına engel olmuşlardır. 

Dönemin tanınan şairlerinden Zâtî, Keşfî, Basîrî ve Kandî’nin kendisini 
hapisten kurtarmak için vezir nezdindeki teşebbüsleri de sonuç 

vermemiştir. Aşık Çelebi’nin rivayetine göre İbrahim Paşa şairin 

Üsküdar’da Ketayun Sarayı’ndaki zindanda zincire bağlı olarak 
müebbeden hapsedilmesini buyurmuştur. Ancak şair on yıl hapiste 

kaldıktan sonra İbrahim Paşa’nın katledildiği gün 15 Mart 1536’da 

özgür kalmıştır (Kılıç 2018: 264).  

Hapiste uzun zaman kalan şairin bazı şiirlerini burada yazmış olması 
muhtemeldir. Bu şiirlerden biri Aşık Çelebi’nin Meşâiür’ş-

Şu’arâ’sında naklettiği bir murabbadır. “Ağlasun” redifli bu murabba 

şairin içinde bulunduğu duygu durumunu vermesi açısından önemlidir. 
Çaresizlik, ayrılık, hüzün bu şiire eşlik eden başlıca duygulardır:  

Yine bir âh ideyin derd ile devrân ağlasun 

Nâlişüm eflâke çıksun çarh-ı gerdân ağlasun 
Gözlerüm yaşın görüp deryâ-yı ‘ummân ağlasun  

Hâlüme kâfirler acısun müselmân ağlasun (Kılıç 2018: 263) 

(Yine bir ah edeyim dert ile devran ağlasın. Feryâdım göklere çıksın ve 

gökkubbe ağlasın. Gözlerimin yaşını görüp o denizler ağlasın. Hâlime 
kafirler acısın, müslümanlar ağlasın.) 

Bir gazelinde de şair, hapisten kurtulmak için tek çaresinin İbrahim 

Paşa olduğunu ifade etmektedir: 

Bir benüm gibi şikeste-hâtır u dil-haste yok 

Ey dirîgâ kalmışam gam mahbesinde hâr u zâr  

(…) 
Hasbiyâ pâyine yüz sür derdüne ‘âlemde çün  

Hazret-i Paşa’dan özge çâre yok bîçârevâr (Köksal 2012: 371) 

(Bir benim gibi hatrı kırık gönlüm hasta yok. Eyvahlar olsun ki ben gam 

hapsinde ateşli ve gözü yaşlı kalmışım. Ey Hasbî, senin derdine hazret-
i paşadan başka derman yoktur. O sebeple git onun ayağına yüz sür.) 

11.  Haylî Ahmet Çelebi (ö. 1630): Bursa doğumludur. Asıl adı Ahmet 

olan şair, Babası Ejdehan İbrahim gibi sipahidir. Döneminin 
âlimlerinden olan Âsımî Mehmet Efendi’den ders almış olsa da hayatını 
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sipahi olarak sürdürdüğü bilinmektedir. Gözlerinde şaşılık olduğu 

anlaşılan şairin bu yönü devrinde Nef’î’nin sihâm-ı Kazâ’sındaki bir 

hicve de konu olmuştur (Ekinci 2020: 359). Şair, hayatının bir 
döneminde hapse girmiş ancak kısa süre sonra kurtulmuştur. Bu 

olaydan sonra şair, Bursa’dan İstanbul’a yerleşmiş ve orada nüfuzlu 

devlet adamlarının desteğini kazanarak sipahi katipliğine yükselmiş, 

çeşitli seferlerde bulunmuştur. Sultan IV. Murat zamanında katıldığı 
Bağdat seferi esnasında şair, başından vurularak vefat etmiş ve İmam-ı 

Azam Ebû Hanife türbesine defnedilmiştir (Ekinci 2018-I: 393; İpekten 

1988:199). Çeşitli tezkirelerde şairin bir divanı olduğu zikredilse de 
eseri ele geçmemiştir (Atlansoy 1998: 247; Donuk 2016: 685; Ekinci 

2018: 393). Ancak şiirlerinden 46 tanesi Ekinci tarafından biyografik 

kaynaklar ve mecmualardan yararlanarak derlenmiştir (Ekinci 2020).  

Hapsedilmesi: 1616-17 yılında Bursa kahvehanelerinden birinde 
Saçaklızâde adındaki bir meddah Bedi’ vü Kâsım hikâyesini anlatırken 

Bedi’yi çok fazla övmüş, bu durum ise Kâsım’dan yana olan Haylî’yi 

sinirlendirmiştir. Tartışma sırasında meddahın şairin gözüyle dalga 
geçmesi üzerine Haylî sinirlenmiş ve Saçaklızâde’yi bıçaklayarak 

öldürmüştür. Bunun üzerine şair meydanda bulunanlarca devrin kadısı 

Râzî Efendi’nin huzuruna çıkarılmış, sonrasında da tutuklanmıştır. O 
gece Ahmet Paşa’nin kerem redifli kasidesinin son mısrasını tazmin ve 

tahmis ederek kadıya göndermiş, Ahmet Paşa’nın padişahın 

merhametini kazanması gibi Haylî de bu şiirin tesiriyle kadının 

merhametini uyandırmıştır. Meseleyi ayrıntılı biçimde araştıran Râzî 
Efendi’nin Saçaklızâde’nin geçimsiz ve kötü huylu olduğunu 

öğrenmesi ve onun gibi biri için Haylî’yi idam etmenin ahâlînin 

aleyhine olduğuna inanması sonucunda davacıları kısastan vazgeçirmiş 
ve Haylî’nin kan parası ödeyerek hapisten çıkmasına hükmetmiştir 

(Atlansoy 1998: 244-245; Ekinci 2020:359; Kaplan 2013).  

Şairin Kadı Râzî Efendi’nin merhametini celbetmek amacıyla Ahmet 
Paşa’nın kerem kasidesinin son mısrasını tazmin ederek yazdığı tahmis, 

onun hapiste yazdığı tek manzumedir. Ancak manzumenin tamamı elde 

değildir. Elde olan kısım aşağıdadır: 

Dinle ahvâlümi ey pâdişeh-i mülk-i himem  
Hâlüme kıl nazar ey dâfi‘-i endûh u elem  

Demidür bana ‘adû itmek içün cevr ü sitem  

Elimi kanda çıkarursa ‘aceb mi her dem  
Tutalum iki elüm kanda imiş kanı kerem  

(Donuk 2016: 683-684) 
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(Dinle hâlimi ey lütuf ülkesi. Hâlimi gör ey gam ve kederi def eden. 

Düşmanlarımın bana cevr ve sitem etme zamanlarıdır. Bu sebepten her 

daim elimi kanda göstermeleri şaşılacak bir durum değildir. Farz edelim 
ki iki elim kanlı olsun, nerede lütuf.) 

Haylî, bu şiirinin tesiriyle Râzî Efendi’nin gönlünü kazanarak hapisten 

çıkar ve idam edilmekten kurtulur.  

12.  Hasîb (ö. 1717-1718): Asıl adı Mehmed olan şairin doğum tarihi 
net değildir. Kastamonu’da doğan şairin iyi bir medrese eğitimi yanında 

şair Arayıcı Hüseyin Efendi’den de şiir terbiyesi aldığı bilinmektedir. 

Divan katipliği, mukabelecilik, baş mukataacılık, defterdarlık 
görevleriyle Mısır, Mora gibi Osmanlı’nın farklı coğrafyalarında 

bulunmuştur. 1717-18’de vefat ettiği bilinen şairin ölüm yeri 

konusunda kaynaklar farklı bilgiler vermektedir. Şeyhî Mehmet Efendi 

Vekâyîu’l-Fuzalâ’sında onun Bozcaada’da vefat ettiği bilgisini verirken 
Safâyî Tezkiresi ve Sicill-i Osmânî Mora defterdarı iken orada öldüğünü 

kaydeder (Akbayar 1996: 649; Ekinci 2018: 2833; Uzer Altuner 

1989:190). Herhangi bir eseri olup olmadığı bilinmemektedir (İpekten 
vd. 1988: 187).  

Hapsedilmesi: Ali Paşa’nın Nemçe üzerine yürümek amacıyla 

başlattığı Petervaradin’in sonucunu önceden remz yoluyla söylemesi 
sebebiyle “geleceği fal yoluyla söylemek” suçundan Bozcaada’da 

hapsedimiş ancak  söyledikleri  çıkınca serbest bırakılıp Mora’da 

defterdarlık görevi verilmiştir.  

Zindandayken yazdığı anlaşılan Hasb-i Hâl-i Hod başlıklı bir hasbihâli 
bulunmaktadır. Aşağıdaki beyit bu hasbihâlden alınmıştır.  

Devr-i nâ-sâz eyler ‘uşşâkun makâmın der-hisâr 

Beste-i zincîr iderler şi’r-i müstesnâları 

(Aşıkların makamı hisar içinde uyumsuz bir besteye dönüştü. Müstesnâ 

şiirleri zincire bestesi ederler. ) 

Beytinde şairin içinde bulunduğu durumu sanatsal bir söylemle dile 
getirmesi dikkat çekmektedir. Kale içinde seslerin yankılanmasına 

dikkat çekilerek aşıkların makamının uyumsuz bir besteye 

dönüştüğünden, güzel şiirlerin zincir bestesi hâlini aldığından 

bahsederek şair ait olmadığı bu zindandaki hâlini okuyucuya 
aksetttirmektedir.  

13.  Hindî, Hamdî, Mahmud (ö. ?): Tezkirelerde adı zikredilmeyen 

şairin hayatına dair bilgiler eserlerine dayanmaktadır. Buna göre Hindî, 
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1513/1514 yılında Afyonkarahisar’da doğmuştur. Asıl adı Mahmud 

olan Hindî, Şehzade Selim’in korumasını kazanmış ve devrin önemli 

devlet adamlarının emrinde çalışmıştır. Katiplik, divan katipliği, 
müteferrikalık, kapıcıbaşılık, defterdarlık gibi görevlerle Osmanlı’nın 

çeşitli yerlerinde bulunmuştur.  Ölüm tarihi tam olarak bilinmeyen 

müellifin eserlerinden 1579’da hayatta olduğu anlaşılmaktadır (Karataş 

2013a: 153; Kutlar Oğuz 2015). Kısas-ı Enbiya ve Sergüzeşt isimli iki 
eseri bulunmaktadır. Sergüzeşt’inde esir düştüğü sırada başına gelen 

olayları anlatmıştır.  

Hapsedilmesi: Hindî, şehzadeliğinden beri hizmetinde olduğu II. 
Selim’in emri ile 60 yaşında 1571’de İnebahtı Deniz Savaşı’na katılmış 

ve bu savaşta esir düşmüştür. Kendi ifadesine göre dört yıllık esaretten 

sonra III. Murat’ın bizzat ilgilenmesi sonucu mübadele (esir değişimi) 

yoluyla 1575’te özgür kalmıştır (Karataş 2013a: 153).  

Hindî Mahmut’un esir edildiği ve zindana atıldığı yıllarla ilgili ayrıntılı 

bilgilere Sergüzeşt’inden ulaşmak mümkündür. Buna ek olarak Kısas-ı 

Enbiyâ’sında da esaretine dair bilgiler bulmak mümkündür. 
Sergüzeşt’ten nakledildiğine göre İnebahtı Savaşı esnasında Hindî 

Mahmud, arkadaşlarıyla birlikte esir düşmüştür. Şair ve 

beraberindekiler önce soyulup çıplak hâle getirilmişler, saç ve sakalları 
kesik, ayaklarına pranga vurulmuş vaziyette, zorlu bir gemi 

yolculuğundan sonra Misine’ye gelmişlerdir. Burada Don Juan’ın 

gözetiminde nispeten rahat bir şekilde esaret hayatlarını geçirirken 

papanın emriyle Vatikan’a nakledilmişlerdir. Eserden anlaşıldığı 
kadarıyla Hindî Mahmud ve arkadaşlarının Roma’da tutuldukları yer 

Saint Angelo Kalesi’dir. Papa’nın ikamet ettiği San Pietro 

Bazillikası’na bir kilometre mesafedeki bu şato, seçkin esirlerin 
alıkonulduğu bir hapishane olarak kullanılmıştır. Cem Sultan da burada 

alıkonulanlar arasındadır (Karataş 2013a: 90-91). Burada geçirdiği 

zamanda zindanda ibadet etmeleri, yeni yıl, bayram gibi önemli 
günlerde esirlerin ruh hâli, zaman zaman cezalandırılmak amacıyla 

kuleye hapsedilmeleri, papa V. Pius’un ölümü ve yerine XIII. 

Gregory’nin seçilmesi, şairin zindan ve esirlerle alakalı gözlemleri, 

Roma, Misina, Napoli şehirlerine dair gözlemleri, esir olduğu sırada 
ona eşlik eden arkadaşları eserde anlatılan diğer hususlardır.  

Beyân ola cihânda sergüzeştüm 

Bu hâlden hisse ala nice insân (Karataş 2013a: 246) 

(Dünyada hayat hikâyem anlatılsın ki benim hakimden nice insan ders 

alsın.) 
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Beyitleriyle eserini yazma amacını ifade eden şair, hangi şartlarda esir 

düştüğünü de dile getirmektedir: 

Esîr olduk tutuldık emr-i Hak’la  
Hristiyan kimi de ider efgân  

Kimi baba kimi kardeş oğul dir 

Kimi başum elüm deyüp akar kan  

Sene idi tokuz yüz ü yetmiş 
Zamm-ı tokuz ile bilür irfân (Karataş 2013a: 259) 

Beyitlerinden anlaşıldığı kadarıyla 1571’de esir düşmüştür. Kaç kişi 

oldukları bilinmemekle birlikte şair yalnız değildir. Esir düşenlerin bir 
kısmı yaralıdır. Bir kısmı ise ev ve ailesini düşünerek ağlayıp 

inlemektedir.  

Esâretinin dört yıl sürdüğü bilgisine Kısas-ı Enbiyâ’dan ulaşılmaktadır: 

Gazâ yolunda deryâda dutuldum 
Çok oynadımdı ol ânda ütüldüm  

Kızıl Elma’da papanun elinde 

Olup dört yıl o küffârun ilinde  
İbâdet üzre idük kırk müselmân 

Bizi hıfz itdi lutfı ile mennân  (Karataş 2013b: 182) 

Beyitlerinde denizdeyken esir düşmeleri, Roma’da papalık tarafından 
dört yıl esir tutulmaları, kurtulmak için sürekli dua ve ibadet ettikleri 

anlatılmaktadır.  

Eserde şairin ve arkadaşlarının nasıl serbest bırakıldıklarına yönelik bir 

bilgi bulunmamaktadır. Bu bilgilere Kısas-ı Enbiyâ’dan ulaşılmaktadır: 

Bi-hamdillâh irişdüm devlete ben 

Murâd Hân devri içre vech-i ahsen 

Bizi küffâr elinden aldı o yâr  
Virüb küffâr bedel lutf ehli hünkâr 

Anun devrinde kalb irdi neşâta  

Ki baglu kapular oldı küşâde  
Beni kırk müslümanla kıldı âzâd 

Haberimüz irişdürmiş meger bâd  

Bizi küffâr elinden aldı o ân 

Mu’în ola müdâmî ana yezdân (Karataş 2013b: 793) 

Beyitlerinden anlaşıldığı kadarıyla III. Murat’ın saltanatı döneminde 40 

kişiyle birlikte bedel karşılığı serbest kalmışlardır.  
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Şair ve beraberindeki esirlere güzel imkanlar sunup istimalet politikası 

izleyerek din değiştirmelerini sağlamak amacında olan papa V. Pius, 

onları elinde tutmak için Aralık 1571’de İnebahtı Savaşı esirlerini 
serbest bırakmayı yasaklayan bir karar bile almıştır. Ancak daha 

sonraları yiyecek ve barınma meşakkatlerinden kurtulmak için İnebahtı 

esirlerinden şairin de aralarında bulunduğu 40’ını bedel karşılığı; kalan 

34 esiri de 38 Venedikli esirle takas ederek Osmanlı Devletine iade 
etmiştir (Karataş 2013a: 90-91, 148). Aşağıdaki beyitler papanın 

esirlere göstermiş olduğu iyi muameleyi örnekler mahiyettedir: 

Koydılar bizi bir sarây içine  
Zînet itmişler anda bir eyvân 

Çiniler ile ta’âm korlar heb 

Salata şorba yahnî mâkiyân 

‘Akabince gelür idi her ân 
Cübn ü bâdam kızıl üzüm yeksân 

Cevz ü incir maşraba pür âb 

Yir yirin konuban yenür ol hân  (Karataş 2013a: 360) 

Beyitlerinde esirlerin saray içinde konaklatılması, güzel çini kaplarda 

yemeklerin gelmesi, ceviz, incir, üzüm gibi yiyeceklerin eksik 

olmaması, her daim sıcak çorbanın olması anlatılmaktadır. Eserden 
ayrıca esirlerin sarayda odalara yerleştirildikleri, birbirleriyle 

görüşmelerine, toplu hâlde ibadet etmelerine, hatta ezan ve mevlit 

okumalarına izin verildiği, haftada iki defa temiz çarşaf ve kıyafet 

verildiği, bu kıyafetlerin ise sarı ve mor atlastan olduğu, hastalananlarla 
derhâl ilgilenildiği öğrenilmektedir.  

Hindî Mahmud ve arkadaşları saraya da olsa hapsolmanın veridiği ruh 

hâliyle sürekli özlem içindedirler. Bu hem özgürlüğe olan özlem hem 
de uzakta kalmış aileye, dostlara ve memlekete olan özlemdir. Bu 

özlemi ve kurtulma ümidini ve duasını da şair eserinin birçok yerinde 

dile getirmektedir: 

Ulaşdur bizi İslâm’a ‘inâyet eyle yâ Allah 

Ki göster bize evlâdı hidâyet eyle yâ Allah (Karataş 2013a: 306) 

(Bizi İslam’a eriştir, yardım et ey Allah’ım! Bizi kurtuluşa erdirerek 

evlatlarımızı göster ey Allah’ım!) 

Beyti şairin evlatlarına ve ailesine olan özlemini yansıtmaktadır. Onlara 

bir daha kavuşamama, kurtulamama ihtimali Hindî Mahmut’u derinden 

yaralamaktadır. Bunun için şair sıklıkla iki rahmetten birine ulaşmayı, 
ya ölmek ya kurtulmak, dilemektedir: 
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İlâhî sen bilürsin hâlimüzi 

Ya kurtar bizi ya al cânımuzı (Karataş 2013a: 306) 

(Allah’ım sen bilirsin hâlimizi. Ya kurtar bizi, ya al canımızı.) 

14. İnâyet (ö. 1564): Doğum tarihi ve memleketi bilinmeyen şairin asıl 

adı İnâyetullah’tır. Kınalı-zâde Hasan Çelebi’nin dayısı Kâdirî 

Çelebi’nin oğludur. Babasından iyi bir eğitim aldığı bilinen şairin, 

kadılık yaptığı bilinmektedir. Tilmisan’da kadılık yaparken 1563-64 
yılında ölmüştür. Şairin bilinen bir eseri günümüze ulaşmamıştır 

(İpekten vd.1988: 229; Sungurhan 2017: 619) .  

Hapsedilmesi: Cezayir-i Garb’da kadılık yaptığı ve burada kâfirlere esir 
düştüğü bilinmektedir. Ancak bir müddet sonra bu esaretten 

kurtulmuştur. 

15. Kânî (ö. 1791): 1712 Tokat doğumlu olan şairin asıl adı 

Ebûbekir’dir. Aynı zamanda Mevlevi olan şair, hacegan sınıfındandır. 
Katiplik görevleriyle Silistre, Eflak, Bükreş, Rusçuk gibi yerlerde 

bulunmuştur. Yeğen Mehmed Paşa ile olan samimi ilişkileri ve ona ait 

bazı sırları ifşa etmesi sebebiyle Kânî, idama mahkum edilmiştir. Şairin 
bu cezası Reisülküttab Hayri Efendi’nin araya girmesi ile sürgüne 

çevrilmiş ve Kânî Limni adasında kalebend olmuştur. Burada ne kadar 

kaldığı bilinmeyen şairin kurtulduktan kısa süre sonra vefat ettiği 
bilinmektedir. Divan’ı, Münşeat’ı, Letâ’ifnâme’si ve nesir bir ders 

kitabı mahiyetinde olan Be-nâm-ı Havâriyyûn-ı Bürûc-ı Fünûn adlı 

eseri vardır (Yazar 2010: 31-38).  

Tüm mal varlığına el konularak Limni’de hapsedilmesi olayını Kânî, 
Divan’ında yer alan Hasb-i Hâl’inde dile getirmiştir: 

Dimemiş kimse ki hâlün nicedür 

Aç yatursın burada kaç gicedür  
Niçe şehler ki olup zâr u zebûn 

Bulmamış bir giyecek köhne zıbûn (Yazar 2010:397) 

(Dememiş kimse hâlin nedir? Burada kaç gecedir aç yatmaktasın. Nice 
padişahlar ki burada zayıf düşüp ağlayarak giyecek bir kat eski iç 

çamaşırı bulamamıştır.) 

Beyitleri kalebend olduğu sırada yaşadığı zor şartları açıkça ifade 

etmektedir. Açlık, moral bozukluğu ve giyecek bulamama pek çok 
hapsedilen şairde olduğu gibi Kânî’nin da başlıca sıkıntısıdır. 

16. Kâzımî (ö. ?): Doğum ve ölüm tarihi bilinmeyen şairin memleketi 

Kazâbâd’dır. Molla Lutfi'nin öğrencilerinden olan mutasavvıf şair aynı 
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zamanda danişmend ve şeyhtir. Sapkınlığa düştüğü ve bu nedenle 

hapsedildiği ancak daha sonra salıverildiği rivayet edilmektedir. 

(Canım 2018: 436-438; İpekten vd.: 248; Tekin 2014). 

17. Kebecizâde Râhî (ö. ?): Doğum ve ölüm tarihleri tam olarak

bilinmeyen şair Edirneli’dir. Kardeşi Vecdî kendisi gibi şairdir. 

Danişmendlik yaptığı bilinen Râhî, hacca giderken düşmana esir düşüp 

uzun süre bu hâlde yaşamış, kurtulduktan kısa süre sonra da vefat 
etmiştir (Kaplan 2020; Kılıç 2018: 586, İpekten vd 1988: 361).  

18. Mahremî (ö. 1535): Asıl adı Ahmed olan şair, Tatavlalıdır. İyi bir

eğitim alan şair katiplik ve naiblik yapmıştır. Uzun süre Selanik’te 
naiplik yaptıktan sonra İstanbul’a dönerken bindiği gemi düşmanın 

eline geçmiş, eşi ve çocuklarıyla birlikte 1533’te esir düşmüştür. Şair, 

kefaretle kendisini kurtarıp ailesinin fidyesi için gerekli parayı bulmak 

üzere İstanbul’a gelmiş ve dostlarının yardımıyla gerekli parayı 
toplamıştır. Ailesini kurtarmak üzere yola çıkmış ancak yolda 1535’te 

vefat etmiştir. Ailesi Mahremî olmadan kurtarılarak İstanbul’a 

getirilmiştir. Divançe, Şeh-nâme, Mecmu’atü’l-Letâyif,  Basît-nâme 
adında eserleri vardır (İsen vd. 1988: 272; Kılıç 2018: 333-335). 

Zindanda iken Hayrettin Paşa’ya bir murabba yazdığı bilinmektedir. 

Hey gazâ kanı yüri bin bin diyâr-ı düşmen aç 
Toplar ile kal’a -yı küffâra yir yir revzen aç 

Emr-i şâh ile tonanma zeyni içün mahzen aç 

Vaktidür ey Gâzi Hayreddin Paşa yelken aç    (Kılıç 2018: 334) 

(Binlerce düşman diyarına yürü gaza niyetine. Toplarla kafirlerin 
kalelerini revzen motifi olsun diye delik deşik et. Padişahın emri ile 

donanmanın süsü için mahzenler aç. Vaktidir Ey Gazi Hayrettin Paşa 

yelken aç) 

Şairin epik manzumesi kendisine ulaşan Hayrettin Paşa derhâl şairin ve 

ailesinin kurtarılması için gerekli fidyenin ödenmesi hususunda 

Mahremi’ye yardım etmiş ve onun zindandan kurtarılmasını 
sağlamıştır.  

19. Molla Lutfi (ö. 1495): Doğum tarihi bilinmeyen müellif Tokatlıdır.

Asıl adı Lütfullah olduğu için Molla Lutfî, sözünü sakınmayıp 

karşısındakinin kim olduğuna bakmaksızın düşündüklerini söylemesi 
sebebiyle Deli Lutfî, katledilmesi nedeniyle Maktul Lutfî ve Sarı Lutfî 

olarak da anılmıştır. Bunun dışAli Kuşçu’dan ders almış, Fatih Sultan 

Mehmet’in kütüphaneciliğini yapmış ve Filibe, Edirne, Bursa, İstanbul 
gibi yerlerde müderrislik yapmıştır. Sivri dili, latife ve şakalarıyla 
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tanınan şair, verdiği vaazlardan birinde sarf ettiği sözlerin kendisine 

husumeti olanlar tarafından farklı anlamlara çekilmesi sebebiyle 

mülhidlikle suçlanarak önce hapsedilmiş, ardından da yargılanarak  
Âşık Çelebi’ye göre 1494, Hasan Çelebi, Fâizî ve Riyâzî’ye göre 1495 

yılında idam edilmiştir. Şiirleri ve Harnâme’si dışında daha çok dini 

muhtevaya sahip ve Arapça olarak yazdığı 15 mensur eseri 

bulunmaktadır (Açıkgöz 2017: 283; Akçay 2014; Gökyay 1987: 1-14; 
Hekimoğlu 2019: 448-452; İpekten vd 1988: 267; Kılıç 2010: 731; 

Sungurhan 2017: 723).  

Hapsedilmesi:Vaazlarından birinde Molla Lutfî, Hz. Ali ve namazı ile 
ilgili bir kıssayı anlattıktan sonra ağlayarak “işte namaz budur, yoksa 

bizim kıldığımız kuru kalkıp eğilmedir” sözünü söyler. Ancak 

kendisine kin besleyen kişiler tarafından bu sözleri çarpıtılarak ve 

“namaz dedikleri kuru kalkıp eğilmedir, ona itibar yoktur.” şekline 
sokularak padişaha ve vezirlerden İskender Paşa’ya Molla Lutfî  şikayet 

edilmiştir. Bunun bir iftira olduğuna kanaat getiren padişah, konunun 

ayrıntılı olarak tetkik edilmesi için devrin önemli âlimlerinden 
Hatipzâde, Eflâlüddîn, Mevlana Ahaveyn ve başka ileri gelenlerden 

oluşan bir meclis kurdurmuştur. Molla Lutfî,  yargılanmış ve 

mülhidlikle suçlanarak idam edilmiştir (Gökyay 1987: 10; Sungurhan 
2017: 723; Kılıç 2018: 310).  

19 gün hapiste tutulan şairin, zindanda bulunduğu sırada padişaha ve 

çeşitli devlet erkanına kurtarılması için şiirler yazdığı Aşık Çelebi’den 

rivayet edilmiştir (Kılıç 2018: 310-311). Aşağıdaki manzume dönemin 
padişahı II. Bayezid için yazılmıştır:  

Öldürmeyince mihr ü vefâ itmezem dimiş 

Ger eyler ise mihr ü vefâ öldürün beni 

(O sevgili- beni öldürmeyince sevgi ve sadakat göstermeyeceğini 

söylemiş. Şayet -o sevgili bana- sevgi ve sadakat gösterirse beni 

öldürün.) 

Dönemin sadrazamı İbrahim Paşa’ya aşağıdaki manzumeyi yazmıştır: 

Ey mürüvvet ma’deni lutf ıssı sultânum meded 

Ve’y ebân ced vezîr-i âl-i ‘Osmânum meded 

Dâmen-i Yûsuf gibi çâk oldı zeyl-i ‘ismetüm 
Hışm-ı bî-insâf elinden al girîbanum meded 

(Ey cömertlik madeni, lütuf sahibi sultanım meded. Ve ey atadan 

babaya yüce Osmanlı’nın veziri meded. Yusuf’un eteği gibi parça parça 
oldu masumiyetim. İnsafsızların hışım elinden al yakamı meded.)  
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Beyitlerinde insafsız olarak nitelendirdiği hasımlarının kendisine iftira 

attığını, aslında masum olduğunu ifade eden şairin affını ve lütfunu 

yücelttiği vezir İbrahim Paşa’dan açıkça yardım istediği görülmektedir.  

Padişaha ve dönemin veziri İbrahim Paşa’ya yazdıklarından ayrı olarak 

Davut Paşa’ya, Anadolu ve Rumeli kazaskerlerine, nişancı ve 

defterdara yazdığı beyitlerin sonuna “zindânîlere hayr it” söz öbeği 

getirilmiştir. Bunlar, ayrı kişilere yazılan beyitler olsalar da anlam 
bakımından bütünlük içindedirler:  

Ey âsaf-ı ferzâne andur beni sultâna  

An mûrı Süleymâna zindânilere hayr it (Davut Paşa’ya) 

(Ey bilge vezir, karıncanın Süleymana haber verilmesi gibi benim -de 

hâlimi- sultana ilet, zindandakilere yardım et.) 

Çok nesne gelür başa nâz eyleme yoldaşa (Ali Paşa’ya) 

Adıyla ‘Âlî Paşa zindânilere hayr it 

(Başa çok olay gelir, yoldaşlarına naz etme. Adı gibi ulu paşa, 

zindandakilere yardım et.) 

Ey Rûmili’nün sadrı İslâmımızın fahrı 
Ya’ni ‘ulemâ zahrı zindânilere hayr it (Rumeli Kazaskeri Hacı 

Hasanzâde’ye) 

(Ey Rumeli’nin başı, İslamın övünç kaynağı, âlimlerin sırtını yasladığı 
kişi zindandakilere yardım et.) 

Ey sadr-ı Anatolı sag eyleyigör solı 

Unutmaz isen yolı zindânilere hayr it (Anadolu Kazaskeri 

İmam Ali Bey’e) 

(Ey Anadolu’nun başı, eğriyi doğrult. Yolu unutmaz isen 

zindandakilere yardım et.) 

Ey nâm u nişân ehli şa’b eyleme her sehli 
Uzatmam inen mehli zindânîlere hayr it (Nişancı Tâcizâde 

Câfer Çelebi’ye) 

(Ey nam ve nişan ehli, kolayı zorlaştırma. Benim için takdir edilen 
mühleti aşamam. Zindandakilere yardım et.) 

Defterlere vâlisin mevlâ-yı mevâlîsin  

Yenbû’ı mevâlîsin zindânîlere hayr it (Defterdara) 

(Defterlere valisin, kölelerin efendisisin, zindana düşmüşlerin -
cömertlik- pınarısın. Zindandakilere yardım et. ) 
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Molla Lutfî, yargılanırken hiçbir zaman mülhid olduğunu kabul 

etmemiş, kendisine isnad edilen tüm suçları reddetmiştir. 

Zindandayken yazdığı manzumelere bakıldığında da buna paralel 
olarak asla suçlamaları kabul ettiğine dair bir emare bulunmamaktadır. 

Dikkat çeken diğer husus da padişaha yazdığı beyit dışında diğer tüm 

beyit ve dörtlüklerde açıkça karşısındaki kişinin yardımını istemesidir.  

20. Nebâtî (ö. ?): Doğum tarihi bilinmeyen şair 16. yüzyılda yaşamıştır 
ve Akkoyunlulardandır. Mutasavvıf şairlerden olan Nebâtî’nin onbeş 

yıl Macarlara esir olup kurtulduktan sonra Niğbolu’ya gelip iskele 

kâtipliği yaptığı,  daha sonraları ortadan kaybolduğu rivayet 
edilmektedir. Nebâtî’nin bir divanı, manzum-mensur destanları ve 

esaret hayatını anlattığı manzum bir eseri olduğu bilgisi varsa da bu 

eserler elde değildir (Çakır ve Ördek 2014; İpekten vd.1988: 329; 

Kurnaz-Tatcı 2001: 1029; Kılıç 2018: 360-361). Esaret hayatına dair 
yazdığı anlaşılan, elimizde tamamı olmayan manzumeyi Aşık Çelebi 

aktarır:  

Yanunca yürürdi bûse bûse 
Ahir tutup atdı Üngürüse 

(Yanınca buse buse yürürken en sonunda Macar illerine attı) 

Kıldı kamu varlıgunı târâc 
Habs eyledi kodı yalın u ac 

(Bütün servetini yağma etti, hapsetti, aç ve çıplak bıraktı.) 

Küfr ehline eyledi giriftâr 

Yâr agladı güldi cümle agyâr 

(Hristiyan ehlinin eline düştü. Dost ağlarken cümle düşman güldü.) 

Urdı ayaguna âhenîn bend 

K’ol bendle olasun hıredmend 

(Ayağına akıllansın diye demir kelepçeyi taktı ) 

Tomruk ayagunda elde zencîr 

Boynundagı tavk içün ne tedbîr (Kılıç 2018: 360). 

(Ayağı bir tomruğa bağlı, ellerinde ise zincir. Boynundaki tasma da ne 

tedbir.) 

Beyitlerinde şairin Macarlara esir düşmesi, bu sırada üzerinde bulunan 

her şeyin gasp edilmesi, ayağına ve ellerine zincir bağlanıp boynuna da 
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tasma geçirilmesi hadisesi sade bir dil ve samimi bir üslupla 

anlatılmaktadır.  

21. Nesîmî (ö. 1404 -1405?): Doğum tarihi bilinmeyen ve asıl adı 
İmâdü’ddîn olan mutasavvıf ve şairin doğum yeriyle alakalı 

kaynaklarda üç yer rivayet edilmektedir. İlki Bağdat yakınında olduğu 

söylenen Nesim kasabası, diğerleri ise Diyarbakır ve Şiraz. Peygamber 

soyundan geldiği için kendisine Seyyid denmiştir. Fazlullah Hurûfî’den 
eğitimini alan şair, Anadolu’ya gelse de şiirlerinin şeriata uymadığı 

gerekçesiyle fazla kalamadı. Daha sonra da mülhidlikle itham edilerek 

yargılanıp idam edildi. İdam edildiği yerin Halep olduğu rivayet edilse 
de ölüm tarihi konusunda bir birlik yoktur. 1404-05, 1436-37 tarihleri 

zikredilmektedir. Türkçe Divan, Farsça Divan ve Hurûfîlikle alakalı 

Mukaddimetü’l Hakâyık eseri bilinmektedir (Ayan 2012: 1-19 ;Kılıç 

2010: 865; Usluer 2013). 

22. Sâfî (ö. ?): Doğum ve ölüm tarihi bilinmeyen şair Bursalıdır. Aynı 

zamanda devrinin önemli nakkaşlarındandır. II. Murat’ın sohbetlerinde 

yer alan şair, rakiplerinin “küfür söyledi” iddiası ile padişahı 
kışkırtması sonucu uzun süre hapiste kalmıştır. Âlî, rakiplerin amacının 

şairi idam ettirmek olduğunu iddia etmektedir. Dönemin kazaskeri 

Molla Veliyyüddin’in araya girmesi sonucu hapisten çıkan şair, nazik 
mizaçlı olduğundan zindan havasına dayanamamış, kurtulduktan birkaç 

gün sonra ölmüştür. Divan’ı olduğu bilgisi mevcutsa da bu eser ele 

geçmemiştir (İsen 1998: 122-124; İsen 1994:125; Köksal 2013b).  

O dönemde kazasker olan Molla Veliyyüddîn adına bir kaside yazarak 
hâlini arz etmiştir. Bunun üzerine Molla, durumun farkına vararak onun 

hapisten kurtulmasına vesile olmuştur. Aşağıdaki beyitler ilgili 

kasideden alınmıştır: 

Her ne bed fi’l itdüm ise âkıbet 

Aldı benden tâli’-i bed intikâm 

(Her ne kötü fiil işledimse talih sonunda benden hepsinin intikamını 
aldı.) 

Gâh âteş-veş yirim bisyâr çûb 

Gâh habs oldı bana cây-ı makâm (İsen 1998: 123) 

(Yerim kah odunlar gibi ateş kah makamım hapis.) 

Beyitlerinde zindana girdiği için son derece üzgün olduğu anlaşılan 

şair, talihinden yakınarak, hangi kötü fiiline karşılık bu cezanın 

kendisine layık görüldüğünü anlamaya çalışmaktadır. Hapiste 
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bulunduğu süre içinde kendini yeri önünde sonunda ateş olan çalı, çırpı 

ve oduna benzetmektedir.  

23. Sıdkî (ö. 1860): Asıl adı Mehmed Sâdık olan ve 1788 tarihinde 
Antakya’da doğan şairin hayatı hakkında bilgiler sınırlıdır. Antakya 

müftüsü olan şairin Mısırlıların burayı işgali sırasında Osmanlı 

taraftarlığı yapması nedeniyle, Mısır Valisi İbrahim Paşa tarafından 

Akka’ya kalebend olarak gönderildiği bilinmektedir. Divan’ı vardır. 
(Aksoyak 2014; İnal 1999-2002: 2163). Kalebend olduğu esnada şiir 

yazıp yazmadığı bilinmemektedir. 

24. Sünbülzade Vehbi (ö. 1809-1810): Asıl adı Mehmed’tir. 
Biyografik kaynaklarda doğum yeri Maraş olarak kaydedilmiştir. 

Doğum tarihi net olmamakla birlikte kendi eserlerinden hareketle 

1718’de doğduğu tahmin edilmektedir. Maraş’ın nüfuzlu ailelerinden 

olan Sünbülzâde’lere mensubiyeti sebebiyle Sünbülzâde olarak 
tanınmıştır. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Maraş’ta iyi bir 

medrese eğitimi alan Vehbî kadılık, müderrislik, haceganlık gibi  

görevlerle İran, Manisa, Bolu, Niş, Rodos, Siroz, Eski Zağra, Manastır 
gibi Osmanlı’nın farklı şehirlerinde bulunmuş, ayrıca elçilik göreviyle 

İran’a da gitmiştir. Elçiliği sırasında dönemin Bağdat valisi Ömer Paşa 

ile bir husumet yaşayan şairi vali, devletin menfaatini gözardı ettiği, 
ahlaken dürüst olmadığı ve İranlı bir kadınla uygunsuz bir ilişkisi 

olduğu gerekçesiyle şikayet etmiştir. Bu şikayetler sonucu Vehbî’nin 

idamına karar verilse de kendisi hakkında yapılan ayrıntılı tahkikat 

gerçeği açığa çıkarmış ve şair affedilmiştir. Vehbî’nin  “Tannâne 
Kasidesi”ni kaleme almasının da bu kararın verilmesinde etkili olduğu 

düşünülmektedir. Şairin bir müddet hapsedildiği Eski Zağra hadisesi 

olarak bilinen bir olaydan sonra Vehbî gözden düşmüş ve yedi yıl 
kendisine resmi bir görev verilmemiştir. Ancak Vehbî sonraları 

kendisini affettirerek yeniden kadılık görevleri almaya muvaffak 

olmuştur. Şairin sanatı çok seven III. Selim tahta geçtikten sonra onun 
himayesiyle ölene kadar rahat bir yaşam sürdüğü bilinmektedir. Nikris 

hastalığına yakalanan şair, beş yıl yatağa mahkum yaşadıktan sonra 

1809-10’da ölmüştür. Nâbî’nin Hayriyye’sine nazire olarak yazığı 

Lutfiye adlı bir eseri, Şevk-engîz adlı bir hikâyesi, Tuhfe isimli bir 
sözlüğü, Nuhbe adında bir eseri ve Divan’ı vardır (Akün 1979: 239; 

Beyzâdeoğlu 1993:7; Çiftçi 2017: 522; Çınarcı 2019:99; İpekten vd. 

1988: 527; Kılıç 2017: 311; Kurnaz 1984:86; Öztürk 2018: 277; 
Yenikale 2021: 15-18). 

Hapsedilmesi (Eski Zağra Hadisesi): Vehbî, Rodos’ta kadı olarak görev 

yaparken son Kırım Hanı Şâhin Giray’ın yargılanması ve idam 
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edilmesinde etkin rol oynamıştır. Bu olaydan bir müddet sonra şair, 

Eski Zağra’ya atanmış, orada görevini sürdürürken bir gün hanın idamı 

hadisesinden kendisine kızgın olan Tatarlar tarafından evi ve 
mahkemesi basılmış, malı yağma edilerek ailesi ve hizmetindekilerle 

birlikte kırk beş gün hapsedilerek tutuklu kalmıştır. Haber İstanbul’a 

ulaşınca tutukluluk hâli kaldırılmıştır. Bu olayda kethüdası Surûrî de 

tutuklanmış ancak suçsuz olduğu anlaşılınca bir müddet sonra serbest 
bırakılmıştır. Başka bir rivayete göre ise burada görev yaptığı sırada 

sefih davranışlarından rahatsız olan halk mahkemesini basıp malını 

yağma etmiş, kendisi ve maiyetindekileri de hapse atmıştır. 
(Beyzâdeoğlu 1993: 15-16; Gibb 1999: 431-432). 

Vehbî’nin kırk beş günlük hapsi süresince şiir kaleme alıp almadığına 

dair bilgi yoktur. Ancak divanında bu hadiseyle alakalı manzumeleri 

görmek mümkündür. Vehbî, Der-Hücûm u Gâret-i Tâtârân Berây-ı 
Ahz-i İntikâm-ı Şâhîn Girây Be-Kazâ’-i Zagreb ‘Atebe-i ‘Ulyâ 

Ferestâde başlıklı kasidesinde bu olayın Şahin Giray Han’ın idamı 

meselesinden kendisine kızgın olan Tatar halkı tarafından 
gerçekleştirildiğini söyler:   

Eşkiyâ basdı gelüb mahkememi hâkim iken 

Buna râzî mi olur kâdî-i hâcât-ı hakîm  
(Ben hüküm verirken eşkıya gelip mahkememi bastı. Buna tüm 

ihtiyaçları karşılayan yüce Allah nasıl razı olur.) 

Soydu dilki gibi Eski Zagara halkı beni 

Çıkarıp postum edince yakamı böyle dü-nîm 
(Eski Zağra halkı beni postumu çıkarıp yakamı iki parçaya bölerek tilki 

gibi soydu.)  

Mülk-i sâmânıma Tâtâr verip çâpûlu 
Gitdi yagmâya bütün raht u bisât-ı zer ü sîm 

(Tatar halkı servetimi çapulladı. Evimin eşyası, yatağım, yorganım, 

altınım gümüşüm hep yağmalandı.) 

Sayd-ı Şâhîngirây'a nice kıydın diyerek 

O çakır pençeliler gördü bana kayd-ı ‘azîm 

(Şahin Giray Han’a nasıl kıydın diyerek o çakır pençeliler beni sıkıca 

bağladı.) 

Fursatım buldular ulaşdırıp ol hûnîler  

Kafes-i gamda tutuldum ne şefîk ü ne hamîm 

(Yenikale 2012: 133-134) 
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(O kan içiciler fırsatını bulup beni şefkatten uzak, buz gibi gam kafesine 

götürüp hapsettiler.) 

Beyitlerinde Vehbî, Şahin Giray’ın ölümünden sorumlu tuttukları için 
kendisine kızgın olan Tatar halkının mahkemesini basarak kendisini 

yaka paça götürmesini, evini çapullayıp mal ve mülkünü 

yağmalamasını ve kendisini hapse atmasını anlatır. Şairin aktardığına 

göre kendisi zindanda epey cefa çekmiş, bu cefalardan yalnız kendisi 
değil onun yaşamından endişelenen ev halkı da nasibini almıştır: 

Bana etdiklerini etmedi ‘Îsâ'ya Yehûd  

Çıkdı eflâke figânım bilir ol Rabb-i ‘Alîm 

(Bana yaptıklarını İsa’ya Yahudiler etmedi. Gökyüzüne çıkan figanımı 

her şeyi bilen Allah bilir.) 

Peder-i pîri Tatar kurdu helâk etdi deyü  

Kanlar aglatdılar etfâlime mânend-i yetîm  
(Yenikale 2012: 134) 

(Yaşlı babanızı Tatar kurtları helak etti diyerek çocuklarımı yetim 

çocuklar gibi kan ağlattılar.) 

Eski Zağra olayından sonra kethüdası Surûrî ile aralarının açılması 

sonucu şiirin malzeme olarak kullanıldığı sürtüşme ve sataşmalar uzun 

yıllar devam etmiştir. Şânizâde, Vehbî ile Surûrî arasındaki tartışmayı 
kadim Arap şairleri Cerîr ve Ferazdak arasında geçen küfürlü 

tartışmaya benzetmiştir. Sürûrî Zağra olayında Vehbî’nin hapse 

girmesini onun sefih yaşantısına bağlamıştır. Vehbî’nin Eski Zağra’da 

iken yolsuzluklar yaptığını, ayrıca bir kadınla ilişkisi olduğu için bu 
olayların başılarına geldiğini düşünmektedir (Beyzâdeoğlu 1993: 16; 

Gibb 1999: 432). İki şairin karşılıklı sataşmalarında bu olayı 

hatırlattıkları hezel niteliğinde beyit ve manzumeler varsa da dil ve 
üslup bakımından fazlasıyla cüretkar oldukları buraya alınmamıştır.  

25. Sürûrî (ö. 1814): 1752’de doğan ve asıl adı Seyyit Osman olan şair 

Adanalıdır. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını memleketinde geçiren ve 
iyi bir eğitim alan şair, 1779’da İstanbul’a gelmiştir. Hüznî, Hevâyî gibi 

mahlaslar kullanan şair, İstanbul’a geldikten sonra Sürûrî mahlasını 

almıştır. Mülazımlık, kadılık, kethüdalık yanında tarih düşürmekteki 

şöhretinin duyulması sonucu Bâb-ı Âlî’den duâgûluk görevi de 
verilmiştir. Kadılık ve kethüdalık görevleriyle Yenipazar, Mostar, Eski 

Zağra’da bulunmuş, Eski Zağra’dayken bir süre buranın kadısı olan ve 

dönemin ünlü şairlerinden olan Vehbî’nin kethüdalığını yapmıştır. 
Burada halkın ayaklanıp Vehbî ve maiyetindekileri hapse atması 



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

291 

sonucu o da hapsedilmiş, suçsuz olduğu anlaşılınca salıverilmiştir. Bu 

olaydan sonra Vehbî ile bir müddet arası açılan şair hezeliyatında 

Sünbülzâde için pek çok şiir yazmıştır. Anadolu kazaskerliği emrinde 
iken 1814’te vefat etmiş, Topkapı’da Sünbülzâde Vehbî’nin yanına 

defnedilmiştir. Tarih düşürmedeki kabiliyeti ile bilinen şairin bir tarih 

mecmuası, Divan’ı ve hezellerini topladığı Mudhikât-ı Sürûrî-i Hezzâl 

adlı bir eseri mevcuttur (Batur 2010: 172; Çiftçi 2017:237-238; Çınarcı 
2019: 63-64; İpekten vd. 1988: 460; Nizam 2014).  

Hapsedilmesi: Eski Zağra’da Sünbülzâde Vehbî kadılık yaparken onun 

kethüdası olan Sürûrî, Vehbî ile birlikte nedeni tam olarak 
anlaşılamayan bir sebepten çıkan halk ayaklanması sonucu hapse 

atılmışlardır. Daha sonra suçsuz olduğu anlaşılan Sürûrî serbest 

bırakılmıştır. Vehbî İstanbul’a döndükten sonra Surûrî’yi Eski Zağra 

halkını kendisine karşı kışkırttığını iddia ederek suçlamış, sonrasında 
iki şairin arası uzun süre açılmış ve birbirlerine hezeller yazarak yarı 

şaka yollu sataşmışlardır (Gibb 1999: 446).  

Süruri’nin kısa süren hapis hayatında şiir yazıp yazmadığı 
bilinmemektedir ancak şair, hapsedilme hadisesinden hem divanındaki 

hem de hezeliyâtındaki  çeşitli manzumelerde bahsetmiştir. Fatin’den 

nakledilen aşağıdaki beyitler hapisten kurtulduktan sonra İstanbul’a 
giden Sürûrî’nin Vehbî için söylediği bir kıt’adan alınmıştır: 

Habsden kurtılup İstanbul’a varur isen eger  

Vehbiyâ atdıracaksın beni bahre heyhat 

Keşti-i arz u vakarın karaya urdı senün  
Açınup var ise aklun denize kendüni at (Çiftçi 2017: 237) 

(Ey Vehbî, ne yazık ki hapisten kurtulup İstanbul’a varırsan eğer beni 

denize attıracaksın. Ancak senin heybet ve gösterişinin gemisi karaya 
vurdu. Eğer biraz aklın var ise kendini denize at.)  

Beyitlerden Sürûrî ve Vehbî’nin başından geçen mahpusluk hadisesini 

ve sonrasında aralarında geçen husumeti açıkça görmek mümkündür. 
Hezeliyâtında geçen Târîh-i Berây-ı Vehbî başlıklı tarih manzumesinde 

Sürûrî, hapse girmelerine Vehbî’nin sefih yaşantısının sebep olduğunu 

ifade etmektedir. Aşağıdaki beyitler, bu tarih kıt’asından alınmıştır: 

Bir kazâ geldi yeniden o habîsin başına 
Ki hükûmetine zulm itdi Eski Zağara 

(Bir kaza geldi yine o alçağın başına. Çünkü Eski Zağra onun işlerini 

altüst etti.) 
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Etdirip kürkünü ta’mîr tüyün düzmüş idi 

Çâk çâk oldu yaka şimdi yolundu zağara 

(Kürkünü tamir ettirip tüylerini düzeltmişti ancak şimdi yakası yırtılıp 
yolunarak bir av köpeğine benzedi.) 

Zirve-i kûh-ı ta’azzüzde idi zu’munca  
Ayagı kaydı yuvarlandı nişîb-i sıgara 

(Kendini yücelik dağının zirvesinde zannederken ayağı kayıp yokuş 

aşağı yuvarlandı.) 

Mâl-ı eytâmla karnın doyurup ol şişmân 

Kış gününde kor idi âteş gûyâ tağara 

(O şişman yetim malıyla karnını doyururken, kış gününde ocağın altına 

ateş koyar gibi yapardı.) 

Cânını yakdı nice bî-günehi kül etti 

Zâlimin sînesi tennûr idi nâr u garrâ 

(Canını yaktı, nice günahsızı kül etti. O zâlimin göğsü bu ateşin 
fırınıydı).  

Egrilikle bakar ancak özü dogrı karıya 
Pek çürük kalbi inanmaz idi sözü sağ ere 

(Özü doğru kadına eğrilikle -kötü niyetle- bakar. Kalbi o denli çürüktür 

ki sözü doğru ere inanmaz.) 

Darılıp Vehbî-i zen-dûsta hücûm eyledi halk 

Pek ölü seg idi döndü koca Vehbî zağara (Ayan 2002: 144-146) 

(Halk, kadın düşkünü Vehbî’ye darılıp ona hücum etti. Zaten ölü 

köpekti döndü koca Vehbî av köpeğine.) 

Beyitlerinde Vehbî kadılık yaptığı sırada Eski Zağra halkının onun 
mahkemesini basması, kendisini alaşağı edip hapse atmasıyla 

sonuçlanan olaylar zincirinin sebebini iğneleyici bir üslupla dile 

getirmektedir. Sürûrî Vehbî’nin mahkemesinde usulsüzlüklerde 

bulunduğunu, yetim malı yediğini, suçsuz insanları cezalandırdığını, 
sefahate düşkünlük gösterdiğini söyleyerek kethüdalığını yaptığı Zağra 

kadısının aleyhinde bulunmuştur.  

Suçsuz bulunarak hapisten çıkarılması hadisesini ise şair bir kıt’asında 
şöyle dile getirir: 

Kodular habse sizinle beni de ey Vehbî 

Ağlaşırdık silerek çeşmimizi yağlık ile 
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(Ey Vehbî, seninle beni de hapse koydukları vakit gözlerimizi 

mendilimizle silerek ağlaşırdık.) 

Çünki yokdur günehim işte velâyetli beni 
Geldi kurtarmağa siz bunda kalın sağlık ile (Ayan 2002: 203) 

(Dostlar beni kurtarmaya geldi çünkü benim bir suçum yoktur. Siz 

hapiste sağlıcakla kalmaya devam edin.) 

Beyitlerinde hapse atılmanın vermiş olduğu korku sonucu Vehbî ile 
birlikte göz yaşı döktüklerini ancak nihayetinde suçsuz olduğu için 

kendisinin salıverildiğini söyleyen Sürûrî, hapiste kalmaya devam eden 

Vehbî’ye “sağlıkla kalın” diyerek iğnelemeyle karışık veda etmiştir.  

Bilhassa hezeliyatı Sürûrî’nin bu olaya göndermede bulunduğu ve 

Vehbî’ye ithafen yazdığı çok sayıda manzumesini ihtiva etmektedir. 

Ancak bu manzumelerde şair, diline perhizi olmayan bir üslup tercih 

ettiğinden yukarıdaki örneklerin maksadı ifade etmede yeterli olduğu 
düşünülmüştür.  

26. Şâmî (ö. ?): Asıl adı Şamlıoğlu Mustafa Bey olan şair, Moton Seferi 

sırasında görevini hakkıyla yerine getirmemekle suçlanarak 
yanındakilerle birlikte hapsedilmiştir. Ancak seferin zaferle 

sonuçlanması sonucu affedilerek zindandan çıkarılmıştır. Rumeli 

beyleri arasında adı yiğit olarak anılırken bir anda korkak ve görevini 
yapamayan biri olarak anılması izzetine dokunmuş ve üzüntüden vefat 

etmiştir. (İsen 1998: 86-87). Hapisteyken yazdığı bir manzume tespit 

edilememiştir. 

27. Vasfî (ö. ?): Doğum ve ölüm tarihi net olarak bilinmeyen şair 
Rumeli, Serezlidir. Kadılık görevleriyle Serez, Malkara ve 

Demirhisar’da bulunmuştur. Serez’de kadılık yaparken her kadının 

idaresi altında bulunan yerde devlet malının korunması kuralına 
uymadığı ve eminlerle anlaşıp devlet malını zimmetine geçirdiği 

suçlaması ile hapse atılmıştır. Burada ne kadar kaldığı hakkında 

kaynaklarda bir bilgi yoktur. II. Bayezid zamanında Malkara kadısı iken 
ölmüştür (İsen 1999: 477-480; Köksal 2013a; İsen vd. 1988: 520). 

Tertip edilmiş bir divanı yoktur ancak mecmualardaki şiirleri 

toplanarak yayımlanmıştır (Çavuşoğlu 1980). Hapisteyken yazdığı 

bilinen birkaç beyti Latîfî nakleder:  

Bir meh-i nâ-mihr içün çarh itdi ser-gerdân beni 

Gör nenin gibi gün için sakladu devrân beni  
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(Felek vefasız bir ay yüzlü için beni kendimden geçirdi.Gör ki bu dünya 

beni nasıl bir gün için sakladı.) 

Bildüler şeydâlığum aşkında zindân itdiler 
Sînesinde cânı gibi sakladı zindân beni 

(Benim çılgınlığımı anlayıp senin aşkının zindanına attılar. Zindan beni 

göğsündeki canı gibi sakladı.) 

Hecre düşdüm derd ile gam gussa üştü başuma 
Hasteyim ya’nî ki geldi sormağa yârân beni (İsen 1999: 476-

477) 

(Ayrılığa düştüm ve dert, keder ve üzüntü başıma üşüştü. Yani ben 
hastayım, ki dostlarım beni ziyarete geldi. ) 

Beyitlerine bakıldığında zindandaki şairin sahip olduğu özlemin, 

hasretin ve aynı zamanda yaşadıklarından duyduğu şaşkınlığın estetik 

biçimde ifadesini görmek mümkündür.  

Sonuç 

Araştırmamız sonucunda tespit edilen şairlerin üç farklı şekilde hapiste 

bulunduğu anlaşılmaktadır:  Esaret, isnad edilen suçlar sebebiyle 
makumiyet ve kalede zindana atılarak sürgün edilme cezası olan 

kalebendlik. Bu şairler içinde Esîrî mahlaslı beş şair, Gubârî, İnâyet, 

Hindî Mahmud, Kebecizâde Râhî, Mahremî ve Nebâtî Malta, Nemçe, 
Avrupa ve Roma’da esir düşmüşledir. Gubârî, İnâyet, Kebecizâde Râhî 

ve Esîrî Mehmet Yusuf ‘un ne kadar süre esir kaldıkları net değildir. 

Buna karşın Esîrî Macuncuzâde Mustafa Efendi 2 yıl, Nebâtî 15 yıl, 

Hindî Mahmud ise 4 yıl esir kalmışlardır. Esir şairlerden bir bölümü 
fidye ile bir bölümü ise esir değişimiyle serbest kalmışlardır.  

Kendisine suç isnad edilen şairlere bakıldığında Avnî, Adnî ve Ahmed 

Paşa’nın rakiplerinin kışkırtmaları sonucu; Habsî ve Haylî’nin işlenen 
bir cinayet sonucu; Vehbî ve Sürûrî’nin halk ayaklanması sonucu; 

Hasîb’in şehzadeler arası çekişmeler sonucu; Kânî’nin sırrı ifşa etmesi 

sonucu; Sıdkî’nin siyasi cezalandırma sonucu;  Nesîmî, Kâzımî ve 
Molla Lutfî’nin ise mülhidlik suçlamaları sonucu hapsedildikleri 

görülmektedir. Bu şairlerden Vehbî 45 gün, onunla aynı anda hapse 

atılan Sürûrî daha kısa bir süre; Haylî, Hasîb, Ahmed Paşa, Adnî (17-

18 gün), Nesîmî, Molla Lutfî (19 gün) ve Avnî’nin de kısa süreli olarak 
hapsedildiği görülmektedir. Ahmed Paşa hapsin sonunda sürgün 

edilmiş, Avnî hapisteyken vefat etmiş, Adnî, Molla Lutfî, Nesîmî, 

Kâzımî bir müddet hapiste kaldıktan sonra idam edilmişlerdir.  
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Bazı şairlerin eserleri ele geçmezken bazı şairlerin ise hapisle ilgili 

yaşantılarından eserlerinde bahsetmedikleri görülmektedir. Ahmet Paşa 

zindandayken “kerem” kasidesini yazmış, Haylî de affa mazhar olmak 
için onun bu kasidesini aracı olarak kullanarak “kerem” redifli başka 

bir manzume kaleme almıştır. Molla Lutfî’nin devrin padişah ve 

vezirlerine, kazasker, nişancı ve defterdara kurtarılması için şiirler 

gönderdiği bilinmektedir. Gubârî, hapisteyken hacca gidememiş, içinde 
kalan ukde dolayısıyla hapisteyken Menâsiku’l-Hac eserini kaleme 

alarak içinde hapis hayatının kendisinde bıraktığı duygusal yıkımdan da 

bahsetmiştir. Sürûrî Divan’ı ve Hezeliyyât’ında, Vehbî ise Divan’ında 
hapsedilme nedenleri, hapsedildikleri sırada içinde bulundukları ruh 

hâli gibi hususlara bazı manzumelerinde yer vermişlerdir. Esir düşen 

şairlerden Esîrî Mehmed Yusuf ve Nebâtî’nin esaret hayatlarını 

anlattıkları müstakil mesnevileri olduğu bilgisi olsa da eserler ele 
geçmemiştir. Esîrî Hüseyin’in Sergüzeştnâme’si, Esîrî Macuncuzâde 

Mustafa’nın Sergüzeşt-i Esîrî-i Malta’sı, Hindî Mahmud Efendi’nin 

Sergüzeşt’i bu şairlerin esaret hayatlarını anlattıkları eserlerdir.  

Esir düşmeleri sebebiyle beş şair Esîrî mahlasını kullanmış; Hasbî 

hapse girmesi sebebiyle mahlasını Habsî olarak değiştirmiştir.  

Şairlerin hapis hayatlarına yer verdikleri eser ve manzumelerden hapis 
ve esaret hayatına dair pek çok detay hakkında bilgi sahibi olmak 

mümkündür.  
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HAMİLİĞİN BAZI KADIN ŞAİRLERE YANSIMASI ÜZERİNE 

DEĞERLENDİRMELER 

Bilal Elbir* 

Giriş 

Osmanlı şiirinde kadın şairler ilk olarak 15. yüzyılda karşımıza çıkmaya 

başlamıştır. Literatürde geçen, divanı olan kadın şairlerin en belirgin 

özelliği yetiştikleri çevrede dönemin şartlarının çok üstünde eğitim 
almış olmalarıdır. Kadın şairlerin birçoğunun yaşadıkları dönemin 

seçkin ailelerinin kızları olmaları, dikkati çeken diğer bir özelliktir.  

Osmanlı’da kadının küçük yaşlardan itibaren değişik gerekçelerle 
formal eğitimin dışında tutulduğu bilinmektedir.  Kadın, annelik, eş 

olma kimlikleri öne çıkarıldığından hayat tasavvuru ev merkezli 

olmuştur. Osmanlı dönemi kadın şairlerinin çoğu, ev içinde aldıkları 

eğitimle hayatı okumuşlar ve sanatın dünyasına girebilmişlerdir. 
Yaşadıkları dönemde birçok hemcinslerinin bu imkâna ulaşamamış 

olması, bu ihtiyacı hissetmemesi sosyolojik olarak ayrıca 

irdelenmelidir. Kadınlar, evde babaları, büyükbabaları ya da itimat 
ettikleri birisinden eğitim almışlardır. Medreselerde kadınlara yönelik 

eğitim verilmezken, 19. yüzyılda bu tür olanaklar sağlandığında bile üst 

zümre Osmanlı kadınları evde eğitim almayı tercih etmişlerdir. Bu 
tercihlerinde kadınların özgür iradesi değil ailelerin özellikle babaların 

kararı etkili olmuştur. 

Kadın şairler, erkek şairler tarafından oluşturulan bir geleneğe 

eklemlendiklerinden kullandıkları mazmunlar erkek şairlerin 
kullandıklarının taklidinden öteye gidememiştir. Kadın şairler 

dönemlerinin divan şiirine yenilikler getirememiş, kadınca seslerini 

duyuramamışlardır. Erkek şairlerin şiir geleneğini devam ettirmeleri ise 
dönemin şartlarında çok fazla tepki alacakları kaygısıyla 

gerçekleşmiştir. Bu da şiirlerinin tek düze kalıp kuru olmasına ve sık 

sık tekrara düşmelerine neden olmuştur (Morkoç Ertek, 2011: 223-
235). 

Klasik şiir geleneğinde kadın divan şairlerimiz üzerine yapılan 

çalışmaların tespitine yönelik bir akademik inceleme İlhan tarafından 

2017 yılında yapılmıştır. Yaklaşık 40 kadar kadın sanatçımız hakkında 
86 çalışma tespit edilmiştir (İlhan, 2017: 512).  İlhan’ın çalışmasından 

itibaren 5 yılı aşkın bir süre geçtiği kabul edilirse kadın divan 

*Doç. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  Öğretim Üyesi
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şairlerimizle ilgili yapılan akademik çalışmaların sayısı artarak devam 

etmiş olmalıdır. 

Osmanlı’da Kadın Şairler 

Osmanlı döneminde kaç kadın şair olduğu konusu yapılan yeni 

araştırmalarla güncellenmektedir.  Önceki dönemlerde 50 olarak tespit 

edilen sayı mecmua ve cönkler dahil edildiğinde 55’e ulaşmıştır. 

Köksal’ın, araştırmasında bu yeni isimlerin (Sâfiye Hanım, Râbia 
Hatun, Râziye Hatun, Fatıma Zehrâ Hanım, Münîre Hanım) konuyla 

ilgili literatürde ve edebiyat tarihimizde gün yüzüne çıkarılmış olması 

önemlidir (Köksal, 2017: 637).  Çelik tarafından daha sonra yapılan bir 
araştırmada 15. yüzyıldaki Zeynep Hatun’dan 20. asırdaki Çeşm-i 

Âfet’e kadar şiir söyleyen kadın şair sayısı 67’dir (Çelik, 2020: 182-

212). 

Klasik şiir geleneğimizde eser vermiş kadın şairlerin babaları, eşleri ya 
da aile bireylerinin toplumda üst düzey görevler alan kişiler olduğu 

bilinmektedir. Zeynep Hatun ve Mihrî Hatun’un kadı; Sıdkî ve Leylâ 

Hanım’ın kazasker; Safvet Hanım’ın beylikçi; Nesiba Hanım, Fıtnat 
Hanım ve Leylâ Hanım’ın vali; Adile Sultan’ın padişah; Nakiye 

Hanım’ın müneccimbaşı; Münire Hanım’ın sadrazam; Fatma Aliye 

Hanım’ın nazır; Maide Hanım’ın mirliva; Sırrî Hanım, Nigar Hanım ve 
Nüzhet Hanım’ın paşa; Zübeyde Fıtnat Hanım’ın şeyhülislam; Şerife 

Ziba Hanım’ın şeyh; Şeref Hanım ve Feride Hanım’ın müderris kızları 

oldukları bilinmektedir (Kızıltan, 1994: 104). 

Kadın şairlerin sanata ve edebiyata yönelmesinde en etkili unsurlardan 
birisi ailedir. Şiir ve edebiyata yönelmiş kadınların çok yakınlarında 

örnek sanatçı modellerinin yer aldığı görülür. Zübeyde Fıtnat Hanım, 

Şeref Hanım ve Hatice İffet Hanım’ın büyükbabası; Fıtnat Hanım’ın 
amcası; Leylâ Hanım’ın dayısı; Nakiye Hanım’ın teyzesi; Şeref 

Hanım’ın yeğeni; Mihri Hatun, Şeref Hanım, Feride Hanım, Sırrî ve 

Diyarbakırlı İffet Hanım’ın babaları; Sıdkî Hanım, Fâize Hanım, Sırrî 
Hanım, İffet Hanım-Diyarbakırlı ve Fıtnat Hanım, Fatma Aliye 

Hanımın kardeşleri şairdir. Fatma Aliye Hanım’ın babası Ahmet 

Cevdet Paşa tarihçi yazardır (Kızıltan, 1994: 104). 

Kadın Şairler ve Hami 

Osmanlı hamilik sistemi, başkentteki saraydan başlamış, devletin 

sınırları içerisindeki küçük yerlere kadar uzanmıştır. Haminin şiir, hat, 

musiki gibi sanatın pek çok dalında, ihsanda bulunmaktan çekinmediği 
değişik örneklerde görülmüştür. Haminin ihsanının miktarının kurala 
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bağlanmış bir biçimi olmamakla birlikte, sanatçının genç, yaşlı, 

başarılı, kendini ispat etmiş olmasının ihsanların miktarı konusunda 

etkili olduğu söylenebilir. 

Hamiliğin sanatçıların yazdıkları eserleri birilerine sunup karşılığında 

hediye/ihsan alması modeli olarak ele alınmaması gerekir. Hamiler 

birikimleri çerçevesinde kendilerine sunulan eserlerle ilgili eleştirmen 

görevi yaparak sanat faaliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmuşlardır. 
Klasik edebiyatta hamilik olgusunu irdeleyen bir çalışmada bu duruma 

işaret edilmiştir. “Hami, Osmanlı toplumu gibi statü ve mertebelerin 

nihayetinde mutlak egemen bir hükümdar tarafından belirlendiği bir 
toplumda, sanatçının belli bir kültür çerçevesinde sanatını ifade 

edebilmesine yardımcı olan kişidir. Osmanlı toplumsal yapısı 

bağlamında hamilik sistemini ve işleyişini tartışmak, böyle bir işleyiş 

olmazsa, Osmanlıda sanatın icrâ alanının son derece daralması anlamını 
taşıdığından, hamilik sisteminin, sanatçı ve hami olarak bir bütün 

içerisinde değerlendirilmesi gereklidir” (Durmuş, 2009:15). 

Klasik edebiyat geleneğinde hamilik olgusunun sadece Osmanlı’ya mal 
edilmesinin doğru olmadığı, 15. yüzyılda İslâm dünyasında, Orta Asya 

ve İran’da, Timurîlerin temsil ettiği yüksek ilim ve sanat geleneğinin 

Osmanlılara örnek teşkil ettiği düşüncesi kabul görmüştür (İnalcık, 
2003: 19-20). 

Osmanlı döneminde adı bilinen ilk kadın şairimiz olarak Zeynep Hatun 

geçmektedir. Kadınların şiir yazması aydın çevrelerde dahi hoşgörüyle 

karşılanmamıştır. Zamanla eşlerinin etkisiyle şiir yazmaktan vazgeçen, 
eşlerinden ayrılan kadın şairlerin olduğu bilinmektedir. Bazı kadınların 

yazdıkları ölümlerinden sonra yok edilmiştir (Cunbur, 2011: 401). 

Klasik şiir geleneği içerisinde kadın şairlerimizin sayılarının az olması 
bilinen bir gerçektir. Kadın sanatçılarımızın tamamının hamilerle 

kurduğu ilişkilerin incelenmesi tez düzeyinde bir çalışmayla ancak 

yapılabileceğinden örneklem olarak sınırlama yapılmıştır. 15. yüzyıl 
sanatçısı Mihrî Hatun, 19. yüzyıl sanatçıları Leylâ Hanım ve Şeref 

Hanım divan sahibi olmaları ve hakkındaki bilgilerin ulaşılabilir olması 

gerekçeleri nedeniyle araştırmamıza dahil edilmiştir. Mihrî Hatun, 

Leylâ Hanım ve Şeref Hanım’ın soylu ailelerden geliyor olması hamilik 
ilişkilerini inceleyebilmemiz için ortaklık unsuru olarak 

değerlendirilmiştir. 
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Mihrî Hatun, Leylâ Hanım ve Şeref Hanım Örnekleminde Hami 

Mihrî Hatun kadın şairler içerisinde hamiye ulaşma noktasında sıkıntı 

yaşamayan bir sanatçıdır.  Amasya’da dünyaya geldiği, babasının da 
Belâyî mahlasıyla şiirler yazan bir şair olduğu kaynaklarda 

zikredilmiştir. Mihrî Hatun’un Amasya’da yapılan ilim ve kültür 

meclislerine iştirak ettiği bilinmektedir (Arslan, 2018: 7). Mihrî’nin 

hamilere ulaşma durumunu yazdıkları nazım biçimlerine bakarak da 
okumak mümkündür. Mihrî Hâtun Divânı’nda 17 kaside, 210 gazel, 1 

müstezad, 9 murabba, 1 tahmis, 1 terci-i bend, iki adet mesnevi, 7 adet 

müfred olmak üzere toplam 248 manzume bulunmaktadır. Kasideler 
hamilere ulaşma noktasında edebi bir dilekçe özelliği taşıyan nazım 

biçimleridir. Mihrî Hâtun Divânı’nda Osmanlı padişahlarından, Sultan 

II. Bayezid; şehzâdelerden, Şehzâde Ahmed ve Şehzâde Süleyman ve 

vezir olarak ise Ali Paşa’nın isimleri geçmektedir. Mihrî Hatun 17 
kasidesinin 10 tanesini Şehzâde Ahmed adına yazmıştır. Mihrî, 

Şehzade Ahmed’e sadece kaside yazmamış 147, 168 ve 196. gazelleri 

de ona ithafen kaleme almıştır. Divânda bulunan tek Tercî’i- Bend de 
Şehzâde Ahmed’e sunulmuştur. Şehzâde Süleyman’a 3 kaside sunmuş 

3 gazeli de şehzâdeye ithafen yazmıştır.  II. Bâyezîd’in sadrazamlığını 

yapmış olan Ali Paşa’ya ithafen divanda “Kaside-i Ali Paşa” başlığını 
taşıyan 51 beyitlik mesnevi yazılmıştır (Kaya, 2010: 58-61) Şehzâde 

Süleyman’a yazmış olduğu aşağıdaki gazel muvaşşah (akrostiş) 

sanatının güzel örneklerinden birisidir (Arslan, 2018: 93).  

(Sin) Sen rûh-ı revân ey Hân dil-mürdeme cân ancak  
 Gül-ruhlaruñuñ şevki gün gibi ˋayân ancak  

 

(Lâm)  Lâle hadüñi bülbül gülşende görüp eydür 
 Âlemde gül-i ter çok bu gonca-dehân ancak 

 

 (Ye)  Yaylañ ile hüsnüñi her kim göre dir şâhâ 
 Kendüsi durur gılmân yaylakı cinân ancak  

 

(Mîm)  Meylüm sañadur hânum kurbân yoluña cânum  

 Gerçegi sözümüñ bu gayrısı yalan ancak  
 

(Elif)  İtüñle işigüñde çün her gice hem-demdür 

  ˋİzzet ise Mihrî'ye yeter bu hemân ancak  
 

(Nûn)  Ne vakt-i ferah-devrân ˋâlem bu deme hayrân  

 Biñ câna deger bir ân ne hoşça zamân ancak        
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Mihrî Hatun hamilere ulaşma konusunda zorlanmadığı gibi birçok kez 

in’am ve ihsan aldığı da yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. 

İsmail Erünsal’ın "Türk Edebiyatı Tarihinin Arşiv Kaynakları I: II. 
Bayezid Devrine Ait Bir İn‘âmât Defteri" çalışmasında Mihrî Hatun'a 

1505 tarihinde 3000 akçe, 1508 tarihinde divanı için 3000 akçe, 1510 

tarihinde 3000 akçe, 1511 tarihinde kasidesi için 3000 akçe ve son 

olarak 1512 yılında yine kasidesi için 1000 akçe olmak üzere Sultan 
Bayezid tarafından beş defa toplam 13.000 akçe verildiği belirtilmiştir 

(Erünsal, 1981: 305-335). 

Leylâ Hanım İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kazasker Moralızâde 
Hâmid Efendi’nin kızıdır. Hayatı hakkında fazla bilgi olmadığı gibi 

doğum tarihi de bilinmemektedir. Dayısı Keçecizâde İzzet Molla 

kendisine şiirde yol göstermiştir. İzzet Molla da Leyla Hanım’ı 

etkileyen isimlerden diğeridir. Leylâ Hanım kültürünü içinde 
bulunduğu münevver aile çevresinden alarak yetişmiştir. Genç yaşta 

evlenmişse de geçinemediği kocasından kısa bir süre içinde ayrılmıştır. 

Hassas ve ince yaradılışlı, hür düşünceli bir kadın olmasından evliliğini 
sürdüremediği aktarılmıştır (Ünver, 2003:157). 

Aristokrat bir aileden gelen Leylâ Hanım saraya ulaşmakta zorluk 

yaşamayan bir sanatçıdır. “Leylâ Hanım II. Mahmûd (salt. yıl. 1808-
1839) ve I. Abdülmecid'in (salt. yıl. 1839-1861) saltanat sürdüğü yılları 

idrak etmiştir. I. Abdülhamid'in kızları ve o zaman saltanat tahtında 

bulunan II. Mahmûd'un kızkardeşleri olan Hibetullâh Sultan'a bir 

Bahariyye kasidesi sunmuş; Esmâ Sultan övgüsünde de bir tercî‘-i bend 
yazmıştır. Ayrıca Sultan Mahmûd'un kızları Atiyye Sultan, Münîre 

Sultan ve Fâtıma Sultan'ın doğumlarına; şehzâdeleri Abdülmecîd ve 

Abdülazîz'in sünnetlerine; Abdülmecîd Han'ın cülusuna; Padişah 
Abdülmecîd'in kızları Refî‘a Sultan ve Nâime Sultan'ın doğumlarına; 

Sultan Mahmûd'un kızının (Mihrimâh Sultan) Sa’îd Paşa ile 

evlenmesine tarih manzumeleri yazmıştır” (Arslan, 2018: 4). 

Leylâ Hanım Dîvânı’nda  "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 târih, 122 gazel, 5 müstezâd, 21 şarkı, 5 lugaz, 

23 rubâ‘î, 7 kıt‘a, 4 müfred" olmak üzere 19 ayrı nazım şekliyle 
yazılmış 287 manzûme bulunmaktadır.  

Leylâ Hanım, 1. Kasidesini Sultan Mahmûd’a övgü, 2. Kaside Asâkir-

i Mansûre'nin övüldüğü bir medhiye, 3. Kaside Sultan Abdülmecid'e 
sunulan bir "Ramazâniyye", 4. Kaside padişahın kızı Hibetullâh Sultân'ı 

övgü, 5. Kaside Mehmed Ali Paşa için bir medhiye, 6. Kaside: Reîsü'l-
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Etibbâ Abdülhak Efendi için bir medhiye olarak yazmışlardır. Leylâ 

Hanım hamilere çok kolay ulaşabilmesine rağmen yaşadığı sorunların 

çözümü hemen gerçekleşmemiştir. Sultan Mahmûd’a övgü içeren 
kasidesinde kendi yaşadığı sıkıntıları aktararak padişahtan yardım 

istemiştir. 

Âh ben ‘âcizeniñ münfiki olan pederim  

Deşt-i hasretde kodı bizleri böyle şâhâ  
 

Yani dâ‘î-i kadîmiñ Morevî-zâde fakîr  

Sag ol pâdişehim eyledi ‘azm-i ‘ukbâ  
 

Kalmadı külbe-i ahzânda metâ‘-ı köhne 

Guremâ eylediler her ne ki varsa yagmâ  

 
 Şöyle kim kılmasa ümmîd-i ‘inâyet imdâd  

‘Ömrümüz eyler idi renc ü meşakkat ifnâ (Arslan, 2018: 25). 

Leylâ Hanım, zamanının ikinci padişahı olan Sultan Abdülmecîd’e 
sunduğu “Ramazâniyye” kasidesinde padişahın övgüsüne önemli bir 

yer ayırmış akabinde yaşadığı maddi zorluklar devam ettiğinden 

padişahtan yardım talep etmiştir. 

Eylese ikdâr Leylâ kuluñı cûduñ eger  

Sâye-i lutfuñda gelse tab‘ıma tâb u tüvân (Arslan, 2018: 28). 

Leylâ Hanım, yaşadığı maddi sıkıntılarını dile getirdiği Tercî‘-i bendde 

padişahın kız kardeşi Esmâ Sultan’dan durumunu padişaha arz 
etmesini, evinin masrafı için kendisine padişah tarafından gümrükten 

maaş bağlatılması talebini iletir. 150 kuruşluk maaş bağlanması 

ölümünden 8 yıl kadar önce gerçekleşmiştir.  

Oldı çok bendeleriñ kesb-i ma‘âşa nâ’il  

Ne revâ gûşe-i gamda kalayım ben mehcûr  

… 
Arz idüp şâh-ı cihâna kulıñı gümrükden  

Hânemiñ masrafı ta‘yîn ile eyle mesrur      (Arslan, 2018: 99). 

Şeref Hanım 1809 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Nebil 

Bey şairdir. Baba soyu sadrazam Abdullah Nâ’ilî Paşa’ya 
dayanmaktadır. Annesi Şerîfe Nakiye Hanım tarafından soyu 

Şeyhülislâm Âşir Efendi’ye ulaşır. Şeref Hanım, hem Kādirî muhibbi 

hem de Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Osman Selâhaddin Dede’ye 
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bağlıdır. Vefatında Yenikapı Mevlevîhânesi’nde Muhibler 

Kabristanı’na defnedilmiştir. 

Dîvân’ında 21 nazım şekliyle yazılmış: 23 kaside, 122 tarih, 8 murabba, 
8 muhammes, 17 tahmis, 15 müseddes, 10 tesdis, 1 müsemmen, 4 

terkîb-i bend, 1 tercî’ i bend, 255 gazel, 2 müstezad, 42 şarkı, 5 mesnevi, 

4 lugaz, 8 kıt‘a-i kebire, 108 kıt‘a, 4 rubai, 18 beyit, 20 matla, nazım 

şekli belli olmayan 2 manzume ile birlikte toplam 677 manzume 
bulunmaktadır (Arslan, 2018: 7). 

Kasidelerin çoğu dini mahiyette olduğundan dönemin hamilerinden 

beklentilerin dile getirildiği manzumeler kategorisinde değildir. Şeref 
Hanım’ın 20 kasidesi tevhid, na’t, Mevlevî, Kadirî tarikatlarının medhi, 

Mevlânâ övgüsü ve Kerbelâ hakkındaki mersiyeleri içermektedir. 

Sadece 3 kasidesi gerçek şahsiyetlere bir övgü içermektedir. Bahâriyye 

Der-Medh-i Vâlide Sultân, Kasîde-i Bahâriyye Der-Hakk-ı Müşârün-
İleyh (‘Âlî Paşa), Kudûmiyye Berây-ı ‘Âlî Paşa başlıklı kasidelerinden 

anlaşıldığı gibi Âlî Paşa’ya hami olarak daha çok kaside sunmuştur. 

Şeref Hanım’ın soylu bir aileden gelmesine rağmen, hayatının belli 
döneminde geçim sıkıntısına düştüğü, akrabalarından bazılarının 

borçlarını ödemek zorunda kaldığı bilinmektedir. Problemin üstesinden 

gelemeyince bir hami olarak Sadrazam Ali Paşa’ya arz ettiğini şiirinde 
hasbihâl tarzında aktarmıştır: 

Nâfile mâlı sefâhat itmedim  

Kimseye hâlim şikâyet itmedim 

Her mukarrebden bana Allâh ‘alîm 

Kaldı mîrâsa bedel deyn-i ‘azîm 

Çâresiz kaldım efendim neyleyim  

Sen tururken kime hâlim söyleyim 

Yok ma‘âş u meskenim şekl-i melek  

Çün beşer halk olmuşum her şey gerek 

Eyledi gerçi Hudâ-yı Zi'l-minen 
Mâlik-i gencîne-i nakd-i sühan  

Kimseye kalb akçe deñlü geçmiyor 
Bir pula biñ beyti alup satmıyor   
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Geçse ger ol da biterdi bî-gümân 

Hâl-i zârım neyle eylerdim beyân (Arslan, 2018: 382-383). 

Klasik edebiyat geleneğinde şairler, hamilerinin isteklerini yerine 
getirmelerinden sonra memnuniyetlerini dile getiren manzumeler, 

teşekkür-nâmeler yazdığı bilinmektedir. Şeref Hanım da Sadrazam Ali 

Paşa’nın kendisine aylık 200 kuruş maaş bağlanmasını sağlayınca üç 

adet manzum teşekkür-nâme yazmıştır. “Kıt‘a Berây-ı Teşekkür” 
başlığı altında yazılan teşekkür-nâmeler dîvândaki sıra numaralarıyla 

aşağıda verilmiştir. 

   56 

Bir vechile kâbil degil icrâ-yı teşekkür 

Şâd oldı Şeref-zâr iki yüzden olun âgâh  

 

İtdi beni taltîf re’îs oldı efendim  
Hem kıldı iki yüz guruş i‘tâ bana her gâh  

   57 

Kerâmet tâ ezelden dâd-ı Hak'mış zâtına bildim  
Benim keşf eyledin ‘arz itmeden hâl-i perîşânım  

 

İkişer yüz guruş mâhiyye ihsân eyledin hakkâ  
Şeref bir akçeye şâyân degilken ey kerem kânı  

   58 

Kemâl ü ‘ömrüni lutfundan efzûn eylesin  

Mevlâ Cihân turdukça tur sadrında sen ey himmeti ‘âlî  
 

Şeref-zârın ma‘âş tahsîsi ile şimdi sâyende  

Degildi habbeye mâlik pür oldı ceyb-i âmâli  
(Arslan, 2018: 412-413). 

Şeref Hanım yazmış olduğu tarih manzumeleri vasıtasıyla taleplerini 

hamilere ulaştırmaya gayret etmiştir. “Şeref Hanım; Sultan II. 
Mahmûd, Sultan Abdülmecîd, Sultan Abdülazîz, Sultan II. Abdülhamîd 

ve Sultan Reşad olmak üzere beş padişahın adına manzum tarihî 

kayıtlar düşmüştür. Şair, bunlardan II. Mahmûd ve Abdülmecîd’in 

saltanat dönemlerini idrak etmiş, diğerlerinin çocukluk yıllarına şahit 
olmuştur. Bunun yanı sıra Şeref Hanım; Sadrazam Mehmed Emin Âlî 

Paşa başta olmak üzere Ahmed Paşa, Yûsuf Paşa, Meşrebzâde Ârif 

Efendi, Ârif Hikmet Beg ve Encümen-i Dâniş’in üyelerinden söz etmiş, 
bu zevat hakkında da bazı tarihî bilgiler vermiştir” (Çelik, 2019: 219). 
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Sonuç 

Klasik edebiyat geleneğimiz içinde sayıları çok fazla olmasa da kadın 

şairlerimizin varlığı önemli bir gerçekliktir. Kadının toplumda birey 
olarak yeterince varlık gösteremediği dönemlerden başlayarak kadın 

şairlerin sayılarının kronolojik şekilde arttığı görülmektedir. Hamilik 

sanatı ve sanatçıyı koruyan bir sistem olduğundan toplumdaki 

yansımaları tek tip değildir. İn’amat Defterlerinde kadın şairlerin ihsan 
almaları kadının edebiyatta yaptıklarının fark edilmesi noktasında 

önemlidir. 

Çalışmada ele aldığımız üç kadın şairin soylu ailelerden geliyor olması 
hamilere ulaşma konusundaki engelleri kolayca aşmalarını sağlamıştır. 

Mihrî Hatun’un padişahın ihsanına defalarca nail olması yaptıklarının 

takdir edildiğinin de bir göstergesidir. Leylâ Hanım varlıklı bir aileden 

gelmiş olmasına rağmen maddi sıkıntılar yaşayınca hamilere takdim 
ettiği şiirlerinde durumunun düzeltilmesi için maddi taleplerde 

bulunmuştur. Şeref Hanım’da da yaşanan maddi sıkıntılardan dolayı 

maaş bağlanması gibi maddi talep hamilere aktarılmıştır. 19. Yüzyılda 
yaşayan Leylâ ve Şeref Hanım’ın hamilerinin taleplerini yerine getirmiş 

olması onlara verilen değerin bir göstergesi olarak okunabilir.  Kaside, 

hamilere ulaşma konusunda en çok kullanılan nazım biçimi olarak 
dikkati çekmektedir. Çalışmada Mihrî Hatun’un gazel, Leylâ Hanım’ın 

terci’-i bend, Şeref Hanım’ın kıt’a ve mesnevi nazım biçimlerini 

kullanarak hamilerine arz-ı hâl ettikleri tespit edilmiştir.  Üzerinde 

çalıştığımız kadın sanatçıların yaşadıkları dönemdeki şartlara göre 
hamilerine kendilerini aktarma konusunda ısrarcı ve başarılı oldukları 

anlaşılmıştır. 

Mihrî Hâtun Dîvânı’ndan hareketle Osmanlı padişahlarından, Sultan II. 
Bayezid; şehzâdelerden, Şehzâde Ahmed ve Şehzâde Süleyman ve 

vezir olarak ise Ali Paşa’nın isimleri hami olarak geçmektedir. Mihrî 

Hatun’un 17 kasidesinden 10 tanesinin Şehzade Ahmed’e sunulması, 3 
gazelin şehzadeye ithafen yazılması hamiler içerisinde Şehzade 

Ahmed’i öne çıkarmıştır. 

Leylâ Hanım Dîvanı’nda Sultan Mahmûd’a, Sultan Abdülmecid’e, 

padişahın kızı Hibetullâh Sultân’a, Mehmed Ali Paşa’ya, Reîsü’l-
Etibbâ Abdülhak Efendi’ye birer kaside sunmuştur. Hamilere ulaşmak 

için tercî-i bend ve tarih manzumeleri yazan Leylâ Hanım’ın hanım 

sultanların doğum ve evlenmelerine tarih düşürdüğü tespit edilmiştir. 
Esmâ Sultan, maddi probleminin çözümüne katkı sağladığından Leylâ 

Hanım için çok değerli bir hamidir. 
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Şeref Hanım 23 kasidesinden sadece 3 tanesini hamilere sunmuştur. 1 

kasidesini Valide Sultan’a, 2 kasidesini Âlî Paşa’ya sunan Şeref Hanım, 

Sultan II. Mahmûd, Sultan Abdülmecîd, Sultan Abdülazîz, Sultan II. 
Abdülhamîd ve Sultan Reşad için tarih manzumeleri yazmıştır. Tarih 

manzumeleri yoluyla hamilere ulaşmaya çalışan Şeref Hanım için en 

önemli hami Âlî Paşa’dır denilebilir. “Kıt‘a Berây-ı Teşekkür” başlığı 

altında Şeref Hanım Divanı’nda yazılan üç adet teşekkür-nâme Âlî 
Paşa’nın dikkate değer bir hami olduğunun somut göstergesidir. 
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BEYĀZ-I MÜTEFERRİKA’DA FUZŪLĪ’YE YAZILAN 

TAHMİSLER 

Recai Kızıltunç 

Giriş 

Yaklaşık on asır devam eden klasik edebiyatın bütün sahalarında, 
şöhreti çağları devirip günümüze ulaşmış sanatkâr sayısı sınırlıdır. 

Fuzūlī, klasik edebiyat tarihinde bu kıymete haiz sanatkârların başında 

gelmektedir. Şairin kendisine duyulan derin sevgi ve hayranlık kimi 
zaman tanzir edilerek kimi zaman musammatlar yazılarak kimi zaman 

da derleme/seçki yapılarak tezahür etmiştir. Günümüzde herhangi bir 

vesileyle bir kütüphanenin nadir eserler bölümüne göz atıldığında bile 

Fuzūlī’yle alakalı eser veya eserlere tesadüf etmek olasıdır. Henüz 
hayattayken başlayan bu teveccühün neticesinde şairin bilinen mürettep 

eserleri dışında, çeşitli mecmua ve antolojik eserlerde ona ait sayısız 

metne yer verilmiştir. Böylelikle şairin çağları ve coğrafyaları aşan 
şöhretine ve bu şöhreti temin eden eserlerine adeta yenileri eklenmiştir. 

Ortaya çıkan bu eserler, bir bütün hâlinde istinsah edildiği gibi çeşitli 

antolojik eserlerde parçalar hâlinde de yer almıştır. Dolayısıyla bugün 
Türkiye başta olmak üzere Hindistan’dan Fransa’ya Rusya’dan Mısır’a 

İngiltere’den Avusturya ve Almanya’ya; klasik edebiyatla ilgili 

katalogların neredeyse tamamında Fuzūlī’nin eserlerine rastlamak 

mümkündür. 

XVI. asırdan itibaren gelenek oluşturmaya başlayan Fuzūlī etkisi,

özellikle XVIII. asırdan sonra bütün Türk edebiyatı sahalarında adeta 

bir mektep hâline gelmiştir. Bu anlamda XVIII. asır, Türk edebiyatının 
en özel ve önemli yüzyılıdır. Başka bir ifadeyle bu yüzyıl klasik 

edebiyatın,  klasik Türk edebiyatı hüviyetine büründüğü bir dönüm 

noktasıdır. Zira bu asırdan itibaren Osmanlı sahasıyla birlikte 

Azerbaycan ve Çağatay sahalarında, millî ve mahallî unsurların daha 
bilinçli ve doğal bir şekilde şiire aksettiği görülür. Bu asırda Osmanlı 

ve Orta Asya edebiyatları, paralel bir gelişim seyri izler; Fars şiirinin 

yoğun etkisi azaltılıp millî ve mahallî unsurların yer aldığı edebiyat 
anlayışı daha da yaygınlaşır. Böylece Türkçe şiir yazma konusunda, 

kendi devirlerinden başlayarak sonraki yüzyıllara da emsal teşkil eden 

Fuzūlī, Nevāī, Nesīmī gibi büyük Türk şairlerine ayrı bir önem verilir 
ve şiirleri çeşitli formlarda yeniden ele alınır. Bu tarz gayretler 

sonucunda ortaya çıkan edebi ürünleri günümüzde sanatkarların kendi 

 Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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mürettep eserleri dışında, değişik adlandırmaları olan mecmua ve 

“beyaz” tarzı antolojik eserler aracılığıyla takip edebilmekteyiz. 

Özbekistan Fenler Akademisi Şarkşinaslık Enstitüsü 7013 numarada 
kayıtlı Beyāz-ı Müteferrika, yukarıda belirtilen antolojik eserlerdendir. 

273 varaktan oluşan eserin dış kapağı, mukavva üzerine gülkurusu 

bezle kaplı; ön ve arka kapaklar altın varaklı üçer şemseli, kabartma 

zencirekli, şirazeli ve onar tane kabartma çiçek motiflidir. Ayrıca sağ 
dış kapağın arkasında “tazedin yazılgen” şeklinde müstensihin notu 

mevcut. Tüm yaprakları aharlı, saman kağıt olan eserin 6b sayfasından 

itibaren tezhipli, varaklı, zencireklidir. Nestalik hat ve siyah 
mürekkeple yazılı metinler, kendine özgü dikey ve yatay şekillerde 

yerleştirilmiş ve yer yer derkenarları da doldurulmuştur. Belirli 

sayfalarda zencireğin içinde kalan kısmın zemini pembe boyalıdır. 

Beyāz-ı Abdurrahman olarak da bilinen Beyaz-ı Müteferrika tezhibi, 
kağıt ve yazı kalitesinden muhtevasındaki zenginliğine kadar en “özel”1 

beyazlardandır. 

Eserde Abdurrahman Cāmī, Bédil, Nevāī, Fuzūlī, Mūnis, Nāzım, 
Andelib, Şevket, Tālib, Hasret, Sā’ib, Hāce, Şeydā, Hāfız, Kirāmī, 

Mevlāna Rākım, Rağbet, Néişātī, Sultānī (Nevāī), Ahī, Vālihī, Mevzūn, 

Niyāz Alicān, Seyyid Nazarcān, Zārī  gibi yaklaşık 50 Türk ve Fars 
şairin gazel, murabba, muhammes, rubā’ī, kıt’a müfred ve daha başka 

nazım şekillerinde yaklaşık 500 manzum parçasına yer verilmiştir. 

Eserde Fuzūlī’ye ait 77 gazel, 5 murabba, 3 muhammes, 7 tahmis ve 2 

müfret olmak üzere toplam 94 parça şiir yer almaktadır. Bunlardan 77 
gazel, 3 muhammes, 2 tahmis ve 3 murabba şairin Türkçe divanında yer 

alırken yine Fuzūlī’ye ait 2 murabba da şairin Leyla ve Mecnun 

mesnevisindedir (1922-35 ve 1996-2010. beyitler arası). Geriye kalan 
5 tahmis ise XVIII-XIX. asır klasik Özbek şairleri Mūnis, Revnak, 

Rākım, Néşātī ve Vālih’in Fuzūlī’ye yazdıkları tahmislerdir. 

Çalışmamızda, büyük çoğunluğu musammatlardan oluşan Beyāz-ı 
Müteferrika’daki Fuzūlī’ye duyulan derin hayranlıkla yazılmış; fakat 

bugüne kadar üzerinde durulmamış edebî metinleri dikkatlere sunmak 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda tekrara düşmemek için Fuzūlī’nin Türkçe 

divanında ve Leyla ve Mecnun’da bulunan metinler dışarıda tutulup 

1 Adı geçen “özel” kavramı, Orta Asya edebiyatlarında derleme veya seçki tarzı 
eserlerin en yaygın adlandırmalarından olan “Beyazcılık” geleneğinin muhtevasına 
göre yapılan başlıklarından biridir. Bu bağlamda “Özel Beyazlar” bir seçki terimidir. 
Muhtevasına göre beyazlar 1) Özel Beyazlar, 2) Aftograf Beyazlar, 3) Keşkül Tarzı 
Beyazlar, 4) Karışık Beyazlar 5) Tematik Beyazlar (bkz. Kızıltunç 2015: 131-196). 
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sadece Mūnis, Revnak, Rākım, Néşātī ve Vālih’in tahmislerine yer 

verilmiştir.  

221b 

“Muḫammes” (Mūnis) 

Feilātün mefāilün feilün 
 
Fāni ol ¡ömr-i rāygāndan geç 
Terk-i nāmūs dut nişāndan geç 
Démezem cümle īn ü āndan geç 
Éy kön̑gül yâri iste cāndan geç 
Ser-i kūyun gözet cihāndan geç 
 
Ey muḥabbetde lāf ü hiddet uran 
İkilik ibtilāsıdın  hiçsen 
Dutmaz Hudā deyr-i maḥalde veṭen 
Yā ṭama¡ kes ḥayāt zevḳinden 
Yā leb-i la¡l-i dil-sitāndan geç 
222a 
Kişver-i ¡aşḳdur sa¡ādet évi 
Ferd olmaġ hemīşe rāḥat évi 
Geldi faḳr u fenā selāmet évi 
Mülk-i tecrīd irür ferāgat évi 
Terk-i māl eyle hānümāndan geç 
 
Ka¡be-i vaṣl-ı sārī uzun git 
Ḥuddī kārvān ü ḥiddet éşit 
Gülşen-i ḳudsa cezb-i ḥāl ile yét 
Lā-mekān seyrinin ̑g ¡azīmetin ét 
Bu ḫarāb olıcaḳ mekândan geç 
 
Zehr-i der ü dehr nūş ¡āṭıfeti 
Faḳr u dar ehl-i hūş ¡āfiyeti 
Ḫˇārlıġ geldi cāh ¡āḳıbeti 
Ehl-i dünyānın̑g olmaz āḫireti 
Ger munı ister irsen̑g andan geç 
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222b 
Ey muḳayyed olan temennāya 
Aldanan bu beḳāsız eşyāya 
Şehlıġ iste serīr-i ¡uḳbāya 
İ¡tibār etme mülk-i dünyāya 
İ¡tibār-ı ¡uluvv-i şāndan geç 
 
Mūnis āgāh ol ne ġafletdür 
Fıṭratın̑g gevher-i muḥabbetdür 
Hilḳatin̑g cilve-gāh-ı ülfetdür 
Meskenin ̑g bezm-gāh-ı vaḥdetdür 
Ey Fużūlī bu hākdāndan geç 
 
248b 
“Muhammes-i Revnāḳ” 
Feilātün feilātün feilātün feilün 
 
Yār pinhān olalı dīde-i giryānımdan 
Örtedim çarḫını āh-ı şerer-efşānımdan 
Dāġlar ẓāhir étip sīne-i sūzānımdan 
Felek érdi méni cevr ile cānānımdan 
Ḥazer etmez mi ménin̑g nāle-i efġānımdan 
 
Ḳoymadı yār ménin̑g dāġıma bir merhem kim 
Sūz-i derd olmadı büryān-ı ciğerimden kim 
Derdim ayturġa ḳanı dehrde pür-hem-dem kim 
Ġam-ı pinhān méni öltürdi bu hem bir ġam kim 
Gül-rūhum bolmadı āgāh ġam-ı pinhānımdan 
 
Ḳılmadı vaṣlına cānān méni maḥrem āḫir 
Tutdı kön̑glüm ġam-ı hicrānıda mātem āḫir 
Çākler buldı bu sevdā bile sīnem āḫir 
Āh idi hemin ġam-ı āh kim ölem āḫir 
Çıḳdı ikrāh ḳılıp külbe-i aḥzānımdan 
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249a 
Çekmeyen gökge neydin nāle-i feryād ü fiġān 
Kim kebāb itti méni sīne dāġı dāġ-ı nihān 
Gerçi yoḳ bir kişi kim ḥālimi eylerge beyān 
Mén ne ḥācet ki ḳılam derd-i dilim yâre ¡ayān 
¡Āḳibet ẓāhir olur çāk-i girībānımdan 
 
Müjde-i vaṣl bérip bād bugünden böyle 
Nātüvān kön̑glüm édüp şād bugünden böyle 
Cān evin ḳılġalı ābād bugünden böyle 
Luṭf édüpsén meğer ey bād bugünden böyle 
Véresin bir ḫaber ol serv-i hırāmānımdan 
 
Yandurup āhım odı gökde tamām-ı meleği 
Çāk érür hançer-i āhım bile gerdūn yüreği 
Éyleben ġarḳ gözüm yaşı semādan semeği 
Oda yandurmasa bir şu¡le ile ne feleği 
Ne beter āteş-i āh-ı dil sūzānımdan 
 
249b 
Göz ḳaçan yaruban ol ay seḥeri mihr ile 
Açılur ġonce-i kön̑glüm ḫaberi mihr ile 
Tutaşıp başdan ayaġım şereri mihr ile 
Cān eger çıḳsa tenimden e&eri mihr ile 
E&er-i mihrini ṣanman̑g ki çıḳar cānımdan 
 
Āh eğer ¡aşḳ ḳılıp ṣūret-i ḥālimni tebāh 
Zülf-i sevdāsıda tüşti başıma rūz-i siyāh 
Kār ü barım bu ḳara künde bolup nāle vü āh 
Ḥaḳ bilür yār déygil derd-i dilimden āgāh 
N’ola ger ġāyib ise dīde-i giryānımdan 
 
Revnāḳ ol ay lebidin öpmek olup emr-i muḥāl 
Boldı nāzik bélinin̑g fikride çün tār-ı ḫayāl 
Örtey örtey ciğerim dāġı temennā-yı viṣāl 
Ey Fużūlī ġam-ı hecr ile perīşāndur ḥāl 
Kimse āgāh degül ḥāl-i perişanımdan 
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258b 
“Muḫammes-i Rāḳım” 
mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün 
 
Değil yalġuz san ̑ga ey sīm-ber-i ḥüsn-i beşer ¡āşıḳ 
Bolup ḥūr u perī birle melā'ik ser-be-ser ¡āşıḳ 
Yüzün ̑g ḳılsan̑g nümāyān perdedin istep eğer ¡āşıḳ 
Olur ru«sārın̑ga gün la¡lin̑ge gülberg-i ter ¡āşıḳ 
San ̑ga eksük değil gökdén inip yerdén çıḳar āşıḳ 
 
Ẓuhûr étgeç cihān bāπıda ey cān gülşeni √üsnün̑g 
Bārī gülçehrelerden eyledi fāyıḳ seni √üsnün̑g 
Le†āfet şu¡lesidin örtegeç cān ü teni √üsnün̑g 
Man ̑ga maḳ§ûd-i terk-i ¡aşḳ idi veh kim meni √üsnün̑g 
Gün ü gündén füzûn ḳıldı gün ü günden beter ¡āşıḳ 
 
Görüp ¡uşşāḳ-ı «aylin ey perī-rû ḳaşların ̑g çatma 
Du¡ā kûy ehlini āzerde ḳılma kön̑glin incitme 
İşit bu «aste ¡ar≥ın müdde¡-i ḳavli sārī gitme 
Temāşā-yı cemālin̑gden naẓar ehlini men¡ étme 
Ne sûd ol  ḫûb yüzdin kim an̑ga ḳılmay naẓār ¡āşıḳ 
 
259a 
Ḳuyaş dik §ub√ çaπı nûr-i √üsnün̑gdén yarudup ¡ālem 
Turup nāz uyḳusıdén éyleben zülfün̑g kemindén «am 
Ḳadem ḳoydun̑g gülistāna ṣalıp burḳa¡ yüzün̑gdén hem 
Temāşā-yı cemālin̑gdén olupdur sebzeler ḫaram 
Heman bu sebzece olmaπa ¡ālemde yeter ¡āşıḳ 
 
Bolup hicrān-ı πamdın za¡ferān dik çehre-i ālim 
Felek ¡aşḳın̑gda tebdil eyledi o yāre iḳbālim 
Tutup aġyāra yār özni neydin sevmezsin a√vālim 
Ḳılurmén yüz ciğer ḳān her kime baḫduḳça ey ẓālim 
Ne baḫmaḳdur bu her dem hande olsun bir ciğer ¡āşıḳ 
 
Kön ̑gül ¡uşşāḳ ara hengâme-i ¡aşḳın̑gnı savutmaz 
Niçe kim ẓulm ḳılsaḳ zerre-i mihrin ̑gni eksütmez 
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Çekip tīπ-ı cefā πamzen̑g ölümden bizni ḳorḳutmaz 
Ḳırarsan ¡aşḳ ehlin dutalım kimse elin̑gi dutmaz 
Ne işdür bu gerekmez mi sang̑a ey sīm-ber ¡āşıḳ 

259b 
Eger ¡āşıḳ isen̑g köb māyil olma ¡az eyle cāha 
Geçip özdén fenā yolıda †ālib bolma hem-rāha 
Görüp neyin̑g derd Rāḳım ṣalmadı özni ikrāha 
Ne pervāne döver bir şu¡leye ne şem¡ bir āha 
Fu≥ûlī §anma kim ben̑gzer san ̑ga ¡ālemde her ¡āşık 

259b 
“Muḫammes-i Néşātī” 
Fāilātün fāilātün fāilātün fāilün 

Hūş ma¡dūm ¡aḳl nādān ü ḫıred nā-rehnümūn 
¡Aşḳ ġālib şevḳ mehlik bī-teraḥḥum çerḫ-i dūn 
Yār ġāfil derd müşkül hecr ḳātil eşk ḫūn 
Dost bī-pervā felek bī-raḥm devrān bī-sükūn 
Derd çoḫ hem-derd yoḫ düşmen ḳavī ṭāli¡ zebûn 

Hem-dem ü āh ü hem-nefes efġān belālıġ bend bend 
Rūḥ maḥzūn cān ḥazīn ḫāṭır ġamın ṣıḥḥāt gezend 
Merg hem-ṣoḥbet devā nā-yāb ü merhem müstemend 
¡Aḳl dūn himmet ṣadā-yı ṭa¡ne birbirdén zebūn 
Baḫt kem şefḳat belā-yı ¡aşḳ kün kündin füzūn 

260a 
Veh niçük éyley gümān özni bu ḥāletde ḥayāt 
Ḫāk ara pinhān mén andaḳ aḫtarıp tapmas memāt 
Otda pergāh dék ¡aḳl u ḫıredġa yoḳ necāt 
Yelde berg-i lāle dik temkīn ü dāniş bī-&ebat 
Suda ¡aḳs-i serv-dék te’&īr-i devlet vāj-gūn 

Hem-demim ġam mūnisim derd ü refīḳımdur ¡anā 
Maḥremim miḥnet şefīḳım merg hem-derdim ḳażā 
Tutġalı ḳad birle ḳaşın̑g anı tā cān içre cā 
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Her sehī ḳad cilvesi pür-seyl-i ṭūfān-ı belā 
Her hilāl ebrū ḳaşı bir serḥat-ı meşk-i cünûn 
Tā kön̑gül bāġıda tūtī mesken ol nāzik nihāl 
Bāġbān tab¡ boldı gül gibi rengīn ḫayāl 
İsteben bu vech ile tapmış Néşātī dik maḳāl 
Çehre-i zerdin Fużūlī’nin̑g tutupdur eşk-i āl 
Gör an ̑ga né rengler çekmiş sipihr-i nīl-gūn 
 
262b 
Muḫammes-i Vālih 
Mefūlü fāilātü    mefāīlü    fāilün 
 
Yetti ol ay firāḳıda devrānın̑g āfeti 
Çektim ¡adem diyārına ra«t-ı aḳāmeti 
Bu vechdén ecel tilemek cānım ¡ādeti 
Ma√şer güni görem dérim ol serv-ḳāmeti 
Ger anda hem görünmese gel gör ḳıyāmeti 
 
Olsam şehid-i ¡aşḳ né ¡aceb man̑ga kefen 
Besdur kefen tenimdeki bu éski pīrahen 
Her deşt ü bāğ gül idi vü man̑ga her tiken 
Ṣaḥrā-neverd iken ban ̑ga ta§vīr-i Kûh-ken 
Örgetti şehr-i ¡aşḳda resm-i iḳāmeti 
 
Né kûhken damen gibi cûş u «urûş idi 
Bülbül daπı ḳaşımda til açmay «amûş idi 
Vāmıḳ diyār-ı ¡aşḳda ço« «od-furûş idi 
Mecnûn ki pādişāh-ı sipāh-ı vuḥūş idi 
Ben tek musaḫḫar étmedi mülk-i melāmeti 
 
263a 
Çekti bir ay firāḳıda göz bī-√ad intiẓār 
Vāḳıf bolun̑g cihān ara ey ehl-i rûzigār 
Seylāba vérdi yeryüzini çeşm-i eşk-bār 
Seng-i melāmet ile çekin̑g çevreme √i§ār 
Eşkim fenāya vérmesün ehl-i selāmeti 
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Rüsvā-yı ¡ālem étgeli ol dil-rubā méni 
‰a¡n eyler oldı Vālihi şāh ü gedā méni 
¡Uşşāḳ-ı «aylidin saπınıp āşinā méni 
Gam ẓulmetinde bulmaπa derd ü bela méni 
»oşdur Fu≥ûlī āteş-i āhım ¡alāmeti 
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POZİTİF PSİKOLOJİ BAĞLAMINDA 

HACI BAYRAM-I VELİ'NİN BİR ŞİİRİNİN İNCELENMESİ 

Ahmet Zeki Güven* 

Giriş 

Pozitif Psikoloji 

İnsanların olumlu karakter özellikleriyle, güçlü ve erdemli yönlerini 

merkeze alan, hayatı daha anlamlı kılmaya yönlendirerek insanların 
mutluluk arayışlarına katkıda bulunmayı amaçlayan Pozitif Psikoloji 

bilim dalı özellikle bireylerdeki bu değişiklikle toplumda da pozitif 

yönde bir değişimi gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. Başka bir bakış 
açısıyla pozitif psikoloji, bireyin yaşama bağlanarak yaşamda 

bulunduğu konumdan daha iyi bir noktaya gelmesine katkı sunan ve 

olayların özellikle olumlu noktalarıyla ilgilenen bilimsel bir alan olarak 

tanımlanmaktadır (Peterson, 2000). Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı 
insanı tanımlarken insanın sadece fiziksel olarak iyi olması değil, onun 

ruhsal, sosyal olarak da iyi hâlde olmasına işaret eder (Hefferon ve 

Boniwell, 2014). Geçmişten bugüne değerlendirildiğinde aslında 
pozitif psikoloji yeni bir kavram değildir. Öyle ki çağlar boyunca büyük 

düşünürler, iyi, nitelikli, erdemli ve ahlâklı bir yaşamın önemini 

anlamaya çalışmışlardır. Ünlü Yunan filozof Aristotales birey ve 
toplum için iyi, nitelikli bir yaşamın önemine dikkat çekmiş, insanlık 

adına en yüksek iyiliğin mutluluk olduğunu vurgulamıştır (Taylor, 

2001). Tarihsel süreç içerisinde diğer toplumlarda da olumsuzluklar 

karşısında olumlu düşünebilmek, yaşanılan her şeyin aslında insanın 
gelişimi için gerekli olduğunu kabul ederek ondan yararlı dersler 

çıkarmak, pozitif noktalar belirlemek anlayışı vardı (Linley, 2009). II. 

Dünya Savaşına kadar psikolojinin ruhsal hastalıkların iyileştirilmesi, 
insanların yaşamlarının geliştirilmesi ve üstün yeteneğinin 

tanımlanması gibi konulara yoğunlaşması, II. Dünya Savaşından sonra 

ise daha çok iyileştirme bilimi olarak görülmesi pozitif psikoloji 
kavramının yaşamda daha fazla yer edinmesine katkı sağladı. Özellikle 

1998 yılında Amerika Psikoloji Derneğinin başkanlığına Martin 

Seligman’ın gelmesi ve 1999 yılında APA Kongresinde yapmış olduğu 

konuşmasıyla pozitif psikoloji kavramının gelişimi ciddi bir ivme 
kazandı (Seligman, 1999). Ardından Amerika’da farklı üniversitelerde 

pozitif psikoloji üzerine yüksek lisans programlarının açılması ve 2006 

yılında da ilk pozitif psikoloji dergisi olan Journal of Positive 

* Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
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Psychology’nin kurulması pozitif psikolojinin alanı genişletti (Linley, 

Joseph, Harrington ve Wood, 2006 dan akt.Tekinalp ve Terzi, 2015).  

Bugün pozitif psikoloji günden güne daha fazla ilgi görmektedir. 

Tasavvuf ve Hacı Bayram-ı Veli   

Hz. Muhammed’in ölümünden sonra 9. yüzyıldan itibaren Türkistan, 

İran ve Kuzey Afrika bölgesinde ortaya çıkan tasavvuf akımında temel 

mantık İslâmiyette korku temelli bir din anlayışı yerine sevgi temelli bir 
din anlayışını yerleştirmektir. Özellikle Moğol istilasından sonra ortaya 

çıkan sıkıntılı ve zor günler içerisinde insanlar ruhsal çöküntüyle 

birlikte bir arayışa girmişler, sığınacak yer olarak da İslâm’ı 
görmüşlerdir. İslâmiyet’in yayılmasına da ciddi katkı sağlayan ve 

İslâm’dan bağımsız düşünülemeyen tasavvuf özellikle Hz. 

Muhammed’in sünnet denilen sözlü ve fiili hareketlerine de büyük 

önem verir. Ayrıca tasavvuf akımı insanın kendini gerçekleştirmesi 
kavramına da önem verir. Bu nedenle de psikoloji ile örtüşür 

görünmektedir. Sağlıklı bir insanın hem beden hem de ruh sağlığının 

yerinde olması özellikle psikolojinin de amacıyken tasavvuf da bireyin 
kendini gerçekleştirebilmesi için fiziki ve akli melekelerinin uyum 

içerisinde olması gerektiğini vurgular 

(http://hasankamilyilmaz.com/psikoloji-ve-tasavvuf.html). 

Hoca Ahmet Yesevi ile Türkistan’da başlayan tasavvufi süreç onun 

yetiştirdikleri talebeleri vasıtasıyla Anadolu’ya kadar, hatta oradan da 

Batı Trakya’ya kadar yayılmıştır. Bu süreçte özellikle Semerkant ve 

Taşkent gibi şehirlerden tasavvufa gönül veren pek çok kişi yetişmiş, 
toplum üzerinde iz bırakmaya başlamıştır. Anadolu’da da kendisini 

hissettiren tasavvuf akımının önemli temsilcilerinden biri de Hacı 

Bayram-ı Veli’dir. Asıl Adı Numan Bin Ahmed olan Hacı Bayram-ı 
Veli 1352 yılında Ankara’da Solfasol köyünde doğmuştur. Somuncu 

Baba adıyla da bilinen Hamideddin-i Veli’nin talebesi olan Hacı 

Bayram-ı Veli, hocasının ölümünden sonra Ankara’ya gelerek 
yerleşmiş, talebe yetiştirmeye başlamıştır. Kendisi de geçimini ziraatle 

sağlayan Hacı Bayram, talebelerini de zanaat ve ziraate yönlendirmiştir. 

Talebeleri içerisinde Muhammediye adlı eserin yazarları Ahmet ve 

Mehmed Bican kardeşler ile Fatih Sultan Mehmed’in hocası 
Akşemseddin dikkati çeker. Hacı Bayram-ı Veli eserlerini Türkçe 

yazarak Türkçeye olan hassasiyetini gösterir. Günümüze kadar ulaşan 

dört şiiri mevcuttur  (Cebecioğlu, 1991). 
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Hacı Bayram-ı Veli’nin Bir Şiirinin Pozitif Psikoloji Bağlamında 

İncelenmesi 

Çalışmanın bu bölümünde Hacı Bayram-ı Veli’nin Bu Gönlüm redifli 
şiiri pozitif psikoloji ve tasavvuf bağlamında incelenecektir. 

İslâmiyet’e göre kalp, başka bir isimle gönül kutsaldır. Çünkü gönül 

Allah’ın evidir. Buna en büyük delil olarak “Hiçbir yere sığmadım, 

mümin kulumun kalbinden başka” kuds-i hadisi gösterilebilir (Acluni, 
2/195). Tasavvufi anlayışa göre kalp Allah’ın tecelli ettiği yegâne nokta 

olduğundan kırılmaz, incitilmez. Hacı Bayram da bu şiirinde 

kendisindeki değişimleri kalp üzerinden farklı alegorilerle 
anlatmaktadır. Şiirin ilk dörtlüğü şöyledir: 

N´oldu bu gönlüm n´oldu bu gönlüm 

Derd ü gamınla doldu bu gönlüm 

Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm 
Yanmada derman buldu bu gönlüm 

Dünya hayatı türlü türlü sıkıntılarla doludur. İnsan karşılaştığı her 

sıkıntıda kendisine olumlu dersler çıkararak olgunlaşmalı, bu sayede 
olumsuzluklar karşısında daha güçlü ve dirayetli bir kişilik 

geliştirmelidir. Gerek tasavvuf gerekse pozitif psikoloji açısından 

bakıldığında insan karşılaştığı olumsuzlukla ilgili bu olayların olumlu 
yönleri görebilmeli, bunların içsel dönüşüm ve olgunlaşma için bir 

fırsat olduğuna inanmalıdır. Hacı Bayram-ı Veli de hayatta farklı 

sıkıntılarla karşılaştığını, bu sıkıntıların her ne kadar kendisi için 

olumsuz gibi görünse de aslında olumlu katkıları olduğunu belirtmiştir. 
Bu dert, sıkıntılar hepsi insanın olgunlaşması, tasavvufi olarak da 

fenafillaha erişmesinde birer vesiledir. Karşılaşılan sorun ya da 

problemlerin olumlu yanlarını görmek insana yaşam sevinci verecek, 
insanın iyimser bir bakış açısına sahip olmasını sağlayacaktır.  

Yan ey gönül yan yan ey gönül yan  

Yanmadan oldu derdine derman 
Pervane gibi pervane gibi 

Şem´ine aşkın yandı bu gönlüm 

Bu dörtlükte de ilk dörtlükte olduğu gibi karşılaşılan sıkıntıların, 

sorunların insanın olgunlaşması için bir fırsat olduğu belirtilir. Bu 
sıkıntılarla insanın sağlam bir kişilik geliştireceği, bir nevi kendini 

gerçekleştirebileceği vurgulanır. Bu dörtlükte ayrıca tasavvufta önemli 

metaforlardan bir tanesi olan şem ile pervaneye atıfta bulunarak aşkın 
insanın olgunlaşmasında çok önemli bir etkisi olduğu belirtilmiştir. 
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Nasıl ki ilâhi aşk insanı yakarak olgunlaştırır ancak insan yine de aşktan 

uzak duramazsa pervane böcekleri de ateşin etrafında döner, 

yanmalarına rağmen ateşten ayrı kalamazlar. İnsan da ilahi aşk ile 
yoğrulur ve bu aşk ile ızdırap çeker, en sonunda bu yolda olgunlaşır. 

Burada yanmaktan kasıt mecazi bir ifade olup olgunlaşmak, kâmil insan 

olmaktır. Pozitif psikoloji açısından bakıldığında da insanın karşılaştığı 

sıkıntıların onun olgunlaşması için iyi birer fırsat olduğu, insanın 
kişiliğinin bu sorunlar sayesinde olgunlaşacağı düşünülür. Çünkü 

karşılaştığı sorunlar karşısında yılgınlık göstermeden onlardan 

kendisine dersler çıkaran ve olayların olumlu yönlerini gören kişi 
yaşamın da anlamına erecektir.  

Gerçi ki yandı, gerçeğe yandı  

Rengine aşkın cümle boyandı 

Kendide buldu kendide buldu 
Matlabını hoş buldu gönlüm 

Bu dörtlükte, kâinatta olan her şeyin aşk üzerine kurulduğunu, aşkın da 

aslında insanın kendisinin içinde, özünde olduğu vurgular. İnsan ne 
ararsa kendinde aramalıdır. Zira insan küçük bir âlemdir. Buradan 

hareketle temel mantık, iyilik ya da kötülüğün aslında insanın içinde 

olduğu gerçeğidir. İnsan yaşadıklarına anlam yüklerken bunların 
olumlu yanlarını görerek bunlardan ders çıkarmalıdır. Bu şekilde bir 

yaşam felsefesine sahip olan bir kişi daha mutlu bir yaşam sürecek, 

sorunlar karşısında bezgin ve mutsuz olmayacaktır.  

 Sevdâ-yı a´zam sevdâ-yı a´zam  
 Bana k’olubdur arş-ı muazzam 

 Mesken-i canan mesken-i canan 

 Olsa acep mi şimdi bu gönlüm 

Tasavvufi inanca göre aşk, kâinatın yaratılışının temel sebebidir 

(Demirel, 2019). İnsanoğlu ilâhi aşka ulaşınca Allah’tan bir an bile ayrı 

bir zamanı olmaz. Her anı Allah ile birlikte olur. Bu hâl öyle bir hâldir 
ki insan zaman ve mekânlar üstü, âdeta gökyüzünden her şeyi seyreder 

konumdadır. Bu durumu Nesimî, Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim 

alemi” mısralarıyla dile getirmiştir. Hacı Bayram-ı Veli de burada 

insanın ancak ilâhi aşk ile her şeyden sıyrılabileceğini, bu sayede de 
gönlün Allah’ın gerçek evi olabileceğini vurgular. Öyle ki gönülde 

masiva (Allah’tan başka herşey, dünya) olmadığında orada yalnızca 

Allah olacaktır. Pozitif psikoloji bağlamında da değerlendirildiğinde 
her anında yaradanını hatırlayan insan, karşılaştığı her şeyin Allah’ın 

izni ve bilgisi dahilinde olacağını bildiğinden olumsuzluklar karşısında 
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da tam bir teslimiyet gösterecek, bunların geçici şeyler olduğunu 

bilerek yaşamını ümit içerisinde devam ettirecektir.  

 Seyr-i billahtır seyr-i billahtır 
 Li maallahtır fena fillahtır 

 Ayinesinde ayinesinde 

 Gird-i sivayı buldu bu gönlüm 

Bu dörtlükte geçen seyr-i billah kavramı tasavvufta maksada ulaşan 
kişinin, yani ilahi bilgiye erişen kişinin yeniden insanların ilmine 

inmesi, li maallah ise Allah’ın o kişiyle beraber olması, fenafillah 

kişinin Allah aşkında yok olması anlamlarına gelmektedir. Yani ilâhi 
aşka ulaşarak fenafillah mertebesine erişen kişi Allah aşkında yok olur. 

İnsanın ilahi aşk yolculuğu yine kendi gönlünde sonlanacaktır. Bu 

yolculukta da karşılaşılacak olumsuzluklar hep o insanın içsel 

dönüşümünü gerçekleştirmek için olacaktır. Pozitif psikoloji 
bağlamında bakıldığında olumlu, olumsuz her şey insanın kendi 

içindedir. İnsan yaşadıkları karşısında olumlu noktaları görerek kendi 

içine yöneldiğinde orada gerçek mutluluğa ulaşacaktır.  

El fakru fahrı el fakru fahri  

Demedi mi ol alemler fahri 

Fahrini zikrin fahrini zikrin 
Mahv-u fenada buldu bu gönlüm 

Bu dörtlükte İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’in “Fakirlik benim 

övüncümdür” (Acluni, 2019, 2/87) mealindeki hadise işaret edilmiştir. 

Burada Hacı Bayram’ın vurguladığı nokta insanın her durum ve 
koşulda Allah’ a ihtiyacı olduğu, Allah’a muhtaç olduğu gerçeğidir. Hz. 

Muhammed’in fakirlikle ilgili övünmesinden kasıt insanın kendi 

acizliğini anlayarak bir an bile Allah’a muhtaç olmadan bir zamanını 
geçiremeyeceğini belirtmesidir. İnsanın her anı Allah ile olunca da yani 

fenafillah mertebesine erişince de insan bir nevi yoklukta birliğe 

ulaşmış olacaktır. Tasavvufi anlayışa göre insanın gönlü ilâhi aşkla 
coşunca Allah’tan bir an bile ayrı kalamaz, her an Allah’a ihtiyaç duyar. 

Bu durum bir hadis-i kudside (Buhari, Rikak:38) “Kulum bana en çok 

farz ibadetlerle yaklaşır. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam 

eder. O kadar yaklaşır ki onun gören gözü ben olurum benimle görür, 
işiten kulağı ben olurum benimle işitir, tutan eli ben olurum benimle 

tutar, yürüyen ayağı ben olurum benimle yürür” şeklinde 

vurgulanmıştır. Pozitif psikoloji bağlamında bakıldığında yaşanılan her 
şeyin geçici olma durumu, olumsuzlukların da kalıcı olmayacağı 

gerçeğini ortaya koyar. Bu nedenle insan, geçici olan bu dünyadaki 
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sorunlar karşısında dirayetini yitirmeden yaşamına devam ederse mutlu 

olabilecektir. Çünkü istediği şeyler olduğunda sevinen, olmadığında da 

üzülmeyen ve bunda bir hayrın olacağına inanan bir bireyin hayatında 
olumsuz bir olay yoktur. Sadece kendisi için hayırlı olan ve hayırlı 

olmayan bir durum vardır. Buna inanan bir kişi de beklemediği ya da 

istemediği bir durumla karşılaşınca ona üzülmeyip, onun altında olumlu 

noktalar bulunca içsel huzurunu da kaybetmeyecek, bu sayede de mutlu 
bir yaşam sürecektir.  

Bayramı imdi Bayramı imdi  

Bayram edersin yar ile şimdi 
Hamd-ü senalar hamd-ü senalar 

Yar ile bayram kıldı bu gönlüm  

Tasavvufi inanca göre insanın bayramı, ilâhi aşka ulaştığı an, yani 

fenafillaha erdiği andır. İnsanoğlu dünya hayatındaki yolculuğunda 
türlü türlü sıkıntılarla karşılaşıp, bunlara sabır gösterip, bunlardan 

olumlu dersler çıkarırsa fenafillaha erecek, âdeta Allah aşkında yok 

olacak, bu durum da onun için en büyük bayram olacaktır. Pozitif 
psikoloji bağlamında değerlendirildiğinde bu dünyada yaşanılan her 

şey geçicidir. Hiçbir şey daimi değildir. Geçici olan şeyler için 

üzülmek, kişinin ruh dengesini bozacak, sonraki süreçte de kişi fiziksel 
sağlığından da olacaktır. Bu nedenle insan olumsuzluklar karşısında 

hemen teslim olmamalı, bunların geçici olduğunu aklından çıkarmadan 

yaşam sevincini kaybetmeyerek hayatını sürdürmelidir.   

Sonuç 

Tasavvufi anlayışa göre bu dünya fanidir. Bu dünyaya gelen her insan 

bir süre burada kalacak, sonra edebî âlem de denilen öte dünyaya 

göçecektir. Dolayısıyla bu dünyada yaşanılan her şey geçicidir. Geçici 
olan şeyler için insanın kendisini üzmesi onun ruhsal dengesini 

bozacak, ruhsal dengesi bozulan bireyin sağlığı da tehlikeye girecektir. 

Bu nedenle bu dünyada karşılaşılan her türlü olumsuz durumdan insan 
bir ders çıkarmalı, bu yaşadıklarının kendisinin içsel gelişimine katkı 

sağlayacağına inanmalıdır. Kişinin olayların olumlu noktalarını görerek 

bunlardan ders çıkarması ve bu sayede kendi içsel dönüşümünü 

gerçekleştirmesi durumunun pozitif psikolojinin de en önemli konusu 
olduğu düşünüldüğünde Hacı Bayram-ı Veli de şiirinde bu duruma 

işaret etmiştir. İnsanın dünya hayatının temel felsefesinin ilâhi aşk 

üzerine kurulu olduğunu belirten Hacı Bayram-ı Veli, karşılaşılan her 
türlü olumsuzluğun bu dünya hayatı için insanın içsel yolculuğunu 

gerçekleştirmek ve tasavvufi inanışa göre en üst mertebe olan 
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fenafillaha erişmek noktasında önemli bir katkı sağlayacağını 

vurgulamıştır. Bu nedenle insan, olumsuzluklar karşısında yılgınlık 

göstermemeli, aksine bunların kendi gelişimi için bir fırsat olduğunu 
bilerek hareket etmelidir.  
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KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE DİL VE EDEBİYAT 

TERİMLERİNİN ŞİİR UNSURU OLARAK KULLANIMI 

 Orhan Kılıçarslan 

Giriş 

Klasik metinler içinde kelimenin en küçük birimi olan harflerden 
başlamak üzere kelimeler, terkipler, atasözleri, deyimler, kalıp sözler 

ve diğer birleşik yapılar ele alınıp incelenmektedir. Bu yapılar, şiir 

geleneği içinde anlam dünyasının belirlenebilmesi ve bu doğrultuda 
genel bir çerçeve çizilebilmesi açısından önemlidir. İncelenen yapılara 

ilişkin ortaya konulan araştırmalar, aynı zamanda bir eserin 

müellifine/şairine dair de değerlendirmelerin yapılabileceği veriler 

sunmaktadır. Dolayısıyla bir şairin üslubunun teşhis ve tahlil edilmesi 
noktasında bu anlamlandırma çabası önemli bir yerde durmaktadır. Bir 

bütün olarak bakıldığında gelenekte -genellikle- şairin zihninden yazıya 

dökülen unsurların, ince bir dil işçiliği ile işlendiği ilk dikkat çeken 
özelliklerdendir. Şiirin “mevzûn ve mukaffâ ve ma‘nen güzel tahayyülât 

ve tasvîrâtı câmi‘ kelâm” (Şemseddin Sami, 2007:778) olarak verilen 

tarifi temelinden başlayarak en küçük parçası/biriminden bir bütünü 
meydana getiren son unsuruna kadar bu işçiliğin titizlikle devam 

ettirilmeye çalışıldığını söylemek mümkündür.  

Gelenek içinde şiir için yararlanılan unsurlar geniş bir yelpazededir. 

Şairin öncesinde fikir sahibi olduğu, kendi yetenekleri/imkânları ile 
ulaşabildiği veya gelenekte hazır olarak kendisine sunulan 

malzemelerden edindiği bütün bu unsurların şiir dilinde kolaylıkla 

kendine yer bulabildiği görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında klasik 
şiirin anlam dünyasında geniş ana alanlar ve bu ana alanları oluşturan -

daha sınırlı- ikincil alanların var olduğu söylenebilir. Ana alanlarla ilgili 

genel tespitler veya özel/daraltılmış alanlara ait incelemeler, bu anlam 

katmanlarının daha somut şekilde görülebilmesine ve 
yorumlanabilmesine yardımcı olmaktadır. Bu incelemelerden hareketle 

de şairin ilgilendiği ve eserinde kullandığı bütün unsurların bir 

panoraması çıkarılabilmektedir.  

Latince ‘uç, sınır’ anlamına gelen terminus kelimesinin terme biçimiyle 

Fransızcaya geçmiş biçimi olan terim kelimesi “İlim, sanat, spor, 

ticâret vb. özel alanlarda kullanılan ve genellikle belirli bir tek 
kavramın, nesne, olay veya durumun karşılığı olan kelime, ıstılâh” 

(Ayverdi, 2005:3127-3128) şeklinde tanımlanmaktadır. Klasik dönem 
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içinde Istılâhâtu’s-Sûfiyye, Istılâhât-ı Edebiyye gibi belli bir alana ait 

terimlerin açıklandığı eserlere verilen isimlerde geçen ıstılah kelimesi 

de terim karşılığında kullanılmaktadır. Bahsedilen eserleri, genel 
sözlük çalışmalarının terim/ıstılah özelinde daraltılmış versiyonları 

olarak değerlendirmek mümkündür. Bu eserlerin hazırlanması için 

böyle bir çabaya girişilmiş olması, ilgili alana ait metinlerin doğru 

biçimde anlamlandırılması amacına dönüktür.  

Istılah ve bu ıstılahların klasik metinler özelindeki durumu üzerine 

Mine Mengi, “Bugün dilimizde kullandığımız edebiyat terimleri, üç 

ayrı kaynaktan gelmektedir. Söz konusu terimlerin bir kısmı, ıstılahat-ı 
edebiyye olarak bilinen geçmişten günümüze yaşayabilmiş; -çoğu 

Arapça-Osmanlıca terimlerdir” (Mengi, 2000:13) değerlendirmesini 

yapmıştır. Klasik metinlerde bu Arapça terimlerin genel olarak kök 

veya mecazi anlamlarından faydalanılmıştır. Şiir geleneğinde tercih 
edildiği biçimiyle kelime ve terkiplerin tek yönlü terim anlamları 

yanında diğer anlamları da sezdirilmiş, ima edilmiş veya doğrudan 

kullanılmıştır. Tek bir üst başlıktaki unsurlardan oluşmayan bu terimler, 
metinlerde farklı alt başlıklar ile çeşitlendirilmiş, kullanıldıkları 

bağlamlarla birlikte farklı anlam ilgileri kurulmuştur.  

Terim olan kelime veya terkiplerin özel bir alan etrafında toplanması ve 
bu alana özgü iletişimi sağlama amacının bulunması, onların bu 

anlamlarının tek olması gerekliliğini göstermektedir. Buna karşın bir 

alana ait terim olarak kullanılan kelimenin terim anlamı dışında temel, 

yan veya mecazi anlamlarının olması da muhtemeldir. Metinlerde 
kullanılan her kelime ve birleşik yapının anlam alanlarının 

olabildiğince geniş çerçevede ele alındığı klasik şiirde çeşitli edebî 

sanatlar aracılığıyla bu terimlerin diğer anlamlarına yapılan 
göndermelerden de yararlanılmıştır. Teknik bir karşılığı olan ve belli 

bir alan, konu, ilim vb. sınırlılığında kullanılan bir kelimenin geleneğin 

bazı yönlendirmeleri veya geçirdiği değişimler ile birlikte ana 
malzemeler konumuna yükseldiği, edebî metin içerisine dâhil olduğu 

bir süreç söz konusudur. Bu durumun gelenek içinde kazanılmış bazı 

alışkanlıkların tekrar edilmesi yoluyla veya yeni bir zeminin takibi ile 

belirli unsurların kalıp bir yapıya dönüşmesi biçiminde gerçekleştiği 
söylenebilir. Bu incelemede de bahsedilen bu terimlerin klasik şiir 

metinlerinde tespit edilen ve daha çok karşılaşılan örnekleri üzerinden 

değerlendirmeler yapılmıştır. Örneklerin metinler içerisinde dağınık bir 
biçimde bulunması, genelleyici bazı üst başlıklar altında toplanma 

zaruretini doğurmuştur. Bahsedilen bu terimlerden bir kısmının gelenek 

içinde çeşitli zorunlulukların bir sonucu olarak temel anlamları özelinde 
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kullanılması, öte yandan bazı unsurların da edebîlik temelinde ele 

alınmış olması, bir ayrımın yapılmasını gerekli kılmıştır. Aşağıdaki 

beyitte geçen ‘mevzûn, mısrâ ve mazmûn’ kelimeleri edebiyat özelinde 
kullanılan terimlerdir. Tekil olarak ele alındığında terim anlamları ön 

planda olan bu kelimeler aynı zamanda beyit içinde verilmek istenen 

manayı örnekleyen bir durumdadır. Dolayısıyla terim anlamını devam 

ettirmesi yanında artık bu kelimeler beyitte verilen diğer anlam 
katmanının da taşıyıcısıdır. Bir bakıma dış yapıya ait olan ‘mısrâ ve 

mevzûn’ kelimeleri ile şiirde daha deruni çağrışımları olan ‘mazmûn’ 

kelimesi, sahip oldukları anlamlar açısından beyitteki fikri 
desteklemektedir.  

Hünerdür imtizâc-ı ehl-i ‘irfâna sebeb zîrâ   

Dü-mevzûn mısra‘a ülfet viren her yerde mazmûndur  

Belîğ G51/4 

Klasik metinlerde bütünüyle dış yapıya ait olan ve bir unsurun ismi, 

tanımı veya alt başlığı olarak kullanılan pek çok terimin yukarıda 

bahsedildiği şekliyle şiir dilinde kullanıldığından bahsedilmişti. Bu 
durum, şairlerin şiir kurgularında eldeki bütün unsurları metinlerine 

taşıdıklarını göstermektedir. Şairin şiirini meydana getirirken 

başvurduğu unsurların onun muhitinden, mesleğinden, meşrebinden 
ayrı olarak ele alınamayacağını gösteren çok sayıda tanık sunulabilir. 

Gelenek içinde bazı ifade kalıpları bir tarafa bırakılacak olursa dil ve 

edebiyata ait pek çok terimin bazı şairlerde kullanım sıklığının artmış 

olduğu da görülecektir. Bu artış aynı zamanda şiir özelinde kelime ve 
birleşik yapıların edebî bir çerçevede daha çok işlenmesini ve farklı 

anlam katmanlarının oluşmasına imkân sağlamıştır. Dil ve edebiyata ait 

unsurların hem klasik Türk şiirinin anlam katmanlarının 
çözümlenmesi/anlaşılması noktasında hem de bu terimleri belli bir 

sıklıkta kullanan şairlerin üslupları özelinde yapılacak 

değerlendirmelere farklı pencereler açacağı muhakkaktır.    

1. Şiirde dış yapıya ait terimler 

1.1. Nazım birimi ile ilgili terimler 

Klasik Türk şiirinin nazım birimlerinden olan beyit ve beyti meydana 

getiren mısra(lar), diğer pek çok unsurda olduğu gibi şiir dilinin 
benzetme dünyasında yer almıştır. Terim olarak mısra ve/veya beytin 

bir şiir içinde kullanımı, diğer pek çok kelime/ibarede olduğu gibi 

bilinen başka anlamlarının çeşitli edebî sanatlar ile kullanılması 
şeklinde gerçekleştirilmiştir. Mısranın “kapı kanadı” (Pala, 2005:315) 

beytin “ev, hâne…” (Şemseddin Sami, 2007:328), divanın ‘defter, 
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divan’ anlamı yanında aynı zamanda “topluluk, meclis, kurul” (Pala, 

2005:119) karşılıklarının da çağrıştırıldığı aşağıdaki örnekte bu tarz bir 

kullanım söz konusudur. Bir bahar tasvirinin yapıldığı beyitte bu 
mevsime ait özellikler aktarılırken aynı zamanda bir sultan özelinde 

adalet/eşitlik mefhumu da vurgulanmıştır. Bu adalet/eşitlik vurgusu, 

gece gündüz mısrasının beraber olması şeklinde ifade edilmiştir. İlk 

mısrada geçen ‘beyt, dîvân’ kelimeleri, ikinci mısrada geçen terimin bir 
teşbih unsuru olarak kullanımına uygun bir zemin hazırlamıştır. Gece 

gündüz mısrasının beraber olması, bütün unsurların eşitlendiği bir şiirin 

başlangıcı (matla) olarak da değerlendirilebilir ki verilen örnek bu 
durum ile uygunluk arz etmektedir. Beyti oluşturan diğer kelimelere 

bakıldığında terimlerin bir arada kullanımı ile bir tasvirin 

gerçekleştirildiği görülecektir. 

Husrevâ bir beytdür dîvân-ı medhüñde bahâr 
Kim ber-â-ber oldı anda mısra‘-ı leyl ü nehâr     Sehâbî G59/1 

Tespit edilen bir kısım örnekte nazım birimi olarak beyit, kendisini 

oluşturan birbirine denk iki mısra ile -kelimenin temel anlamını da 
çağrıştıracak biçimde- bir kuşun iki kanadı olarak düşünülmüş, çeşitli 

ifadeler bu benzerlik ilişkisi üzerinden verilmiştir. 18. yüzyıl divan 

şairlerinden Belîğ’in şair için hünerin öneminden bahsettiği beytinde 
berceste mısrayı bu seviyeye ulaştıranın (kanatların) mana olduğu 

üzerinde durulmuştur. Yahyâ Bey’in her beytini/şiirini cennet 

bahçesinin bülbülüne benzettiği örnekte de mısraların sözü 

kanatlandırması durumu söz konusudur. Beyitte kuş/beyit ile 
kanat/mısra arasındaki ilişki, kelimelerin nazım birimi ismi olarak 

kullanımına örnek teşkil etmesi yanında terimlerin temel yahut mecaz 

anlamlarının kullanımına da bir örnektir.  

İder elbette hüner şâ‘iri bâlâ-pervâz 

Bâl ü per mısra‘-ı bercesteye ma‘nâdandur Belîğ G78/4 

 
Sanasın bülbül-i bâg-ı cinâna döndi her beytüm 

İki mısra‘dan uçmaga kanad açmış durur gûyâ    

       Yahyâ Bey G1/3 

Arapça ‘rehn’ kökünden “rehin edilmiş, rehin bırakılmış” (Ayverdi, 
2005:2015) anlamlarına gelen merhûn, terim olarak “bir nazım 

parçasının içinde anlamı kendi içinde tamamlanmayıp alttaki beyitlere 

de geçen beyitlerin her biri…” (İpekten, 2003:13) için kullanılan bir 
kelimedir. Merhûn/merhûn beytin verilen terim anlamıyla manzum 

metinler içinde doğrudan kullanıldığı bazı örneklerle 
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karşılaşılmaktadır. Bir eksiklik durumunun söz konusu edildiği 

beyitlerde kullanılan merhûn kelimesi, aynı zamanda bir bütünü 

sağlayan kısım şeklinde anlaşılmaya da müsaittir. Belîğ’in merhûn 
kelimesini terim anlamıyla kullandığı ve “uygun/münasip dostun 

yardımıyla eksik olan tamamlanır ki mazmunun renklisi diğer mısraya 

bırakılanıdır, diğer mısra ile anlaşılanıdır” dediği beytinde kullanılan 

terim ile şiirde bir örneklendirme işleminin yapıldığı da görülmektedir. 

Olur nâkıs mükemmel himmet-i yâr-ı muvâfıkla 

Ki rengînî-i mazmûn mısra‘-ı sânîye merhûndur   Belîğ G51/3 

Beytin gazel, kaside gibi nazım şekillerinde sahip oldukları özellikler 
ile anılan farklı isimleri de manzumelerde geçmektedir. Gazelin matla 

ve/veya makta beyitleri çeşitli benzetme ilgileri kurularak güzellik 

unsurları ile birlikte kullanılmıştır. Bâkî’nin matla kelimesinin kök ve 

temel anlamına da gönderme yaparak ay yüzlü sevgilinin yüzü aydınlığı 
için mihr kelimesini kullandığı beyti bu duruma bir örnektir. Şairlerin 

matla ve makta kelimelerini tanımlarına uygun şekilde bu beyitlerde 

sıklıkla kullandıkları söylenebilir. Kadı Burhaneddin’in bazı 
beyitlerinde terimlere yer verdiği bir gazelinin matla beytinde de benzer 

bir kullanımla karşılaşılmaktadır. Beyitte övgüsü yapılan unsurlar, 

terim özelinde derecesi arttırılarak kullanılmıştır. 

Mihr-i ruhsârını vasf it o mehüñ matla‘da 

Ser-i a‘dâyı nihâyet añasın makta‘da   Bâkî MTL 22 

Matla‘-ı hüsn-i cemâlüñ hüsn-i matla‘dur begüm 
Gîsûlaruñ turreleri hüsn-i makta‘dur begüm 

  Kadı Burhaneddin G1275/1 

Belîğ’in berceste/bercesteli beyit ile sevgilinin dudakları arasında 
kurduğu şeklî benzerliği ifade ettiği beytinde de terimin güzellik 

unsurları özelinde kullanıldığı görülmektedir. Şairin benzer biçimde 

kurguladığı bir başka beytinde ise sevgilinin dudakları iki kızıl lal taşı 
ile beytü’l-kasîde olarak düşünülmüştür. Bu ifadenin kullanılmasında 

manzume içinde öne çıkan bir beytin farklı renkte yazımına gönderme 

yapıldığı da düşünülebilir.  

Beyt-i ber-cestede pinhân olayum za‘f ile ben 
Leb-i la‘lüñ öpeyüm her okudukça anı sen       Belîğ G169/1 

Ebrûlarıyla kıt‘adur ol hatt-ı püşt-i leb 
Ammâ dü-la‘l-i surh ile beytü’l-kasîdedür   Belîğ G48/6 
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Nazım birimlerine ilişkin yukarıda verilen örneklerde görüldüğü gibi 

mısra ve beyit özelinde benzer kullanımların olduğu söylenebilir. 

Geleneğin şiir dilinde tayin ettiği temel kullanımlara uygun olarak 
nazım birimlerinin isimleri de hem terim hem de diğer anlamları ile şiir 

diline dâhil edilmiştir. Bu kullanımları belirleyen durum, terimlerin 

bulunduğu beyitlerdeki hayal zemini ve bu zeminde kullanılan diğer 

kelime kadrosudur. 

1.2. Aruz, redif ve kafiye ile ilgili terimler 

Aruz vezninin kullanıldığı klasik şiir metinlerinde bu veznin hem 

teknik hem de işlevsel bütün unsurlarından faydalanılmıştır. Aruz 
vezninin uygulanmasında sıkça başvurulan unsurların, bahirlerin 

isimleri gibi pek çok terim, doğrudan mısralarda kendine yer bulmuş ve 

bu bağlamda kullanılmıştır. Sünbülzade Vehbî’nin “ey Vehbî, biraz 

olsun hafif bahrinden (olan) vezni (ağırlığını/sıkletini) hafifletmese 
hezeyan söyleyenlerin şiirlerinin sıkıntısı/ağırlığı çekilmez” dediği 

beytinde kullandığı hafîf ve tahfîf kelimeleri müştak kelimelerden 

olmalarının yanı sıra aruz terimlerindendir. Aruz bahirlerinden olan 
hafif bahri beyitte ‘vezn-i hafîf’ terkibiyle kullanılmış ve diğer 

kelimeler ile arasında bir tenasüp oluşturulmuştur. Nitekim tahfîfin, 

‘hafifletme’ anlamındaki mastar karşılığı yanında ilk mısrada geçen 
‘sıklet’ kelimesiyle birlikte düşünüldüğünde -iham yoluyla- aruzda 

“vezin gereği şeddeli bir harfi şeddesiz okumak”(Saraç, 2014:219) 

anlamına gelen terim anlamının da tezat oluşturacak şekilde kullanıldığı 

görülmektedir.     

Sıklet-i nazmı çekilmez hezeyân-gûylarıñ 

Vehbiyâ etmese tahfîf biraz vezn-i hafîf      Vehbî G155/5 

Bahrin “arûz âhenginin ana makamlarından her biri” (Tâhirü’l-
Mevlevî, 2019:31) karşılığı ile manzumelerde daha yaygın olarak 

kullanılan ‘deniz, derya’ anlamının bulunması onu, farklı bağlamlarda 

ele alınmaya müsait kelimeler sınıfına dâhil etmiştir. Örneklerde bahrin 
mısra yahut beyitteki diğer kelimelerle birlikte ele alındığında farklı 

zeminlerde işlendiği görülmektedir. Yahyâ Bey’in bir beytinde aruz 

terimi olan bahr, aynı zamanda coğrafi unsur/terim anlamını da 

çağrıştıracak biçimde kullanılmıştır. Mısranın dile benzetilmesi, ilk 
mısrada kullanılan ‘bahr-i serî’ terkibinin delaletiyle dilin “organ” ve 

“denize uzanmış engebesiz, düz, dar kara parçası” (Ayverdi, 

2005:704) anlamlarının bütününü beyit özelinde mümkün kılmıştır. 

Yahyâ bu gazel ‘aynı gibi bahr-i serî‘üñ 

Hikmet sözinüñ zikrine her mısra‘ı dildür    Yahyâ Bey G105/5 
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Aruz terimi olarak “vezne göre hecelere ayrılmış, taktî edilmiş” 

(Ayverdi, 2005:2136) anlamında kullanılan mukatta, farklı şairler 

elinde benzer şekillerde işlenmiştir. Örneklerde çoğunlukla mukatta 
kelimesinin kök ve terim anlamına paralel şekilde ‘kesmek’ fiilinin 

varlığı dikkat çekmektedir. Bu örneklerde ‘beyit, gazel, şiir 

okumak/demek’ ifadelerinin geçmesi, bir tefahür zemininin varlığını ve 

bu kelimenin daha ziyade şiir özelinde bir kullanımının tercih edildiğini 
göstermektedir. Dolayısıyla beyitteki kelimelerin anlamsal çerçevesi de 

bu noktada çeşitlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında ‘bahr-i mukatta’ 

olarak tekrar eden terkibin tamlanan unsuru, aruz özelindeki ‘bahir’ 
anlamında da değerlendirilmeye uygundur. Ravzî’nin hemşehrisi Zâtî 

ile aynı kafiyede söylediği ve onu ismen andığı beytinde bahr-i mukatta 

ile diğer bazı kelimeler mütenasiptir. Benzer bir değerlendirme Zâtî’nin 

beyti için de yapılabilir. 

Yaşum deñizin kesse ol İskender-i devrân 

Bir hûb gazel dirdüm aña bahr-i mukatta‘  Zâtî G621/4 

Kesdi sözini Zâtî revân söylemez oldı  

Ravzî aña bir beyt okıdum bahr-ı mukatta‘ Ravzî G370/5 

Aruz unsurlarından olan ve aruzla yazılan şiirlerde sıklıkla başvurulan 
imale, vasl, med, zihaf gibi unsurların da çeşitli bağlamlarda işlendiği 

ve terim anlamlarıyla kullanıldığı örnekler mevcuttur. Diğer terimlere 

benzer şekilde bu unsurlara isim olan kelimelerin de kök anlamlarının 

yaygın kullanımı çoğu örnekte önde olsa da beyitte yer alan diğer 
kelimelerle terim anlamlarının da çağrıştırıldığı görülmektedir. Kadı 

Burhaneddin’in ‘nazm, nesr’ gibi formları anarak gözyaşlarının 

çokluğunu ifade ettiği bir beytinde aruzda kusur olarak kabul edilen 
zihafın kullanımı bu duruma bir örnek teşkil etmektedir. Genel durumu 

açısından nesir, ifade aracı olarak nazma göre hareket alanı daha geniş 

bir formdur. İfade nazma sokulduğunda bazı kusurlarının ortaya 
çıkabileceğinden bahseden şair için bir aruz terimi olan zihafın 

kullanımı, söylemek istediğini aktarabilmesi açısından uygun bir zemin 

hazırlamıştır. 

Nazm ideli gözlerümüñ nesrini 
Saldı yüregüme hezârân zihâf    Kadı Burhaneddin G987/9 

Zâtî’nin sevgilinin dudağı vasfında söylediği ve aynı zamanda bu unsur 

özelinde kafiye ve redif tercihlerini açıkladığı beytinde ‘mükerrer, şîrîn, 
şekker’ gibi dudak(lar) özelinde sıkça başvurulan sıfatların kullanıldığı 

görülmektedir. Bâkî ise sevgilinin parlak yüzünün övgüsü ile 
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başlayacağı şiirinin matlası için kafiye yapacağı kelimeleri bir mısrada 

sıralamıştır.   

La‘l-i nâbuñ yâdına ey husrev-i hûbân didüm 
Bir mükerrer kâfiye şîrîn gazel şekker redîf   Zâtî G637/4 

Ruhlaruñ şevkıne matla‘ diyelüm kâfiyeler 

Mâh-ı tâbân ile hûrşîd-i dırahşân olsun              Bâkî G354/3 

1.3.  Nazım şekilleri ile ilgili terimler 

Dış yapıya ait unsurlardan olan nazım şekillerinin isimleri, 

manzumelerin sadece başlıklarında kullanılmamıştır. Bu 

kelimeler/birleşik yapılar, nazım şekillerine verilen isim karşılığı 
yanında kök ve diğer anlamları ile de şiir metnine dâhil edilmiştir. 

Manzumelerde, özellikle şairler arasındaki karşılaştırma, meydan 

okuma gibi mevzular içinde nazım şekillerine ait terimlere göndermeler 

yapılmıştır. Kendi penç beytini/gazel(ler)ini Nizâmî’nin hamsesine 
denk gören Sünbülzâde Vehbî, bu düşüncesini Nizâmî’nin de inkâr 

etmeyeceği düşüncesindedir. Genel bir şair tavrının görüldüğü bu 

beyitte gazel ve mesnevi nazım şekilleri, karşılaştırmanın temel 
unsurları olarak kullanılmıştır. Benzer bir söyleyiş, Âşık Çelebi’nin ‘el, 

dest, pençe, barmak’ kelimelerini bir arada kullandığı beytinde de 

bulunmaktadır:  

‘Adîl-i hamsesidir penc-beyt bir gazelim 

Bu müdde‘âmı Nizâmî de eylemez inkâr      Vehbî K63/86 

 

N’ola ‘Âşık bursa beş beyt ile hamse pençesin 
Düz degil beş barmak elde dest-ber-bâlâ-yı dest       Âşık G114/6 

Sâbit’in bir beytinde tahmis nazım şekli, şairin kendi şiirinin övgüsünü 

yapma maksadıyla kullanılmıştır. Bir nazım şeklinin ismi olarak 
kullanılan tahmis, beyitteki diğer kelimelerle birlikte 

değerlendirildiğinde şibh-i iştikak vasıtasıyla farklı göndermelere de 

imkân sağlamaktadır. Tahmîs (تخميس) kelimesi yanında beyitte 
kullanılan ‘meşâm, tâze kahve, bûy-ı nefîs vir-’ gibi kelime/terkipler, 

Kâmûs’ta“Ve bu şiddet ma‘nâsındandır; leblebi ve kahve kavurmasına 

 ”ve giderek mahalline ıtlâkı bu ma‘nâya mebnîdir [taḥmîs] تَْحِميس  

(Mütercim Âsım, 2013:2594) karşılığı olan tahmîs (تحميس) kelimesinin 
de beyit özelinde çağrışımına imkân sağlamıştır. Nâbî’nin aynı nazım 

şeklini müstezad ile birlikte kullandığı ve tariflerini yaptığı beytinde ise 

bu iki nazım şekli, giyim kuşam terimleriyle birlikte ele alınmıştır. 
Beyitte tahmis için şiire ‘câme vü destâr giydirür’ ifadesinin, 
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‘ziyadeleşmek, artmak’ mastarından elde edilen müstezad kelimesi için 

ise kefş kelimesinin kullanılması, aynı zamanda bu nazım şekillerinin 

biçimsel yapılarıyla1 da uygunluk arz etmektedir. Yahya Bey’in 
müstezad kelimesini kullandığı ve sevgilinin inadını anlattığı beytinde 

kelimenin temel anlamı yanında şeklî yönden terim anlamının 

çağrıştırıldığı da söylenebilir.  

Meşâmm-ı câna virür tâze kahve bûy-ı nefîs 
‘Aceb mi ehl-i tıbâ‘ şi‘rüm itseler tahmîs Sâbit G152/1 

 

Tahmîs şi‘re câme vü destâr giydürür 
Pâyına lîk kefş yapar müstezâd iden  Nâbî G575/6 

 

Söylesem her sözüme dilber ‘inâd eyler benüm 

‘Işkumı bu şîve ile müstezâd eyler benüm  
     Yahyâ Bey G285/1 

Şairler nezdinde şiirde taze mana/mazmunun bulunması, onu 

benzerlerinden ayıran en önemli unsurlardandır. Bu özellikte olan 
beyitler için kıymet bakımından karşılaştırmalar yapılsa da ifadede 

yeterli olmaz. Nâbî’nin “içinde kulağın işitmediği taze bir mana var ise 

şiir kıtası elmas parçasından hoştur” dediği beytinde böyle bir durum 
söz konusu edilmiştir. Şair beyitte geçen iki kıta kelimesinin ilkinde 

kelimenin bir nazım şekli ismi olan karşılığını ikincisinde ise temel 

manası olan ‘parça’ anlamını bir arada kullanmıştır.  

Var ise zımnında bir nâ-gûş-zed ma‘nî-i ter 
Kıt‘a-i eş‘âr hoşdur kıt‘a-i elmâsdan  Nâbî G549/2 

Nazım şekillerinin isimlerinden bir kısmı, bentleri meydana getiren 

mısra sayılarına göre adlandırılmıştır. Bilindiği üzere murabba dört 
mısralı bentlerden oluşan şiirler iken muhammes beş mısralı bentlerden 

oluşan nazım şeklinin ismidir. Zâtî’nin “sofu bugün bizi ayıplamasın, 

dün gece halvette müselles (bir tür şarap) içip murabba okurdu” dediği 
beytinde geçen terimleri de bu bağlamda değerlendirmek mümkündür. 

Sözlüklerde “taze şaraba bazı otlar karıştırılarak üç kere tasfiye 

olunup çekilen şaraptır. İçilmesi haram sayılmaz” (Onay, 2000:339) 

biçiminde tanımlanan müselles kelimesi, “üç cüz’den bir cüz’”  
(Mütercim Âsım, 2013:837) anlamında ‘suls’ mastarından bir 

kelimedir. Öte yandan “mus. her bendi üç mısralı olan güfte” (Ayverdi, 

                                                
1 Müstezat ve tahmisin özellikleri için bkz. Haluk İpekten (2003).  Eski Türk Edebiyatı 
Nazım Şekilleri ve Aruz. Dergâh Yayınları. İstanbul: s. 33-38/100-101. 
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2005:2231) anlamında terim olarak da bir karşılığı vardır. Beyitte geçen 

murabba kelimesi ile birlikte düşünüldüğünde daha zengin bir anlam 

katmanı ortaya çıkmaktadır. Halvet kelimesi, “çevre ile her türlü 
ilişkiyi kesip yalnız kalma, tenhaya çekilme” (Ayverdi, 2005:1161) 

anlamı olan bir kelimedir. Birlik ve müselles (üçlü) kelimeleri bir araya 

geldiğinde ‘murabba okumak’, şairin söz hüneri bakımından 

değerlendirilebilir. 

Bu gün bize ta‘n eylemesün dün gice sofî 

Halvetde müselles içüb okurdı mürebba‘               Zâtî G621/3 

Edebî metinlerde sevgilinin hat ve kaşları arasında beyitlere yansıyan 
kullanımlar kıta, murabba gibi nazım şekilleri ile ifade edilmiş, bu 

şekiller üzerinden benzetmeler yapılmıştır. Vehbî’nin sevgilinin kaşları 

ile hatlarını çeşitli edebiyat terimleri üzerinden yorumladığı beytinde 

bu durum örneklendirilmiştir. Belîğ’in bir beytinde ise kaş ve hat 
arasında nazım şekilleri üzerinden kurulan ilişki murabba/rubai 

bahsinde meşhur bir isim olan Hayyam karşılaştırması üzerinden 

verilir. Behiştî ise “Behiştî, sevgilinin dudakları (etrafındaki) ayva 
tüylerini iki mısra ile nazm ettin. (Sanki) can levhası üzerine bir güzel 

ferd eyledin” dediği beytinde bir başka güzellik unsurunu hatt-ferd 

özelinde ifade etmiştir. 

Ebrûları şeh-beyt-i cemâle iki mısra‘ 

Ol matla‘ı tazmîn ile hat kıldı murabba‘   Vehbî G145/1 

  

Hat-ı leb böyle mevzûn nakş olaldan levh-i rûyında 
O çâr-ebrû güzel Hayyâmı geçmişdür murabba‘da 

Belîğ G177/2 

Hatt-ı la‘l-i yâri nazm itdüñ iki mısra‘ ile 
Levh-i cân üzre Behiştî bir güzel ferd eyledüñ  

                 Behiştî G264/5 

Doğrudan doğruya nazım şekilleri içine dahil edilemese de eserlerin 
yazımında başvurulan manzum ve mensur formlar da güzellik unsurları 

bağlamında işlenmiştir. Böyle bir kullanıma örnek, Gelibolulu Âlî’nin 

nazım ve inşada asrının eşsizi olduğunu mürettep bir leff ü neşr ile ifade 

ettiği beytinde vardır.  

Dem-â-dem dürr-i dendânuñla hattuñ vasf ider ‘Âlî 

Ferîd-i ‘asrdur hem nazma hem inşâya mâlikdür      Âlî G298/5 
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2. Şiirde içyapıya ait terimler

2.1. Nazım türleri ile ilgili terimler 

Klasik metinler içerisinde kullanılan unsurlardan bir kısmı sınırlı bir 
çerçevede ele alınırken bir kısmı ise edebî bir tür tasnifine dâhil 

edilebilecek hacimde olabilmektedir. Bir manzumenin beyitleri 

arasında bir türün yardımcı unsurlarının işlendiği ve bu yardımcı 

unsurlar vasıtasıyla ilgili nazım türüne özel bir göndermenin 
oluşturulduğu söylenebilir. Bazı örneklerde ise nazım türünün ismi 

doğrudan mısra/beyit içerisinde verilmektedir. Beyânî’nin “Beyânî 

şiirini her gören kıskançlık kadehinin (şarabının) mesti olur, galiba 
şiirlerinin her beyti sâkînâmedir” dediği beytinde kıskançlığın kadehe 

(şaraba) teşbihi, şiir övgüsü noktasında şairin her beytinin bir sakiname 

olduğu mübalağası ile birleşir. 

Her gören şi‘rüñ Beyânî mest-i câm-ı reşk olur 
Var-ısa eş‘âruñuñ her beyti sâkî-nâmedür       Beyânî G242/5 

Şairlerin rağbet ettikleri türlerden olan muamma, “usulüne göre 

düzenlenmiş ve çoğu defa bir ada gönderme yapan bilmece, 
yanıltmaca” (Akkuş, 2007:169) olarak tanımlanmaktadır. Tür tanımı 

yanında muamma, bazı örneklerde “kör olmak, körleşmek…, gizlemek, 

kapalı/gizli hâle getirmek” (Mutçalı, 2012:645-646) kök anlamıyla da 
kullanılmıştır. Aşığın bedeni/varlığı üzerine çoğunlukla zayıflık ve 

hatta yokluk üzerinden yapılan tasavvurlar, uygun bir benzetmelik olan 

muammaya sıklıkla başvurulmasını doğurmuştur. Klasik metinlerde bu 

kullanıma ilişkin pek çok örnekle karşılaşmak mümkündür. Belîğ’in 
beyte gizlenmiş ve bir harf delaletiyle ortaya çıkıp görünür kılınacak 

olan perişan olmuş teni için ‘muammaya dönmek’ ifadesini kullandığı 

aşağıdaki örnek bu doğrultudadır. Yahyâ Bey’in, “halktan gizlenelim, 
dünyayı terk edenlerden olalım, hüzün evimiz içinde muamma olalım” 

dediği beytinde de benzer bir kullanım vardır. Şairin uzlete çekilmeyi 

salık verdiği beyitte Hz. Yakub’un Hz. Yusuf’tan ayrı düştükten 
sonraki evi için kullanılan beyt-i ahzân terkibindeki beyit kelimesinin 

terim olan anlamı ile ‘gizlen-’ ve ‘muamma ol-’ ifadeleri bir tenasüp 

oluşturmaktadır. Aynı şairin bir başka beytinde ise ‘kendini 

göstermemek, gizlenmek’ durumu ‘nihân olma- ve âşinâ olma-’ 
ifadeleri ile muamma özelinde ele alınmıştır. Avnî’nin sevgilinin 

övgüsü için gazel tarzını tercih ettiğini söylediği beytinde ise yüz, kök 

anlamı itibariyle matlaya; ağız ise muammaya benzetilmiştir.  
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Ten-i pür-za‘fuma bir harf ile eylerler istidlâl 

Hemân nâm u nişânum mahv olup döndüm mu‘ammâya 

               Belîğ G195/7 
Halkdan gizlenelüm târik-i dünyâ olalum 

Beyt-i ahzânumuz içinde mu‘ammâ olalum  

              Yahyâ Bey G289/1 

Kendüyi eyler mu‘ammâ gibi beytinde nihân 
Sofî-i sâfî bege paşaya olmaz âşinâ   

          Yahyâ Bey G7/4 

‘Avnî señi medh eyledi çün tarz-ı gazelde 
Matla‘ dedi yüzüñe vü agzuña mu‘ammâ     Avnî G1/5 

Önemli bir hadise, doğum/ölüm, mimarî bir eserin inşası gibi çeşitli 

konularda düşürülen tarihler, inişli çıkışlı dönemleri olmakla birlikte 

revacını kaybetmeyen bir hüner olarak dikkat çekmektedir. Çeşitli 
vesilelerle düşürülen tarihler, hem tarihlendirme hem de bu 

tarihlendirme aşamasında edebî bir metnin ortaya çıkarılması açısından 

önemlidir. Gelenek içinde tarih yazıcılığına her dönem rağbet olmuş ve 
zamanla hemen her olay, sıradan mesele için tarihler düşürülmüştür. 

Sünbülzade Vehbî’nin ‘sühan’ redifli kasidesinde zamanın bir kısım 

‘hezeyan söyleyen’ şairlerini eleştirdiği bir beytinde tarih düşürmenin 
hünerden çıkarak her kimse/şey için yazılmasının doğru olmadığı ifade 

edilmiştir. Bu tavırda olan şairlerin söz/şiir(ler)i bir mevta hükmünde 

olacaktır.  

Kim vefât etse kazıp seng-i mezâra târîh 
Cönk ü tûmârın eder mahşere mevtâ-yı sühan  Vehbî K64/65 

2.2. Belâgat ile ilgili terimler 

2.2.1. Fesahat, beyân ve me‘ânî kısmı ile ilgili terimler 

Gelenekte şairlerin ana unsur olan söze, kelama dair değerlendirmeleri 

hemen her nazım şeklinde görülebilen bir durumdur. Sözün temelde 

fasih olmak şartı yanında zamana ve zemine uygun şekilde ifade 
edilmesi olarak tanımlanan belagat ve bütün alt başlıkları şiirde sıkça 

anılmıştır. Özellikle şairlerin diğer beyitlerden farklı olarak daha çok 

söz, şiir üzerine değerlendirmelerini yaptıkları mahlas beyitlerinde bu 

unsurlara ilişkin kullanımlar yoğunlaşmaktadır. Belagatin fesahat 
temeli dışında beyân, me‘ânî ve bedî bölümleri, sözü çeşitli açılardan 

ele alarak inceleyen diğer kısımlarıdır. Belagat ve alt başlıklarına ilişkin 

terimler, şiirin belagat alanında sıkça kullanılmış ve şiir malzemesi 
olarak farklı hayallerin ifadesinde temel unsurlardan olmuşlardır. 
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Belagatin temel şartlarından ve mutlak surette ele geçirilmesi gereken 

bir alan olan fesahat, şairler için de merkezdedir. Sehâbî’nin ‘şi‘rüm’ 

redifli gazelinde -şekil özelliklerinden hareketle- harflerden başlayarak 
bir beytin bütününe yayılan teşbihler, fesahat mülkünün kuşatılıp ele 

geçirilmesi özelindedir. Savaş alanında bulunması mümkün bütün 

unsurların, o meydanın savunulması veya ele geçirilmesi esasına göre 

hareket etmesine benzer şekilde şiir de bütün teçhizatıyla fesahat 
mülkünü kuşatmaya asker çekmelidir. Bursalı Rahmî’nin “Rahmî 

(senin) dudağını beyan etse şaşılmaz, zira fesahat ehlinin sözü Belîğ 

(belagatli) olur” dediği beytinde ise ‘hadîs, beyân kıl-, kelâm, ehl-i 
fesâhat, belîg’ kelimeleri, bir güzellik unsurunun etrafında toplanmıştır. 

Sevgilinin ağzı/dudağı özelinde düşünüldüğünde ‘yokluk’ ilgisinin 

‘belîğ’ kelimesi ile verilmeye çalışıldığı söylenebilir. Diğer taraftan 

ağız için istiare vasıtasıyla la‘lin kullanılması, beliğ sıfatını örneklemesi 
bakımından da yorumlanabilir. 

Elifler nîze mîmi bir dogan her beyti bir safdur 

Fesâhat mülki teshîrine çekmiş ‘askeri şi‘rüm    Sehâbî G267/6 

Rahmî hadîs-i la‘lüñi kılsa n’ola beyân 

Zîrâ kelâm-ı ehl-i fesâhat olur belîg Rahmî G107/5 

Şiir dilinde kelimelerin farklı anlamlarının mısra/beyitte kullanılan 

diğer kelimelerle bir birliktelik oluşturması ile başka anlam alanlarının 

açıldığı ve bu tercihin yaygın bir durum olarak tercih edildiği 

görülmektedir. Aşağıdaki ilk örnekte belagat tarihinde önemli bir yeri 
olan Miftâhu’l-‘ulûm ve müellifi Sekkâkî anılırken bu ilme ait terimlere 

de yer verilmiştir. Sehâbî’nin “ey vaiz, aşkın manaları beyana gelse idi 

Miftâh sahibi bu faslı açardı” dediği beyitte kelimelerin anlamları 
farklı ilgiler etrafında toplanmıştır. ‘Ma‘nâ’ kelimesinin çoğulu olan 

‘me‘ânî’, iham-ı tenasüp yoluyla ‘belagatin bir şubesi olan kısım’ 

anlamıyla da kullanılmıştır. Beyitte bulunan ‘beyân, bâb ve feth eyle-’ 
gibi diğer kelimeler de bu anlam alanını desteklemektedir. Kadı 

Burhaneddin’in beyan, meani ve bedi kelimelerini bir arada kullandığı 

bir beytinde de belagat ilmi kadrosundan olan kelimelerin anlamları 

ikili bir yapıdadır.  

Beyâna gelse idi vâ‘izâ me‘ânî-i ‘ışk 

Bu bâbı eyler idi feth sâhib-i miftâh  Sehâbî G46/3 

Bedî‘ olmaz me‘ânî çün beyândur 

Bu sırrumuz gözüñüze ‘ıyândur      Kadı Burhaneddin G291/1 
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Klasik metinlerde belagatin bir bahçeye teşbih edildiği ve bu teşbih 

üzerinden mütenasip kelime kadrosunun kullanıldığı pek çok örnekle 

karşılaşılmaktadır. Ahmedî’nin kendisini belagat bahçesindeki bülbüle 
benzettiği ve kendisine çirkin sesli diğer kuşların dil uzatmasının garip 

olmayacağını söylediği beyitte de böyle bir tablo çizilmiştir. Garib’in 

bir belagat terimi olarak “çok az kullanılması sebebiyle mânası kolayca 

anlaşılmayan kelime” (Elmalı ve Arslan, 1996:374) tanımı ve bu 
kelimelerin kullanıldığı genel durumun da garabet olarak 

adlandırılması beyit özelinde düşünülebilir. Belagat özelinde benzer bir 

bahçe tasviri, Bursalı Rahmî’nin, “Rahmî’nin bülbül tabiatı, belagat 
bahçesi içinde (senin) dudağının vasıflarını söyleyip renkli/hoş bir 

biçimde anlatmış” dediği beytinde de vardır.   

Çün oldı bâg-ı ma‘ânîde Ahmedî bülbül 

Degül garîb dil uzatsa aña zâg u gurâb             Ahmedî G70/7 
 

Belâgat bâg u râgı içre tab‘-ı bülbül-i Rahmî 

Lebüñ vasf eyleyüp rengîn-edâlarla beyân itmiş Rahmî G103/5 

Belagatin fesahat bahsi içinde hem kelime (tenâfür-i hurûf) hem de söz 

diziminin (tenâfür-i kelimât) fesahati açısından ele alınan ve fesahati 

bozan durumlardan biri olan tenafür, belagat terimlerinin çeşitli edebî 
sanatlar ile zengin anlam katmanları oluşturmasına verilebilecek 

örneklerden bir diğeridir. ‘Nefret etmek, uzaklaşmak’ anlamlarındaki 

‘nefr’ kökünden gelen tenâfür, Nâbî’nin “doğruluk sözüne ikiyüzlülük 

sözlerini katmasalar halk içinde böyle birbirinden nefret etme, 
uzaklaşma (durumu) ortaya çıkmazdı” dediği beytinde bu doğrultuda 

bir kullanım söz konusu edilmiştir. 

Tenâfür itmez idi halk içinde böyle zuhûr 
Makâl-i sıdka hurûf-ı nifâkı katmasalar    Nâbî G206/2 

2.2.2. Bedî kısmı (edebî sanatlar) ile ilgili terimler 

Klasik metinlerde belagatin beyan ve meânî bölümleri dışında kalan 
bedî bölümüne ait terimler arasında sözü mana, lafız veya her iki açıdan 

da güzelleştiren edebî sanatların doğrudan isimleri ve/veya diğer 

unsurlarının isimleri vardır. Tespit edilen bazı örneklerde ise bir edebî 

sanat veya bu sanatlara ait terimler kullanılırken aynı zamanda beyit 
içerisinde bu sanatın bir örneği sunulmuştur. Başka bir deyişle beyitte 

bulunan edebî sanatın ismi açık bir biçimde verilmiştir. Sözün farklı 

ifade yollarının incelendiği beyan kısmı altında bulunan mecaz, teşbih, 
istiare ve kinaye sanatları da bir bütünlük oluşturulması amacıyla bu 

kısımda ele alınmıştır. Özellikle temel anlamlarıyla hakikat-mecaz 
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karşıtlığının sözde/şiirde birbirini destekleyen durumlarına ilişkin pek 

çok kullanım vardır. Sünbülzâde Vehbî bir beytinde, beyan kısmı içinde 

yer alan sanatları sözün ifadesi zemininde cârî/geçerli unsurlar olarak 
tarif eder. Şairin “(dosdoğru olan) mecaz köprüsünden geçilmediğinde 

boyun köprü kemeri gibi iki büklüm olunacağını” anlattığı ve ‘el-

mecâzu kantarati’l-hakîka-mecaz hakikatin köprüsüdür’ sözüne 

göndermede bulunduğu beytinde de mecaz ile hakikatin durumu ve bu 
iki temel unsurun aralarındaki ilişki bir mesel üzerinden verilmiştir. 

Azmizâde Hâletî’nin mecaz ve hakikat arasındaki ilişkiyi ifade ettiği 

beyti de yukarıda geçen ifadenin tercümesi mahiyetindedir. 

İsti‘ârât u kinâyât u hakîkatle mecâz 

Dâ’imâ olmadadır cârî-yi mecrâ-yı Sühan Vehbî K64/28

Lâyık mı güzâr etmeyesin cisr-i mecâzı 
Ham oldu kadiñ kantara-yı pül gibi hayfâ  Vehbî TcB (68) 

Güzer it Hâletî mecâzîden 
Çünki olmışdur ol hakîkate pül   Azmizâde Hâletî G485/5 

Hakikat ve mecaz şiirde doğrudan ifadeler yanında belli benzetmeler 

aracılığıyla da kullanılmaktadır. Nâbî’nin hakikati sakiye, mecazı ise 
bir mahal özelinde meyhaneye benzettiği beytinde ifade açısından 

temel konumda olan bu kavramlar, şuurun/uyanıklığın eleştirisi için 

karşılaştırmalı olarak kullanılmıştır. Sâbit’in “elinde şarap kasesini 

kinaye ile gösterip Sâbit’in ciğeri hararetini ima eder” dediği beytinde 
de kinaye ve onun alaka yönüyle alt bir ifade biçimi olarak tanımlanan 

tariz, benzer bir şekilde geçmektedir. Beyitte yukarıda bahsedildiği gibi 

kinaye ve tarizin bir bakıma tanımları, kullanılan diğer unsurlar (kâse-i 
mey/hararet-i ciger-i Sâbit) ile birlikte örneklendirilmiştir.  

Alursa deste sâkî-i hakîkat câm-ı ihsânın 

Harâbât-ı mecâzistânda bir huşyâra yer kalmaz   Nâbî G283/2 

Elinde kâse-i mey gösterüp kinâye ile 

Harâret-i ciger-i Sâbite ider ta‘rîz   Sâbit G176/5 

Edebî sanatların şiir içindeki tarif veya kabullerine ilişkin bir başka 
örnek Nâbî’nin kinaye ve istiareyi güzellik ve unsurları özelinde ifade 

ettiği beytinde bulunmaktadır. Şairin “Nâbî, kinaye beyit kaşının 

rastığıdır, sade kelamda istiare gibi güzellik olmaz” dediği beytinde 
kinayenin hakikat ile olan ilişkisi yanında sözü kıymetlendiren mecazi 
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(süs) tarafına, istiarenin ise sade sıfatıyla anılan söz içinde fazlalığın bir 

tarafa bırakılması özelliğine/tarifine vurgu yapılır.  

Kinâye vesme-i ebrû-yı beytdür Nâbî 
Kelâm-ı sâdede hüsn olmaz isti‘âre gibi             Nâbî G831/9 

Beyan kısmı içinde ele alınan teşbih, sık kullanılan bir sanat olması ve 

türlerinin fazlalığı ile ön plandadır. Bu sanatın genel tarifinde yer alan 

dört unsurun sanatın icrasında farklı şekillerde/tercihlerde kullanılması, 
hem sanatın istiare ile olan ilişkisi ile yeni bir alan oluşturması hem de 

bahsedilen teşbih çeşitlerinin ortaya çıkması açısından önemlidir. 

Teşbihin unsurlarından olan benzetme yönünün (vech-i şebeh) hemen 
anlaşılabilir bir durum/nesneden seçilmesi yahut bu durumun zıddı, 

ortaya çıkan teşbihe ilişkin de bir değerlendirme alanı oluşturmaktadır. 

Teşbihin iki asıl unsurunun kullanılması sanatı farklı bir seviyeye -belîğ 

bir seviyeye- taşıdığı gibi benzetme yönünün ifade edilmemesi de 
teşbihin mücmel sınıfına dâhil edilmesini doğurur. Teşbihin türlerine 

ilişkin genel değerlendirme, “mücmel teşbih mufassal, müekked teşbih 

mürsel olan teşbihten daha Belîğ, yani belâgat açısından daha 
değerlidir” (Saraç, 2015:131) şeklindedir. Dolayısıyla şairlerin teşbihin 

önemli unsurlarından olan ve benzeyen ile kendisine benzetilen 

arasındaki ilgiyi somutlaştıran benzetme yönüne ilişkin vurguları da bu 
doğrultuda dikkat çekicidir. 

Teşbihlerde temel bir pozisyonda olan benzetme yönünün kuvvet veya 

zayıflığına ilişkin kimi örneklerde bu unsurdan terim olan şekliyle 

bahsedilmektedir. Nâbî’nin, “ay, (kendisini) güzellerin yüzüne 
benzetmeye heves etse de dolunay olmadan (dolunay hâline gelmeden) 

bir benzetme yönü bulamaz” dediği beytinde böyle bir kullanım vardır. 

Beyitte yaygın olarak güzelin/sevgilinin yüzünün aya benzetilmesi 
durumu söz konusu edilmiş; ancak tersten bir bakış ve biraz da 

mübalağa ile benzetme yönü vurgulanmıştır. Vehbî’nin “vech-i şebehin 

(benzetme yönünün) en güzeli bilinmez ise sözün gönül süsleyen yüzü 
(söz) neye benzetilebilir” biçiminde çevrilebilecek beytinde de benzer 

bir durum söz konusudur. Her iki örnekte de teşbihin bir unsuru olan 

benzetme yönü (vech-i şebeh), şiir malzemesi olarak diğer yardımcı 

unsurlar ile birlikte kullanılmıştır. 

Rûy-ı hûbâna teşebbühe heves itse de meh 

Bulamaz bedr-i tamâm olmayıcak vech-i şebeh   Nâbî G663/1  

 
Ahsen-i sûret-i vech-i şebehi bilmeyicek 

Neye teşbîh olunur vech-i dil-ârâ-yı sühan  Vehbî K64/29 
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Teşbîh ü tevriye suhene hüsn ü ân virür 

Envâ‘-ı  isti‘âre  beyâna  medâr  olur   Kânî K31/26 

Manevî sanatlardan olan mübalağa, farklı kaideler etrafında şekillenen 
türleri ve genel olarak tarifi ile şiirde anılan edebî sanatlardandır. 

Nâbî’nin zamane eleştirisi yaptığı ve “ey Nâbî, zamane ihlas davasında 

bulunursa (onların) lafına sözüne inanma hepsi mübalağadır” dediği 

beytinde mübalağa, sanat anlamı yanında ‘abartma’ ve ‘yalan söz’ 
çerçevesinde de değerlendirilebilecek bir bağlamdadır. Vehbî’nin 

‘Allah’ın ihsanlarının çokluğunu’ ifade sadedinde söylediği beytinde 

ise mübalağanın bir türü olan iğrak söz konusu edilmiştir. Mübalağanın 
bu derecesinin tercih edilmesi, beyitte ifade edilen husus açısından 

önemlidir ve bir bakıma mübalağanın bu türünün bir tarifidir. Allah’ın 

lütuf ve ihsanlarının çokluğunun deniz ve denize ait unsurlar üzerinden 

verilmesi, ‘gark’ (batma) kökünden bir kelime olan iğrâkın seçimini bu 
kelimelerle tenasüp oluşturması açısından makul bir seviyeye 

taşımıştır. 

Zamâne da‘vî-i ihlâs iderse ey Nâbî 
İnanma lâf u güzâfına hep mübâlagadur  Nâbî G196/5 

Emvâc-ı yem-i lutf-ı Hudâ vasfa gelir mi 
Bir katre degildir ne kadar eylesem igrâk Vehbî G162/2 

Tanımı, “aralarında anlam bakımından -tezadın dışında- bir ilişki 

bulunan iki veya daha fazla kelimeyi bir ibarede toplamak” (Saraç, 

2015:160) olan ve mürâat-i nazîr, telfîk, mütenâsib adlarıyla da anılan 
tenasüp için Vehbî bir beytinde sanatın genel tarifine dönük olarak da 

yorumlanabilecek bir ifade kullanmıştır. Tenasüp sanatıyla kalemini 

(hakikatte sözünü) ele geçiren, elde tutan şair beyitte tenasüp kelimesi 
yanında ‘derdest et-’ ve ‘yakışdır-’ fiilleri ile de bu sanatın tarifini 

desteklemiştir. İkinci mısradaki akis sanatı ile tenasübün terim anlamı 

dışındaki ‘uyma, uygun olma’ karşılığına uygun bir kullanımın olduğu 
da söylenebilir. Tenasübün isimlerinden olan mürâat-i nazirin doğrudan 

anıldığı ve bir uygunluğun bedî özelinde verildiği bir örnek ise Kadı 

Burhaneddin’in güzellik unsurlarını topladığı beytinde bulunmaktadır. 

Tenâsüb san‘atıyla hâmesin der-dest edip Vehbî 
Yine ma‘nâyı lafza lafzı ma‘nâya yakışdırmış Vehbî G127/7 

Saçı hindû gözi türkî bili hat ağızı nokta 
Bedî‘ olmaya zîrâ ki mürâ‘ât-i nazîr olmış 

 Kadı Burhaneddin G1135/2 
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Lafza dayalı sanatlar içerisinde önemli bir yerde bulunan ve şairler 

nezdinde makbul bir konumda olan cinas, pek çok alt türü ile sıklıkla 

başvurulan edebî sanatlardandır. Cinasa sadece kelime oyunları 
amacıyla başvurulmadığı, lafza ait hünerlerden olması yönüyle aynı 

zamanda ses ve ahengi ilgilendiren özelliklerinden dolayı da tercih 

edildiği görülmektedir. Bir alt türü olarak değerlendirilen iştikak sanatı 

da dâhil edildiğinde cinasın bir beyit için sesin bütün unsurlarını 
kullanmaya yardım eden bir sanat olduğu söylenebilir. Gelenek içinde 

şiiri oluşturan hemen bütün unsurlardan şiirin ses ve anlam 

katmanlarına katkılar sunması yönüyle yararlanıldığı düşünüldüğünde 
cinasın bu yöndeki katkıları daha da belirginleşecektir. Nâbî’nin cinasın 

kelama/söze meydan genişliği verdiğini söylediği beytinde yaptığı 

değerlendirme, cinasın işlevi üzerine bir değerlendirmedir. Buna göre 

cinas, ses yanında anlam tarafında da farklı anlam katmanlarının 
oluşmasına yardımcı olmaktadır. Beyitte cinas ile vüs‘at (genişlik) 

kelimesi etrafında verilen olumlu değerlendirme ile cinasla müştak olan 

mücânis kelimesi ve teng (dar, darlık) kelimelerinin bir arada ele 
alınması, bir terimin şiir unsuru olarak kullanımının zeminini gösteren 

bir başka örnektir. 

Nâbî kelâma vüs‘at-i meydân virür cinâs 
Çün teng ola zemîn mücânister istemez  Nâbî G304/5 

Güzellik unsurlarının ifadesinde hemen her unsurdan yararlanan şairler, 

edebî sanatların doğrudan isimlerini anarak çeşitli anlam ilgileri 

oluştururlar. Bu durum, bu kısmın girişinde bahsedildiği şekliyle 
manzumelerde kullanılan edebî sanatların doğrudan isimlerinin 

anılması biçiminde gerçekleştirilmektedir. Sünbülzâde Vehbî, 

“yanağına/yüzüne iktibas ile nur ayeti (gibidir) dedim, cinas ile güneş 
ve ay desem de olurdu” dediği beytinde iktibas ve cinas sanatlarını 

güzellik unsuru bağlamında doğrudan kullanmıştır. Örnekte iktibasın 

“bir ayet-i kerimenin veya hadis-i şerifin tamamının veya bazı 
kelimelerinin alıntılanması” (Saraç, 2015:274) tanımı ile cinasın ‘nûr, 

şems ve kamer’ kelimelerinin -kaynak açısından- ortaklıkları, sanatların 

tanımları ile de uygunluk arz etmektedir.  

Nûr âyeti dedim ruhuna iktibâs ile 
Şems ü kamer desem de olurdu cinâs ile  Vehbî G240/1 

Bazı edebî sanatların sahip oldukları özellikler ile ortaya çıkan çeşitli 

isimlendirmeleri, farklı anlam ilgilerinin oluşturulmasına zemin 
hazırlamıştır. Bu sanatlardan olan leff ü neşrin mürettep ve müşevveş 

biçimleri, çeşitli unsurlar ile tenasüp / tezat ilişkilerinin kurulmasında 
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kullanılmıştır. Kadı Burhaneddin’in ‘perişan’ özelliğinden dolayı zülfü, 

şekil benzerliğinden dolayı ise sad harfini andıran gözü andığı beytinde 

bu unsurlara ilişkin sanatlar olarak leff ü neşr ve irsadı kullanması, bu 
duruma bir örnek teşkil etmektedir. Benzer bir kullanım Kemâl 

Paşazâde’nin “gönül (senin) zülfü ve benini görüp Çin miskini andı, bu 

leff ü neşr halkın gönlünü karıştırdı” dediği beytinde de bulunmaktadır. 

Göñlümde leff ü neşr kılur zülfi dilberüñ 
Gözi çü kıldı san‘at-i irsâd sâd ola 

Kadı Burhaneddin G1084/5 

Dil añdı müşk-i Çîn’i görüp zülf ü hâlüñi 
Teşvîş virdi göñline halkuñ bu neşr ü lef  

Kemâl Paşazâde G199/4 

2.3. Gramer ile ilgili terimler 

 Edebî metinlerde Arapça gramer unsurlarına ait terimler, doğrudan bu 
anlamları veya farklı anlam ilgileri ile şiir dilinde kullanılmıştır.1 Bu 

terimlerin ait oldukları konular içinde sigalar, mastarlar-baplar, aksâm-

ı seb‘a, ilâl, harfler-irap, harekeler vd. bulunmaktadır. Şiirde ifade 
edilen zemine uygun olarak kullanılan gramer terimleri, diğer 

başlıklarda olduğu gibi benzetme ve mecazlar vasıtasıyla işlenmiştir. 

Bu kullanımlarda terim olan kelimenin kök anlamlarının da genel 
olarak ima edildiği görülmektedir. Nâbî’nin “derd ehli maksadını 

(demek istediğini) açıklayamazsa da (derdinin) meali siyak ve sibaktan 

anlaşılır” dediği beytinde kullandığı kelimelerin bir kısmının doğrudan 

terim anlamı bir kısmının da temel anlamları yanında terim anlamları 
kullanılmıştır. 

Tasrîh eylemezse de maksûdın ehl-i derd 

Ma‘lûmdur me’âli siyâk u sibâkdan Nâbî G595/2 

Gramer terimlerine giriş mahiyetinde bakıldığında Arap alfabesindeki 

harfler, harflerin cinsleri, biçimleri veya cümle içinde aldıkları 

durumlar (irap) klasik metinlerde sıkça geçmektedir. Özellikle irap, 
aynı kökten çeşitli türevleri ile -bir ses benzerliğinden de yararlanarak- 

kullanılmış, kelimelerin okunuşlarındaki farklar öne çıkartılarak bu 

yolla terimin tarifi de yapılmıştır. İrabın bir terim olma özelinde cümle 

1 Gramer unsurlarının şiirde kullanımına ilişkin bkz. Dursun Ali TÖKEL (2016). Divan 
Şiirinde Harf Simgeciliği. Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi Yayınları. İstanbul: 173-176; 
Bünyamin AYÇİÇEĞİ (2021). “Divan Şiirinde Mecazî Yapının İnşası İçin Arapça 
Gramer Terimlerinin Kullanımı”. İskender Pala Armağanı. Kapı Yayınları. İstanbul: 

208-235. 
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içinde kelimelerin nasıl okunması gerektiği veya kelimelerin telaffuzu 

ile ilgili tarifi, ‘doğruluk, sahihlik; düzeltme’ gibi anlamlarda 

kullanılmasına da uygun bir zemin hazırlamıştır. Nâbî’nin “nokta ve 
irapların (bulundukları) yeri boş zannetme, varlık nüshasını her 

taraftan tasvir eder (açıklar)” dediği beyitte kelime kadrosu içinde yazı 

ile ilgili kelimeler çoğunluktadır. Belîğ’in sevgilinin hattı ile yazı 

arasında bir karşılaştırma yaptığı beytinde de Nâbî’nin ifadelerine 
benzer bir durumun olduğu söylenebilir. Şairin “hatın güzelliği, yüzde 

yer yer olan ben ile ortaya çıkar, hüsnühatta alt ve üste noktalar konsa 

yakışır” dediği beytinde vurgu nokta(lar) üzerinde olsa da ‘zîr ü 
zeber’in aynı zamanda üstün ve esrenin isimleri olması beyitteki kelime 

kadrosu vasıtasıyla iham edilmektedir. Bu kullanımlara benzer bir 

örnek Kadı Burhaneddin’in nesh, muhakkak gibi aklam-ı sitteden yazı 

çeşitlerini tevriyeli kullandığı beytinde de vardır. Şairin “(senin) zülfün 
bütün hattı muhakkak hükümsüz bırakırdı, zir ü zeber olsa okumaya 

yarardı” dediği beytinde zir ü zeber kelimeleri, temel anlamlarından 

ziyade üstün ve esre ismi yerine kullanılmıştır.  

Zîr ü bâlâdan ider nüsha-i kevni tasvîr 

Mevki‘in sanma ‘abes nokta vü i‘râblaruñ   Nâbî G403/5 

 
Câ-be-câ hâl iledür ruhda olan revnak-i hat 

Yakışur hüsn-i hata zîr ü zeber konsa nukaṭ   Belîğ G123/1 

 

Zülfüñ ki kılur nesh kamu hattı muhakkak 
Ohımağa yarar idi zîr ü zeber olsa    

    Kadı Burhaneddin G1294/3 

Yahyâ Bey’in “cübbe ve sarık ile sırlarımızı açığa çıkarmayız, (biz) 
kudret elinden (çıkan) yazıyız, bizim irabımız olmaz” dediği beytinde 

de irabın sonradan farklı ihtiyaç/sebeplerle çıkmasına ve asılda irabın 

bulunmadığına ilişkin ifadesi, aynı zamanda şairin ilk mısrada şekle ait 
eleştirisini pekiştirme mahiyetindedir. 

Cübbe vü destâr ile esrârumuz fâş itmezüz 

Dest-i kudret hattıyuz olmaz bizüm i‘râbumuz    

     Yahyâ Bey G164/3 

Mübalağa sanatını şiirinin ana unsurlarından biri hâline getiren Nef’î 

bir beytinde kendisini, feyz incisi ile (dolu) manalar denizi olarak tarif 

ederken Yahyâ Bey’in yukarıdaki söyleyişine benzer biçimde irap ve 
harfleri şekle ait vasıtalar olarak değerlendirir. İrap ve harfleri denizin 



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

351 

kıyıya taşıdığı çerçöp olarak değerlendiren şair asıl dikkati o manalar 

denizinin içindeki söz incileri üzerine çekme düşüncesindedir.  

Oldum güher-i feyz ile deryâ-yı ma‘ânî 
İrâb u hurûf-ı sühenim hâr u hasımdır Nef‘î G45/3 

Benzetme amacıyla kullanılan ve beyit içerisine serpiştirilen çeşitli harf 

oyunlarının gramer içinde yer alan bazı unsurlardan da olabileceğine 

ilişkin bir kullanım, Kadı Burhaneddin’in “ayın (harfi)ne (benzeyen) 
gözü ile nun (harfine benzeyen) kaşı gönlümü alıp götürdü, o nahivciye 

sorunuz ki ‘an harf-i cer değil mi” dediği ve ‘‘an’ harf-i cerinin kattığı 

anlam ile ‘apar-’ fiilini aynı zeminde değerlendirdiği beytinde 
kullanılmıştır. Kemâl Paşazâde’nin “(senin) zülfün tarif lamı, yüzün ise 

güzellik taksimi oldu. Tarifin taksimden önce gelmesi usuldendir” 

dediği beytinde ise belirlilik takısı görevinde kullanılan bir yapı (ال), 

mütenasip kelimelerle birlikte zülf özelinde ele alınmıştır.  

‘Ayn göziyile nûn kaşı apardı göñlümi 

Soruñuz şol nahviye ki ‘an degül mi harf-i cer 

    Kadı Burhaneddin G1238/7 
Lâm-ı taʻrîf oldı zülfüñ ruhlaruñ taksîm-i hüsn 

Resmdür takdîm olur taʻrîf taksîm üstine      

 Kemâl Paşazâde G370/2 

Şiir dilinde harekeler, özellikle şekilleri açısından kullanılmış ve yaygın 

benzetmelerden bazıları bu harekelerin doğrudan isimleri anılarak 

yapılmıştır. Özellikle beyitlerde kitap ve yazı özelinde temel bir 

benzetme alanı açıldığında bu terimlerin birer yan unsur, destekleyici 
unsur olarak devreye girdiği görülmektedir. Nâbî Divanı’nda geçen ve 

bütünü harekelere hasredilen aşağıdaki beyit, hemen bütün terimleri 

toplaması bakımından dikkat çekicidir. Beyitte aşkın, dilde kelimelerin 
yapısı/şekil bilgisi ile ilgilenen şubesi olan sarfa teşbihi, aşka ait her 

unsurun da sarf özelindeki terimlerle karşılanmasını beraberinde 

getirmiştir. Beyitte kullanılan terimler ile diğer unsurlar arasındaki şekil 
benzerliği şiir geleneğinde şairlerin ihmal etmeyeceği bir durumun 

farklı zemindeki bir örneğidir. Şairin Dîvân’ında tespit edilen bir diğer 

örnekte ise bir bütünlüğün ortaya çıkması açısından (sevgilinin) zatının 

nüshaya benzetilmesi, birtakım özellikleri barındıran ‘sükûn u 
harekât’ın güzelliğinin görünür olmasına imkân sağlaması şeklinde 

yorumlanmıştır. Mostarlı Ziyâî’nin “(senin) hattın, benleri(n) ile ağzın 

güzellik mushafının irabı, noktası ve cezmidir” dediği beytinde de 
benzer bir durum söz konusudur. 
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Sarf-ı ‘aşkuñ fethi şerha dâgı zamme eşki kesr 

Zahmı cezm ü âh medd ü sît anuñ tenvînidür Nâbî G146/2 

 
Hep oldı senüñ nusha-i zâtuñla hüveydâ 

Pûşîde iken hüsni sükûn u harekâtuñ  Nâbî G472/2

  

Hatuñ i‘râbı mushaf-ı hüsnüñ 
Hâller noktası femüñ cezmi   Ziyâ’î G444/4 

Emrî’nin ‘doğrul- ve bükül-’ fiilleri ile birlikte ‘fetha ve cezm’i 

kullandığı beyti de şekil-anlam ilişkisinin kullanıldığı benzer bir 
yaklaşımın tezahürüdür. Şart cümlesi olan beyitte fethanın bir çizgi 

(zayıflık), cezmin ise zerre (yokluk/değersizlik) bağlamlarında ele 

alındığı ve benzetmenin bu unsurlar üzerinden ifade edildiği 

görülmektedir. Harekeler ve şekil benzerlikleri ile ilgili bir diğer örnek 
ise ‘şeddelemek’ anlamındaki ‘teşdîd it-’ ifadesinin şâne/tarak ile 

kurulan benzerliğidir. Nâbî’nin “kalem hat yazdığı zaman (hattın) 

üstüne teşdid etmek (şedde işareti koymak), sakalı yeni çıkanın eline 
tarak sunmak gibidir” dediği beytinde kurulan ilgi, şekil noktasından 

öteye geçememiştir. Benzer bir kurgu, Zâtî’nin ‘şâne, turra ve teşdîd’ 

kelimelerini bir araya getirdiği beytinde de vardır.  

Beni derd ü belâ şöyle za‘îf ü hurd kılmışdur 

Olurdum fetha togrulsam bükilsem cezm yer üzre  Emrî G503/2 

 

Şâne sunmak gibidür destine nev-hattânuñ 
Hâme hat yazdugı dem üstine teşdîd itmek   Nâbî G464/5 

 

Şâne el çekmez senüñ turrañda ey ‘ömrüm didüm 
Didi ol şâne degüldür turramuñ teşdîdidür   Zâtî G442/2 

Arapçada her kelimenin sahip olduğu kök harflerine göre dâhil edildiği 

yedi kısım, aksâm-ı seb‘a olarak adlandırılır. Bu kelimeler, köklerinde 
bulunan harflerin illetli (ى ,و ,ا), hemze yahut şeddeli bir harfe sahip 

bulunup bulunmamasına göre sahîh ve mutel olmak üzere iki ana başlık 

altında tasnif edilmiştir. Bu iki ana başlık da sahih grubunda sâlim, 

mehmûz, muzâ‘af; mutel kısmında ise misâl, ecvef, nâkıs ve lefîf 
başlıkları altında ele alınmıştır. Bu terimlerin kök manaları itibariyle 

temel çağrışımlarından yararlanılarak şiir diline dâhil edildiği örneklere 

de tesadüf edilmektedir. Sâbit, “ey Sâbit kalbini kıskançlık eziyetinden 
selamete çıkar, o sıhhatli, halis (kalbe) ecvef gibi illet harfi girmesin” 

biçiminde ifade ettiği beytinde aksam-ı seb‘aya ait terimleri kullanmış 

ve kalbin doğruluğu üzerine olan temel vurguyu bu terimler vasıtasıyla 



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

353 

ifade etmiştir. Beyitte kalp için kullanılan sâlim ve sahîh sıfatlarıyla illet 

harfinin dâhil edilmesi durumunun oluşturduğu tezat, ecvef kelimesinin 

kök harfleri (جوف), kök manası “oyuk/çukur oluşturmak; (bşi) oymak” 
(Mutçalı, 2012:179) ve imlası (اجوف) üzerinden de ifade 

edilmiş/çağrıştırılmıştır. Ecvefin ‘cevf’ kökünden (illet harfi ortada 

bulunan) gelmesi, şekil/sıralama açısından ‘(kalp için) (araya) gir-, 

dâhil ol-’ durumuyla da uygunluk arz etmektedir. Aksam-ı seb‘a içinde 
lefif, kök harflerinden ikisinin illetli harf olması durumuna verilen 

isimdir. Kökte bulunan illetli harflerin birbirinden ayrı olması mefruk 

lefifi oluştururken birbirini takip etmesi makrun lefif olarak adlandırılır. 
Kadı Burhaneddin Divanı’nda farklı kullanımlarına tesadüf edilen 

lefifin bu çeşitlerine ilişkin söyleyişler de bulunmaktadır. Şairin zülüf 

ve kaşlar özelinde şekil açısından bir benzetme ile lefifin mefruk ve 

makrun çeşitlerini andığı beytinde ağız için ecvef tercih edilmiştir. 
Yüzün temele alınarak zülfün iki yana düşen özelliğinden hareketle 

birbirinden ayrılmış mefruk; kaşların ise yan yana bulunması yönüyle 

makrun olarak tarif edildiği beyitte ağzın, yüzün merkezinde bulunması 
yönüyle ecvef kısmı üzerinden değerlendirildiği söylenebilir.  

Sâlim eyle kalbüñi renc-i hasedden Sâbitâ 

Ol sahîhe harf-i ‘illet girmesün ecvef gibi  Sâbit G351/6 

Zülfüñ ile kaşlaruñ mefrûk ile makrûndur 

Ecvef şeker ağızuñ tasrîf ne hâcetdür 

 Kadı Burhaneddin G579/2 

Sâbit’in yukarıdaki örneğine benzer şekilde Nâbî Dîvânı’nda da illet 

harfi ve bu harfe sahip kelimelerin bulunduğu mu‘tel teriminin 

kullanıldığı bir örnek bulunmaktadır. Şairin “cisimlerin/bedenlerin 
hastalıkları ruhlara sirayet etmez, illet harfi sebebi ile mu‘tel mana 

ortaya çıkmaz” dediği beytinde daha ziyade dış kısmı (madde) temsil 

eden harf(ler) ile iç kısmı (ma‘na) temsil eden anlam(lar) arasına 
belirgin bir çizginin çekildiği bir durum ifade edilmiştir. 

İtmez ervâha sirâyet ‘ileli ecsâmuñ 

Harf-i ‘illetle degüldür yine mu‘tel ma‘nâ Nâbî G861/4 

Şiir dilinde çeşitli karşılaştırmalara konu olması bakımından âşık-rakip 
çekişmesi gramer terimlerine de yansımış, aksâm-ı seb‘adaki kısımların 

isimleri, bulundukları yerler/gruplar ve kök anlamları itibariyle 

kullanılmıştır. Süheylî’nin “her nakısa (noksanı/eksikliği) bulunana 
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uyarak boyumu iki kat eylemek istermiş, eğer bu gerçek1 ise o mehmûzî 

olmaya layık değil” dediği beytinde ‘mehmûzî ol-’ ifadesi mehmûzun 

sahîh gurubunda yer almasından dolayı buna layık olamayacağı 
biçiminde yorumlanmaya müsait bir durum arz etmektedir. Aksâm-ı 

seb‘aya ait terimlerin bir arada kullanıldığı Bursalı Rahmî’nin “ey kaşı 

med! (Senin) zülfün vavının hasreti, daima boyumu muzaaf (iki büklüm) 

eder” dediği beytinde de benzer bir söyleyiş vardır.  

Uyup her nâkısa kaddüm muzâ‘af itmek istermiş 

Eger gerçek ise lâyık degül olmak o mehmûzî   Süheylî G322/4 

 
Dâyimâ eyler muzâ‘af kaddümi 

Vâv-ı zülfüñ hasreti ey kaşı med                Rahmî G30/4 

Klasik metinlerde gramer kısmına ait terimler arasında Arapçada mâzî, 

müstakbel gibi zaman isimleri, cümleye ait unsurlar ve doğrudan mastar 
isimleri de vardır. Nâbî’nin güzelliğin övgüsünde söylediği ve onu 

mastara benzettiği beytinde ‘mâzî, istikbâl’ gibi zaman isimleri bu 

övgünün kuvvetini vurgulamak adına bir karşılaştırma maksadıyla 
kullanılmıştır. Dil ve edebiyata ait terimlerin bir beyit içerisinde 

kullanıldığı örneklerde genellikle kendisine benzetilen unsurun 

yardımcı yan unsurları da tercih edilmektedir. Bu durum -uygulama 
açısından- yaygın olarak tercih edilen diğer örneklerden farklı 

olmamakla birlikte şiir dilinde farklı bir zemin, alanın ortaya çıkması 

açısından önemlidir. Nâbî’nin beytinde kullandığı terimler daha geniş 

bir çerçevede Sünbülzâde Vehbî’nin bazı beyitlerinde de geçmektedir. 
Şairin başvurduğu terimler arasında ‘mâzî, müstakbel, mücerred, 

memdûhu’s-sıfât ve masdar’ terimleri bulunmaktadır. Vehbî’nin aynı 

terimleri kullandığı bir diğer beytinde ‘hâl, cümle, zamân’ gibi 
kelimeler de dâhil edildiğinde beytin hemen tamamında terimlerin 

bulunduğu söylenebilir. Diğer örneklerde olduğu gibi terimlerden 

yaygın kullanılan bir kısmının daha önde olan anlamlarının da 
çağrıştırıldığını söylemek mümkündür. 

Galebe itmede mâzîsine istikbâli 

Ne ‘aceb kuvvet-i fi‘liyyededür masdar-ı hüsn   Nâbî G640/3  

 
‘Ayândır ehl-i hâle hey’et-i mâzî vü müstakbel 

Mücerred zât-ı memdûhü’s-sıfâtıñ hayra masdardır 

Vehbî K54/35 

                                                
1 Beyitte geçen ‘gerçek’ ifadesi aynı zamanda aksâm-ı seb‘a özelinde ‘sahîh’ kelimesi 
yerine de düşünülebilir. 
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Hâl ehli cümle mâzî vü müstakbeli bilir 

Ancak zamânıñ işte budur hayra masdarı         Vehbî K52/11 

Yahyâ Bey’in “devir (zaman, talih) bizi yükseltirse -ve/veya- (ortadan 
kaldırırsa) şaşılır mı, cihanda her birimiz başlangıcımızdan 

haberdarız” dediği beytinde terim anlamları da olan ‘merfû, mübtedâ, 

haber’ gibi kelimeler bir arada kullanılmıştır. Beyitte ‘yükseltilmiş, 

kaldırılmış’ anlamı yanında ‘hükümsüz hâle getirilmiş, feshedilmiş’ 
anlamları da olan merfû kelimesi ile zamandan şikâyet edilmiştir. 

‘Aceb midür bizi merfû‘ iderse devr-i zamân  

Cihânda her birümüz mübtedâmuza haberüz   
        Yahyâ Bey G174/6 

Sevgilinin güzellik unsurları bağlamında gramer terimlerine de sıkça 

başvuran şairler, bu terimlerin kullanımında diğer pek çok kelime, 

terkipte olduğu gibi kök anlamlarını da metne dâhil etme 
çabasındadırlar. Vehbî’nin sevgilinin ağzı için “(senin) ağzının 

vasfı(nda olan) şiirler zeminin (şiir zemini) darlığından başka lafzın 

özünü dahi tasgir sigasında ister” dediği beytinde mübalağanın bir 
parçası olarak kullandığı ‘sîga-yı tasgîr’ terkibi ile terimin bu kök 

anlamına da bir gönderme yaptığı söylenebilir. 

Nazm-ı vasf-ı deheniñ teng-i zemînden gayrı 
Cevher-i lafzı dahi sîga-yı tasgîr ister  Vehbî G82/5 

Arapçada bulunan masdar türlerinden bir kısmının doğrudan isminin 

geçtiği kullanımlarla da karşılaşılmaktadır. Kıyasî (mezîdünfih) 

masdarlar içinde bulunan infi‘âl babının anıldığı Mostarlı Ziyâî’ye ait 
bir beyitte mastar ismi yanında ilgili diğer terim/kelimelerin bir arada 

kullanıldığı görülmektedir. Ziyâî’nin “ey maksud, yanmış/talebe gam 

hocasından harf/ders okurken gönül dersinde infiâl babı geldi” dediği 
beytinde ‘harf oku-, hâce, sûhte, Maksûd, ders ve bâb-ı infi‘âl’ 

kelimeleri ile sarfa ait kimi kelimelerin bir araya getirildiği 

görülmektedir. Maksûd’un aynı zamanda “medreselerde sarfta 
okutulan bir kitap” (Demirayak, 2003:453) ismi olması, anılan 

terimlere bu yapının da dâhil edilebileceğini göstermektedir.  

Harf okurken hâce-i gamdan bu cân-ı sûhte 

Geldi ey maksûd-ı dil dersinde bâb-ı infi‘âl Ziyâ’î G251/3 

Gramer terimlerine ilişkin tespit edilen örneklerde de 

kelimelerin/birleşik yapıların temel anlamları yanında terim 

anlamlarının da beyit içerisinde tenasüp oluşturan diğer kelime, kelime 
grupları vasıtasıyla ima edildiği/kullanıldığı görülmektedir. Klasik 



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

 

356 

şiirde sıklıkla başvurulan bu yolla tek anlam katmanına sahip beyitler 

yerine terimlerin hangi alan ile ilgili olduğuna bağlı olarak anlam 

katmanlarının arttığını ve çeşitlendiğini söylemek mümkündür.  

Sonuç 

Edebî metinler içinde şiir unsuru olarak pek çok ilim dalından terimler 

kullanılmıştır. Klasik Türk şiiri metinleri içinde de dil ve edebiyata ait 

terimlere sıklıkla başvurulmuştur. Bu çalışmada özel olarak bir 
manzume içinde çeşitli vasıtalarla şiir unsuru olarak kullanılan dil ve 

edebiyata ait terimler incelenmiştir. Metinler içinde bu terimler, ait 

oldukları üst başlık özelinde tasnif edilmiştir. Kelimelerin terim 
anlamlarının doğrudan kullanımları yanında edebî sanatlar ile çeşitli 

zeminlerin oluşturularak işlendiği de görülmektedir. Klasik şiir 

metinlerinin genel durumu içerisinde kelime ve terkiplerin anlam 

çerçevelerinin olabildiğince geniş şekilde ele alınmasına paralel olarak 
dil ve edebiyata ait terimler de bu doğrultuda işlenmiştir.  

Dil ve edebiyata ait terimler, klasik Türk şiirinin kuruluş dönemi 

şairlerinin şiirlerinden başlayarak geniş bir sürece yayılmıştır. Bu 
terimlerin kullanımı, şiir ve hayal zeminini doğrudan ilgilendiren 

benzetme ve mecazlarla oluşturulan kelime kadrosu kadar yaygın 

olmasa da belirli bir süreklilik göstermiştir. Her ne kadar genel bir 
karşılaştırma sonuçları belirlenmeden şairlerin bütünü için benzer bir 

değerlendirme yapılamasa da bu terimleri şiir unsuru olarak kullanan 

şairlerin belli bir eğitim düzeyinde oldukları ve bu durumun şiirlerine 

etki ettiğinden söz edilebilir.  

Dil ve edebiyata ait terimlerden bir kısmı metinlerde geçen diğer 

kelime/ibareler vasıtasıyla izaha yer bırakmayacak şekilde terim 

anlamlarıyla kullanılmıştır. Sözlüklerde terim anlamları kaydedilmiş 
olan bu kelime ve terkipler yanında yazıldığı dönemde bir ıstılah olarak 

kullanıldığı anlaşılan yapıların da olduğu görülmektedir. Bu terimlerin 

tespit edilebilmesi için karşılaştırmalı çalışmaların yapılması 
gerekmektedir. Terimlerin tespiti noktasında bir diğer durum ise klasik 

şiir dilinde yaygın biçimde kullanılan kimi kelimelerin şiir içinde bu 

yaygın anlamlarının gölgesinin diğer anlamların üzerini sıkıca 

örtmesidir. Terimlerin tespiti noktasında şiir dilinde sıkça kullanılan ve 
özel bir gönderme yahut terim kullanılmadı ise aradaki ilişkinin 

kolaylıkla ortaya çıkarılamayacağı örnekler şüphesiz ki vardır. Bu 

noktada ilgili metnin genel özellikleri, şairinin üslubu ve tercihleri bir 
anlamda bu terimlerin tespitine kılavuzluk edebilecektir.  
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Dil ve edebiyata ait terimlerin şiir içerisine dâhil edilmiş olması, 

gelenek içindeki şiir anlayışının sınırlarının daha geniş perspektifle ele 

alınmasına sağlayacağı katkı açısından önemlidir. Terimlere ilişkin 
kapsamlı çalışmalar ile bu alanın sınırları daha net çizilebilecek ve 

klasik metinlere farklı pencereler açılması yahut klasik metinlerin 

anlaşılması gayesine matuf bir eşik daha atlanabilecektir. 
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DİVAN EDEBİYATINDA CİNSİYET KONULU ÇALIŞMALAR 

HAKKINDA BİR KAYNAKÇA 

Seda Uysal Bozaslan* 

Giriş 

Farklı sınıf, din, kültür ve ırktan kadınların üzerinde kurulmuş eril 

baskının çeşitli formlarda ortaya çıkışlarını ve nedenlerini gösteren bir 

çalışma alanı olan feminist hareket, özellikle Batı’da gelişme 
göstererek pek çok alana yayılmıştır. Bunun yanında feminizm ve 

toplumsal cinsiyet üzerine geliştirilen teorilerin cinsiyet kavramından 

yola çıktığı ve sosyo-kültürel birçok ayrımı ve farklılığı içine aldığı 
bilinmektedir. Bu hareket, edebiyata feminist eleştirel teori olarak 

yansımaktadır. Söz konusu eleştiri feminizmin gelenek ve dinin medya 

aracı kılınarak toplumsal hayatta, ailede, akademide, politikada ve 

ekonomide kadının ikinci sınıf olarak görüldüğü iddiasının 
değerlendirmesini eril anlayışı sürdürme veya bu anlayışa karşı çıkma 

bağlamında yazar ve eserler üzerinden çeşitlilik içerisinde yapar. 

Feminist harekete bağlı olarak yine Batı’da gelişen feminist eleştiri 
yönteminin Türk edebiyatı ile ilgili değerlendirmelerde de yansımaları 

olmuş, özellikle 20. yüzyılda bu konuda önemli çalışmalar yapılmış, 

günümüzde de yapılmaya devam etmektedir. 

Hepsini feminist eleştirel teori kapsamına almak mümkün olmasa da 

divan edebiyatı araştırmaları içinde cinsiyet çalışmaları her geçen gün 

ivme kazanarak devam etmektedir. Özellikle sevgili, âşık, sevgilinin 

cinsiyeti/cinsiyetsizliği, kadının toplumdaki yeri vb. konular 
çerçevesinde ele alınan bu meselenin kadının Osmanlıdaki yeri de göz 

önünde bulundurularak çalışmalara yansıtıldığı görülmektedir. Divan 

edebiyatındaki eserlerde cinsiyet konusunun ele alınışı, hem nazım 
biçimlerine veya türlerine hem de müelliflerin bazı farklı eğilimlerine 

göre değişiklik göstermektedir. Bu bağlamda gazellerde ideal bir tip 

olarak tasvir edilen âşık ve sevgilinin ilahî aşk anlayışı, tasavvufi 
gelenek ve toplumda kadın-erkekle ilgili bazı kabuller göz önüne 

alınarak “cinsiyetsiz” olarak değerlendirilmesi, Yûsuf u Züleyhâ gibi 

aşk mesnevilerinde anlatının kadın ve erkek olmak üzere iki temel 

kahramana dayandırılması ya da nasihatnamelerin eseri kaleme alan 
müellifin kadın ve erkek algısını yansıtması divan edebiyatındaki 

cinsiyet algısı ile ilgili bir ön bilgi verebilir.  

* Dr. Öğr. Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
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Yukarıdaki açıklamalardan mülhem divan edebiyatı cinsiyet 

çalışmaları içinde değerlendirilebilecek kitaplar, lisansüstü tezler, 

makaleler, bildiriler yayımlanmış ve yayımlanmaya devam etmektedir. 
Bu çalışmada divan edebiyatında cinsiyet konusunu ele alan 

araştırmalardan tespit edilebilen Türkçe makaleler, bildiriler ve kitapta 

bölümlerin muhtevalarını içeren bir kaynakça oluşturmak 

amaçlanmıştır. Böylece mevcut literatürün ortaya konulması ile divan 
edebiyatında cinsiyet konusunun erişilen yayınlarda nasıl ele alındığı 

tespit edilerek yapılabilecek çalışmaların daha neler olabileceğine dair 

bir ufuk arayışı hedeflenmiştir. Ulaşılabilen az sayıda İngilizce makale, 
çalışmanın kapsamı göz önünde bulundurularak tezler ve kitaplarla 

birlikte başka bir çalışmada ele alınmak üzere değerlendirmeye 

alınmamıştır. Tarama genel ağ, “www.academia.edu” ve “Çukurova 

Üniversitesi Türkoloji-Makale Bilgi Sistemi” üzerinden yapılmıştır. Bu 
tarama esnasında “cinsiyet, hegemonya, kadın, erkek” başta olmak 

üzere pek çok anahtar kelime kullanılmıştır.  

Çalışmaya dâhil edilen yazılar öncelikle tematik olarak sınıflandırılmış, 
bu sınıflandırmadan sonra yazarın soyadına göre alfabetik bir sıralama 

gözetilmiştir. Kaynakçada aynı yazarın birden fazla çalışması varsa 

kronolojik bir biçimde yazılmış ve metinlerine ulaşılabilen makaleler, 
bildiriler ve kitapta bölümlerin birer tanıtımı yapılmıştır. Künyeleriyle 

birlikte 37 makale, 17 bildiri ve 10 kitap bölümü değerlendirmeye 

alınmıştır.  

Mevcut çalışmalara bakıldığında divan edebiyatında cinsiyet konusu 
etrafında ortaya koyulan çalışmaların farklı yaklaşımlarla ele alındıkları 

görülmektedir. Sadece kadın üzerine yapılan değerlendirmelerin 

yanında divanlardan hareketle kadının güzellik unsuru olarak ele 
alındığı, kadın şairlerin söyleyiş biçimlerinin incelendiği ve kadınca 

söyleyişlerinin tespit edildiği, mesnevilerden hareketle Leylâ, Züleyhâ, 

Mecnûn gibi kahramanların karakter analizlerinin yapıldığı, sevgili ve 
âşık prototiplerinin incelendiği, eserlerdeki kadın ya da erkek 

şahsiyetlerin karşılaştırıldığı söylenebilir. Çalışmalarda en çok üzerinde 

durulan konu, iki kahramanlı aşk mesnevilerindeki kadın 

kahramanların aşkta aktif rol oynayıp oynamamasıdır. Yer yer 
tekrarların da görüldüğü bu çalışmalarda divan şiirinde, özellikle 

gazellerde pasif bir biçimde yer alan sevgilinin mesnevideki farklı 

boyutları ortaya koyulmuştur. Bunun yanında kadın şairlerin şiirlerine 
kadınca söyleyişlerini yansıtıp yansıtmadıkları konusu da hem tek tek 

hem de karşılaştırmalı olarak sıklıkla ele alınmıştır. Cinsiyetle ilgili 

çalışmalar arasında farklı tür ve biçimdeki eserlerden hareketle kadına 
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genel bakış; klasik Arap, Fars ve Türk şiirinde sevgili prototipinin 

tarihsel süreci; kadınlara yazılan kasideler; şehrengizlerden hareketle 

erkek sevgili tipi; cinsiyet dil ilişkisi daha az sayıda çalışmaya konu 
olmuştur.  

Burada divan edebiyatı sahasında mevcut cinsiyet konulu çalışmaların 

bir araya getirilmesi hedeflenmiş ve farklı bakış açılarıyla yeni 

mecralarda incelemelerin yapılmasına kaynak oluşturması 
amaçlanmıştır. Çalışmaya dâhil edilen 64 araştırmanın tanıtımları, 

künyeleriyle birlikte aşağıda verilmiştir.   

1. Sanatçıların Cinsiyetine Odaklanan Yazılar   

1.1. Kadın Edebiyatıyla İlgili Yazılar 

Sanatçıların cinsiyetine odaklanan yazılardan kadın edebiyatıyla ilgili 

altı makale ve bir bildiri tespit edilerek değerlendirilmiştir. 

Makalelerden birinde 16 dizi hâlinde yayımlanan bir dergide yer alan 
şairelerin biyografilerinin kaynakları, muhtevası, tezkire geleneği 

içindeki durumu ve yazarın şaireler üzerine yaptığı kendi 

değerlendirmeleri ele alınmıştır. Diğerlerinde ise divan şiirinde erkek 
egemen bir yapının olup olmadığı tartışılarak kadın şairlerin arasındaki 

dayanışmanın varlığına vurgu yapıldığı, kadın edebiyatıyla ilgili 

yorumlardan hareketle kadın edebiyatının getirdiği farklılıklar ve 
yeniliklerin dile getirilmesinin gerekliliğinin ifade edildiği, Mevlevî bir 

kadın şairin şiirlerinden hareketle Hz. Mevlânâ, Mevlevîlik ve 

Mesnevî-i Şerîf hakkındaki düşüncelerin ortaya koyulduğu, Türk ve 

dünya şiirindeki kadın ve değişen şairlik algısından bahsedildiği ve 
Kerbela’yla ilgili şiirleri olan bazı kadın şairlerin olayda adı geçen 

kahramanlar hakkındaki değerlendirmelerinin ve kelime seçimlerinin 

yorumlandığı çalışmalar göze çarpmaktadır. Tüm bu çalışmalardan 
farklı olmak üzere bir makalede divan şiirinde pek de bahsi geçmeyen 

kadın bir müstensih ve eseri tanıtılmıştır.  

1.1.1. Makaleler  

Atik, A. (2013), Celilî’nin Husrev ü Şirin’inin Yeni Bir Nüshası ve 

Kadın Müstensihi, Turkish Studies, 8/4, s. 201-212.  

Çalışmada Celilî’nin Öncelikle Husrev ü Şîrîn üzerine yapılmış mevcut 

çalışma ile Millet Kütüphanesi, AEMNZ 1177’de kayıtlı yeni nüshası 
karşılaştırılmıştır. Sonrasında ise tespit edilen bu yeni nüshanın Şerife 

Kâmile binti Mehmed Ataullah adlı kadın müstensihi hakkında bilgi 

verilmiştir. AEMNZ 1177’de kayıtlı nüshada müstensihin klasik, 
bilinçli ya da bilinçsiz olmak üzere sınıflandırılabilecek hatalarının 
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olduğu, diğer nüshalarda olan bazı beyitleri bu nüshaya dâhil etmediği 

ve muhtemelen meclislere okunmak üzere bir eser meydana getirdiği 

ifade edilmiştir. Araştırmacı kadın müstensihin ailesi ve yaşadığı 
dönemle ilgili bilgilere de çalışmasında yer vermiştir. Bunun yanında 

kadın müstensihlerin daha çok hangi türde eserler kaleme aldıkları 

açıklanmıştır. Sonuç kısmında müstensihlerin genel eğilimin aksine din 

dışı bir konuyu istinsah eden Şerife Kâmile binti Mehmed Ataullah’ın 
bilim dünyasına tanıtıldığından bahsedilmiştir.  

Avcı, İ. (2016), Balıkesirli Mehmed Gazâlî’nin “Türk Kadın 

Şairleri” Başlıklı Yazı Dizisi Üzerine, Balıkesir Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19/36, s. 31-80.  

Çalışmada Balıkesirli Mehmed Gazâlî’nin 16 sayı olarak çıkan Irmak 

Dergisi’nde yayımladığı Osmanlı döneminde yaşamış 12 şairenin 

biyografileri üzerinde durulmuştur. Araştırmacı öncelikle Osmanlı 
devrindeki kadın şairlerle ilgili çalışmalardan bahsetmiş; sonra da bahse 

konu Gazâlî’yi tanıtmıştır. Yazarın dergide ele aldığı şairelerin 

biyografilerinin kaynaklarına, muhtevasına, tezkire geleneği içindeki 
durumuna ve şaireler üzerine yaptığı kendi değerlendirmelerine 

değinilmiştir. Sonuçta Gazâlî’nin çalışmasının Osmanlı devri Türk 

edebiyatı içinde klasik manada eser veren şairelerden toplu olarak söz 
eden 3. eser olduğuna karar verilmiştir. İstanbul’da doğmasına rağmen 

“Balıkesirli” kabul edilmesinin geçerli sebepleri sıralanmıştır. 12 

şaireye dair verdiği bilgilerin bir tezkirede bulunması gereken bütün 

bilgileri ihtiva ettiği zikredilmiştir. Şaireleri değerlendirirken 
kendinden önceki kaynakları incelediği ve onlardan faydalandığı 

vurgulanmıştır. Şaireler hakkındaki değerlendirmelerinde eserden 

müessire doğru bir yol izlediği ve bunda başarı gösterdiği söylenmiştir. 
Gazâlî’nin biyografilerinin çok az çalışmaya kaynaklık ettiğine ve bu 

kaynaktan haberdar olunmadığına dikkat çekilmiştir. Araştırmacı sonuç 

kısmından sonra biyografilerin metnine yer vermiştir.  

Havlioğlu, D. (2010), Valideler, Hemşireler, Kerimeler: Osmanlı 

Şiirinde Kadınlararasılık, TUBA/JTS, 34/II, s. 105-113. 

Çalışmada divan şiirinin erkek egemen bir alan olup olmadığı 

tartışılarak kadınlararası bir alanın yaratılıp yaratılmadığı 19. yüzyılın 
önemli kadın şairleri Leyla Hanım, Şeref Hanım ve Sırrî Hanım’dan 

örneklerle ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu şairlerin kendinden 

önceki ve dönemindeki kadın şairlerden haberdar olup şiirlerinde onları 
anmalarının ve böylelikle bir kadınlık bilincinin oluşmasının 

kadınlararası bir dayanışmayı gösterdiği ifade edilmiştir. Kadın 
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şairlerin şiirlerinin karşılaştırmalı bir biçimde ele alınmasının, başlarda 

(15. yüzyıl) cinsiyet bilinci bireyselken 19. yüzyılda kolektif kimliğe 

dönüştüğünün gözlenmesi bakımından önemli olduğu belirtilmiştir. 
Araştırmacı, Osmanlı şiirinde cinsiyet meselesinin daha geniş bir 

disiplinlerarası alanda ve zamanda incelenmesi gereğini vurgulamıştır. 

Toska, Z. (1995), Kadın Edebiyatına Dair, Sanat Dünyamız, 63, s. 

45-59. 

Çalışmada kadın edebiyatıyla ilgili değerlendirmelerde göz önünde 

bulundurulması gereken sorular gündeme getirilmiştir. Yapılacak yeni 

çalışmalarda düşülebilecek yanlışların önlenmesi amacıyla giriş 
niteliğinde bir çalışma ortaya koyulmuştur. Bu tip çalışmalarda temel 

düsturun kadın edebiyatının farklılığını ortaya çıkarmak ve kadınların 

edebiyata ne gibi yenilikler getirdiğini dile getirmek olması gerektiği 

ifade edilmiştir. Araştırmacı bu noktada kadın yazarları kendi ekolleri 
ve dönemlerinde değerlendirmenin uygun olacağını belirtmiştir. 

“Kadın yazarlar taklitçi midir? Kadın duygusallığıyla ne kastedilir? 

Kadın yazarlar, imajları nasıl kullanır? Seçtikleri konular kadın 
olmalarıyla bağlantılı mıdır?” vb. soruların yapılacak çalışmalara yön 

vereceği vurgulanmıştır. 

Uzun, Ş. (2015), Bir Kadın Şairin Dilinden Hz. Mevlânâ, Mevlevîlik 

ve Mesnevî-i Şerîf, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8/37, s. 

266-277. 

Çalışmada divan edebiyatıyla ilgili değerlendirmelerde bu edebiyatın 

sadece erkek şairler tarafından üretiliyormuş gibi gösterilmesine karşın 
divan edebiyatında birçok önemli kadın şairin de yetiştiğine değinilerek 

19. yüzyılda yaşamış kadın şairlerden Şeref Hanım’ın divanındaki

şiirlerinde Hz. Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mesnevî-i Şerîf’i ele alış biçimi 
incelenmiştir. Şairin biyografisinden kısaca bahseden araştırmacı, 

konuyla ilgili müstakil şiirlerinin yanında beyitlerinde de bu konulara 

değindiğini tespit etmiştir. Hz. Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mesnevî-i Şerîf 
olmak üzere üç başlık altında Şeref Hanım’ın divanında geçen unsurları 

şiir örnekleriyle dile getirmiştir. Sonuçta Şeref Hanım hakkında 

kaynaklarda çok kısıtlı bilgi bulunduğuna, şiirlerinin çoğunda Mevlevî 

kültürünün etkisi görüldüğüne, bu kültüre duyduğu sevgi ve saygıda 
Mevlevî olmasının etkili olduğuna vurgu yapılmıştır. 
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Yeşilyurt, T. (2013), Toplumun Kadın Şaire Bakışı, 

Folklor/Edebiyat, 73, s. 177-184.  

Çalışmada divan edebiyatı başta olmak üzere Türk ve dünya şiirindeki 
kadın şairlerin dünden bugüne karşılaştıkları engeller üzerinde 

durulmuştur. Önce üniversite kapıları yüzlerine kapatılan kadınlar 

sonraları şiir yazmada toplumla, kendileriyle, aileleriyle mücadele 

etmek zorunda kalmışlardır. Bu süreçte acı deneyimler yaşayan kadın 
şairlerin kendilerine bir yer edinmeleri ve çevre oluşturmaları 

neredeyse imkânsız hâle gelmiştir. Çalışmada bu tip yaklaşımların 

yanlışlığına değinilmiş ve kadın ya da erkek olmanın şiir yazmada 
önemli olmadığı, şairlik bağlamında değerlendirmelerin yapılmasının 

uygun olacağı ifade edilmiştir.  

1.1.2. Bildiriler 

Kurtoğlu, O. (2017), Kadın Şairlerin Diliyle Kerbelâ, (Ed.: M. F. 

Köksal ve M. Kaçar), Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında 

“Kadın” Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (s. 655-667). Ankara: 

KIBATEK.  

Çalışma, İslam tarihinin en hazin meselelerinden biri olan Hz. 

Hüseyin’in şehit edilmesi ve Kerbelâ’da yaşananların kadın divan 

şairlerince nasıl ele alındığına dair tespit ve değerlendirmelere 
dayanmaktadır. Öncelikle Kerbelâ hadisesinden kısaca bahsedilmiş ve 

bu konuda Türk edebiyatında kaleme alınan manzumelerin sayıları ve 

nazım biçimleri tabloda gösterilmiştir. Şeref Hanım, Leylâ Hanım, 

Âdile Sultan, Tevhîde Hanım, Baharzâde Ferîde Hanım, Mihrî 
Hatun’un Kerbelâ konulu şiirler söylediği tespit edilmiş; bu şiirlerin 

sekizinin kaside, yedisinin müseddes, dördünün terkîb-i bend, ikisinin 

müsemmen, birer tanesinin murabba ve mesnevi olduğu belirtilmiştir. 
Adı geçen şairlerin hayatları ve mensup oldukları tarikatlar hakkında da 

bilgi verilmiş, böylelikle farklı tarikatlara mensup kadın şairlerin 

Kerbelâ konusuna şiirlerinde yer verdiği belirlenmiştir. Bu şiirlerde 
sırasıyla Hz. Hüseyin olmak üzere, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. 

Fatıma ve Hz. Hasan’la ilgili müspet düşünceler; Yezid başta olmak 

üzere Şimr, İbni Ziyad, Mervan gibi isimler içinse menfi düşünceler 

ortaya koyulmuştur. Söz konusu düşünceler etrafında kullanılan kelime 
ve tamlamalar müspet ve menfi olmak üzere sıralanmış ve şairlerin 

özellikle Hz. Hüseyin ve Yezid ile ilgili düşüncelerini dile getirirken 

kelime seçimlerine dikkat ettikleri vurgulanmıştır. Kadın şairlerin 
Kerbelâ hadisesini, içinde bulundukları geleneğin imkânları 

çerçevesinde şiirlerine yansıttıkları ve hadiseyi olay, zaman, mekân ve 
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kahramanlara göre geliştirilmiş bir şiir diliyle işledikleri sonucuna 

varılmıştır. 

1.2. Kadın Şairlerin Üslup Özellikleri Üzerine Yazılan Yazılar 

Kadın şairlerin üslup özellikleri üzerine yazılan yazılar başlığında altı 

makale, iki bildiri ve dört kitapta bölüm belirlenmiştir. Çalışmalarda 

kadın yazarların kadınca söyleyişlerinin olup olmadığı, geleneğe uyup 

uymadıkları, erkekçe söylemleri devam ettirmek zorunda kalıp 
kalmadıkları tartışılmıştır. Araştırmacılar genellikle kadın şairlerin 

geleneğe uyduğunu ve erkekçe söyleyişleri benimsediğini belirtirken 

bunun sebepleri üzerinde de durmuştur. Bazı çalışmalarda ise geleneğe 
karşı bir duruşla kadınca söyleyişleri de şiirlerine yansıtabildikleri ifade 

edilmiştir. Divan şiirinin sesinin âşığın sesi olduğundan yani âşığın 

cinsiyetsizliğinden hareketle yapılan değerlendirmeler de vardır. 

Kitapta bölümlerden birinde kadın şairin gözünden kendi deneyimleri 
ve iç dünyası ile gerçek mekânları birleştirdiği seyahat yazılarının 

farklılığına değinilmiş, diğerinde bir kadın şairin şiirlerinde aşk-âşık-

sevgili için kullanılan benzetmeler, metaforlar toplumsal cinsiyet bakış 
açısı ile incelenmiş ve âşık/sevgili öznelerinin nasıl biçimlendiği 

değerlendirilmiştir. Ayrıca kadın divan şairlerinin şiir yazmakla aşkın 

nesnesi olmaktan çıkıp etken bir rol üstlendikleri, divan şiirinin erkekçe 
söylemlerini benimsemekle zekice bir tavır sergileyip erkeklerin 

arasında yer buldukları düşüncesinin ileri sürüldüğü ve kadın şairlerin 

kendi kimliklerini şiire yansıtıp yansıtamadıklarının tartışılarak imge, 

motif seçiminde geleneği takip edip Züleyhâ ve Leylâ gibi kadın 
kahramanları kendilerini temsilde kullandıklarının gözlemlendiği 

yazılar da yazılmıştır.  

1.2.1. Makaleler 

Açıl, B. (2007), Eski Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar, Türkiye 

Literatür Araştırmaları Dergisi Eski Türk Edebiyatı II, 5/10, s. 587-

596. 

Çalışmada Kemal Sılay, Zehra Toska ve Nazan Bekiroğlu’nun 

çalışmalarında öne sürdükleri divan edebiyatında kadın söyleyişi ve 

sesleri hakkındaki görüşleri ortaya koyulmuştur. Sılay’ın kadın şairlerin 

geleneğin içinde yer bulmak için erkek duyuş biçimine uymak zorunda 
kalmış olabileceği düşüncesine, Toska’nın daha nesnel bir bakış 

açısıyla divan şiirindeki sesin âşığa ait olduğu ve kadın ya da erkeğe 

roller yüklenmediği görüşüne yer verilmiştir. Bekiroğlu ise Sılay’a 
paralel olarak dönem edebiyatı içinde kadın şairlerin erkek duygularını 

dile getirdiğini ifade etmiştir. Araştırmacı bu kısımdan sonra divan 
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edebiyatında çalışılmış kadın yazarları 5 başlıkta incelemiştir. 

Çalışmada beş başlık altında 21 kitap, 57 makale, 17 tez, 24 bildiri ve 

27 ansiklopedi maddesinin alfabetik sırayla sadece künyeleri 
verilmiştir.  

Ertek Morkoç, Y. (2011), “Klasik Türk Edebiyatında Kadın 

Şairlere Bir Bakış”. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 9/2: 223-235.  

Çalışmada divan şiirinin sadece erkek şair ve yazarların eser verdiği bir 

gelenek olduğu düşüncesini değiştirmek üzere bu edebiyatın içinde 

hatırı sayılır sayıda kadın şairin de varlığına dikkat çekilmek 
istenmiştir. Şiirlerinden örnekler ve haklarında diğer şairlerce dile 

getirilen tasavvurlardan hareketle kadın şairlerin panoramasının 

çıkarılması hedeflenmiştir. Divanları günümüze ulaşan Mihrî Hatun, 

Leyla Hanım, Zeynep Hatun, Âdile Sultan gibi şairelerin tezkirelerde 
erkek bakış açısına tabi tutulduğu ifade edilmiştir. Divan şairelerinin 

şiirlerinde erkek şairlerin çizdiği ortak estetik kalıpları kullandıkları ve 

kendi kadınlıklarını yansıtamadıkları görüşleri tartışmalı olarak 
verilmiştir. Kadın şairlerin iyi birer evlilik hayatı olmaması nedeniyle 

daha çok bir tarikata girip şiirlerini bu düşünceler etrafında yazdıkları, 

annelik ve evlat sevgisi konusunda kadınca duygularını başarılı biçimde 
yansıttıkları, toplumsal meselelere gösterdikleri tepkilerde bazen erkek 

şairlerden daha sivri ifadeler kullandıkları ve kendi dönemlerinde şiir 

yazmada kadın dayanışması içinde oldukları belirtilmiştir. Bunların 

yanı sıra bazılarının şiir yazmada ailelerinden destek görmedikleri hatta 
engellendikleri, erkek şairlerce şiirlerinin desteklenmediği aksine 

küçümsendiği vurgulanmıştır. Kadın şairlerin aldıkları eğitimle 

karşılaştıkları engellemelerin bir tezat oluşturduğu ve bunun 
İslamiyet’in kabulünden sonra örnek alınan Arap, Fars ve Hint 

geleneklerinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Bütün bu olumsuzluklara 

rağmen azımsanamayacak kadar çok kadın şairin divan edebiyatında 
kullanılmış bütün nazım biçim ve türleriyle her konuda şiir yazarak 

seslerini duyurmaya çalıştıkları ifade edilmiştir. 

Ertek Morkoç, Y. (2017), Osmanlı Kadın Şairlerinin Divan 

Edebiyatı Geleneğinden Ayrılan Sesi ve Farklı İfade Biçimleri, 

International Journal of Human Sciences, 14/4, s. 3456-3471.  

Çalışmada tamamen erkek egemen görüntüsüyle çalışmalara yansıyan 

Osmanlı şiirinde kadın divan şairlerinin ayırıcı yönünün Mihrî Hatun, 
Leyla Hanım ve Şeref Hanım divanlarından örneklerle gözler önüne 

serilmesi hedeflenmiştir. Divan şiirinin eleştirilen yönlerinin birer 
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zenginlik olduğu düşüncesinden kısaca bahseden araştırmacı başka 

akademik çalışmalarda ortaya koyulan “âşığın pasif konumu nedeniyle 

divan şiirinde aslında şairlerin dişil bir dil kullandığı” görüşüne yer 
verir. Bu kısımdan sonra kadın şairlerin divanlarındaki kadının âşık 

pozisyonda oluşu, divanlar arasındaki kadın dayanışması ve edebî 

otoriteye gönderimleri incelenmiştir. Sonuçta kadın şairlerin gelenek 

içinde kendilerine yer bulmak için ataerkil söyleme uydukları fakat 
fıtratları gereği bazen kadınca hislerini yansıttıkları ve otoriteye 

temkinli; bir bakıma da sessiz bir başkaldırı içinde oldukları 

vurgulanmıştır.    

İspirli, S. A. (2007), Osmanlı Kadınının Şiiri, Turkish Studies, 2/4, 

s. 445-454.

Çalışmada öncelikle Osmanlıda kadın şairlerin durumu hakkında bilgi 

verilmiştir. Erkek egemen yazarlar arasında erkekçe söylemlerle 
yazsalar geleneğe uysalar dahi kadın şairlerin birçok engelleyici 

olumsuz davranış ve sözle karşılaştıklarına değinilmiştir. Böyle 

durumların çoğunlukla yakın çevrelerindekilerden kaynaklandığı da 
belirtilmiştir. Kadın şairlerin karşılaştıkları kötü durum ve sözler 

beyitlerinden örneklerle açıklanmıştır. Buna rağmen bazı kadın 

şairlerin duyarlılıklarını, samimiyetlerini şiirlerine yansıttıkları da ifade 
edilmiştir. Çalışmanın bahsi geçen kısmından sonra 46 kadın şairin kısa 

biyografilerine yer verilmiştir. Sonuçta Zeyneb Hatun’dan bugüne 

kültürümüze hizmet etmiş bütün kadınlar hürmetle anılarak adı geçen 

kadın şair sayısının yeni çalışmalarla artacağı söylenmiştir. 

Öztekin, Ö. (2019), XIX. Yüzyıl Şiirinde Metinlerarasılığın 

Kadınlararası Hâli, Millî Folklor, 123, s. 111-123.  

Çalışmanın amacı, başlıktan da anlaşılacağı üzere 19. yüzyıl şiirinde 
metinlerarasılığın kadın şairler arasındaki teşekkülünü incelemektir. 

Öztekin, örneklem alanını oluşturmak için XIX. yüzyıldan altı şairenin 

(Leylâ Hanım, Şeref Hanım, Nakıyye Hanım, Sırrî Hanım, Ferîde 
Hanım, Çeşm-i Âfet Hanım) divanlarında görüşlerini destekleyecek 

veriler bulduğunu ifade etmektedir. Öncelikle divan şiirinde cinsiyet ve 

kadın olgusundan bahseden araştırmacı, konuyu şaire olmaya getirerek 

divanlarına değineceği kadın şairlerden bahsetmiştir. Sonrasında 
metinlerarası ilişkileri bölümlere ayırarak açıklamış ve bu bölümlerde 

divan şairelerinin şiirlerinden örnekler vermiştir. Sonuç olarak kadın 

şairler arasında metinlerarasılık alışverişinin gönderge, yenidenyazma, 
gönderge+yenidenyazma, alıntı+yenidenyazma teknikleri kullanılarak 

yanmetinsellik ve üstmetinsellik üzerinden gerçekleştiği tespit 
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edilmiştir. Kadın şairlerin de tıpkı tüm divan şairleri gibi ortak edebî 

mirası dönüştürerek divan şiiri geleneğinin sürerliğini yeni aktarım 

biçimleriyle devam ettirdiği vurgulanmıştır. 

Tanrıbuyurdu, G. (2015), Klasik Türk Şiirinde Kadın Söyleminin 

İzinde Şeref Hanım Dîvânında Ninniler, İnsan ve Toplum Bilimleri 

Araştırmaları Dergisi (İTOBİAD), 4, s. 112-120. 

Çalışmada öncelikle anne ve annelikle ilgili kavramlar açıklanmış 
sonrasında ninninin Dîvânü Lugâti’t-Türk’teki tanımıyla devam edilmiş 

ve ninnilerin daha çok anonim halk edebiyatı mahsulleri arasında 

değerlendirildiği dile getirilmiştir. Erkek egemen söylem içinde kendi 
duygu ve düşüncelerini söylemekten uzak olan kadın şairlerden Şeref 

Hanım’ın ninnilerinde bir nebze de olsa kadın kimliğini ve söylemini 

yansıtabildiği ifade edilmiştir. Yazar, Şeref Hanım’ın yeğenleri Nebîl 

Bey, Besim Bey ve Nakıyye Hanım için yazdığı ninnilerden örnekler 
vererek bunların dilek ve temenni niteliğinde ninniler olduğunu ve 

gelecek nesiller için kültürün aktarılmasında kadının oynadığı önemli 

role işaret ettiğini belirtmektedir. Ayrıca ninnilerin şiirde kadın 
cinsiyeti ve söylemine dair izler taşıdığı ve değer yargılarına tanıklık 

ettiği öne sürülmüştür.  

1.2.2. Bildiriler  

Arslan, M. (2017), Kadın Divan Şairlerinde Kadınca Söyleyişler 

Var Mıdır? (Mihrî Hâtun, Şeref Hanım ve Leylâ Hanım Divanları 

Bağlamında), Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında “Kadın” 

Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (s. 115-131),  Ankara: KIBATEK.  

Çalışmada divan şiirinde âşık ve sevgilinin özelliklerinin standart bir 

zemininin olduğu ve kalıplaşmış bir güzele duyulan sevgide cinsiyetin 

önemli olmadığı ifade edildikten sonra ister kadın ister erkek olsun 
çoğunlukla üslubun aynılığına değinilmiştir. Araştırmacı, kadın 

şairlerden Mihrî Hatun, Şeref Hanım ve Leylâ Hanım divanlarında nasıl 

bir üslubun benimsendiğini tespit etmeyi amaçlamıştır. Sırasıyla Leylâ 
Hanım, Şeref Hanım ve Mihrî Hatun’un divanlarından örneklerle 

üsluplarını incelemiştir. Leylâ Hanım ve Şeref Hanım’ın divan şiirinin 

kalıplarından kurtulamayıp erkekçe bir söyleyişe teslim oldukları 

(kendi kadınca duygularının gizli kaldığı); Mihrî Hatun’un ise bazı 
şiirlerinde geleneğe bağlı kalıp bazılarında da kadınca kimliğini ve 

duygularını hissettirdiği sonucuna varılmıştır. 
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Ertek Morkoç, Y. (2009), Önce Anne Sonra Şaire: Râhile Sırrî 

Hanım ve Mersiyesi, Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları 

Kongresi Bildirileri C.2, (s.173-179), Sakarya.  

Çalışmada Osmanlıda kadın şairlerin yeri, toplum içindeki durumu ve 

erkek şairler arasındaki mücadeleleri hakkında bilgi verildikten sonra 

19. yüzyıl kadın şairlerinden Râhile Sırrî Hanım’ın biyografisi 

sunulmuştur. Divan oluşturacak kadar şiiri bulunan fakat divanı henüz 
tespit edilememiş Râhile Sırrî Hanım’ın annelik ve şairlik özelliklerinin 

mersiyesine nasıl yansıtıldığı incelenmiştir. Sonuçta tasavvufla 

yoğrulmuş şairin erkek şairler arasında sesini duyurduğu, kadın zarafet 
ve duyarlılığını şiirine yansıttığı, oğlunun ardından tuttuğu yası çok 

katmanlı bir biçimde sunuşuyla hemcinslerine de kendini ispat ettiği 

tespit edilmiştir. 

1.2.3. Kitapta Bölümler  

Batislam, H. D. (2021), Çeşm-i Âfet’in İki Manzum Seyahatnâmesi, 

(Ed.: G. Sağol Yüksekkaya ve D. Arslan), Kadın, s. 403-428, 

İstanbul: Kesit Yayınları. 

Çalışma “Giriş” ve “Sonuç” hariç olmak üzere “Çeşm-i Âfet’in Hayatı 

ve Edebî Kişiliği”, “Çeşm-i Âfet’in Manzum Seyahatnameleri”, “Divan 

Edebiyatı Döneminin Manzum Seyahatnameleri” ile “Divan 
Edebiyatında Bazı Seyahatnamelerde Mısır ve Nil” olmak üzere dört 

ana başlıkta ele alınmıştır. Araştırmacı, Çeşm-i Âfet’in Levha-i Dil adlı 

Divanı’nda yer alan iki manzum seyahatnamesini biçim, içerik, dil ve 

anlatım yönünden değerlendirmiştir. Bu değerlendirmeyle Kahire’de 
yaşamış ve son dönem divan şiiri geleneği içinde yer alan bir kadın 

şairin yaşadığı coğrafyaya dair izlenimlerini, divanlarda çokça yer 

almayan manzum seyahatnameleri aracılığıyla ortaya koymayı 
amaçlamıştır. Giriş kısmında çalışmanın bölümleri ve içeriği hakkında 

kısaca bilgi verildikten sonra Çeşm-i Âfet’in hayatı ve edebî kişiliğiyle 

ilgili kaynaklardaki bilgiler aktarılmıştır. Bu kısımdan sonra şairin iki 
manzum seyahatnamesi ayrı başlıklar altında içerik, dil ve anlatım 

bakımından tanıtılmıştır. Araştırmacı şairin ilk seyahatnamesinde 

Mısır’a özgü bazı yerlere şiirlerinde yer verdiğini fakat bu yerlere özgü 

izlenimlerinin bulunduğu beyitlerin fazla olmadığını vurgulamıştır. 
İkinci seyahatnamede şairin Port Said’e yaptığı yolcuğunu anlattığını, 

diğer seyahatnamede olduğu gibi gezdiği yerlere yönelik bilgilerin 

burada da sınırlı olduğunu söylemiştir. Araştırmacı çalışmanın 
sonlarında divan edebiyatında manzum seyahatname yazan şairlerden 

kısaca bahsedip Mısır ve Nil’in geçtiği divan edebiyatındaki bazı 
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seyahatnameleri ve bunlar hakkında yapılan çalışmaları 

değerlendirmiştir. Sonuçta Çeşm-i Âfet’in manzum seyahatnamelerinin 

biçimsel anlamda diğer divan edebiyatı dönemi manzum 
seyahatnamelerine benzemekle birlikte kendine özgü dili, anlatımı ve 

içeriği bakımından bilinen örneklerden farklı olduğu ifade edilmiştir. 

Şairin deneyimlerinden hareketle gerçek mekânlarla kendi iç dünyasını 

birleştirip tahkiye unsurlarından faydalanarak seyahatnamelere 
yansıtmayı tercih ettiği anlaşılmaktadır.  

Günay, N. (2021), Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Nigâr Hanım’ın 

Şiirlerinde Aşk, (Ed.: G. Sağol Yüksekkaya ve D. Arslan), Kadın, s. 

429-459, İstanbul: Kesit Yayınları.  

Çalışmanın giriş bölümünde hangi bölümde neler üzerinde durulacağı 

açıklandıktan sonra toplumsal dilbilim bağlamında dil ve cinsiyet 

konusu üzerinde durulmuş, doğuştan gelen cinsiyet (sex) ve toplumsal 
normlara göre cinsiyet (gender) arasındaki farklar ortaya koyulmuştur. 

Bu noktada cinsiyet dili kadın açısından ele alınmıştır. Bu kısımdan 

sonra dünyada ve Türk edebiyatında yazar ya da şair olarak kadına 
bakış ve kadının varoluş süreci ele alınmıştır. Toplumsal rollere göre 

erillik dişillik anlayışının belirlendiği ifade edildikten sonra konuyu 

Şair Nigâr Hanım’a getiren araştırmacı, şairin yaşadığı dönem, hayatı 
ve edebî şahsiyeti hakkında bilgi vermiştir. Nigâr Hanım’ın şiirlerinde 

kadın dilinde aşkı gözlemlemenin mümkün olduğu, pek çok şairde 

görülen sevgiliye yüklenen rolün Nigâr Hanım’ın şiirlerinde şaire 

yüklendiği vurgulanmıştır. Çalışmada Nigâr Hanım’ın “Efsûs I”, 
“Efsûs II”, “Nirân”, “Aks-i Sadâ” ve “Elhân-ı Vatan” adlı şiir 

kitaplarının kısa içerikleri verildikten sonra Nigâr Hanım’ın şiirlerinde 

aşk-âşık-sevgili için kullanılan benzetmeler, metaforlar toplumsal 
cinsiyet bakış açısı ile incelenmiş ve âşık/sevgili öznelerinin nasıl 

biçimlendiği değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin sonuçları şu 

şekildedir: 1. Cinsiyet belirleyici kelimeler-özel adlar değil- kullanarak 
kaleme aldığı şiirlerini realist bakış açısı ile yazmıştır. 2. Klasik şiir 

kalıplarında yazmış olduğu şiirlerde, erkek gibi söyleme geleneğine 

uymuştur. 3. Kadınlığını (sessiz kalmak, aşk acısını içinde yaşamak ya 

da ifşa edememek vb.) gizleyerek sürekli sevgilisini düşünen edilgen 
dişil âşık hissiyatı ile yazdığı şiirlerin sayısı fazladır. 4. Öznesi kadın 

olan şiirlerde kendi özel hayatından (evlilik ve eşle ilgili olumlu 

olumsuz görüşler) kesitler bulundurması önemlidir. 5. Ayrılık acısı, 
sevgili zulmü gibi konuları ele aldığı şiirlerinde öznel edilgen bir anlam 

alanı olması bakımından sevgilinin cinsiyeti belirlenemez. Fakat bazı 

şiirlerinde açıkça kadının erkeğe duyduğu aşkı somutlaştırılmıştır. 6. 



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

 

373 

Az da olsa kimi şiirlerinde aşk, Allah’ın bir lütfudur ve bu lütuf aşkı 

yüceltmek ve toplum tarafından tepki çekmemek için kullanılmıştır. 7. 

Bazı mısralardaki betimlemeler sevgiliye yöneliktir ve sevgiliye 
yüklenen sıfatlar dişil çağrışımlardır, bu yönüyle de klasik şiirin 

kalıplarına benzer. 8. Kimi şiirlerinde günlüklerindeki ifadeleri şiire 

dönüştürmüş, gerçek hayatını öznel lirik bir söyleme aktarmıştır. Bu 

tespitlerden sonra araştırmacı, dünya edebiyatından ve farklı kültürden 
Shahin Farhani ve Micheal Field’ın şiirlerinin içeriklerine kısaca 

değinmiş ve hem dil hem de edebiyat açısından başka disiplinler arası 

çalışmalarda daha kapsamlı incelemelerin gerektiğini ifade etmiştir. 
Sonuç kısmında da Nigâr Hanım’ın şiirlerinde aşk kavramı için 

kullandığı ifadeleri metin içi ve metin dışı bağlamda çift yönlü bir 

incelemeye tabi tuttuğunu söyleyerek karşılaştırmanın önemi ve yeni 

çalışmalarda disiplinler arası ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu 
belirtmiştir.  

Sılay, K. (2000), Erkeğin Ağzıyla Söylenen Gazel: Osmanlı Kadın 

Şairler ve Ataerkilliğin Gücü, (Ed.: M. C. Zilfi ve Çev. N. Alpay), 

Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları, s. 203-204, 210, 

İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.  

Çalışmanın başında feminist kuram ve eleştirisinin başlıca tartışma 
alanlarından birinin kadınların başka türlü yazıp yazmadığı olduğu 

ifade edilerek bu konuda bazı feminist kuramcıların görüşlerine 

değinilmiştir. Sılay, farklı görüşlere değindikten sonra konuyu 

kadınların ataerkil söylem içinde ne şekilde yazmayı sürdürdüklerine 
getirmiştir. Bunun evrensel bir soru olduğunu belirtmiş ve Ortaçağ 

Osmanlı Türk toplumundaki ataerkil ortamın klasik gazellerde kadın 

sesini nasıl dışladığını ve otomatik olarak denetimi altına aldığını 
araştırmasında göstermeye çalışacağını söylemiştir. Daha önce 

Rosalind Jones’un geliştirdiği kavram ve tekniklerden yararlanacağını, 

Osmanlı kadın şairlerin ortaya koyduğu dolaşıma girme tekniklerinden 
birini inceleyeceğini vurgulamıştır. Öykünmeden bahseden Sılay, 

ikincil gruplarla egemen bütünlükler arasında bir alışverişin 

gerçekleştiği görüşünden hareketle erkek ve kadın divan şairlerinin 

durumunu değerlendirmiştir. Kadının Osmanlı gazellerindeki özne ya 
da nesne durumlarından bahseden araştırmacı, Ortaçağ insanı için 

bireysel buluş ya da yaratmanın önemli olmadığını ve bu dönemde 

idealize imge ve eğretilemelerin olduğu bir edebiyat geleneğinin 
oluştuğunu söylemiştir. Araştırmacıya göre otoritesi İranlı ve Arap 

erkekler olan Osmanlı şiirinde özgünlük, bireysel bakış açısı ve 

heyecanın kişiselleşmesi amaçlanmamıştır. Bu şartlar altında kadının 
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şiir yazmaya girişmesinin ne şekilde mümkün olduğu açıklanmıştır. 

Kadın şairlerin söylemlerinin (Fıtnat Hanım’dan örneklerle) 

erkeklerinkinden farklı olmadığını belirten Sılay, kadın şairlerin şiir 
yazabildiklerini otoritelere kanıtlamak istediklerini, erkeklerin 

çekinerek dile getirdikleri şeyleri daha cesurca ifade ettiklerini ve şiir 

yazarak sadece kendileri için de olsa aşkın edilgen nesnesi olmaktan 

çıktıklarını ifade etmiştir. Çalışmanın sonunda kadın şairlerin dişi bir 
şiir geleneğiyle ortaya çıkmak yerine erkeklerin egemen olduğu bir 

ortamda meşru sayılmak için zekice bir yolla dolaşıma girdiklerini ve 

böylelikle en azından egemen ataerkil sistemin rahatını bozduklarını 
vurgulamıştır.  

Toska, Z. (2006), Divan Şiirinde Kadın Şairlerin Sesi, (Ed.: T. S. 

Halman vd.), Türk Edebiyatı Tarihi, C. 2, s. 672-682, İstanbul: 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.   

Toska çalışmasında kısaca, bilinen ve divanları günümüze ulaşan kadın 

şairlerden bahsettikten sonra çalışmanın çerçevesini çizerek kadın 

şairlerin kendi kimliklerini (âşık olarak toplumsal cinsiyetlerini) 
şiirlerine yansıtıp yansıtmadıkları üzerinde durulacağını belirtmiştir. 

Kadın şairlerin ataerkil söylem karşısında tepkilerini doğrudan ya da 

dolaylı ifade ettiklerini örneklerle açıklamıştır. İmge ve motif 
seçiminde geleneğin dışına çıkamadıklarını fakat Leylâ ya da Züleyhâ 

gibi kadın karakterleri kendilerini temsilde kullandıklarını ifade 

etmiştir. Zamanla âşık tipinin değişime uğradığından bahseden 

araştırmacı, sonuçta kadın şairlerin kendi seslerini bulundukları sosyal 
ve kültürel ortamın el verdiği ölçüde şiirlerine yansıttıklarını ve divan 

şiirinde özel olmayan bir aşk hikâyesinin (aşkından vazgeçmeyen âşıkla 

ulaşılmaz sevgili arasında gelişen) konu edildiğini vurgulamıştır.  

2. Metinlerin İçeriğini Değerlendiren Yazılar  

2.1. Kadın/Erkek Kahramanlar Üzerine Yazılan Yazılar   

Bu başlıkta erkek ya da kadın mesnevi kahramanlarının bazen 
karşılaştırmalı bazen de tek tek ele alındığı bu başlıkta tespit edilebilen 

10 makale ve yedi bildiri değerlendirilmiştir. Züleyhâ’nın âşıklıkta 

Mecnûn gibi olduğu, pasif ve edilgen bir kadın olmadığı, Kur’an’da 

geçen kadın kahramanların bazılarının dini ve gerçek kişilikleriyle 
Kur’an’da adları geçmeyen bazılarınınsa söz sanatları içinde divan 

şiirine yansıdığı, efsanevi kadın kahramanların özellikleri, Ferhâd ve 

Hüsrev’in mesnevi kahramanı olarak seçilme sebebi, Leylâ ve Mecnûn 
ile Romeo ve Jüliet’in karşılaştırılması, Leylâ ve Züleyhâ’nın 

farklılıkları, Hüsn karakterlerinin ilahi aşkta “sevgili”yi temsil etmesine 
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rağmen aşkı başlatan olması gibi pek çok özellik etrafında özellikle 

mesnevi kahramanlarının ele alındığı görülmektedir. Bahse konu 

kahramanlar arasında âşık Züleyhâ, tek başına ya da Leylâ başta olmak 
üzere başka kadın kahramanlarla karşılaştırılarak müstesna bir yere 

koyulmuş ve birçok çalışmaya bu noktada konu edilmiştir.  

2.1.1. Makaleler 

Akdağ, S. (2009), Klâsik Türk Edebiyatı’nda Adına Mesnevîler 

Yazılan Kadın: “Züleyhâ”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), 40, s. 59-74. 

Çalışmada tarih sahnesinde rol aldığı kesin kabul edilen Züleyhâ’nın 
literatürde nasıl şekillendirildiği hususunda fikir vermek amaçlanmıştır. 

Divan edebiyatında Kur’an ve Kitab-ı Mukaddes’te geçen Yusuf ve 

Züleyhâ hikâyesinin mesnevi şairlerince yeni hayallerle yorumlandığını 

dile getiren araştırmacı, tarihi bir kişilik olarak Züleyhâ’ya ait bilgilerin 
daha çok Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında olduğunu ve buradan 

İslamî kaynaklara geçtiğini ifade etmiştir. Hem Kitab-ı Mukaddes’te 

hem Kur’an-ı Kerîm’de hem de divan şiirinde Züleyhâ’nın nasıl yer 
aldığı ayrıntılı bir biçimde ortaya koyulmuştur. Yusuf u Züleyhâ 

mesnevilerinden de bahseden araştırmacı, ilahî literatürde Züleyhâ’nın 

isimsiz ve kendinden sonraki nesillere ibretlik bir hevesperest ve beşerî 
literatürde masum, içli ve Mecnûn gibi sadık bir âşık olarak yer aldığı 

ayrımını yapmıştır. Makalede kutsal kitapların aksine bu masum ve içli 

âşık rolünün her şairde farklı bir zevkle yoğrulduğu belirtilmiştir.   

Çavuşoğlu, H. (2013), İki Farklı Kültürün Âşık Kadın 

Kahramanları: Leyla ve Züleyha, Turkish Studies, 8/13, s. 645-670.  

Çalışmada Leylâ Arap, Züleyhâ da Garp kültürüyle yetişmiş farklı 

yapıda kadın kahramanlar olarak değerlendirilmiş ve iki farklı kültürün 
özelliklerini taşıyan Leylâ ve Züleyhâ âşıklıkları bakımından 

incelenmiştir. Divan şiirindeki genel aşk anlayışından bahsedildikten 

sonra kısaca Leylâ vü Mecnûn ve Yûsuf u Züleyhâ mesnevileri 
hakkında bilgi verilmiştir. Mesnevilerin âşık kadın kahramanlarından 

öncelikle Leylâ, doğu kültürünü yansıtan özellikleri, içe dönük ve 

geleneksel aşk anlayışına uyan tavırlarıyla -mesneviden alıntılar ve 

yorumlarla- tanıtılmıştır. Daha sonra Garp kültürüyle yetişmiş, kendini 
daha rahat ifade eden, aşkı uğruna savaşan Züleyhâ’nın âşıklıkta Leylâ 

vü Mecnûn mesnevisindeki Mecnûn’la bir tutulması gereğinden 

bahsedilmiştir. Sonuçta Leylâ’nın âşıklıkta toplumun isteklerini yerine 
getirmesi bakımından “ayakları yere basan” bir kahraman özelliği 

sergilediği, Züleyhâ’nın ise bir peygambere âşık olmakla zor bir yükü 
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sırtlandığı, ayıplanmayı ve toplumdan dışlanmayı göze aldığı ifade 

edilmiştir. Züleyhâ’nın savaşçılığıyla aktif bir rol oynadığı ve ümitsiz 

aşkına aklını ve canını feda etmekle de klasik bir âşık tipine dönüştüğü 
vurgulanmıştır. 

Kayabaşı, B. (2014), Aşkın İkinci Yüzü: Hüsn, Leyla ve 

Züleyha’nın Aşkı, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, II, s. 32-42.   

Çalışmanın amacı, divan şiirindeki aşk mesnevilerinin en önemli kadın 
kahramanlarından Hüsn, Leylâ ve Züleyhâ’nın aşkını tartışmaktır. 

Öncelikle aşkın tasavvufta ve Antik Yunan’da nasıl algılandığı ve 

yorumlandığı ortaya koyulmuştur. Sonrasında ise Hüsn, Leylâ ve 
Züleyhâ’nın aşkı yansıtan ya da yansıtamayan davranış ve 

görüntülerinden bahsedilmiştir. Sonuçta Hüsn ve Leylâ’nın hikâyedeki 

âşıkların aşklarına ulaşmalarında bir araç oldukları, Züleyhâ’nın ise 

aşkı yaşayan ve aşkla yükselen bir kahraman olduğu ifade edilmiştir. 
Erkek kahramanın mecazdan hakikate geçerken önemli bir konuma 

koyulduğu, kadın kahramanın da önemsiz hâle getirildiği belirtilmiştir.    

Kazan Nas, Ş. (2016), Kur’an’daki Kadın Şahsiyetlerin Klâsik 

Türk Şiirine Yansıması, Düşünce Dünyasında Türkiz, Siyaset ve 

Kültür Dergisi, 7/39, s. 45-72. 

Çalışmada divan edebiyatı nazım biçimleriyle yazılmış şiirlerde 
Kur’an’daki kadın şahsiyetlerin hangi yönleriyle nasıl işlendiğinin ve 

en çok hangi kadın şahsiyetin hangi kıssalarla ele alındığının tespiti 

amaçlanmıştır. Kur’an’daki kadın şahsiyetler sözüyle Kur’an’da özne 

olarak kendisinden söz edilen kadınların kastedildiği belirtilmiştir. Bu 
şahsiyetler Hz. Havva, Hz. Hacer, Hz. Meryem, Hz. Hatice, Hz. Ayşe, 

Hz. Fâtıma; Züleyhâ, Asiye, Belkıs olup peygamberlerin geliş sırasına 

göre tek tek incelenmiştir. Öncelikle söz konusu kadınların kim 
oldukları ve Kur’an’da nasıl geçtiklerine değinen araştırmacı 

sonrasında divan şiirine yansıyan özelliklerini beyitlerden örneklerle 

ortaya koymuştur. Araştırmacı, kapsamlı tespitleriyle Asiye, Hz. Hacer, 
Hz. Hatice, Hz. Ayşe, Hz. Fatıma’nın genellikle dinî ve gerçek 

kişilikleriyle şiirlerde anıldığını ve memduha teşbih edildiğini ifade 

etmiştir. Havva, Züleyhâ, Belkıs ve Meryem’in ise benzetme, telmih, 

hüsn-i ta’lil gibi sanatlarla divan şiirinde adı en çok geçen ancak 
Kur’an’da adlarıyla anılmayan kadın şahsiyetler olduğunu 

vurgulamıştır. 
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Tavukçu, O. K. (2000). Hüsrev ü Şirin Konulu Eserlerde Esas 

Kahraman Olarak Hüsrev veya Ferhad’ın Tercih Edilme 

Sebepleri, Atatürk Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 

[TAED], 14, s. 143-148. 

Çalışmada Nizamî’nin Hüsrev ü Şîrîn’iniyle birlikte XII. yüzyıldan 

itibaren bu konuda yazılmış kırk yedi eser incelenmiş; ana erkek 

kahramanı bazen Ferhâd olan bu eserlerin otuz beşinin Hüsrev ü Şîrîn, 
on ikisinin de Ferhâd u Şîrîn olduğu tespit edilmiştir. Bahsi geçen 

eserlerde müelliflerin Hüsrev ya da Ferhâd’ı esas kahraman olarak 

seçmelerinin sebepleri açıklanmıştır. Ferhâd’ın tercih edilme 
sebeplerinden birinin çektiği sıkıntılar, aşk mücadelesi, trajik ölümü, 

aşkı ve ıstırabı nedeniyle âşıklığa liyakati diğerinin ise dini inancı 

olduğu ifade edilmiştir. Araştırmacı şairlerin siyasi konumuyla ilgili 

olarak saraydan beklentilerini göstermek için Hüsrev’i hükümdarlık 
üzerinden esas kahraman olarak tercih ettiklerini belirtmiştir. 

Çalışmanın sonunda bu konuyu kaleme alan şairler, yaşadıkları 

yüzyıllar ve eserlerine verdikleri adlarla birlikte tablo hâlinde 
okuyucuya sunulmuştur. 

Tezcan, N. (2012), Divan Edebiyatında Aşk,  Kadın Kahramanlar 

ve Kıyafet Değiştirme Motifi, Acta Turcica,  2/1, s. 104-117.  

Çalışmada Tezcan, divan edebiyatında aşk anlayışının farklı 

görünüşlerini gazeller ve mesneviler üzerinden açıklamaya çalışmıştır. 

“Bireysel ben”i en çok ele veren gazelde şair, homo- ya da heteroerotik 

olsun toplumsal baskıya rağmen homoerotik tonu tercih etmiştir. Bu 
bağlamda öz yaşam öyküsü ile paralelleşenler olsun veya olmasın, 

kadının toplumsal alanda tabu olması karşısında gazellerdeki 

homoerotik ton toplumsal kabul görmüştür.” diyen araştırmacı, kadının 
bu nedenle gazelde görünmez olduğunu ifade etmektedir. Buna karşılık 

gazellerde görünmez olan kadının sevgilinin aşk mesnevilerinde açıkça 

yer aldığı dile getirilmiştir. Mesnevilerde kadın sevgilinin aşk 
duygusunun sürmesinde yüksek sınıf için model oluşturma ve erkeği 

amaca ulaştırma hedeflerinin onun mesnevideki işlevini belirlediği ve 

bu bakımdan önemli olduğu ortaya koyulmuştur. Çalışmada Mesud bin 

Ahmed’in Süheyl ü Nevbahar’ından ve Şeyhoğlu Mustafa’nın 
Hurşidname’sinden örnekler verilerek konu açıklanmıştır.  

Tunç, S. (2010), Klasik Türk Şiirinde Kadın Şahsiyetler, 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3/15, s. 225-259.  

Çalışmada divanlarda Leylâ, Şîrîn, Azrâ gibi mesnevi kahramanları 

yanında Meryem, Hacer, Belkıs, Züleyhâ gibi dinî veya Kaydâfe, Zühre 
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gibi efsanevî kadın şahsiyetlerin özellikleri ve ilgili anekdotlarla şiire 

yansımalarını göstermek ve şiirin anlaşılmasına yardımcı olmak 

amaçlanmıştır. Bahsedilen şahıslar alfabetik olarak incelemeye tabi 
tutulmuştur. Öncelikle şahıs hakkında bilgi verilmiş, Kur’an’da 

geçiyorsa ne şekilde ele alındığından bahsedilmiş ve divan şiirinden 

farklı örnek ya da örneklerle şiire yansımaları değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın sonucunda Âsiye, Ayşe, Azrâ, Belkıs, Fâtıma, Dilârâm, 
Gülşâh, Hacer, Hatice, Havvâ, Hurşîd, Kaydâfe, Leylâ, Meryem, 

Nevbahâr, Nigîsâ, Râbia, Şîrîn, Ümmühânî, Vîs, Zerkâ-ı Yemâme, 

Züleyhâ ve Zühre olmak üzere dinî, efsanevi ve mitolojik 23 kadın 
şahsiyet tespit edilmiştir. Ayşe, Fâtıma, Hatice, Meryem gibi dinî ve 

Kaydâfe gibi mitolojik şahsiyetler dışındakilerin genellikle ideal güzel 

ve sevgili tipi için benzetilen olarak kullanıldıkları belirlenmiştir. 

Şairlerin hayal dünyasına giren ve şiirde söz konusu edilen pek çok 
malzemenin değerlendirilmesinin kültürün nesilden nesle aktarılmasına 

ve günümüzde de kullanılmasına olanak sağlayacağı vurgulanmıştır.  

Ulu, A. (2014), Aşkın Doğu ve Batı Yansımaları Olarak Fuzûlî’nin 

Leyla ve Mecnun ve Shakespeare’in Romeo ve Juliet Adlı 

Eserlerinin Mukayesesi, TEKE Dergisi, 3/3, s. 127-145.  

Çalışmada Doğu ve Batı’da 16. yüzyılda yazılmış aşk hikâyelerinden 
Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnûn’u ile Shakespeare’in Romeo ve Juliet’i 

karşılaştırılmıştır. Öncelikle aşk ve hikâyelerde aşkın yorumlanma 

biçimi hakkında bilgi verildikten sonra iki hikâyenin de kendilerinden 

önce kaleme alınmış başka bir hikâyeden hareketle yazılmış 
olduğundan bahsedilmiştir. Sırasıyla hikâyelerin başlangıcı ve girişi, 

âşıkların ilk karşılaşmaları ve vasıfları, toplumların aşka bakışı, evlilik 

teklifi ve evlilik, ayrılık, sürgün, gerçek aşk, aşk karşısında âşık ve 
rakip, Leylâ ve Juliet’te sadakat, âşıklar arasında haberci, ölüm ve 

hikâyelerin bitişi ve rüya motifi metinlerden örneklerle mukayese 

edilmiştir. Sonuçta her iki şairin de kendi inanç ve kültürlerinden 
hareketle aşk konusunu ele aldıklarına, iki eserde de kavuşmanın 

ölümle gerçekleştiğine, aşk uğruna çekilen sıkıntılar, gizli görüşmeler, 

âşıkların sürgün yaşaması, rakibin araya girmesi, ailelerin tutumları, 

haberci, ölüm vb. noktalarda kültürel farklılıklar olsa da hikâyelerin 
benzer noktalarıyla metinlerarasılık ilişkisinde değerlendirilebileceğine 

dikkat çekilmiştir. Agâh Sırrı Levend’in ortaya attığı “Doğudaki aşk 

hikâyelerinin Haçlı Seferleri sırasında Doğu edebiyatından Batı 
edebiyatına geçtiği ve Fransız edebiyatında Tristan et Yseult, Aucassin 

et Nicolette, Macar edebiyatında Floire et Blanceflor, İngiliz 

edebiyatında Romeo and Juliet gibi ölümsüz eserlere kaynaklık ettiği” 
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görüşüyle bu durum desteklenerek daha kapsamlı ve çok yönlü 

çalışmalar yapılması gereği vurgulanmıştır. 

Üst, S. (2014), Hüsrev, Şîrîn ve Ferhad Karakterleri Üzerine, 

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 51, s. 

47-62.  

Çalışmada Nizâmî, Şeyhî, Celîlî, Ali Şîr Nevâyî ve Lâmi’î’nin Hüsrev 

ü Şîrîn veya Ferhâd u Şîrîn hikâyelerindeki olayların Hüsrev, Şîrîn ve 
Ferhâd’a etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Böylelikle 

araştırmacı olaylarla kahramanların karakterlerini çizmek istemiştir. 

Öncelikle Fars ve sonra da Türk edebiyatında bu karakterlerin yazıldığı 
mesnevileri kısaca tanıtmıştır. Hikâyelerin olay örgülerinden hareketle 

Hüsrev, Şîrîn ve Ferhâd’ı ayrı ayrı incelemiştir. Sonuçta iki tarzda 

yazılan beş mesnevi içinde Ali Şîr Nevâyî’nin Ferhâd u Şîrîn’ini bu 

hikâyelerin kurgu açısından en orijinali olarak değerlendirilmiştir. 
Hüsrev ü Şîrîn veya Ferhâd u Şîrîn’de Hüsrev için olumlu bir tablo 

çizilmediği, Şîrîn’in bazen aktif bazen pasif bir role büründüğü ve 

Ferhâd’ın da daima talihsiz olduğu vurgulanmıştır. Hakiki aşk 
kahramanlarının Ferhâd ve Şîrin olduğu Hüsrev’in aşkının ise nefsi 

düzlemde kaldığı tespit edilmiştir. 

Yiğit, S. (2018), Lâmi'î'nin Mesnevîlerinde Kadın Algısı, Söylem 

Filoloji Dergisi, 3/2, s. 217-251.  

Çalışmada Lami’î’nin Ferhâd u Şîrîn, Salâmân ve Absâl, Vâmık u Azrâ, 

Veyse vü Râmin adlı mesnevilerindeki kadın kahramanların özellikleri 

incelenerek kadın algısı hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. Bu 
doğrultuda Yiğit, öncelikle kadın ve erkek arasında yaratılış 

bakımından farklar olduğuna değinmiştir. Daha sonra araştırmacıların 

eksik araştırmaları neticesinde Osmanlı toplumunda kadınla ilgili 
algının olumsuz olduğu ve bunun yanlışlığı üzerinde durulmuştur. 

Çalışmanın ilerleyen kısımlarımda ise mesnevîlerin özetleri verildikten 

sonra beyit örnekleriyle kadın ve erkek karakterlerin mesnevideki 
rolleri tartışılmıştır. Sonuç kısmında ise Salâmân ve Absâl mesnevisi 

dışındaki mesnevilerde kadınların güçleriyle ön plana çıkan 

kahramanlar olduğu ifade edilmiştir. Salâmân ve Absâl’daki kadının bu 

görüşün dışında yer almasının sebebi eserin alegorik bir mesnevi 
olmasına bağlanmıştır. Veyse vü Râmin dışındaki mesnevilerde kadın 

algısının geleneğin dışına çıkamadığı belirtilmiştir. Kadın 

kahramanlara zaman zaman atfedilen olumsuz özelliklerin tasavvufî-
alegorik söylem nedeniyle eserlerde yer aldığı ve öğüt vermek amacı 

taşıdığı vurgulanmıştır. 
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2.1.2. Bildiriler  

Akpınar, Ş. (2017), Divan Şairinin Kadın Âşığı: Züleyha, 

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında “Kadın” Sempozyumu 

Bildiriler Kitabı, (s. 21-36), Ankara: KIBATEK.  

Çalışmada öncelikle divan şiirinin aşk konulu mesnevilerinde âşığın 

erkek, maşukun ise kadın olarak algılandığına değinilmiştir. Bu 

anlayışın Yusuf u Züleyhâ mesnevisinde değiştiğini ifade eden 
araştırmacı, Züleyhâ'yı diğer önemli aşk mesnevilerindeki maşuk 

kadınlar ve âşık erkeklerle karşılaştırarak anlatmıştır. Mesnevide 

gösterdiği cesaret dolu özelliklerinden hareketle Züleyhâ’nın Aşk, 
Mecnûn, Vamık ya da Ferhâd gibi âşık olarak değerlendirilmesini 

uygun görmüştür. Âşık olmanın “Mecnûn karakterli” ve “Züleyhâ 

sıfatlı” olmaktan geçtiğinin vurgulanmasıyla bir anlamda kadın ve 

erkeğin aşkın iki tarafı olmasına dikkat çekilmiştir. 

Ayan Nizam, E. (2017), “Husrev ü Şîrîn” ve “Leylâ vü Mecnûn” 

Mesnevilerindeki Şîrîn ve Leylâ Karakterlerinin Propp Metoduna 

Göre Karşılaştırılması, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında 

“Kadın” Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (s. 173-184), Ankara: 

KIBATEK.  

Çalışmada divan edebiyatındaki meşhur mesnevilerden Husrev ü Şîrîn 
ve Leylâ vü Mecnûn’daki kadın kahramanlar, Propp’un masalların otuz 

bir işlevi olduğu görüşünden hareketle ele alınmıştır. Her iki 

mesnevinin bu işlevleri ne kadar taşıdığı ve hangi kadın kahramanın 

başkahraman özellikleri gösterdiği, sosyal, toplumsal ve kişisel 
karakterleri yapısal bir incelemeye tabi tutulmuştur. Sonuçta her işlevde 

Propp’un ölçütlerini gerçekleştirmeseler de masallarda erkeklerin 

görevlerini mesnevilerdeki kadın kahramanların yüklendiği tespit 
edilmiştir. İki kadının da başkahraman görünümünde olup dışta farklı 

olsalar da içte birer âşık kadını yansıttıkları ifade edilmiştir. Bununla 

birlikte Şîrîn’in cesaretiyle mesnevide daha aktif bir rol oynadığı 
vurgulanmıştır. 

Çetinkaya, Ü. (2010), Divan Şiirinde Aşk Kahramanı Kadınlar, 21. 

Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar-Değişim ve Güçlenme C.2, (s. 573-585), 

İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını.  

Bu araştırmada 13-18. yüzyıllar arasında yazılmış çift kahramanlı aşk 

mesnevilerinden Yusuf u Züleyhâ ve Husrev ü Şîrîn (Ferhâd u Şîrîn) 

mesnevisinin âşık kadını Züleyhâ ve maşuka kadını Şîrîn 
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme yapılırken iki kadın kahramanın 
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fiziki özellikleri, psikolojileri, sosyal durumları hakkında bilgiler 

verildikten sonra aşktaki rolleri ve aşkı yaşayış biçimleri mesnevilerden 

örneklerle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak Züleyhâ’nın gücü, Yusuf’a 
ulaşmak için türlü hileler yapması, daima ona sadık kalması ve onun 

uğruna dininden vazgeçmesi; Şîrîn’in ise aşkına sadakati, cesareti, 

sadakatsizliğe karşı gururu, duygularına hükmetmesi gibi sebeplerle 

aşkın kahraman kadın sembolleri oldukları ifade edilmiştir. 

İçli, A. (2016), Divan Edebiyatı Aşk Mesnevilerinde ve Mensur Aşk 

Anlatılarında Savaşan Kadın Kahramanlar, Geçmişten Günümüze 

Şehir ve Kadın C.2, (s. 889-907), Samsun: Canik Belediyesi Kültür 

Yayınları.  

Çalışmada Türk toplumunda kadının hem fiziksel hem de algısal 

boyutta edilgen bir konuma çekildiğinden bahsedildikten sonra kadının 

bir arzu nesnesine dönüşmesi ve bunun divan şiirine yansımalarından 
söz edilmiştir. Keşfedilmeyi bekleyen, kapalı alanları simgeleyen ve 

arzu nesnesi hâline gelen kadının şiirde savaş aletleriyle tanımlandığına 

değinilmiştir. Araştırmacı hikâye etme tekniğine dayalı manzum ve 
mensur eserlerden kısaca bahsetmiş ve konuyu üzerinde duracağı aşk 

mesnevileri ve mensur aşk anlatılarına getirmiştir. Sırasıyla Lami’î’nin 

Vâmık u Azrâ’sı, Yûsuf-ı Meddah’ın Varka ve Gülşah’ı, Zarifî’nin 
Mihr ü Mâh’ındaki savaşçı kadın kahramanlarından bahsetmiştir. Bu 

tür mesnevilerde kadın kahramanların kendilerini dış dünyaya açarak 

yaşamlarını yönlendirdikleri ifade edilmiştir. Kadın kahramanların 

birincil kahraman, arzu edilen kişi veya yardımcı karakterler 
bağlamında savaşçı kişilikleri bağlamında eserlere yansıdığı 

belirtilmiştir. 

Kaçar, M. (2017, Şeyh Gâlib’in Geleneğe Mugâyir Sevgili 

Karakteri: Hüsn, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında “Kadın” 

Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (s. 547-554),  Ankara: KIBATEK.  

Çalışmada Hüsn ü Aşk mesnevisindeki ana kadın kahraman Hüsn’ün 
geleneksel aşk mesnevilerindeki kadın kahramandan farklı özellikler 

gösterdiği ifade edilerek sevgilinin sembolik davranışlarının 

açıklanması hedeflenmiştir. Mesnevilerdeki geleneksel kadın 

kahramanların aksine Hüsn’ün mesnevide aktif rol oynadığı 
vurgulanmış ve bunun sebepleri üzerinde durulmuştur. Sembolik bir 

kahraman olan Hüsn’ün Allah’ı, Aşk’ın da kulu simgelediği 

kabulünden hareketle aşk anlayışının Bezm-i Elest’te öncelikle kulun 
Allah tarafından sevilmesiyle başladığı ifade edilmiştir. Mesnevide 

Hüsn, aşkın başlamasına sebep olan ve bunu ilk ifade eden olmasıyla 
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Allah’ın sıfatına bürünmüştür. Buradan hareketle Kaçar, tasavvufi 

kaynaklardaki bilgiler ışığında Hüsn karakterinin geleneğe mugâyir 

davranışlarının aslında Allah ile kul arasındaki aşkın ortaya çıkma 
sürecine ve şekline uygun olduğunu açıklamaya çalışmıştır.  

Kalkışım, M. M. (2017), Mecnûn’un Hakikata Ulaşmasında Bir 

Köprü: Leylâ, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında “Kadın” 

Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (s. 573-584),  Ankara: KIBATEK.  

Çalışmada divan edebiyatının önemli mesnevilerinden Fuzûlî’nin Leylâ 

vü Mecnûn’undaki Leylâ’nın mecaz olma fonksiyonu tahlil edilmiştir. 

Öncelikle güzellik ve aşk arasındaki bağa değinilmiş, çeşitli aşk 
tanımlarıyla aşkın farklı biçimlerinden bahsedilmiştir.  İnsanın yaratılış 

süreci, kendinden olana âşık olması ve bunun insanın kendine 

düşkünlüğü ile izah edilebileceği ifade edilmiştir. Bu kısımdan sonra 

yazar Kays’ın âşıklık hâllerine ve Leylâ’nın gizli bir hazine gibi 
keşfedilmeyi beklemesine değinmiştir. Sonunda Leylâ’nın ulaşılmaz 

olmasını sağlayan engellerin kalkmasıyla birlikte Kays’ın Leylâ ile bir 

olduğunun anlaşılmasını tevhîd ile açıklamaktadır. Kays ve Leylâ’nın 
aynîleşmesi neticesinde Leylâ’nın bir mecaz köprüsü olduğunu Kays’ın 

anladığı ve hakikatle (Mülk onundur.) yüzleşerek velayet mertebesine 

ulaştığı ifade edilmiştir. Varlıklar arasında Allah’ın sıfatlarını en iyi 
yansıtanın insan olması düşüncesi göz önünde tutularak kadının 

özellikle letâfeti, şefkati ve güzelliği ile öne çıktığı ve erkeğin kadına 

yönelmesinin temelinde kendi benliğine iştiyak duymasının yattığı 

vurgulanmıştır. Sonuç kısmında mecâzın, insana kendi hakikatini 
bilebilme fırsatı verebileceği, kendini bilmenin de bunu bir ölçek yapıp 

kıyas yoluyla cüzden külle, fiilden fâile, eserden müessire yani Rabbine 

ulaşılabileceği söylenmiştir. 

Tökel, D. A. (2017), Bir Sevgili Olarak Kadın İmgesinin Doğuşu: 

Leylâ ile Mecnûn, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında “Kadın” 

Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (s. 923-932), Ankara: KIBATEK. 

“Bir Sevgili Olarak Kadın İmgesinin Doğuşu: Leylâ ile Mecnûn” adlı 

çalışmada, Leylâ vü Mecnûn mesnevisinde kadının bir sevgili olarak 

yüceltilmesinin tarihsel başlangıcı ele alınmıştır. Daha önceki aşk 

hikâyelerinden bahseden araştırmacı bunlardaki erkek hâkimiyetine 
değinmiştir. Bu noktada ilk çağlarda ve Ortaçağ’da kadını yücelten bir 

aşkı anlatan hikâyelerin olmadığını, daha çok cinselliği ortaya koyan 

anlatılar yazıldığını ifade etmiştir. Kadının cinsel obje olarak görüldüğü 
ilk modern anlatılara dikkat çeken araştırmacı kadının sevgili olarak 

algılandığı Batı edebiyatındaki ilk eserin Romeo ve Juliet olduğunu 



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

383 

ifade etmiştir. Çalışmada ilk defa Leylâ ile Mecnûn hikâyesinde kadının 

bir sevgili olarak esere yansıdığı, bu anlayışın Araplardaki kadın 

anlayışına uygun olmadığı dile getirilmiştir. Sonuçta Leylâ ile Mecnûn 
hikâyesinin kadının sadece bir cinsel meta olarak algılanmadığı aksine 

bir sevgili olarak değerli görüldüğü ilk metin olduğu düşüncesine yer 

verilmiştir. Edebî metinlerin onları anlamak için gerekli olan edebiyat 

teorileriyle incelendiğinde bambaşka zenginliklerinin ortaya çıkacağı 
ve bunların pek çok açıdan “hazine” olarak algılanması gereği 

vurgulanmıştır. 

2.2. Sevgilinin Cinsiyeti, Türk Güzeli ve Kozmik Sembol Olarak 

Zühre Hakkında Yazılan Yazılar 

Bu bölümdeki konular üç alt başlıkta incelenmiştir. Birinci başlıkta 

sevgilinin cinsiyetiyle ilgili dört makale ve bir kitapta bölüm 

bulunmaktadır. İkinci başlıkta Türk güzeli ile ilgili bir makale ve bir 
bildiri yer almaktadır. Kozmik sembol olarak Zühre ilgili ise bir bildiri 

ve bir kitapta bölüm tespit edilmiştir. Bu çalışmalar da üçüncü başlıkta 

incelenmiştir. Sevgilinin cinsiyeti başlığında Arap, Fars ve Türk 
şiirinde bahsi geçen güzelin meydana gelmesindeki evrelerden 

bahseden, divan şiirinde sevgilinin cinsiyetsizliği ve bunun nedenleri 

üzerinde duran, şehrengizlerdeki erkek sevgili tipiyle ilgili yanılgıyı 
örneklerle açıklayan, bir şehrengiz incelemesi yaparak erkek güzeli 

inceleyen ve güzelliğin değişken olduğunu ifade edip divan şiirinin salt 

cinsî bir duyguya indirgenmesinin yanlış olduğunu vurgulayan yayınlar 

dikkat çekmektedir. Türk güzeli başlığında divanlarda geçen “Türk” 
kelimesinin örnekleriyle kullanıldığı bağlamı belirleyerek Türk’ün bir 

güzel tipini simgelediğinin vurgulandığı ve Farsça şiirde Türk güzelinin 

nasıl yer aldığının örneklerle incelendiği çalışmalar tespit edilmiştir. 
Kozmik sembol olarak Zühre ile ilgili müstakil bir eser ya da kitap 

maddesi olarak hazırlanmış çalışmaların çokluğuna rağmen bu başlıkta 

sadece bir bildiri ve bir kitapta bölüm tespit edilebilmiştir. Bildiride 
Zühre yıldızının kadının sembollerinden biri olduğunun ve divan 

şiirindeki yer alma biçimlerinin ona verilen değeri gösterdiği 

söylenmiştir. Kitapta bölümde çeşitli toplumların mitolojilerinde farklı 

adlar ve olaylar içinde alan Zühre’nin güzel ve alımlı bir kadın suretinde 
bulunduğu ve çeşitli anlamlarıyla divan şiirine ilham verdiği 

belirtilmiştir.  
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2.2.1. Sevgilinin Cinsiyeti ile İlgili Yazılar  

2.2.1.1. Makaleler  

Armutlu, S. (2017), Klasik Arap, Fars ve Türk Şiirinde 

Güzel/Sevgili Prototipleri, Doğu Esintileri, 7, s. 1-68.  

Çalışmada Cahiliyeden Emevilere ve de Abbasilere, Abbasilerden Fars 

şiirine uzanan çizgide oluşan sevgili prototipleri örneklerle 

incelenmiştir. Araştırmacı “Ummu’l-İyâs: Güzelin ve Güzellik 
Unsurlarının Prototipi”, “Şişman Etine Dolgun Sevgili”, “Uzrî Sevgili”, 

“Cariye Sevgili”, “Hemcins/Müzekker Sevgili” ve “Türk Güzeli ve 

Asker Sevgili”  olmak üzere sevgiliyi altı ana başlıkta ele almıştır. 
Cahiliyede etine dolgun bedeni ve bu bedende yer alan ve de güzelliğini 

yansıtan parçalarla İmmu’l-İyâs’ın sevgilinin ilk prototipi olduğundan 

ve Cahiliye gazellerinde şişman kadın tipinin doğuşuna zemin 

hazırladığından bahsedilmiştir. Abbasiler dönemine kadar devam eden 
bu şişman ve etine dolgun kadın tipolojisinin Fars ve Türk şiirinde yer 

bulamadığı vurgulanmıştır. Cahiliyede güzelliğin bütünsel 

algılandığını söyleyen araştırmacı, sonraları bunun parçalara ayrılarak 
şiirlere yansıtıldığına değinmiştir. Emevîler döneminde değişen 

sosyolojik yapıyla birlikte iki çeşit yaşam biçiminin (şehir hayatı ve 

kırsal hayat) çapkın âşık-ucuz sevgili tipleriyle uzrî âşık ve sevgiliyi 
meydana getirdiği söylenmiştir. Kırsalda meydana gelen sevmek ve 

sevgiliyi düşünmekten başka vasfı olmayan uzrî âşık ile yüceltilip 

idealize edilerek anlatılan uzrî sevgilinin daha çok Fars ve Türk 

gazellerinde yer aldığı belirtilmiştir. Sosyolojik açıdan en büyük 
değişim ve dönüşümün yaşandığı Abbasiler Döneminde fethedilen 

bölgelerden getirilen benzersiz güzellerin toplumun çoğu kesiminde 

cariye sevgili modasına yol açtığı ve şairleri de cariyelere yönlendirdiği 
söylenmiştir. “Cariye sevgili” tipiyle birlikte Arap güzellik anlayışının 

da değiştiği ortaya koyulmuştur. Yine Abbasiler döneminde artan içkili 

eğlence meclislerinin ahlak yapısını bozduğu ve gulamların 
çoğalmasıyla birlikte hemcins/müzekker sevgili tipinin oluşmasına 

zemin hazırladığı ifade edilmiştir. Son olarak Arap edebiyatında 

kahramanlıkları ve güzellikleriyle öne çıkan Türklerin de kahramanlık 

ve güzellik timsali güzel tipolojisini yarattıkları öne sürülmüştür. 
Araştırmacı, Türk denilince akla gelen bu güzel tipinin hem Fars hem 

de Türk edebiyatındaki gazellerdeki güzel olduğunun altını çizmiştir.  

  



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

 

385 

Gönel, H. (2010), Divan Şiirinde Sevgiliye Dair, Turkish Studies, 

5/3, s. 208-222.  

Çalışmada aşk, âşık ve sevgili bağlamında divan şiirinde sevgilinin 
cinsiyetinin belirlenememesinin sebepleri üzerinde durulmuştur. 

Araştırmacı öncelikle aşk, âşık ve sevgilinin idealize edilmiş ve 

soyutlanmış ögeler olduğundan bahsetmiştir. Sonra tasavvufa dayanan 

divan şiirinde hakiki aşka ulaşmak için beşeri aşkın ancak bir araç 
olabileceğini vurgulamıştır. Âşığın bu döngüdeki yeri aşka ulaşmada 

göstereceği gayret ve acılarla açıklanmıştır. Çalışmanın devamında 

sevgilinin cinsiyetinin belirlenememesinin sebepleri sıralanmıştır. 
Şiirlerdeki mecazî söyleyiş, tercih edilen kelimelerin çağrışım gücü, 

bağlamda kullanılan söz sanatları, idealize edilmiş formlarda gerçekle 

örtüşmeyecek tasvirler vb. bahsi geçen sebepler arasında 

gösterilmektedir. Bu noktada divan şiirinde Türk şairlerinin aşk 
anlayışında ilahî ve beşeri olmak üzere iki boyut olduğuna değinen 

araştırmacı, beşeri aşktaki sevgilinin kadın özellikleriyle anlatıldığını 

ifade etmektedir. İlahi aşkta ise idealize edilen sevgilinin güzellik ve 
kudretiyle ortaya koyulan varlığının cinsiyetinden önemli olduğu 

vurgulanmıştır.   

Kaçar, M. (2009), Divan Şiirinde Erkek Sevgili Tipi ve 

Şehrengizlerdeki Erkek Güzeller, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 37, s. 61-83. 

Çalışma iki ana bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde 

eşcinsel sevginin varlığına delil olarak gösterilen sevgili tasvirleri, 
divan şiiri geleneğine yapılan eleştiriler çerçevesinde ele alınmıştır. 

Toplumun ahlaki yapısı, tasavvufi inançlar ve edebî gelenek göz önüne 

alınarak bu durumun sebeplerine değinilmiştir. İkinci bölümde ise 
erkek güzelliğini öven ve eşcinsel sevgiyle yazıldıkları iddia edilen 

şehrengizlerin yanlış yorumlandığı örneklerle gösterilmiştir. Sonuç 

kısmında her toplumda olduğu gibi Osmanlıda da eşcinsel eğilimlerin 
olabileceği, bunun toplumun hoşgörü sınırlarını zorlayacak bir düzeye 

çıkmadığı ve bu düşüncenin bütün bir divan şiirine mal edilmesinin 

doğru olmadığı vurgulanmıştır. Günümüz perspektifinden 

değerlendirilen divan şairi ve şiirinin kendi çağının ve toplumunun 
şartlarıyla ele alınması gerektiği ifade edilmiştir. 

Tezcan, N. (2001), Güzele Bir Şehrengizden Bakış, Türkoloji 

Dergisi, 14/1, s. 161-194. 

Çalışmada Tezcan, divan şiirinde mesnevi nazım biçiminde yazılmış 

olan Lami’î’nin Bursa Şehrengizi’ndeki şehrin sevilen güzellerini 
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anlatmayı amaçlamıştır. Divanın sonunda yer aldığı söylenen bu eser 

için Viyana nüshasını kullandığını dipnotta belirtmiştir. Kısaca önce 

şehrengizlerden bahseden araştırmacı, Lami’î’nin Bursa Şehrengizi’nin 
Bursa’nın güzelliklerini ve özelliklerini anlatmayı ön planda tutmasıyla 

diğer şehrengizlerden ayrıldığına değinmiştir. Bursa’yı anlatan 

kısımdan sonraki bölümlere (Bursa’nın güzel erkekleri ve güzellik 

ögelerinin anlatıldığı şiirler) araştırmalarda değinilmediği ifade 
edildikten sonra kendine aşk duyulan delikanlıları anlatmıştır. Yazar, 

buradaki aşkı tasavvuf bağlamında ele almanın da mümkün olduğunu 

belirterek Lami‘î’nin bahse konu aşkı mecazî aşk olarak eserin girişinde 
açıkladığı bilgisine yer vermiştir. Yazar, Bursa’nın ileri gelenleri ve 

çarşı esnafı olmak üzere iki grupta ele aldığı güzellerini anlatmış; her 

mesleği kendi terimlerinden yararlanmak suretiyle tasvir etmiştir. Bu 

tasvirlerle birlikte benzetmelerin hakikati yansıtsa bile değişmediğini, 
güzellerin dış görünüşü yanında karakter özelliklerinin aktarıldığını, 

şehrengizlerin sadece resmetmek için değil aşk duygularını yansıtmak 

için de yazıldığını tespit etmiştir. Çalışmanın sonuna Bursa’nın güzel 
erkeklerinin anlatıldığı (324b-333a) bölümün transkripsiyonlu metni 

eklenmiştir. 

2.2.1.2. Kitapta Bölümler  

Kaplan, M. (1999), Divan Şiirinde Kadın Aşkı Yok mudur?, (Haz. 

M. Kalpaklı.) Osmanlı-Divan Şiiri Üzerine Metinler, s. 263-264, 

İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

Çalışmanın başında Kaplan, öncelikle güzellik algısının salt cinsî bir 
duyguya bağlanmasının yanlış olduğunu ve bu nedenle divan şiirinin 

tamamen eşcinsellik düşüncesiyle açıklanmasını doğru bulmadığını 

ifade etmiştir. Güzelliğin erkeğe, tabiata, kadına veya Tanrı’ya 
addedilebilecek bir değer olduğunu vurgulamış ve eskilerin de 

“normal” ya da “anormal” cinsî duygularının olabileceğini belirtmiştir. 

Fuzûlî’nin kadın güzelliğini ve kadına aşkını anlattığı “Sen yüzünden 
âlemi rûşen kılup saldın nikâb // Yazıya salsun yüzünden bile nurun 

âfitâb” matla’lı şiirini örnek vererek nesre çevirisini yapmıştır. 

Açıklamalarıyla bunun halis bir aşk şiiri olduğunu söyleyen Kaplan, 

divan edebiyatını anlayamayanların onu yanlış hükümlerle anlattığına 
değinmiştir.  
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2.2.2. Türk Güzeli ile İlgili Yazılar 

2.2.2.1. Makaleler 

Nazik, S. (2018), Klasik Şiirde Türk Güzeli”. Türk Dünyası / 

Turkish World Dil ve Edebiyat Dergisi / Journal of Language and 

Literature, 45, s. 137-158.  

Çalışmada Nazik, sevgilinin güzelliğini veya durumunu anlatmak için 

“Türk” kelimesine yer veren şairlerin bu ifadeye yaklaşımları üzerinde 
durmuştur. “Türk” ve “Türk güzeli” kelimelerinin geçtiği belli başlı 

divanlardan örnekler vererek bahse konu kavramlara yüklenen anlama 

değinmiştir. Nazik, örneklerden hareketle kelimelerin ekseriyetle 
sevgilinin gözünün güzelliğini ifade etmek için kullanıldığına 

değinmiştir. Çalışmanın sonuçları arasında şunlar söylenilebilir: Türk 

kökenli şairler sevgiliyi “Türk” kavramı etrafında şekillendirirken ona 

yeni tasavvufî tasavvurlar katarak geliştirmişlerdir. Türk güzelini 
anlatırken en çok göz güzellik unsuruna yer verilmiştir. “Türk” kelimesi 

Nesîmî, Kadı Burhaneddin ve Hatâyî gibi şairler tarafından daha fazla 

tercih edildiği için kelime tercihini dönemin yanı sıra coğrafya da 
belirlemiştir. Sevgilinin “Türk gulamı” olarak nitelenmesinin eksik 

olduğunu belirten şairler, söz konusu kavram bağlamında kadının 

güzelliğine vurgu yapmışlardır. Kısaca yazıda divan şiirindeki Türk 
güzeli, fiziksel ve ruhsal bakımdan gösterdiği özelliklerle farklı 

açılardan incelenerek onun tek bir tip olarak (Türk gulamı) sınırlı 

tutulamayacağı ifade edilmiştir. 

2.2.2.2. Bildiriler 

Kartal, A. (2017), Türk Saray Merkezli Farsça Şiirde Türk Güzeli, 

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında “Kadın” Sempozyumu 

Bildiriler Kitabı, (s. 621-627), Ankara: KIBATEK.  

Çalışmada İran coğrafyasında uzun yıllar hâkimiyet kuran Türklerin 

bölgenin şekillenmesinde etkileri olduğu ve bu durumun Farsça şiirlere 

yansıdığı söylenmiştir. Araştırmacı Farsça şiirde Türk kadınının nasıl 
yer aldığını ortaya koymak istemiştir. Örnek şiirlerle “Türk” 

kelimesinin Fars şiirinde “güzel” anlamına geldiği, kelimenin sevgili 

yerine kullanıldığı, kelimeyle birçok tamlama meydana getirildiği ve 

Türk kadınının savaşçı kimliğinin de şiirlere yansıtıldığı tespit edilmiş 
ve klasik Fars şiirinde tasavvufî olarak “Türk”ün Allah’ı simgelediği 

vurgulanmıştır. 
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2.2.3. Kozmik Sembol Olarak Zühre Hakkında Yazılan Yazılar 

2.2.3.1. Bildiriler 

Akpınar, Ş. (2010), Divan Edebiyatında Bir Kadın Seyyâre: Zühre, 

3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ‘Kadın’: Edebiyat, Dil, 

Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, (s. 333-342), 

Konya: Selçuk Üniversitesi.  

Çalışmanın amacı, divan edebiyatında farklı şekillerde karşılaşılan 
kadının kozmik âlemdeki seyyârelerden Zühre’yi sembolize etmesini 

örneklerle ortaya koymaktır. Öncelikle kadının sosyal hayattaki yeri ve 

edebî eserlere yansıması üzerinde durulmuş, sonrasında divan 
edebiyatında Harut ve Marut hikâyesi ile birlikte sıklıkla anılan Zühre 

(Nâhîd) yıldızı hakkında bilgi verilmiştir. Divan şairlerinin şiirlerinden 

örneklerle Zühre’nin şiirde kadının sembollerinden biri olduğu, 

parlaklığı ve çoğu zaman kadının süsünü anlatmasından öte kadının 
kendisini sembolize ettiği ifade edilmiştir. Sonuçta araştırmacı kadın 

seyyâre Zühre’nin parlaklığı, süsü, eğlence meclislerindeki neşesiyle 

edebî eserlerde yer almasını kadına verilen değerle açıklamıştır.      

2.2.3.2. Kitapta Bölümler  

Durkaya, H. (2021), Divan Şiirinde Zühre, (Ed.: G. Sağol 

Yüksekkaya ve D. Arslan), Kadın, s. 205-230, İstanbul: Kesit 

Yayınları.  

Çalışmanın giriş kısmında kozmik âlem, ilm-i felek hakkında bilgi 

verilip bunların klasik Türk edebiyatıyla ilişkisine kısaca değinilmiş ve 

konu, divan şairlerinin şiirlerinde işledikleri yedi gezegenden biri olan 
Zühre’ye getirilmiştir. “Zühre” başlığı altın öncelikle kelimenin 

kökeninden ve özelliklerinden; burçlarla olan ilişkisinden ve burçlara 

etkisinden; Yunan, Fars, Sümer ve Türk mitolojilerindeki 
karşılıklarından ve anlamlarından bahsedilmiştir. İkinci ana başlık olan 

“Divan Şiirinde Zühre”de Zühre’nin divan şiirinde hangi anlamsal 

çerçevede ele alındığı “Mutrib”, “Raks”, “İşret”, “Parlaklık”, “Sevinç”, 
“Uzaklık” “Harut ile Marut” ve “Diğer” başlıkları altında beyit 

örnekleri ve açıklamalarıyla incelenmiştir. Sonuçta çeşitli toplumların 

mitolojilerinde farklı adlar ve olaylar içinde yer alsa da Zühre’nin güzel 

ve alımlı bir kadın suretinde bulunduğu tespit edilmiştir. Zengin anlam 
çeşitliliğine sahip Zühre’nin divan şiirinde eğlence meclislerinin bazen 

bir mutribi veya rakkası olmasıyla, bazen güneşe yakınlığıyla uzaklık 

ve parlaklık özelliğiyle, Harut ile Marut anlatısındaki önemli rolüyle 
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divan şiirinde yer aldığı ve astronomi terimi olmanın yanında bu farklı 

anlamlarla edebiyata ilham verdiği vurgulanmıştır.  

2.3. Kadın ve Erkek Algısı İle İlgili Yazılan Yazılar  

Bu başlık altında kadın ve erkek algısı ile ilgili yedi makale ve üç bildiri 

tespit edilerek söz konusu çalışmaların kısa tanıtımları yapılmıştır. 

Divan şiirinden hareketle kadınla ilgili genel düşüncelerin ele alındığı, 

Dede Korkut’ta geçen olumsuz kadın tipiyle 18. yüzyıldan sonra 
yetişen şairlerdeki kadın görüşlerinin karşılaştırıldığı, kadına dair 

yaşanan sıkıntıların/zorlukların erkekler tarafından meydana getirildiği, 

bir şairin kadın algısına dair görüşlerinin değerlendirildiği, toplumda 
kadın şaire bakışın tespit edildiği, Mevlânâ’da kadın-erkek 

değerlendirmesinin irdelendiği ve 19. yüzyılda yazılmış bir mesneviden 

hareketle dönemin örtük ve değişken, çok boyutlu ve sürekli yenilenen 

erkeklik biçimlerinin Osmanlı yazınına hangi şekillerde yansıdığının 
incelendiği çoğunluğu kadını temel alan makale ve bildiriler yer 

almaktadır. Ayrıca 14 ile 19. yüzyıllar arasındaki divanlarda yer alan 

“kadın gibi” benzetmelerinin tespitinin, incelenmesinin ve 
değerlendirilmesinin amaçlandığı, Dede Korkut Hikâyelerindeki Banu 

Çiçek ile Ahmedî’nin İskender-nâme’sindeki Kaydâfe üzerinden 

kadına bakışın değerlendirilerek kadının değerinin belirlenmesi gereği 
üzerinde durulduğu çalışmalar da yapılmıştır.   

2.3.1. Makaleler  

Çetinkaya, Ü. (2008), Divan Edebiyatında Kadına Genel Bakış, 

Turkish Studies, 3/4, s. 279-334. 

Bu araştırmada Türk kadını, İslamiyet öncesinde ve İslamiyet kültürü 

etkisindeki dönemde gösterdiği özellikler bağlamında ele alınarak 

kadının toplumdaki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. İnceleme yapılırken 
divan edebiyatı temsilcisi şair ve yazarların kadına ilişkin yaklaşımları, 

edebî eserlerinden seçilen örneklerle açıklanmıştır. Araştırmacının 

ortaya koyduğu ilk durum, Dede Korkut hikâyelerinde annelik, 
kahramanlık, sadakat ve misafirperverlik gibi meziyetlere sahip olan 

Türk kadınının yerini, İslamiyet sonrasındaki bazı yanlış 

değerlendirmeler neticesinde sosyallikten uzak, parmaklıklar ardında 

ve toplumsal yaşamın dışında kalan bir kadına bırakmış olmasıdır. 
Araştırmacı, tüm bunların sonucunda kadının bir kötülük sembolü 

olarak görülmeye başlandığını ifade etmiştir. İslam kültürü etkisinde 

gelişen bir dönemin edebiyatı olan divan edebiyatında da özellikle XV. 
ve XV. yüzyıldan sonraki yüzyıllarda yazılmış edebî ürünlerde kadının 

kötü imajla yer aldığına değinmiştir. Yazar bu bulguya belli başlı 
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divanlardan, mesnevilerden, pendnamelerden ve konuyla ilgili 

kaynaklardan yaptığı taramalar neticesinde ulaşmıştır. Araştırma 

neticesinde “Kadın hilekârdır, kötüdür; kadına inanılmaz, 
güvenilmez.”, “Kadın yalancıdır.”, “Kadının aklı eksiktir (saçı uzun 

aklı kısadır), ahmaktır, iyiyi kötüden ayıramaz.” gibi toplam 16 başlıkta 

kadının Osmanlı toplumunda daima ikinci derecedeki rolünün divan 

edebiyatındaki edebî eserlerde de aynı şekilde ele alındığı tespit 
edilmiştir. Araştırmacı, bugüne kadar kaynaklarda geçenden farklı bir 

bilgiye ulaşamadığını söyledikten sonra kadınla ilgili eserlerden 

derlenen bu bilgilerin kadının toplumdaki hakir konumunu en iyi 
şekilde belgelediğini vurgulamıştır.   

Gökpınar, B. (2016), Delilik Kurgusunda Erkek-lik: Mirat-ı 

Cünûn, Yeni Fikir, Uluslararası Hakemli Akademik Dergi, 1/16, s. 

105-115. 

Çalışmada örtük ve değişken, çok boyutlu ve sürekli yenilenen erkeklik 

biçimlerinin Osmanlı yazınına hangi şekillerde yansıdığı anlatılmaya 

çalışılmıştır. Çalışma yapılırken Yenişehirli Avnî’nin Mir’at-i Cünûn 
adlı mesnevisi örneklem olarak kullanılmıştır. Sonuçta kadının kamusal 

alanda erkekle bir tutulduğu zamanlardan itibaren edebî eserlere 

yansımasının da bu durumla paralel bir gelişim gösterdiği söylenmiştir. 
Araştırmacı, Avnî’nin Mir’at-i Cünûn isimli mesnevisinin onun 

ananevî erkeklikten ne kadar sıyrıldığını ve/ya sıyrılamadığını gösteren 

önemli bir edebiyat ürünü olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca 19. yüzyıl 

Osmanlı aydınını temsil eden şairin savaş karşıtı hümanist söylemi 
karşısında medeniyet ve Batı muhalifliği de dönemin erkeklik algısını 

belirlemesi açısından dikkate değer bulunmuştur.   

Kazan, Ş. (2008), Klâsik Türk Şiirinde Solduran Sop ile Dolduran 

Toplar, Turkish Studies, 3/1, s. 34-58.  

Çalışmada Dede Korkut Hikâyeleri’nde bahsi geçen üç kadın tipinden 

“solduran sop ve dolduran top” denilen olumsuz kadın tipiyle özellikle 
18. yüzyıldan sonra yetişen divan şairlerinin kadınla ilgili 

düşüncelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmacı Dede 

Korkut’ta geçen kadın tipleri hakkında bilgi verdikten sonra divan 

edebiyatındaki güzellik anlayışına ve güzelle ilgili özelliklere 
değinmiştir. Sünbülzade ve Enderunlu Fazıl başta olmak üzere pek çok 

şairden şiir örnekleriyle kadın yorumunun değişimi ve şiire yansımaları 

değerlendirilmiştir. Sonuçta kadın anlayışının 18. yüzyıla kadar 
idealize özellikleriyle; 18. yüzyıldan itibaren de olumsuz değişimiyle 

şiirlere yansıdığı ifade edilmiştir. 18. yüzyıldan sonra divan şiirine 
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yansıyan kadınların “baykuş”, “akrep”, “yalancı” vb. sıfatlarla 

horlandığı ve Dede Korkut’ta geçen “solduran sop, dolduran top” diye 

nitelenen kadınlardan daha bayağı oldukları yolunda bir söylemin 
geliştiği dile getirilmiştir.  

Kazan Nas, Ş. (2021), Dede Korkut'tan Klasik Türk Edebiyatına 

Kadın”, ESTAD Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 4/1, s. 

164-195.  

Çalışmada Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki aktif kadın ile erkek 

egemenliği altında gelişen divan edebiyatındaki pasif kadın 

karşılaştırılmıştır. Öncelikle göçebelik dönemi eserlerinden Dede 
Korkut’ta bahsi geçen dört tip kadından (evin dayağı, solduran sop, 

dolduran top ve denildiğinden de bayağı kadın) bahsedilip bunların 

sadece istenilen kadın tipini temsil eden ilki dışında diğerlerinin 

istenilmeyen kadınları anlattığı ifade edilmiştir. Dede Korkut 
Hikâyelerinde geçen kadınların ilk tiptekiler olduğu vurgulanmıştır. 

Evin dayağı kadınlar Dede Korkut Hikâyelerinden örneklenerek 

açıklanmıştır. Araştırmacı bunu takiben İslamiyet’i kabul ettikten sonra 
yerleşik hayata geçen Türk toplumunun ürünü çoğu alegorik aşk 

mesnevisindeki kadın kahramanları ele almıştır. Mesnevilerde kadının 

soy sop sahibi, vefalı, işinin ehli, namuslu, güzel olma vb. olumlu 
özellikler taşıması gerektiği; vefasız, erkeği itibardan düşüren, paraya 

itibar eden, süslü, namahreme yönlendiren, iffetsiz kadınlardan 

kaçınılması ikazı üzerinde durulmuştur. Sonuçta Dede Korkut’ta 

toplumsal anlamda kadına erkekle aynı değerin verildiği belirtilmiştir. 
Divan şiirinde ise pendname gibi metinlerde toplum normlarına 

uymayan kadının itibarsızlaştırıldığı ifade edilmiştir. Örnek gösterilen 

beyitlerin öncesi ve sonrasıyla yeniden değerlendirilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. İlahî aşkın sıklıkla işlendiği bir edebiyatta aşkın farklı 

boyutlarının olduğundan, erkek şairlerin egemen olduğu bir dönem 

şiirinde sevgilinin kadın olarak algılandığından söz edilerek yazılan 
şiirlerden hareketle devirdeki kadın algısı hakkında kesin hükümlü 

olmanın yanlış olacağı söylenmiştir.  

Kuzubaş, M. (2010). Klâsik Edebiyatımızda Kadına Bakışın Farklı 

Bir Örneği Kıssa-i Erve. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 

3/13, s. 167-187. 

Çalışmada Oflu Bilâl Efendi tarafından 18. yüzyılda yazılan Kıssa-i 

Erve adlı eser ilim âlemine tanıtılarak bir kadının düşebileceği 
sıkıntıların sebebinin erkekler tarafından meydana getirildiği kadın 

başkahraman Erve üzerinden açıklanmıştır. Yazar öncelikle kısaca 
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Osmanlı dönemi Türk toplumunda kadına değinmiş; sonrasında da 

hikâyenin şekil ve muhteva özelliklerden bahsetmiştir. Ayrıntılı bir 

biçimde Erve’nin başına gelen olayları olay örgüsüne bağlı kalarak 
aktaran araştırmacı, yazarın erkek egemen bir toplumda bütünüyle 

erkeklere eleştirel bir yaklaşım göstermesinin beklenemeyeceğini, 

hikâyenin nefis-şeytan penceresinden ele alındığını belirtmiştir. 

Araştırmacı, Kıssa-i Erve’yi kadınların her zaman zorluklarla 
karşılaşma ihtimallerini ortaya koyması ve bu zorluklarda erkeklerin 

küçümsenemeyecek derecedeki rollerini göstermesi bakımından 

önemli bir eser olarak tanıtmıştır.   

Yener, C. (1975), Fuzûlî’de Kadın, Türk Dili, 31/285, s. 417-422. 

Çalışmada öncelikle medrese eğitimi gören kimselerin kadına 

yaklaşımının olumsuz olduğundan bahsedilmiştir. Fuzûlî’nin de 

medrese eğitimi gördüğü fakat bu görüşün karşısında bir tutum 
takındığı ifade edilmiştir. Rind ve Zahid’de söylemiş olduğu zahidden 

yana ve kadın hakkındaki kötü sözlerin diğer pek çok yapıtta rastlanılan 

türden beylik sözler olduğu belirtilmiş ve kadına dair gerçek 
görüşlerinin Leylâ vü Mecnûn’unda yer aldığı ileri sürülmüştür. 

Mesnevi olay örgüsü içinde Leylâ’dan hareketle edilgen yapılmaya 

çalışılan kadının aslında etken bir rol üstlendiğine değinilmiştir. 
Sonuçta medrese görüşlerine körü körüne bağlı kalmayan Fuzulî’de 

kadının, Dede Korkut’ta olduğu gibi erkeğin yanında ve yaşamın içinde 

olduğu vurgulanmıştır. 

Yeniterzi, E. (2007), Mevlâna’nın Kadın-Erkek Değerlendirmesi ve 

İnsana Bakışı, İSTEM, 5/10, s. 29-41.   

İnsanlığın başlangıcından itibaren tartışılan kadının yeri konusuna 

açıklık getirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada Mevlânâ’nın 
Mesnevî’sinde kadın ve erkeği nasıl değerlendirdiği ortaya 

koyulmuştur. Kur’ân-ı Kerim, hadisler ve Mesnevî’den örneklerle 

Mevlânâ’da değer bakımından kadının erkeğe eşit olduğuna, sevgiyle 
bağlı iki cinsin birbirine değer verdiğine, ailede eşlerin denkliğinin 

gerekliliğine, nefis ve dünyanın kadın; akıl ve gökyüzünün erkekle 

ilişkilendirilmesinin toplumsal rollerle ilgili olduğuna, cinsiyetin bir 

üstünlük ölçüsü olmadığı ve insan olma şuurunun önem arz ettiğine 
değinilmiştir. 
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2.3.2. Bildiriler 

Bayraktar, F. S. (2017), Tabirü’l-Menamāt’ta Kadının Toplumsal 

Cinsiyet Rolüne Bir Bakış, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında 

“Kadın” Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (s. 197-213), Ankara: 

KIBATEK.  

Çalışmada rüyalarla ilgili bir tabirname olan Tabirü’l-Menamāt’ta 

kadının ele alınışı üzerinde durulmuştur. Eserden hareketle kadın; 
rüyayı görenin kadın olması ya da olmaması, rüyada kadın görülmesi 

ve rüyada görülenlerin kadına tekabül etmesi bakımından üç cephede 

değerlendirilmiştir. Araştırmacı tabirnamelerde rüyaların erkek 
tarafından görüldüğü düşüncesinin varlığını ifade ederek kadının bu 

eserlerde erkek için ne ifade ettiğini açıklığa kavuşturmayı 

amaçladığını belirtmiştir. Eser ve yazarı hakkında bilgi verildikten 

sonra üç ana başlık ve bu başlıkları izleyen alt başlıklarda ayrıntılı bir 
biçimde tabirnameden örnekler verilmiştir. Sonuç olarak yazar, 

erkeklere ve kadınlara göre iyi ya da kötü yorumlanacak rüyaların 

kaynağını Arap kültürünün etkisiyle açıklamaktadır. Bazı hayvan, 
nesne ya da fiillerin çoğunun her iki cins için farklı; bazılarında ise 

ortak yorumlarının olduğundan bahsedilmiştir. Tabirnamedeki rüya 

yorumlarının önceki nesillerin dünya görüşleri, korku ve endişeleri, 
sevinçli ve kıvançlı durumları, toplumsal eğilimleri, dini algılayışları, 

zamanın modası vb. birçok konuda 16. yüzyıl insanı hakkında bilgi 

vereceği vurgulanmıştır.  

Tunç, S. (2017), 15-16. Yüzyıl Divanlarında Kadına Dair İnanış ve 

Kabuller, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında “Kadın” 

Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (s. 933-963), Ankara: KIBATEK.  

Çalışmada 15 ve 16. yüzyıl divanlarında kadına dair inanış ve kabuller 
tespit edilirken kadının cinsiyet vurgusuyla öne çıkarıldığı örnekler 

değerlendirilmiştir. İslamiyet’in kabulüyle bielikte kadın algısının 

değişmesinin Kur’an ve hadislerden kaynaklanmadığı, dâhil olunan 
Arap, Fars ve Hint kültürleriyle ilgili olduğu ve buna uydurma 

hadislerin de katılmasıyla asılsız temellerin ortaya koyulduğu ifade 

edilmiştir. 15 ve 16. yüzyıl divanlarından örneklerle kadına nezaketsiz, 

yalancı, iffetsiz, hilekâr, cefakâr vb. sıfatların yakıştırıldığı 
belirtilmiştir. Kur’an’da kötülüğe yol açan erkek tipleri göz önüne 

alındığında divanlara sadece kadınlar için belirlenen menfi görüşlerin 

yansımasının şaşırtıcı ve erkeklerle ilgili menfi görüşlere yer 
verilmemesininse garip olduğunu ifade etmiştir. Bu düşüncelerin 

mutlak bir gerçeklik olarak algılanmaması gerektiği, bunların şairlerin 
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şahsi veya hayali söylemleri olabileceği, geneli erkek olan şairlerin 

yetiştikleri ortamların (eğitimleri, aile ve sosyal hayatları, karakter 

özellikleri) incelenmesi sonucunda farklı sosyolojik ve psikolojik 
sonuçlarının ortaya çıkabileceği vurgulanmıştır.   

Yakıt, İ. (2004), Batı Düşüncesi ve Mevlâna’da Kadın, Selçuk 

Üniversitesi III. Uluslararası Mevlâna Kongresi, (s. 135-148), 

Konya: Selçuk Üniversitesi.   

Çalışmada başlıkta da açıkça yer aldığı gibi Batı düşüncesinde ve 

Mevlânâ’da kadın anlayışı incelenmiştir.  Öncelikle Batı düşüncesinde 

kadını ele alan araştırmacı, Orta Çağ’dan Modern Çağ’a kadar birçok 
düşünürün kadınla ilgili görüşlerine yer vermiştir. Sonrasında ayet ve 

hadisler ışığında ve şiirlerinden hareketle Mevlânâ’nın kadının tabiatını 

meziyetleri ve zaafları bakımından iki ayrı koldan değerlendirdiği ileri 

sürülmüştür. Kadının eğitimi, kadın erkek eşitliği konularının da onun 
şiirlerine yansıdığı ifade edilmiştir. Sonuç kısmında Batı’da kadına 

menfi tek bir cihetten bakıldığı Mevlânâ’da ise bakış açısının iki yönlü 

olduğu dile getirilmiştir. Feminist hareketin Batı’da başlamasını bu 
menfi görüşe bağlayan araştırmacı Mevlânâ’da kadının annelik ve Hak 

yolunun sâliki olması cihetiyle ulvî derecelere çıktığının; zaaf, hile 

düzen ve şehvet gibi menfi sıfatları sebebiyle de süflî derekelere 
inebildiğinin ifade edildiğine işaret etmiştir. 

2.3.3. Kitapta Bölümler  

Aka Kiyağa, B. (2021), Divan Şairinin Kaleminde “Kadın Gibi” 

Olma(ma)k. (Ed.: G. Sağol Yüksekkaya ve D. Arslan), Kadın, s. 

157-183, İstanbul: Kesit Yayınları.  

Giriş kısmında muhteva ve yöntem bakımından çalışmanın çerçevesi 

çizilmiş, “İslamiyet Öncesi ve İslami Dönem Türk Toplumunda Kadına 
Genel Bakış”, “Divan Edebiyatında Kadın ve ‘Kadın Gibi Olma(ma)k” 

adlarıyla iki bölüme yer verileceği belirtilmiştir. İlk bölümde kadının 

Türk toplumunun tarihsel süreç içerisindeki yeri hakkında 
kaynaklardan derlenen bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde öncelikle 

divan edebiyatında kadına bakış üzerinde durulmuş sonrasında 

divanlardan seçilmiş beyitlerle divan şairinin bakışıyla “kadın gibi” 

olmanın ne olduğu başlıklar hâlinde incelenmiştir. Bu başlıklara 
geçilmeden önce çalışmanın 14. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasındaki 

divanlardaki “kadın gibi” benzetmelerini kapsadığı; bu benzetmenin 

tespitinin, incelenmesinin ve değerlendirilmesinin amaçlandığı ifade 
edilmiştir. “Kadın Gibi Süslenmek”, “Kadın Gibi Dünyaya Bağlı 

Olmak”, “Kadın Gibi Vefasız Olup Kandırmak”, “Kadın Gibi Aklı 
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Olmamak”, “Kadın Gibi Korkup Kaçmak”, “Kadın Gibi 

Vazgeçmek/Caymak”, “Kadın Gibi Hile Yapmak”, “Kadın Gibi Sefa 

Sürmek” ve “Kadın Gibi Güzelliğini Arz Etmek” başlıklarının altında 
beyitler nesre çevirileri ve yorumlarıyla değerlendirilmiştir. Sonuçta 

şairlerin “kadın gibi olmak” değil “kadın gibi olmamak” gerektiğini 

vurguladıkları belirtilmiştir. Kadın algısının Türk dilinin en eski yazılı 

kaynaklarından sonraki dönemlere olmak üzere olumludan olumsuza 
bir değişime uğradığı ve bunun metinlerde takip edilebildiği 

vurgulanmıştır.  

Kut, G. (2021), Kadınlarımız: Dede Korkut Hikâyeleri ve 

Ahmedî’nin İskender-Nâme’si Örneğinde, (Ed.: G. Sağol 

Yüksekkaya ve D. Arslan), Kadın, s. 143-155, İstanbul: Kesit 

Yayınları.  

Çalışmada Hasan Pulur’un yıllar önce yazdığı makalenin “ Kadın 
dediğin nedir ki? Hamur yoğurur, çocuk doğurur.” başlığının kendisini 

çok etkilediğini söyleyen yazar, yazısının ilk paragraflarında Kurtuluş 

Savaşı’ndan günümüze hayata dokunan güçlü Türk kadınlarından 
kısaca bahsetmiştir. Kadınların karşılaştığı olumsuz durumları ve 

onlara dair bazı deyimleri anlamanın mümkün olmadığını ifade ettikten 

sonra Kaşgarlı Mahmûd’un Dîvânü Lugâti’t-Türk’ünden hareketle eski 
Türklerde kadının hayat tarzıyla ilgili bilgiler vermiş ve kadın hayatının 

erkeğinkine denk olduğunu ifade etmiştir. Bu kısımdan sonra kadın 

kahramanlardan Dede Korkut Hikâyelerindeki Banu Çiçek ile 

Ahmedî’nin İskender-nâme’sindeki Kaydâfe üzerinden kadına bakış 
ele alınmıştır. Hikâyeler birer birer özetlenip ilgili hikâyedeki kadın 

kahramanın özelliklerine değinilmiştir. Banu Çiçek’in Bamsı Beyrek’le 

at koşturup ok atmasının ve güreş tutmasının nasıl yetiştirildiğini 
göstermesi bakımından önemli olduğu vurgulanmıştır. Onun evlenmek 

için Bamsı Beyrek’i on altı yıl beklemesinden, ölüm haberi üzerine 

umudunu yitirmesinden ve evliliği ancak bu durumda kabul etmesinden 
bahsedilmiştir. Ahmedî’nin İskender-nâme’sinde Kaydâfe, kadın 

hükümdar ve anne olma özellikleriyle ön plana çıkmıştır. Tedbirli 

tavrına rağmen oğlunun affedilmesi için duyduğu şükran borcuna 

istinaden sözünde duran Kaydâfe, sözünde durmayan İskender 
tarafından ülkesiyle birlikte yok edilmiştir. Birinci hikâyede Türk 

geleneğine göre yetiştirilen ve bir erkekle kendini eşit gören Banu 

Çiçek’in özellikleri arasında sevgisi konusunda kararlı duruşu ve 
kendini gelecek tehlikelere karşı koruması gösterilmiştir. Kaydâfe ise 

ülkesini dirayetle yönetmesi ve oğluna yapılan iyiliği önemseyerek 

eline geçen fırsatı kullanmaması, akıllılığı, vefakârlığı, fedakârlığı ve 
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tedbirliliğiyle resmedilmiştir. Bu hikâyelerdeki kadın karakterlerden 

yola çıkarak kadının pek çok vasfı (anne, kardeş, abla, sevgili…) ve 

kutsal taraflarının varlığı ve sevgiye ve saygıya layık bir cins olup hak 
ettiği şekilde muamele edilmesi gereği vurgulanmıştır. Kadın ve 

erkeğin hem çalışma, düşünme, duygularının hem de hayatın gerekliliği 

açısından birlikte olmayı düşünen iki cins olmalarının aynılığı ifade 

edilmiştir. 

2.4. Cinsellik, Evlilik ve Aşkla İlgili Yazılar  

Bu başlıkta kadın üzerinden evlilikle ilgili olumsuz düşüncelerin ortaya 

koyulduğu, önemli mesnevilerden hareketle maddi aşk, cinsellik ve 
kadının cinsellikte az da olsa aktif bir rolü üstlendiğinin ifade edildiği 

ve değişen kadın algısı ve aşk anlayışının sorgulandığı iki makale ve bir 

bildiri incelenmiştir.  

2.4.1. Makaleler  

Aydın, A. (2015), Klasik Türk Edebiyatında Evliliğe Dair Menfî 

Düşünceler, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 15, s. 103-132.  

Bu çalışmada Aydın, divan edebiyatı şairlerinin toplum hayatından 
hareketle şiirlerine yansıttıkları konulardan biri olan evliliği ele 

almıştır. Yazar öncelikle bu dönemde kadınla ilgili görüşleri şairlerin 

şiirlerinden hareketle ifade etmiştir. Kadın konusundaki olumsuz 
görüşlerin evlilik algısına da yansıdığına değinmiştir. Şairlerin evliliğe 

niçin karşı çıktıkları şiirlerinden örneklerle maddeler hâlinde 

verilmiştir. Evlilik kavramının aldatılmak, çocuk sahibi olmak, evliliğin 

kaybettirdikleri, geçim derdi, kılıbıklık, son pişmanlık, boşanmak ve 
çok eşlilik bağlamında nasıl değerlendirildiği açıklanmıştır. Bunun 

yanında evliliğin zorunlu olduğu durumda kiminle evlenilip kiminle 

evlenilmeyeceği farklı şairlerin beyitleriyle izah edilmiştir. Sonuç 
kısmından önce “kadın/avret ve evlilik/tezevvüc”le ilgili üç gazel nesre 

çevirileriyle birlikte örneklenmiştir. Sonuçta evlilikle ilgili 

deneyimlerinden hareketle şairlerin kendi menfi görüşlerini 
paylaştıkları ve bunun dönemin genel yargısı gibi görülmemesi 

gerektiği belirtilmiştir.     

Kutlar, F. S. (2002), Cinselliğin Estetik Anlatımı (Hüsrev ü Şîrîn, 

Hümâ vü Hümâyûn, Cemşîd ü Hurşîd, Kebikeç, 13, s. 89-109.  

Çalışmada Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn’i, Cemâlî’nin Hümâ vü 

Hümayûn’u ve Cem Sultan’ın Cemşîd ü Hurşîd’indeki kadın-erkek 

arasındaki aşkın cinsel boyutunun nasıl anlatıldığının incelenmesi 
amaçlanmıştır. Öncelikle araştırmacı, insanın doğası gereği cinsellikten 
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ayrı düşünülemeyeceği ve cinselliğin aşkla birlikte anılmasını doğal 

kabul etmek gerektiğine değindikten sonra divan şiirinde ilahî, platonik, 

eşcinsel ya da kadın-erkek münasebetini anlatan maddi aşkların 
varlığından bahsetmiştir. Bu çeşitliliğin okurun dünyasını 

zenginleştirdiği düşüncesini öne süren araştırmacı, eserler hakkında 

kısaca bilgi verdikten sonra “düğünden önce”, “düğün gecesi: onlar 

ermiş muradına”, “biz çıkalım kerevetine” başlıkları altında ismi geçen 
üç mesnevide cinsellikle ilgili nasıl bir anlatım biçimi olduğuna 

değinmiştir. Sonuçta müstehcen ifadelerden kaçınmak suretiyle 

şairlerin cinsellikle ilgili geleneklere, özellikle bekâr kadından 
beklenen hassasiyetlere, benzetmelerle evlilik öncesindeki cinsel 

arzulara ve gerdek gecesinde yaşananlara değindiklerini belirtmiştir. 

Erkek egemen bir toplumda erkeğin cinsellikteki aktif rolüne az da olsa 

kadının da büründüğü ifade edilmiştir. Buradan hareketle divan şiirinde 
kadın-erkek ilişkisine dayanan maddi bir aşkın varlığı kanıtlanmaya 

çalışılmıştır. 

2.4.2. Bildiriler 

Bayram, Y. (2017), Divan Şiirinden Günümüze Aşk Algısı ve 

Kadın, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında “Kadın” Sempozyumu 

Bildiriler Kitabı, (s. 216-230), Ankara: KIBATEK.  

Çalışmaya aşkın anlam çerçevesinin çizilmesiyle başlandıktan sonra 

aşk algısının farklı boyutları (maddî, manevî; insanî, ilahî; tasavvufî, 

sosyolojik, psikolojik vb.) olduğundan bahsedilmiştir. Popüler aşk 

algısı hakkında bilgi verilmiş ve divan şiirinden belli başlı beyit 
örnekleriyle karşılaştırma yapılarak farklılaşan aşk algısı ve bunun 

sonuçları üzerinde durulmuştur. Divan şiirindeki aşk algısıyla popüler 

aşk algısının hiçbir ortak noktasının bulunmadığı ifade edilip kadın 
hatta çocuk cinayetlerinin değersizleştirilen popüler aşk algısıyla ilgili 

olduğu vurgulanmıştır. Bu noktada araştırmacı, divan şiiri 

metinlerinden de yararlanılarak sadakat, nezâket, vefa, fedakârlık ve 
incelikten görece yoksun günümüzdeki aşk algısı üzerinde ciddiyetle 

durulması gerektiğinden bahsetmiştir. 

2.5. Mekânla Cinsiyet İlişkisi Bağlamında Yazılan Yazılar 

Mekânla cinsiyetin ilişkilendirildiği bir makale ve bir bildiri tespit 
edilerek değerlendirilmiştir. Mesnevilerdeki kadın, erkek kahramanlar 

üzerinden mekân ve erillik/dişillik arasındaki bağın nedenlerinin 

araştırıldığı ve harem kelimesinden hareketle mekân algısının iç ve dış 
olarak ayrıldığı ve bu ayrımda özellikle iç mekânda kadının iktidar 

gücünün vurgulandığı çalışmalar göze çarpmaktadır.   
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2.5.1. Makaleler 

Yılmaz, G. Aysel ve Özgürbüz, M. E. (2019), Klasik Türk 

Edebiyatında Cinsiyetlendirilmiş Mekânlar: Nefhatü’l-Ezhâr, 

Zenân-Nâme, Mir’ât-ı Cünûn Örnekleminde Kadın ve Mekân, 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 36/2, s. 293-306.  

Yılmaz ve Özgürbüz, toplumsal cinsiyet ekseninde şekillenen 

cinsiyetlendirilmiş mekân algısı bağlamında divan edebiyatının önemli 
mesnevilerinden Nev’î-zâde Atâ’î’nin Nefhatü’l-Ezhâr’ı, Enderunlu 

Fâzıl’ın Zenân-nâme’si ve Yenişehirli Avnî’nin Mir’ât-ı Cünûn’unu 

incelemişlerdir. Çalışmada mesnevi geleneği içerisinde çoğunlukla 
kapalı alanlarda yer bulan kadınların bulundukları mekânların söz 

konusu mesnevilerde bir nebze de olsa değişime uğradığı ifade 

edilmiştir. Ancak bu değişime rağmen mekânlar anlatılırken kullanılan 

üslubun, değişen yüzyıl ve şairlere rağmen cinsiyetler için aynı kaldığı 
vurgulanmıştır. İç ve dış mekân bağlamında kadın ve erkeğe biçilen 

rollerin ve atfedilen düşüncelerin ataerkil düşünceyi görünür kıldığı ve 

şairlerin bulundukları mekâna bağlı kalmaksızın kadınları 
aşağıladıkları söylenmiştir.  

 2.5.2. Bildiriler  

Çulhaoğlu, F. G. (2011), Osmanlı Şiirinde Kadın Şairin Mekân 

Algısı Leylâ Hanım, (Der. E. Onaran İncirlioğlu ve B. Kılıçbay) 

Mekân ve Kültür, (s. 199-204), , Ankara: Tübitak-Tetragon Kültür 

Araştırmaları Derneği.  

Çalışmada Leylâ Hanım Divanı’nda cinsiyet ve gücün mekânsal 
boyutları üzerinde durulmuş ve iç’in bir iktidar kaynağı olarak bir kadın 

şair tarafından nasıl değerlendirildiği tartışılmıştır. Öncelikle haremin 

hem bir mekânı hem de onun içinde yaşayanları kapsayacak biçimde 
kullanılmasının önemine vurgu yapan araştırmacı, mekân için iç ve dış 

betimlemesinin var oluşunun toplumsal cinsiyet farklılığıyla 

açıklanamayacağına değinmiştir. Araştırmacıya göre bu durum kadının 
iktidar sahibi oluşu ve ekonomik gücüyle alakalıdır. Yazar, Leylâ 

Hanım Divanı’ndan iç ve dış mekâna dair verdiği beyit örnekleriyle de 

bunu açıklayarak özellikle saray kadınlarının kamusal alanlarda 

bulunduğu ve anıtsal binaların inşasında rol aldığıyla ilgili sahneleri 
gözler önüne sermiştir. Bu tespitlerden hareketle Leylâ Hanım’ın kendi 

ve yakınlarının haremine dair geniş bilgisini mekân algısının 

cinsiyetleştirilmesiyle ilişkilendirmiştir. Şairin iç mekâna yöneliminin 
pasiflik ve eve kapatılmışlıkla değil iç mekânda sahip olduğu iktidarla 

bağdaştırılabileceği dile getirilmiştir. Dış mekâna dair beyitlerinin ise 
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hem konuya hâkimiyetiyle hem de geleneğe uymasıyla açıklanabileceği 

ifade edilmiştir. 

2.6. Dille Cinsiyet İlişkisi Bağlamında Yazılan Yazılar  

Bu başlıkta bir eserdeki kadınlara ait tabirlerden hareketle kadın ve 

erkeklerin değişik toplumsallaşma süreçlerinden geçerek farklı 

davranış biçimleri edindiklerinin ve bunun da kullandıkları dil 

biçimlerini farklılaştırdığının aktarıldığı bir kitap bölümü dikkat 
çekmektedir.  

Koç Giannopoulos, A. (2021), Kadın Diline Bir Örnek: Veled 

Çelebi’nin ‘Hanımların Tâbîrât-ı Mahsûsası’, (Ed.: G. Sağol 

Yüksekkaya ve D. Arslan), Kadın, s.319-361, İstanbul: Kesit 

Yayınları.  

Çalışmada Veled Çelebi’nin “Hanımların Tâbîrât-ı Mahsûsası” 

makalesindeki tabirler ele alınmıştır. İlk bölümde dil cinsiyet ilişkisi, 
kadın dili konusunda yapılmış belli başlı çalışmalardan bahsedildikten 

sonra Veled Çelebi’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilmiştir. 

Sonraki bölümde ise Hanımların Tâbîrât-ı Mahsûsası’ndaki tabirlere 
değinilmiştir. Derlemede alfabetik sırayla yer verilen 33 tabirin (abur 

cubur, afacan, ağız ezgi fistikî makam, ağzı var dili yok, ağzından çıksın 

da koynuna dökülsün, ağzından yel alsın, âhım şâhım, alâmet, alık 
Râbiş/ alık Râziye/ alık yârim, Allah ecir versin /Allah ecir, sabır versin, 

arayıcı fişeği, art eteğinde namaz kılınır, atlı hasas, ayol, az ağrı, âsân 

ölüm, edepsiz, efendiler götürsün, ele avuca sığmaz, eli kolu, eli 

usturuplu, eşi menendi yok, eteği düşük, etekleri belinde, etekleri zil 
çalıyor/etekleri çalpara çalıyor / etekleri ıslık çalıyor, etekleri tutuştu, 

eyvahlar olsun, ıblık gibi, inan olsun, iyi ettim, oh olsun, ölüsünden 

çıksın, üstesinden gelmek, üstüme iyilik sağlık) günümüze ulaşıp 
ulaşmadığı, sözlüklerdeki anlamları ve kullanılış biçimleri sözlüklerden 

örneklerle incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda kadın ve erkeklerin 

değişik toplumsallaşma süreçlerinden geçerek farklı davranış biçimleri 
edindiklerine ve bunun da kullandıkları dil biçimlerini farklılaştırdığı 

ifade edilmiştir. Kadınların kullandığı bazı tabirlerin erkekler 

tarafından anlaşıldığı fakat erkeklerin bunları kullanmayı tercih 

etmedikleri (aynı şekilde kadınların da erkeklerin kullandığı bazı 
tabirlere konuşmalarında yer vermedikleri) vurgulanmıştır. Son olarak 

çalışmayla kadın dili çalışmalarına katkıda bulunulmasının amaçlandığı 

söylenmiştir. 
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 2.7. Tanınmış Kadın Şahsiyetler İçin Yazılmış Metinler 

Hakkındaki Yazılar  

Bu başlıkta sadece bir kitap bölümü yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet 
bağlamında ortaya koyulan çalışmada kadınların kadınlara yazdıkları 

kasidelerden hareketle kadın şairler gibi yüksek zümreden kadınların da 

şiir dünyasındaki yerine değinilmiş ve şairin dili ile muhatabın cinsiyeti 

arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. 

Aynur H. ve Havlioğlu, D. (2013), Medhiyenin Cinsiyeti: Kadınlara 

Yazılmış Kasîdeler (1566-1603), (Ed.: H. Aynur, M. Çakır, H. 

Koncu, S. S. Kuru ve A. E. Özyıldırım), Eski Türk Edebiyatı 

Çalışmaları VIII: Kasideye medhiye: biçime, işleve ve muhtevaya dair 

tespitler, s. 76-122, İstanbul: Klasik Yayınları.  

Çalışmada öncelikle nazım biçimi olarak kasidenin hâmilik geleneğini 

en iyi yansıttığı görüşünden hareketle şairlerin kaside yazma 
eğilimlerinden ve kadınlara yazılan şiirlerden bahsedilmiştir. Bu 

şiirlerde homojen bir yapı olmadığı (evlilik bağlamında nasihat 

üslubuyla yazılmış şiirlerdeki iyi ve kötü kadınlar, mesnevilerde 
idealize edilmiş kadın sevgililer ya da şehrengizlerdeki hafifmeşrep 

değerlendirilmiş kadınlar vb.) ifade edildikten sonra özelde kadına 

yazılmış kasideleri ele almak istedikleri açıklanmıştır. Kadına yazılmış 
kasidelerin çoğunun II. Selim, III. Mehmet ve III. Murat dönemine denk 

gelen zaman dilimi içerisinde (1566-1603) toplandığı tespit edilmiştir. 

Çalışmada nazım biçimi ve tür bakımından kaside özelliği gösteren dört 

şaire ait sekiz şiir/kaside tespit edilmiş fakat Şeref Hanım’ın kasidesi 
diğerleriyle aynı dönemde yazılmadığı için çalışmaya dâhil 

edilmemiştir. İncelenen kasideler Cinânî’nin III. Murad’ın annesi 

Nurbanu Sultan’a, II. Selim’in hocası Ahmet Ataullah’ın eşi Şemsiyye 
Hatun’a, II. Selim’in kızı Fatma Sultan’a ve II. Selim’in musahibesi 

Ayşe Hubbî Hatun’a; Gelibolulu Âlî’nin bir ve Nev’î’nin iki olmak 

üzere III. Mehmet’in annesi Safiye Sultan’a yazdıklarıdır. Hâmîlik 
geleneği içinde şairler ve devlet erkânı arasındaki münasebetler 

hakkında bilgi verilmiş ve kasideler edebi bir değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. Sonuç kısmında kaside yazılan kadınların hâmîlik geleneği 

içinde gerek şiir zevkleri gerekse sosyo-ekonomik durumlarıyla önemli 
bir mevkiye sahip olduklarından bahsedilip kaside sunulan kadınlarla 

şairlerin yakın bir ilişkisi olabileceği ve yüksek statülü ya da “namuslu” 

kadınların da şiir dünyasında bir yere sahip olduğu ileri sürülmüştür. 
Üreten değil de hâmîye olarak şiirde var olan kadınların şiirde estetik 

anlamda ne tür değişikliklere sebep oldukları da değerlendirilerek şairin 

ve muhatabının cinsiyeti ve dil arasında bir münasebet olup olmadığı 
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tartışmasına değinilmiştir. Çalışma ekinde kaside metinleri yer 

almaktadır. 
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 “YÜRÜSÜN” REDİFLİ NAZİRELER ETRAFINDA 

KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME 

Hâcer Sağlam* 

Giriş 

“Komparastik” adı ile de bilinen karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları, 

ulusal edebiyatı güçlendirme kaygısı (Aytaç, 2016: 33) ile ortaya 

çıkmış bir edebiyat tarihi alanıdır. Farklı uluslara ait edebî eserleri ortak 
bir noktadan hareketle ele alan araştırmacılar, bu çalışmalarla 

edebiyatlarının üstünlüğünü ispatlamayı amaçlarlar. Karşılaştırmalı 

edebiyat, uluslararası düzlemdeki çalışmalar üzerine kurulmuş olmakla 
birlikte, ulusal edebiyat çerçevesindeki eser ve yazar incelemelerinde 

de faydalanılan bir saha olmuştur. Bu itibarla aynı ülkeye ait eserler 

arasında da çeşitli bakımlardan mukayeseler yapılabilmektedir. 

Karşılaştırılacak eserlerin incelemesi ise; yüzyıl, konu, yazar gibi, belli 
bir ortak noktayı merkeze almak suretiyle gerçekleştirilir. 

Karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarında; Pozitivist, Psikanalitik, 

Marksist, Feminist, Hesaplaşmacı, Dilbilimsel, Okuyucuya Yönelik, 
Felsefeye Dayalı, Metne Bağlı, Yorumlayıcı, Alımlama Estetiği, 

Çoğulcu (Aytaç, 2016: 102-108) inceleme yöntemleri 

uygulanabilmektedir. Bunlardan “metne bağlı inceleme yöntemi”, 
ortaklık tespit edilen eserler arasındaki mukayeseye dayanan bir 

inceleme yöntemidir. Bu yazıda, metne bağlı karşılaştırma yöntemi 

dikkate alınarak “yürüsün” redifli gazellerin tarih içindeki yeri ve 

tanzirleri ele alınacaktır. 

Nazire Geleneğine Bir Bakış 

Klasik Türk edebiyatında tanzîr, 12. yüzyıldan başlayarak (Yavuz, 

2003: 359) son döneme kadar devam etmiş önemli bir gelenek olarak 
bilinmektedir. Öyle ki klasik edebiyatın temel kaynakları arasında 

nazire mecmuaları ayrı bir yer tutmaktadır. 

Nazire geleneği, takdir edilen bir zemin şiire karşılık, daha güzel ve 
üstün bir şiir yazma iddiasının sonucudur. Tanzîrde; kafiye, redif, 

vezin, nazım şekli, beyit sayısı ve konu, ölçütler arasındadır. Şairler, 

zemin şiire öykünerek kaleme aldıkları nazire şiirlerde, bu ölçütlerin bir 

kısmını göstermekle birlikte, bir kısmında da tasarrufa gidebilmektedir. 
Örnek olarak; nazire şiir, zemin şiirin vezni ile her zaman aynı vezinde 

* Arş. Gör. Dr., Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü. 
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olmayabilir veya nazım şekli her iki şiirde farklı olabilir. Bu itibarla 

nazire tanımlarında, şekle dayalı belirleyici unsurların yanında, 

muhtevaya bağlı olarak üzerinde ittifak edilen en önemli unsur genel 
olarak “anlam” adı altında “eda”, “hayal” ve “söyleyiş” benzerliğidir 

(Arslan, 2019: 20). Nitekim bir şiir esas alınarak onunla aynı vezin ve 

kafiyede, fakat anlamca zıt konuda olan ve bir nevi zemin şiire reddiyye 

olarak yazılan şiirlere (Köksal, 2018: 59) “nakiza” dendiği 
bilinmektedir. 

Divanlarda müşterek redifli gazeller tespit edilebilmekle birlikte, 

bunların zemin veya model şiir olup olmadıkları hususu da araştırılması 
gereken konular arasındadır. Bilindiği gibi, model şiir, zemin şiire 

yazılan nazirenin başka bir şair tarafından model alınarak tanzir 

edilmesidir (Köksal, 2018: 89). Şairler, zemin şiire yazılan nazireyi 

model alarak başka bir nazire meydana getirmiş olabilirler. 

Nazire geleneğinde redifin farklı bir yeri olduğu söylenebilir. Şairlerin, 

anlamın odak noktası olan, bilhassa söyleyiş bakımından sıra dışı 

rediflere çekilerek nazire yazma arzusu duymaları doğal kabul edilir. 
Bu nazirelerin varlığı ise, edebiyatta bazı rediflerin ön plana çıkmasını 

sağlamıştır. Nitekim nazire geleneğinin olduğu bu edebiyatta müşterek 

rediflerin bulunması doğaldır (Macit, 2005: 84). 

Nazire geleneğindeki önemli uygulamalardan biri de “tazmîn”dir. 

Şairin, zemin veya model şiirden bir mısra veya beyti alması, “tazmîn” 

olarak adlandırılır. Nazirecilikte, muhtevaya dayalı unsurların başında 

gelen bu uygulama, iki şiir arasındaki anlam birlikteliğinin somut 
delilidir (Arslan, 2019: 29). 

Redifin Şiirdeki Yeri ve Önemi 

Klasik Türk şiirinin en önemli ahenk unsurlarından birini “redif” 
oluşturur. Anlam bütünlüğünü sağlayan öge olarak redif, ayrıca şiirin 

akılda kalmasını sağlaması bakımından da üstün tutulur. Bu itibarla 

şairler yeni ve gösterişli redifler bulmaya dikkat ederler (Akün, 1994: 
402). Müreddef denen bu tip şiirler, şairlerin divanlarında kafiye ile 

kurulmuş ahenk unsurlarına göre çoğunluğu oluşturmaktadır (Macit, 

2004: 83). 

Redif, ahenk unsuru ve söyleyiş güzelliği yanında, şiirlerde muhtevayı 
destekleyen unsur olarak da öne çıkar. Şiirde konu, çok kere redifin 

belirleyicisidir (Macit, 2004: 83). Şiirin redifi, türü hakkında bir fikir 

sahibi olunmasını sağlar. Çok defa şiirde belirli bir duygu ve düşünceye 
zemin hazırlayan redif ona “yek-âhenk” diye vasıflandırılan konu 
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bütünlüğü kazandırır (Akün, 1994: 402). Bazı şiirlerde matladan 

itibaren görülen deyim ve ibareler gibi, kelime rediflerin de sıkça tercih 

edildiği görülür. Bilhassa klasik şiirde Türkçe kelime redifler, ayrı bir 
yer ve öneme sahiptir (Macit, 2004: 83). 

Rediflerin çeşitleri hakkında yapılan çalışmalarda, kelime rediflerin 

yanında deyimlerden, ek ile birlikte, kelime veya kelime gruplarından 

oluşan çeşitli rediflerin varlığına rastlanmıştır1. Bunlardan ise, isim ve 
isim soylu kelimelerden çok, fiiller ve çekimli halleri kullanılmaktadır 

(Macit, 2004: 83). Bu yazının konusu olan “yürüsün” redifli gazeller de 

büyük oranda “–sun yürüsün” şeklinde ek ve fiil çekimli redifi 
içermektedir. Ayrıca, yazının devamında görüleceği gibi, -Ar yürüsün, 

-an yürüsün, -û yürüsün, -â yürüsün kafiyeli çeşitleri de görülmüştür. 

Bu itibarla “yürüsün” redifinin şairlerin ilgisini çektiği açıktır. “-Sun 

yürüsün” ile başlayan tanzirler, “yürüsün” kısmı sabit kalmakla birlikte, 
zaman zaman çeşitli kafiyeler kazanmıştır. 

Nazire Geleneğinde Redifin Önemi 

Nazire geleneğinde, rediflerin önemli bir yeri olduğu ifade edilebilir. 
Çünkü redif, şiirde ses ve anlamın odak noktasıdır (Macit, 2005: 83). 

Redifli şiirlerde, anlamın redif etrafında döndüğü düşünülürse, 

kullanılan bu ortak redifler sayesinde nazireler arasında muhtevanın 
birbirine yaklaştığı fark edilir (Arslan, 2019: 34). Bu itibarla şekil ve 

muhtevaya dayalı olarak iki sınıfta belirlenen ölçütlerden, redifler, 

muhtevayı destekleyen unsurlar olması bakımından ayrıca ele 

alınmalıdır. Etkileyici olması yanında, muhteva ile bütünleşmiş 
redifler, şiirin yaygınlaşmasında rol oynar. 

Divanlarda görülen ortak redifli şiirlerin nazire çerçevesinde 

değerlendirilip değerlendirilmeyeceği net olmasa da şairlerin bazı 
rediflerden etkilendikleri açıktır. Bu itibarla bir şair, bir rediften 

etkilenerek -“reddiye” kastı olmaksızın- farklı muhtevada bir şiir ortaya 

koyduğunda, bunu nazire veya nakiza çerçevesinde değerlendirme 
imkânımız bulunmamaktadır. Ancak bilhassa muhteva ve redifi 

birbirini tamamlayan etkileyici redifli şiirler için, şairlerin, daha iyi bir 

şiir kaleme alma arzusu duyduğu muhakkaktır. Bu, şairlerin hem 

kendilerini yetiştirme usulü hem de bir ispat yöntemidir. 

1 Bazı çalışmalar için bk. Yaşar Aydemir-Halil Çeltik, 2003; Yaşar Aydemir-Halil 
Çeltik, 2005; Yaşar Aydemir-Halil Çeltik, 2008; Yaşar Aydemir-Halil Çeltik, 2009; 
Özkan Ciğa, 2015; Hanife Dilek Batislam, 2017. 
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Nazire geleneğinde, redifin esas ölçüt olup olmadığı hususu öteden beri 

tartışılmıştır (Köksal, 2018: 39). Ancak, redifler her ne kadar muhtevayı 

destekleyen unsurlar olsalar da tanzirlerde farklı redifli şiirlere 
rastlanmış olması, aslî unsurun muhteva etrafında toplanması gerektiği 

kanaatine yol açmıştır. Bununla birlikte, nazirecilikte, rediflerin 

belirleyici unsurlardan biri olduğu açıktır. 

Mehmet Fatih Köksal, zemin veya model şiir ile nazire şiir arasında; 

a. Redifi model şiirle aynı, kafiyesi farklı nazireler, 

b. Kafiyesi farklı nazireler, 

c. Hem redifi hem kafiyesi farklı nazireler bulunduğu (Köksal, 2018: 
40) tespitini yapmıştır. Bu sıralamaya istinaden, en sık görülen 

nazirelerin, redifi zemin veya model şiirle aynı, kafiyesi farklı nazireler 

olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, şairlerin dikkatini çeken unsurun 

öncelikli olarak redif olduğu, kafiyenin bu sıralamada ikinci sırada 
kaldığı da anlaşılabilir. Elbette bunda, yukarıda ifade edildiği gibi, 

redifin anlam bütünlüğünü oluşturmadaki etkisi söz konusudur. 

Bu yazının konusu olan “yürüsün” redifli şiirler redifi itibariyle dikkat 
çekmiş, şairlerin her yüzyılda tanzir etme ihtiyacı duyduğu şiirler 

arasında yerini almıştır. Köksal’ın tasnifine göre, “yürüsün” redifli 

gazeller, büyük oranda  “-sun yürüsün” ek ve kelime redifini korumakla 
birlikte, kafiyesi farklılaşan örneklerini de vermiştir. Öyle ki 15. 

yüzyıldan 19. yüzyıla kadar bu tanzirleri görmek mümkündür. 

Bilindiği gibi, “yürüsün” redifli en meşhur gazel, 19. yüzyıl şairi 

Enderunlu Vâsıf’a aittir. Vâsıf’ın; 

O gül-endâm bir al şâla bürünsün yürüsün 

Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün 

 
Alıp âğuşa bu çağında miyân-ı nâzı 

Saran ol serv-kadi Vâsıf öğünsün yürüsün  

(Enderunlu Vâsıf Divanı, s. 690) 

şeklindeki şiiri, klasik Türk edebiyatının söyleyiş güzelliği bakımından 

dikkat çeken şiirlerinden biri olma hüviyeti göstermiştir. Divan 

taramalarında “yürüsün” redifli bu gazelden önce, çeşitli şiirlerin, farklı 

yüzyıllarda kaleme alındığı belirlenmiş, büyük oranda aynı vezin ve 
nazım şeklinde olmakla birlikte, farklılaşan örneklerinin de bulunduğu 

görülmüştür. Redifi aynı olan şiirlerin tamamının ise nazire olmadığı, 

bazı şiirlerin redif bakımından ortaklık taşıdığı fark edilmiştir. 
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“Yürüsün” Redifli Manzûmelerin Karşılaştırılması 

Divan taramalarında “yürüsün” redifli manzumelerin, çeşitli ek redif ve 

kafiyelerden oluşan çeşitleri tespit edilmiştir. Ancak bu manzumelerin 
en yaygın şeklinin “-sun yürüsün” redifine sahip olduğu söylenebilir. “-

Sun yürüsün” ek ve kelime redifli gazeller, 16. yüzyıldan itibaren takip 

edilebilmekle birlikte, 15. yüzyıl şairi Mihrî Hatun’un “yürüsün” redifli 

olmasa da ilk mısraı “-sUn yürüsün” ile biten ve redifi “-sUn” olan bir 
gazeli tespit edilmiştir. Bu gazel, fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

vezninde ve rindâne bir edadadır:  

Sâkiyâ sohbeti kerem it kadehi sun yürisün 
Şöyle kan mest olalum âlemi humret bürisün 

İçelüm turma mahabbet ayağın tolu getür 

El bir idüp açalum defter-i işret dürisün 

Allah aldayı aldayı şikâr eyleyelüm 

Meclise cem idelüm gözleri âhû sürüsün 

Hâce vuslat kapusın kimse çün âsân açamaz 

Ömr nakdin virelüm vaslı yolında çürüsün 

Gonçeler bezmine ol zâğ rakibi komasun 

Diyelüm gülşeni bülbüllere her dem korusun 

Silelüm la‘l-i meyin ol büt-i ayyârelerün 

Bu hasedden dili ağzında rakîbün kurusun 

Zâhidâ sana behişt Mihrî’ye dîdâr gerek 

Ana mahbûbı yeter sana cinânun hûrisün 

(Mihri Hatun Divanı, G. 129) 

“-SUn yürüsün” redifinin ise, ilk kez 16. yy.da, Vâlihî, Âlî ve 

Vusûlî’nin divanlarında varlık gösterdiği fark edilir. Nazire 

mecmualarından Metâli’u’n-Nezâir’de görülen “-sUn yürüsün” redifli 

gazeller, zemin şiirden itibaren nazireleri ile birlikte yer alır. Tamamı 
fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün vezninde olan gazellerde, zemin şiir 

olarak şiirlerine mecmualarda rastlanan Üsküplü Vâlihî’ye ait matla 

beyti gösterilir: 
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Gam-ı zülfünle siyeh şâle bürünsün yürüsün 

Sâyeveş aşk eri yanunca sürünsün yürüsün  

(Peşteli Hisâlî, 2011: 679) 

16. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan Vâlihî’den sonra, aynı 

mecmuaya göre, bu şiiri tanzir eden Gelibolulu Âlî’dir. Hisâlî, Âlî’ye 

ait iki matla beyti takdim eder. Bunlardan biri: 

Bend olan zülfüne yanunca sürünsün yürüsün 
Heves-i aşka uyan şâle bürünsün yürüsün 

(Peşteli Hisâlî, 2011: 679) 

şeklindedir. Ancak Hisâlî’nin verdiği bu matla, Âlî’nin divanında 
mevcut değildir (Aksoyak, 2018). Bu matlalarda dikkat çeken, Âlî’nin 

Vâlihî’den aldığı düşünülen, “şâle bürünsün yürüsün” ve “yanunca 

sürünsün yürüsün” kısımlarıdır. Buna göre, Âlî’nin Vâlihî’ye nazire 

yazdığı anlaşılmaktadır. 

Diğer matlanın ait olduğu, divanda yer alan gazel ise şu şekildedir: 

Gül gibi bezme gelüp yâr görinsün yürisün 

Câme-i âl ile câm-ı meye dönsün yürisün 
 

Zâhid ol kebg-i hırâmânum idermiş inkâr 

Dilerin zâğ-ı ecel ömrine konsun yürisün 
 

Çekmeyen sîneye bir âfet-i gendüm-gûnı 

Âsyâlar gibi taşlarla döginsün yürisün 

 
Öykünürse kad-i bâlâsına serv ol nahlün 

Zurefâ anı ağaçlar gibi yonsun yürisün  

 
Âsyâveş ögidürmiş ne gelürse diline 

Çerhi yıkmazsa yaşum seyli öginsün yürisün 

 
Yârı uryânla kucan gönlege muhtâc olsun 

Kaʿbe kûyında bir ihrâma bürinsün yürisün 

 

Ser-i pür-nâleni çan sâʿate dönder Âlî 
Darb-ı kûpâl-i kazâ ana tokınsun yürisün  

(Gelibolulu Mustafa Âlî Dîvânı, G. 1054) 

Bu gazelde, Âlî, “şâle bürinsün yürisün” kısmını, “ihrâma bürinsün 
yürisün” olarak değiştirmiştir. 
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Ayrıca, yine bu yüzyılda, hakkında yeterli bilgi bulunmayan 16. yüzyıl 

şairi Vusûlî’ye ait; 

Neçe bir tek dura sâkî mey[i] sunsun yürüsün 
Devr-i bezm erdi kadeh ortada dönsün yürüsün 

 

Yâr kaddini görüp serv-i revân gülşende 

Bir adım yer varı bilürse ögünsün yürüsün 

 

Bulmaya zülfüne benzer bu cihân içre senün 

Neçe yıl nâfe gerek şâla bürünsün yürüsün 
 

Kim-ki sürmek dile[se] devlet ü rif‘at ey dil 

Hâk-i pây-ı reh-i dildâra sürünsün yürüsün 

 
Yâr tavrını Vusûlî gazelünde yâd et 

Diler-isen ki levendân[e] okunsun yürüsün (Vusûlî, G. 140) 

gazeli dikkat çekmektedir. Şiirin vezni, yine, feʿilâtün feʿilâtün 
feʿilâtün feʿilün’dür. Vusûlî’nin gazelinde de “şâle bürünsün yürüsün” 

kısmı aynı şekilde yer almaktadır. Ayrıca, Âlî ve Vusûlî’nin 

gazellerinde bulunan “dönsün yürüsün, öğünsün yürüsün” kısımları da 
bu gazelde görülür. Dikkat çeken diğer bir nokta ise,  Mihrî Hatun’un 

gazelinin matla beytindeki “kadehi sun yürisün” ve Vusûlî’nin 

şiirindeki “mey[i] sunsun yürüsün” kısımları arasındaki benzerliktir. Bu 

itibarla Mihrî Hatun’da bu ifade redif olarak mevcut olmasa da ilk 
tesirin ondan geldiği düşünülebilir. 

Vâlihî, Âlî ve Vusûlî’nin şiirlerinde, vezin ve redif birliği dışında 

görülen bir diğer ortak nokta da nazire geleneğinin esasını teşkil eden 
muhteva birliğidir. Her üç gazelde de anlam, eda ve hayâl benzerliğinin 

varlığı ve gazellerdeki rindâne tarz dikkat çekmektedir. Bu şiirlerden 

Vâlihî’nin matla beyti, Âlî ve Vusûlî’nin matla beyitlerinden farklılık 
arz emektedir. Vâlihî’de sevgilinin saçı ile gölge arasında kurulan ilgi 

söz konusu iken, Âlî ve Vusûlî’de ise, kadehin dönüp yürümesi hayali 

ortaktır. Vezni daha başarılı kullandığı görülen Âlî’nin,  bilhassa matla 

beytindeki gül, câme-i âl ve câm-ı mey arasındaki tenasüp ile mecliste 
sevgili eliyle hem kadehin dönmesini hem sevgilinin âdeta kırmızı 

şaraba dönmesini tasvir etmesi, Vusûlî’nin matla beytine göre daha 

sanatlı bir söyleyiştir. 

Âlî’nin beş, Vusûlî’nin ikinci beyitlerinde görülen “öğünsün yürüsün” 

kısımları, her iki beyitte de farklı bir anlama bağlanmıştır. Âlî, önüne 
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geleni değirmen gibi öğüten gözyaşı selinin öğünmesinden 

bahsederken, Vusûlî, sevgilinin boyunu gören serv-i revânın bundan 

sonra yürüyebilirse öğünebileceğinden bahsetmektedir. Âlî, gözyaşının 
gözden akmasını yürümesi olarak niteleyip gözyaşını kişileştirmekte, 

Vusûlî ise, serv-i revânı aynı şekilde teşhis etmektedir. Bu iki beyitten, 

Vusûlî’nin beyti, söyleyiş ve mana güzelliği olarak daha ön plana 

çıkmaktadır. 

Vusûlî’de “şâla bürünsün yürüsün”, Âlî’de “ihrâma bürünsün yürüsün” 

olan kısımlar, farklı manalar içermektedir. Âlî, sevgili ile yakınlık 

kuran kişinin bir gömleğe muhtaç olup Ka’be olarak anılan sevgilinin 
kûyunda ihrâma bürünüp yürümesini dilemiş, bir nevi beddua etmiştir. 

Vusûlî ise, sevgilinin saçının kokusundan güzel bir koku 

bulunmadığını, misk kokusunun elde edildiği nâfeye gerek olmadığını 

ifade etmektedir. Aynı zamanda “kürk” manasına da gelen nâfe yerine, 
şair, şâla bürünüp yürüsün, demektedir. Vusûlî’nin beyti, mana ve 

veznin kullanımı bakımından kulağa hoş gelmektedir; ancak Âlî’nin, 

Ka’be’nin ihrama girilerek tavaf edilmesi hadisesine telmihte 
bulunduğu anlatımı, söyleyiş bakımından öne çıkmaktadır. Bu beyit ile 

“konsun yürüsün” şeklinde biten ikinci beyit, beddua barındırmaları 

itibariyle redifin tesirini artırmıştır. Genel olarak ise, Vusûlî’nin 
gazelinin Âlî’nin gazeline göre daha tesirli bir söyleyişte olduğu 

görülmektedir. Âlî’nin, kimi yerlerde ek redifli kelimeleri zorladığı 

izlenimi uyanmaktadır. 

“-SUn yürüsün” redifli gazellerin ilk olarak 16. yüzyılda varlık 
gösterdiği anlaşılmaktadır. Ancak, aynı yüzyılın ikinci yarısında 

yaşamış bu üç şairden, hangisinin diğerine nazire yazdığı, zemin 

gazelin şairinin Vâlihî mi, Âlî mi, yoksa Vusûlî mi olduğu konusu 
muğlaktır. Burada doğruluğuna itibar etmemiz gereken tek kaynak 

Metâli’u’n-Nezâir olmaktadır. Ayrıca, Gelibolulu Âlî’nin şiirlerinin 

önemli bir kısmının nazirelerden oluştuğu ve nazirelerinin yanında 
kimden alındığını belirtmeden pek çok şairin manzumesinden 

etkilenerek de yeni manzumeler meydana getirdiği (Aksoyak, 2018: 24) 

dikkate alındığında, Âlî’nin, zemin şiirin sahibi olduğu hususu şüpheli 

görünmektedir. 

Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ında Vâlihî’den bahsetmemiş; ancak Vusûlî’ye yer 

açmıştır. Bununla birlikte, mükemmel divanları var idügi ‘ıyândır (İsen, 

1994: 330) dediği Vusûlî’nin, söz konusu redifli şiirine değinmemiştir. 
Diğer yandan, dört divan tertip eden Âlî’nin ilk dönem şiirlerinde 

“Çeşmî” mahlasını kullandığı bilinmektedir (Aksoyak, 2018: 4). Her 

ne kadar bu mahlas ile yazılmış şiirler ele geçmemişse de (Necâtî’ye 
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yazılan bir nazire hariç) (Aksoyak, 2018: 4) “-sUn yürüsün” redifli 

gazelin, “Âlî” mahlaslı olması, söz konusu gazelin sonraki dönemlerde 

kaleme alındığını göstermektedir. Bu durum, Metâli’u’n-Nezâir’deki 
zemin şiirin şairinin Vâlihî olarak gösterilmesi hususunun doğru kabul 

edilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Nitekim aksi tespit edilmedikçe 

nazire derleyicisinin beyanına itibar etmenin gerekli olduğu ifade 

edilmiştir (Köksal, 2018: 103). 

16. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış bir başka şair Seyyid Cinânî de 

Hisâlî’nin eserine göre,   “-sUn yürüsün” redifli gazel kaleme 

alanlardandır. Ancak Cinânî’nin divanında böyle bir matlaya 
rastlanmamıştır (Okuyucu, 1994): 

Şemveş aşk eri şevkunla göyünsün yürüsün 

Başına âteşin efserler urunsun yürüsün  

(Peşteli Hisâlî, 2011: 679) 

Metâli’u’n-Nezâir’e göre, aynı dönemde yaşamış Vahdetî “-sUn 

yürüsün” redifli gazel kaleme almış şairler arasındadır. Ancak, 

Vahdetî’nin divanında da bu matlalı gazele rastlanmamıştır (Öztürk, 
2006): 

Tâc-ı işretle o şeh gâhi görünsün yürüsün 

Ehl-i dil hâk-i rehin başa urunsun yürüsün  
(Peşteli Hisâlî, 2011: 679) 

16. yüzyılın ilk yarısında varlık göstermiş Zâtî’nin, farklı bir kafiye ile 

yazılmış, “yürüsün” redifli gazeline rastlanır. “-Ar yürüsün” kafiye ve 

redifli gazelin vezni, feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün’dür. Şiirin, 
diğer “bezm” içerikli “yürüsün” redifli gazellerden farklı olarak 

“rezm”i konu aldığı görülür. Gazelde “yürüsün”, daha çok, fetih 

coşkusunu ifade için tercih edilmiş bir kip olarak kullanılmıştır. 
Zâtî’nin şiiri, şekil özellikleri itibariyle “yürüsün” redifli gazeller ile 

birlikte nazire geleneği içinde değerlendirilebilir görünmektedir. Ancak 

nazireciliğin temel şartı olan muhteva birliğini sağlamaması itibariyle 
bu şiir dışarıda kalmaktadır: 

Bir zamân varsun o sultân-ı muzaffer yürüsün 

Eşkden bürc-i beden üstine leşker yürüsün 

 
Tokuz eflâk dönüb kutb-ı murâdı üzre 

Reh-i maksûdına anun yedi ahter yürüsün 
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Hacletinden yire geçsün göreyin serv-i sihî 

Şîve vü nâz ile ol kâmeti ‘ar‘ar yürüsün 

 
Yine hattını tırâş ittürüb ol şâh didi 

Ne içün milket-i Rûm üstine kâfer yürüsün 

 

Bu cihânda çıkamaz gussa ile başa kişi 
‘Ayş ü nûş eyleyelüm yine ayaklar yürüsün 

 

Benzümüz sâz oluban geldi belâ başumuza 
Bezmi ayakladı gussa mey-i ahmer yürüsün 

 

Cânı var ise sabâlanmasun ey şâh sabâ 

Zâtî’nün sarsar-ı âhıyle berâber yürüsün   (Zâtî, C.3, G.1099/3) 

Hisâlî’ye göre, 17. yüzyıl şairi Gaybî’nin “-sUn yürüsün” redifli bir 

gazeli vardır. Diğer “-sUn yürüsün” redifli gazellerle konu birliği 

olduğu görülen matlaya şairin divanında rastlanmamıştır (Kemikli, 
1998): 

Vaktidür mâh cemâlün ki görünsün yürüsün 

Âftâbun yüzi yerlerde sürünsün yürüsün  
(Peşteli Hisâlî, 2011: 679) 

17. yüzyıl şairi Bezmî, Metâli’u’n-Nezâir’e göre, “-sUn yürüsün” redifli 

nazire yazan şairler arasındadır. Bezmî’nin divanı elde yoktur 

(Aksoyak, 2014): 

Gün yüzünsüz gice mâh-ebre bürünsün yürüsün 

Reh-güzârunda sabâ hâke sürünsün yürüsün  

(Peşteli Hisâlî, 2011: 679) 

Bu yüzyılda, Peşteli Hisâlî, söz konusu şiire nazire yazan şairlerden biri 

olarak mecmuada kendisine ait matlaya da yer vermiştir. Ancak bu 

matla divanında görülmemektedir (Yılmaz, 2010): 

Gün yüzin arz idüp ol mâh görünsün yürüsün 

Tâb-ı ruhsârına uşşâk göyünsün yürüsün 

 (Peşteli Hisâlî, 2011: 679) 

Diğer bir 17. yüzyıl şairi Riyâzî’nin divanında “yürüsün” redifli iki şiire 
rastlanır. Bunlardan biri “-ân yürüsün” kafiye ve redifine sahipken, 

diğeri “-sUn yürüsün” rediflidir. Her iki şiirin de yukarıdaki gazellerle 

aynı muhteva ve vezinde yazılmış olması, söz konusu şiirlerin birer 
nazire olduğu izlenimini vermektedir: 
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Öykünüp raks ile reftâruna dönsün yürisün 

Gülşenün kebg ile tâvûsı öğinsün yürisün 

Per ü bâlini döküp fasl-ı hazânda bülbül 

Güllerün mâtem-i hecr ile yolınsun yürisün 

Ser-i zülfün gibi dil yanuna düşsün dâ’im 
Kande gitsen bile yanunca sürinsün yürisün 

Devr idüp şevk ile şem’-i ruhun etrâfını dil 
Yakılup yanmada pervâneye dönsün yürisün 

İtdi ser-geşte Riyâzî’yi hevâ-yı aşkun 

Âsyâlar gibi taşlarla döğinsün yürisün (Riyâzî, G. 99) 

Riyâzî’nin “-sUn yürisün” redifli gazeline Gelibolulu Âlî’nin aynı 

redifli gazelinin model olduğu anlaşılmaktadır. Riyâzî’nin tanzirindeki, 

“kebg, öğünsin yürisün, dönsün yürisün” ifadeleri yanında, “âsyâlar 
gibi taşlarla döginsün yürisün” kısmı, bir mısranın olduğu gibi tazmîn 

edildiğini göstermektedir. Riyâzî’nin bu mısraı tazmîn etmesi, Âlî’ye 

nazire yazdığını göstermektedir. 

Riyâzî’nin matla beyti, Vusûlî ve Âlî’de olduğu gibi “dönsün yürüsün” 

ifadesini içermektedir. Riyâzî, keklik ile tavusun sevgilinin raks ile 

yürüyüşüne özenerek yürümesini konu almıştır. Makta beyti ise, Âlî’de; 

Çekmeyen sîneye bir âfet-i gendüm-gûnı 

Âsyâlar gibi taşlarla döginsün yürisün 

şeklindedir. Âlî, sineyi bir değirmen gibi düşünmüş, buğday tenli güzeli 

sineye çekmeyen kişinin değirmen gibi taşlarla dövünmesini tahayyül 
etmiştir. Burada “buğday” kelimesi, değirmen ile tenasüp ilişkisi 

içerisindedir. Riyâzî de sineyi bir değirmen gibi düşünüp değirmende 

öğütülen buğdayın yuvarlanan hâline dikkat çekerek “ser-geşte” 
kelimesini tercih etmiştir. 

Gazelinde, Riyâzî, “dönsün yürüsün” kısmını iki kez kullanmıştır. 

Şiirin dördüncü beyti olan bu beyit, bizce, matla beytinden daha 

başarılıdır. Riyâzî’nin Âlî’de “yonsun yürüsün” olan kısmının ise, 
“yolınsun yürüsün” şeklinde değişerek yer aldığı görülmektedir. Bu 

beyitler, Âlî’de dört, Riyâzî’de ikinci sıradadır. Bülbülün, güllerin 

mâtemi ile sonbaharda kanatlarını yolmasını konu alan Riyâzî’nin, 
Âlî’den söyleyiş ve mana olarak daha ön planda ve başarılı olduğu 

söylenebilir. 
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Vâlihî’nin, Peşteli Hisâlî’ye göre; 

Gam-ı zülfünle siyeh şâle bürünsün yürüsün 

Sâyeveş aşk eri yanunca sürünsün yürüsün  
(Peşteli Hisâlî, 2011: 679) 

olan matla beytindeki, “yanunca sürünsün yürüsün” kısmının, aynı 

şekilde Riyâzî’de geçtiği gözlemlenebilmektedir. Üstelik iki beyit 

arasında mana birliği de vardır. Riyâzî, sevgilinin saçının yanına düşen 
gönül, sevgili her nereye gitse daima yanında sürünüp yürüsün 

demektedir: 

Ser-i zülfün gibi dil yanuna düşsün dâ’im 
Kande gitsen bile yanunca sürinsün yürisün 

Vusûlî’de de görülen “sürünsün yürüsün” ifadesinde ise, kim yüce bir 

makama gelmek isterse sevgilinin yolunun ayak izine sürünüp yürüsün” 

manası vardır: 

Kim-ki sürmek dile[se] devlet ü rif‘at ey dil 

Hâk-i pây-ı reh-i dildâra sürünsün yürüsün 

Riyâzî ile Vusûlî’nin bu iki beytinde mana birliği yoktur. Vusûlî, 
“sürmek” kelimesini ilk seferinde “devam etmek” anlamında 

kullanırken, ikinci “sürünsün” kelimesini “yerde sürünsün” anlamında 

kullanmıştır. Şairin, yükselmek için sürünmek manaları arasında tezat 
ilişkisi kurduğu görülmektedir. Bu noktadan hareketle Riyâzî’nin, 

Vâlihî’nin söz konusu matlasından etkilenmiş olabileceği anlaşılır. 

Vusûlî ve Âlî’de geçen “öğünsün yürüsün” kısmı, aynı şekilde, 

Riyâzî’nin beytinde de görülmektedir: 

Âsyâveş ögidürmiş ne gelürse diline 

Çerhi yıkmazsa yaşum seyli öginsün yürisün  

        (Mustafa Âlî Dîvânı, G. 1054/5) 

 

Yâr kaddini görüp serv-i revân gülşende 

Bir adım yer varı bilürse ögünsün yürüsün  (Vusûlî, G. 140/2) 

 

Öykünüp raks ile reftâruna dönsün yürisün 

Gülşenün kebg ile tâvûsı öğinsün yürisün     (Riyâzî, G. 99/1) 

Farklı muhtevalara sahip bu üç beyitten, “öğünsün yürüsün” ifadesini 
en başarılı şekilde Vusûlî’nin kullanıldığı görülmektedir. Âlî ve 

Riyâzî’de özne ardından gelen fiiller, Vusûlî’de, şart cümleciğinden 

sonra gelmekte ve söz konusu ifadenin etkisini arttırmaktadır. 
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17. yüzyılda “yürüsün” redifli Nikâtî, Şeyhülislâm Yahya, Rezmî ve

Âdem Dede’ye ait şiirler görülür. Bunlardan Nikâtî’nin, Riyâzî’nin 

gazelini model alarak nazire yazdığı, Ahmet Topal tarafından tespit 
edilmiştir: 

Bezm-i fürkatde ki dil derdile yansun yürisün 

Hasret-i la’lün ile kana boyansun yürisün    (Topal, 2020: 113) 

Yazar ayrıca, Nikâtî’nin Riyâzî’nin aynı gazeline tahmisi bulunduğunu 
da ifade eder: 

“Dördüncü tahmis Riyazi’nin (o. 1644) 5 beyitlik, fe’ilâtün fe’ilâtün 

fe’ilâtün fe’ilün kalıbıyla yazılmış “-sun yurusun” redifli gazelinin 
tahmisidir. Manzumenin 4. bendinde üç mısra eksiktir (22b).” (Topal, 

2020: 122) 

Riyâzî divanındaki bir diğer “yürüsün” redifli şiir, “-ân yürüsün” kafiye 

ve redifine sahiptir: 

Sâkiyâ haşr olalum gel mey-i rahşân yürisün 

Mürde-i derd ü gamuz çeşmümüze kan yürisün 

Tıfl-ı nev-reste idi geldi yetişdi şimdi 

Yürisün nâz ile ol nahl-i hırâmân yürisün 

Cilve-i nâz ile dilber gelicek reftâra 

Bir adım kâdir ise serv-i hırâmân yürisün 

Elde câmın dökerek bezme gül-efşân olsun 
Tolanup bezm-i meyi sâkî-i devrân yürisün 

Çıksun eş’ârı Riyâzî şeh-i devrânumuzun 
Nakd-i ter-sikke-i şâhen-şehi devrân yürisün 

Söz koparsak demidür şeh-süvârân-ı sühane 
Esb-i tab’ına virüp her bir-i meydân yürisün 

Emrine gökde melekler de baş eğsün o şehün 

Yedi iklime de hükm-i şeh-i devrân yürisün  (Riyâzî, G. 98) 

Riyâzî’nin bu şiirinin, mahlas beytinden itibaren bir medhiye ve dua 

beyti barındırması itibariyle kaside olduğu anlaşılmaktadır. Kasidenin 

üçüncü beyti, mana olarak Vusûlî’nin; 
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Yâr kaddini görüp serv-i revân gülşende 

Bir adım yer varı bilürse ögünsün yürüsün    (Vusûlî, G. 140/2) 

beytini hatırlatmaktadır. İki beyitte de sevgilinin yürüyüşüne karşın, 
“gücü yeterse serv-i hırâmân yürüsün” manası dikkat çekmektedir. 

Ayrıca, Vusûlî’nin; 

Yâr tavrını Vusûlî gazelünde yâd et 

Diler-isen ki levendân[e] okunsun yürüsün     (Vusûlî, G. 140) 

makta beyti de Riyâzî’nin duadan önceki beytini mana olarak 

andırmaktadır. Vusûlî gibi, Riyâzî de gazelindeki üstün söyleyişi 

övmüş ve bu övgüde Vusûlî’nin kullandığı “levendâne” kelimesine 
yakın anlamlı olarak askerî terimleri tercih etmiştir. Bu iki şiirdeki 

muhteva ve bahsedilen ifade müştereklikleri dikkate alınarak 

Riyâzî’nin Vusûlî’ye nazire yazdığı anlaşılmaktadır. Hiç değilse, 

Riyâzî, Vusûlî’nin gazelinden etkilenmiştir, denebilir. 

Riyâzî’nin gazeline ise, 18. yüzyıl şairi Kânî’nin nazire yazdığı görülür: 

Ele al sâgarı bin nâz ile ey cân yürisün 

Reg-be-reg cism-i yübûset-zedeye kan yürisün 

 

Mâh-ı mahsûfveş alsun ele câm-ı1 kahve 

Devr-i meclisde o hurşîd-i dırahşân yürisün 
 

Ayağı bâğda servün gelemez ayağına 

Bâri lutf eylesün ol serv-i hırâmân yürisün 

 
Cân be-leb gözleri yollarda dil-i bîmârun 

Yürisün hastesini görmege cânân yürisün  (Kânî, G. 140) 

Her iki şiirin de vezni feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün’dür ve “-ân 
yürüsün” kafiye ve redifi aynı şekilde tekrar etmektedir. Anlam 

birliğinin bulunduğu görülen gazellerin matla beyitlerindeki, “mürde-i 

derd ü gamuz çeşmümüze kan yürisün” ile “reg-be-reg cism-i yebûset-
zedeye kan yürisün” kısımlarındaki arasındaki benzerlik dikkat 

çekmektedir. Riyâzî, sâkîye seslenerek “ey sâkî, dirilelim, canlı (parlak, 

kan renginde) şarap yürüsün (dönsün). Dert ve gamdan ölmüşüz, 

gözlerimize kan yürüsün (gitsin) demektedir”: 

 

                                                
1 Divan neşrinde, “câm kahve” olarak aktarılan kısmın, vezin gereği câm-ı kahve olması 
gerektiği düşünülmüştür. 
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Sâkiyâ haşr olalum gel mey-i rahşân yürisün 

Mürde-i derd ü gamuz çeşmümüze kan yürisün 

(Riyâzî, G. 98/1) 

Kânî ise, sâkîye (veya sevgiliye) “ey cân” diye seslenip “kadehi eline 

bin naz ile al, yürüsün (dönsün), kurumuş cisme damar damar kan 

yürüsün” demektedir: 

Ele al sâgarı bin nâz ile ey cân yürisün 

Reg-be-reg cism-i yübûset-zedeye kan yürisün 

(Kânî, G. 140/1) 

“Haşr, kan, mey-i rahşân” arasında tenasüp ilişkisi kuran Riyâzî, 
“mürde” ve “haşr” arasında da tezat yapmıştır. “Haşr” ve “rahş” 

arasındaki cinâs-ı gayr-i tam, şiirde ahengi etkileyen unsurlar 

arasındadır. Bu beyitte ayrıca, “mürde” kelimesi, yazılış itibariyle 

“derd” kelimesine yakındır ve “göz bebeği” anlamındaki “merdüm”ü 
hatırlatmaktadır. Mısradaki “çeşm” bu açıdan dikkat çekmektedir. Dert 

ve tasa sahibi kişinin durumu ilk olarak gözlerinden fark edileceğinden 

şair, parlak (kırmızı) şarap ile canlı, kanlı göz arasında irtibat 
kurmaktadır. 

Kânî ise, “el” ve “al” kelimeleri arasında kurduğu yakın cinas ile yine 

şarap ve kan ilgisine dikkat çekmiştir. Ancak, bu beytin ikinci mısraı, 
Riyâzî’nin beytine göre daha zayıf kalmış görünmektedir. Bu itibarla 

mana olarak yakın bu iki beyitten, Riyâzî’nin daha başarılı bir söyleme 

ulaştığı ifade edilebilir. 

İki şiir arasında, matla beyti dışında da bazı benzerliklerin bulunduğu 
görülür. “Elde câmın”, “ele al sâgarı” veya “ele câm-ı kahve” ile “serv-

i hırâmân yürisün” kısımlarında da benzerlik ve nazireye işaret eden 

mazmun ve ifade birlikleri dikkat çekmektedir. Ancak, Kânî’nin gazeli, 
Riyâzî’nin şiirini tanzir olmasına rağmen, daha üst bir söyleme 

ulaşamamış görünmektedir. 

“-Ân yürüsün” kafiye ve redifli bir başka gazel, 17. yy. şairi, 
Şeyhülislam Yahya’da karşımıza çıkar: 

Şîve vü nâz ile ol serv-i hırâmân yürüsün 

Bîgerân leşker ile râyet-i sultân yürüsün 

Erguvân şekline döndür tenim ey dîde benim 

Nahl-ı mihnetdür ana su yerine kan yürüsün 
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Eli ayağı yoluna tuta mey sun sâkî 

Der isen cânı gelip haste-i hicrân yürüsün 
 

Bâdbânını habâbın yine pür etdi hevâ 

Yürüsün zevrâk-ı câm-ı mey-i rahşân yürüsün 
 

Çünki âsâyişe imkân yok içinde Yahyâ 

Bir dem evvel bu sitem-hâne-i vîrân yürüsün   (Ş.Yahya, G.292) 

Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün vezni ile yazılan gazelin, Riyâzî’nin 

şiiri ile muhteva birliği olduğu görülmektedir. Riyâzî’nin matla 

beytindeki; 

Sâkiyâ haşr olalum gel mey-i rahşân yürisün 

Mürde-i derd ü gamuz çeşmümüze kan yürisün (Riyâzî, G. 98/1) 

“mey-i rahşân yürüsün” ifadesi, Şeyhülislam Yahya’nın hüsn-i makta 
beytinde aynı şekilde yer almaktadır. Ayrıca, “şîve vü nâz ile / cilve-i 

nâz ile”, “kan yürüsün”, “ayak”, “serv-i hırâmân yürüsün” ifade ve 

mazmun ortaklıkları da fark edilmektedir. Riyâzî’nin matla beytindeki 

mananın benzerini, Ş. Yahya’nın hüsn-i matlasında görmek 
mümkündür. Şair, Riyâzî gibi, göze kan yürümesinden bahsetmekte, 

fakat bunu erguvan çiçeği üzerinden tahayyül etmektedir. Tüm bu; 

vezin, kafiye, redif, muhteva, mazmun ve ifade birliklerinden hareketle 
iki şairin şiirleri arasında nazire birliği olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, 

aynı dönemde yaşamış bu iki şairden hangisinin diğerine nazire 

yazdığına dair kesin bir söylemde bulunmak güç olsa da Riyâzî’nin 

şiirinin Vusûlî’den etkilendiği göz önüne alınarak Şeyhülislam 
Yahya’nın Riyâzî’ye nazire yazdığı düşünülmektedir. 

Aynı yüzyılda, Sadeddin Nüzhet Ergun’un Türk Şairleri adlı eserinde, 

Âdem Dede’ye ait “yürüsün” redifli bir gazele rastlanır. Söz konusu 
gazelin kafiye ve redifi diğerlerinden farklı olarak “-u yürüsün” 

şeklindedir: 

Eyâğ-ı bâde ile bezme reng ü bû yürüsün 
Tehî piyâleleriz sâkıyâ dolu yürüsün 

 

Şerâb-ı hûn u arak-tâb cism-i zârımdır 

O reg-be reg güzer itsün bu mû-be-mû yürüsün 
 

Şemîmi câna vü cânân bâğa azm itdi 

Salınsun anda o gül-nahl ü bunda bû yürüsün 
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Zamiri halka-i zikre güzâr imiş yârın 

Firâz-ı çenber-i gerdûna hây ü hû yürüsün 

Dem-i benefşe-i hatdır mey iç salın ey şûh 

Behâr geldi nihâl-i cemâle su yürüsün 

Sen eyle şehr-be-şehr âftâb-ı hüsnün fâş 
Ümîd-i rü’yet ile mâh kû-be-kû yürüsün 

Hisâr-ı seyr-i sipihr-i murâda ey Âdem 
Ayak ayak demidir ceyş-i ârzû yürüsün  (Ergun, 1936: 4) 

Âdem Dede’nin gazeli, diğer “yürüsün” redifli şiirlerden farklı olarak 

mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün veznindedir. Redifi aynı olmakla 

birlikte, kafiyesi “-u”dur. Ayrıca gazel, “bahariye” türündedir. Şekil 
itibariyle farklılıklar barındırsa da bu gazelin Vusûlî, Âlî, Riyâzî ve 

Şeyhülislam Yahya’nın şiirleri ile muhteva birliği olduğu 

görülmektedir. Bunun yanında, gazel, tüm bu şiirlerden bazı mazmun 
ve ifadeler de içermektedir. Bunlardan biri, matla beytindedir. Matla 

beytinde geçen ifade ve mazmunların bilhassa Riyâzî ve Şeyhülislam 

Yahya’nın şiirlerinin matla beyitlerini hatırlattığı görülmektedir: 

Sâkiyâ haşr olalum gel mey-i rahşân yürisün 

Mürde-i derd ü gamuz çeşmümüze kan yürisün (Riyâzî, G. 98/1) 

Şîve vü nâz ile ol serv-i hırâmân yürüsün 
Bîgerân leşker ile râyet-i sultân yürüsün     (Ş.Yahya, G.292/1) 

Ayrıca, Ş. Yahya’nın gazelinin hüsn-i matla beytinin ilk mısraı olan, 

“Erguvân şekline döndür tenim ey dîde benim” mısraının, Âdem 
Dede’nin gazelinin hüsn-i matlaında “Şerâb-ı hûn u arak-tâb cism-i 

zârımdır” şeklinde yakın anlamlı olarak karşılık bulduğu görülür. 

Sadece Yahya’da geçen “su yerine kan yürüsün” ifadesi de Âdem 
Dede’de “su yürüsün” olmuş, hatta şiirin kafiyesi bu itibarla seçilmiş 

gibidir. Söz konusu hususlar değerlendirildiğinde, şiir, farklı vezin ve 

kafiyede olmakla birlikte, genel itibariyle Şeyhülislam Yahya’nın 

gazeline nazire olduğu izlenimi vermektedir. Âdem Dede’nin söyleyiş 
itibariyle Şeyhülislam Yahya’ya denk, hatta üstün bir gazel yazdığı 

ifade edilebilir. 

17. yüzyılın “-â yürüsün” redifli bir gazeli ise, Rezmî divanında görülür.
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün vezinli gazel, aynı şekilde, bir 

“bahariyedir. Âdem Dede’nin yaşlılık dönemlerinde dünyaya gelmiş 
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olan şairin, Âdem Dede’ye nazire yazdığı anlaşılabilir. Şiirin vezin ve 

kafiyesi farklı olmakla birlikte, her iki gazelin de “bahariye” türünde 

olması bu intibaı kuvvetlendirmektedir. Ancak Rezmî’nin gazelinin 
Âdem Dede’nin gazelinin üstüne çıkamadığı gözlemlenir: 

Yemyeşil oldı çemen zevrak-ı sahbâ yürisün 

Durmasun hâlî bu eyyâmda ser-â-pâ yürisün 

 
Duta meclisde bu dem mutrıb-ı hoş-devr-i revân 

Bir ayag üzre gezüp sâgar-ı yek-pâ yürisün 

 
Aldı bir gamzesi Tatar bizüm gönlümüzi 

Gam-ı yağmaya dile bâde-i hamrâ yürisün 

 

Gelmeğe bize emekler dahı tıfl iken o yâr 
Nic’olur seyr idünüz ol dür-i yektâ yürisün 

 

Çıksun ol Rezmî gülistâna hezâr nâz ile yâr 
Nev-bahârdur çemene ol gül-i ra‘nâ yürisün  

(Rezmî Divanı-G. 364) 

18. yüzyılda Kâmî’nin “-ân yürüsün” kafiye ve redifli bir gazeli 
mevcuttur. Fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün vezinli gazel, bahariye 

türündedir: 

Nev-bahâr oldı yine hükm-i gülistân yürüsün 

Zîver-i bezm oldı yine hükm-i gülistân yürüsün 
 

Bezme sâkî ko sürâhîleri döksün saçsun 

Serv-kadler de biraz ber-zede-dâmân yürüsün 
 

Şâh-ı gülşende o âfet ko salınsun gezsün 

Söylenüz durmasun ol serv-i hırâmân yürüsün 
 

Sâkiyâ sâgar-ı ser-şârunı sun pey-der-pey 

Reg-i şîrân-ı mey-âşâma biraz kan yürüsün 

 
Nakd-i ezhârı sabâ darb ile döksün çemene 

Sikke-i pâdişeh-i nâmiye erzân yürüsün 

 
Haşmet-i tab‘unı göster ki rikâbında kalem 

Kâmiyâ genc-nisâr u güher-efşân yürüsün     (Kâmî, G. 166) 
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Kâmî’nin gazeli, Riyâzî’nin şiiri ile bazı müştereklikler barındırır. Aynı 

kafiye, redif ve vezinde olduğu görülen iki şiir arasında bazı mazmun 

ve ifade birlikleri de mevcuttur. Bunlardan biri, Riyâzî’nin şiirinin 
matla beyti ile Kâmî’nin dördüncü beyti arasında görülür. Her iki 

beyitte de sâkîye seslenilerek kadeh sunması istenmekte ve “kan 

yürüsün” ifadesi kullanılmaktadır: 

Sâkiyâ haşr olalum gel mey-i rahşân yürisün 
Mürde-i derd ü gamuz çeşmümüze kan yürisün  

        (Riyâzî, G. 98/1) 

Sâkiyâ sâgar-ı ser-şârunı sun pey-der-pey 
Reg-i şîrân-ı mey-âşâma biraz kan yürüsün  (Kâmî, G. 166/4) 

Kâmî’nin hüsn-i matla beyti ile Riyâzî’nin dördüncü beyti yakın 

anlamlıdır. Riyâzî, “sâkî, elindeki kadehi dökerek meclise gül saçsın, 

şarap meclisini dolanıp yürüsün” derken; Kâmî, “ey sâkî, meclise 
sürahileri bırak, dökülüp saçılsın, servi boylular da biraz eteklerini 

toplayarak yürüsün” demektedir: 

Elde câmın dökerek bezme gül-efşân olsun 
Tolanup bezm-i meyi sâkî-i devrân yürisün     (Riyâzî, G. 98/4) 

 

Bezme sâkî ko sürâhîleri döksün saçsun 
Serv-kadler de biraz ber-zede-dâmân yürüsün (Kâmî, G. 166/2) 

Ayrıca, her iki şiirde de şairlerin kendi şairlik kudretlerine övgü 

ifadesinin var olduğu görülmektedir: 

Söz koparsak demidür şeh-süvârân-ı sühane 
Esb-i tab’ına virüp her bir-i meydân yürisün   (Riyâzî, G. 98/6) 

 

Haşmet-i tab‘unı göster ki rikâbında kalem 
Kâmiyâ genc-nisâr u güher-efşân yürüsün      (Kâmî, G. 166/6) 

Tüm bu hususlardan hareketle, Kâmî’nin Riyâzî’nin şiirine nazire 

yazdığı anlaşılmaktadır. 

Aynı yüzyılda, Abbas Vesîm, “-sUn yürüsün” redifli bir gazel kaleme 

almıştır: 

Tâ-be-key burka-i şermile bürünsün yürüsün 

Cilve kılsın o peri-rûy görünsün yürüsün 
 

Telh-kâm-ı gamı ki bezmgeh-i şâdide 

Sâkıyâ sâgar-ı Cem-reşk korunsun yürüsün 
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Ne durur nâzıla ebrû-yı kemândârın 

Tîr-i gamzen hedef-i câna dokunsun yürüsün 

 
Sûziş-i âhıla itmez (…) nesîm ger huşk-âb 

Âsiyâ-seng-i felek ber-dem öğünsün yürüsün 

 

Azm-i gül-geşt kıl ey şûh-ı sitemger uşşâk 

Ser-i zülfün gibi pâyında sürünsün yürüsün 
 

Vasf-ı la’l leb ü kaddi ile divâne Vesîm 
Haşre dek şevkle dillerde okunsun yürüsün  

(Abbas Vesim Divanı, G. 218) 

Fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün vezinli Abbas Vesîm’in gazeli ile 

Vusûlî’nin gazeli arasında şekil (vezin, kafiye, redif) ve muhteva 
yanında bazı ifade birlikleri de görülmektedir. Her iki gazelde bulunan, 

“bürünsün yürüsün”, “öğünsün yürüsün” kullanımları ile ve ayrıca, 

“neçe bir tek dura” / “Ne durur nâzıla”, “hâk-i pây-ı reh-i dildâra 
sürünsün yürüsün” / “Ser-i zülfün gibi pâyında sürünsün yürüsün” 

ifadeleri arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. Son beyit ise hem mana 

hem de “okunsun yürüsün” ifadesindeki birlik ile öne çıkar. Gazelde 
ayrıca, Âlî’nin gazelinde de görülen “âs(i)yâ” ve “öğünsün yürüsün”, 

“bürünsün yürüsün” söyleyişleri fark edilir. Şairin, Âlî’den etkilenip 

etkilenmediği muğlak olsa da Vusûlî’ye nazire yazdığı anlaşılmaktadır. 

Abbas Vesîm’in tanzirinde başarılı olduğu fark edilmektedir.  

Bu yüzyılda, Hafîd, “-Ar yürüsün” kafiye ve redifli bir gazel kaleme 

alır. 

Meclis-i işrete sâkî mey ü sâgar yürüsün 
Cism-i rindâne yine rûh mükerrer yürüsün 

 

Gülşene şîve vü reftâr ile geldikde o şûh 
Şerm ile bir tarafa serv-i sanevber yürüsün 

 

Çeşm-i tarîkin eder rûşen o bir gün hele tur 

Âric-i burc-ı maâricden o enver yürüsün 
 

Verme yüz hâlüne hem ol hat-ı anberfâma 

Hayfdır Kâbe-i ruhsâruna Hayber yürüsün 
 

Âh-ı eşkim komadı saklayayım derd-i dilim 

Tahtgâh-ı şehe bizden bâri mahzar yürüsün 



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

423 

Değil ağyâr ile hem-bezm ola ol şûh henûz 

İstemem sâyesi ol mehle ber-â-ber yürüsün 

Veremez rinde cilâ bezm-i tarab-hâne Hafîd 

Meclis-i işrete sâkî mey ü sâgar yürüsün      

 (Hafîd Divanı, G. 196) 

İlk ve son mısraı aynı olan gazel, “-Ar yürüsün” kafiye ve redifli 
Zâtî’nin gazelini hatırlatmakla birlikte, iki gazel arasında muhteva ve 

söyleyiş birliği olduğu görülmez. Gazel, şekil olarak diğer “yürüsün” 

redifli şiirlerle ise, bazı müştereklikler barındırmaktadır. Bunlardan biri 
vezindir. Hafîd’in gazeli fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

veznindedür. Diğer aynı muhtevalı şiirler ile mazmunları tekrar 

etmediği görülen gazelin, bilhassa Riyâzî’nin şiiri ile benzerlik taşıdığı 

fark edilir. Gazelin matla beyti, Vusûlî’nin; 

Neçe bir tek dura sâkî mey[i] sunsun yürüsün 

Devr-i bezm erdi kadeh ortada dönsün yürüsün 

(Vusûlî, G. 140/1) 
matla beyti ile Riyâzî’nin; 

Sâkiyâ haşr olalum gel mey-i rahşân yürisün 

Mürde-i derd ü gamuz çeşmümüze kan yürisün 
(Riyâzî, G. 98/1) 

beyitlerini hatırlatmaktadır. Ayrıca gazelin hüsn-i matla beytindeki 

anlam Vusûlî ve Riyâzî’nin aşağıdaki beyitleri ile yakın anlamlıdır: 

Yâr kaddini görüp serv-i revân gülşende 
Bir adım yer varı bilürse ögünsün yürüsün (Vusûlî, G. 140/2) 

Cilve-i nâz ile dilber gelicek reftâra 
Bir adım kâdir ise serv-i hırâmân yürisün (Riyâzî, G. 98/3) 

Hafîd’in gazelinde, bu iki husus dışında diğer şiirlerle ortaklık 

görünmez. Bu durum, aynı zamanda, şairin tekrara düşmediğinin de 
resmidir. Ancak, muhteva ve bahsedilen hususlardan hareketle Hafîd’in 

Riyâzî’ye nazire yazdığı anlaşılabilir. 

19. yüzyılda, Vâsıf’ın söyleyiş bakımından doruk noktasına ulaştırdığı

“-sUn yürüsün” redifli gazel; 

O gül-endâm bir al şâla bürünsün yürüsün 

Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün 
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Alıp âğuşa bu çağında miyân-ı nâzı 

Saran ol serv-kadi Vâsıf öğünsün yürüsün  

 (Enderunlu Vâsıf Divanı, s. 690) 

şeklindedir. Vâsıf’ın gazeli, fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

veznindedir. Gazel, “-sUn yürüsün” ek ve kelime redifi aynı şekilde 

tekrar etmektedir. Bu hususlar yanında, bilhassa muhtevası itibari ile 

gazelin, Vâlihî’nin gazelini tanzir olduğu anlaşılmaktadır. 

Vâsıf, bu yüzyıla gelinceye kadar birçok şairce tekrar edilen “(şâla) 

bürünsün yürüsün”, “sürünsün yürüsün”, “öğünsün yürüsün” 

ifadelerini, daha doğal ve akıcı bir söylemle buluşturmuştur. Öyle ki 
şairlerin beyitlerce farklı şekillerde dile getirmeye doyamadığı redif, öz 

anlatım ve söylemini iki beyitle Vâsıf’ta tamamlamıştır. Vâsıf’a kadar 

yazılan “yürüsün” redifli gazellerin hiçbiri, hangi şaire ait olduğuna dair 

bir başlık veya mahlas beytinde bir işaret barındırmasa da Vâsıf’tan 
sonra yazılanların onun şiirini tanzir olduğu açıkça dile getirilmiştir. 

Bunlardan biri, Feride Hanım’ın yazmış olduğu naziredir. Gazelin 

başında, “Vâsıf’ın Gazelini Tanzîr” başlığı bulunmaktadır: 

Nâr-ı hecrinle gönül nice giyinsün yürisün 

Demidür vaslınla gayrı salınsun yürisün 

 
Göricek lütfını kan tola derûn-ı a’dâ 

İtdiğin bulsun o da varsun oğunsun yürisün 

 

Kıl ucıyla güzelim bağla dil-i uşşâkı 
Ser-i kûyunda kebûter gibi dönsün yürisün 

 

Gelecek olur ise sahn-ı çemen-zâra o şûh 
Dâimâ gül gibi al şala bürinsün yürisün 

 

Katı çok çekdi Ferîde elem ü mihnetini 
Gayrı yetmez mi firâkınla sürinsün yürisün  

(Feride Hanım, G. 88) 

Feride Hanım’ın gazelindeki “al şala bürinsün yürisün” kısmı, Vâsıf’ın 

gazelinden alıntıdır. Söz konusu gazelin vezni fe’ilâtün fe’ilâtün 
fe’ilâtün fe’ilün’dür. Feride Hanım’ın, aynı muhtevalı bu gazeli ile 

genel olarak başarılı bir söyleme ulaştığı görülmektedir. Bilhassa 

üçüncü beyitte, sevgilinin saçı ucuna bağlı âşıkların gönüllerinin saç 
hareket ettikçe güvercin gibi dönüp durması, “dönsün yürüsün” 

ifadesinin bu yüzyıla gelinceye kadarki en orijinal kullanımıdır. Diğer 
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şairler, kadehin ve sevgilinin mecliste dönmesi durumunu yüzyıllarca 

tekrar ederken Feride Hanım, bu ifadeyi yeni bir anlam ile 

buluşturmuştur. Aynı şekilde, birçok şairde görülen “sürünsün 
yürüsün” ifadesi de çoğu kez şairlerce sevgilinin saçına bağlı âşıklar 

bağlamında kullanılmıştır. Feride Hanım bu beyitte de, “sürünmek” 

kelimesini mecaz anlam itibariyle kullanarak farklılık yaratmıştır. 

Ancak, şair, hüsn-i makta beytinde, aynen tekrar ettiği “al şala bürinsün 
yürisün” kısmını, orijinal bir anlama bağlamada, diğer beyitlere nazaran 

zayıf ve Vâsıf’ın gerisinde kalmış görünmektedir. 

Enderunlu Vâsıf’ın dikkat çeken gazeline, 19. yüzyılda, Hatice Nakıye 
Hanım “Tercî” başlıklı bir tesdîs yazmıştır. Mütekerrir müseddes nazım 

şeklindeki şiirde, Vâsıf’ın gazelindeki ilk beyit her bendin sonunda 

tekrar edilmiştir. Hatice Nakıye Hanım’ın tahmisinin vezni, model şiir 

ile aynı olup fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün’dür: 

Azm idüp bâğ-ı dile ol gül öğünsün yürüsün 

Gâh ağyâra geh uşşâka görünsün yürüsün 

Bir yana zümre-i şeydâsı bulunsun yürüsün 
Rûyımın hem-kademin üzre sürünsün yürüsün 

O gül-endâm bir al şâla bürünsün yürüsün 

Ucı gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün 
 

Tìr-i müjgân ile sad pâre derûn-ı cân-gâh 
Sabır mı kaldı perâkende nigâhın eyvâh 

İştikâ itme değil zahm-ı dilimde billâh 

Sürûr-ı gonce olup gülşen-i aşkda her gâh 

[O gül-endâm bir al şâla bürünsün yürüsün 
Ucı gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün] 
 

Eyleyelden bu elem dîdeye cânâ vahşet 

Pây-dâr olmadı gönlümde ferah bir sâ’at 

Ger kıyâs eyler ise kizb-i sözüm ol âfet 
İtmeğe ravza-i hicrânımı bir an dikkat 

[O gül-endâm bir al şâla bürünsün yürüsün 

Ucı gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün] 
 

Nakiye eşk-i teri çeşmine mu’tâd itsün 
Hˇâhiş-i cevrin ile nevhalar icâd itsün 

Beste-hˇân-ı ‘âşıkı bir kûşede feryâd itsün 

Bülbülân nağme-i efgânını müzdâd itsün 
[O gül-endâm bir al şâla bürünsün yürüsün 

Ucı gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün] 
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Tesdîsin nazım şekli, aaaaAA, bbbbAA, ccccAA şeklindedir. Vâsıf’ın 

gazeli ile muhteva birliği olduğu açıktır. İlk bent dışındaki bentlerde, 

Vâsıf’tan tazmin ettiği beyit ile bütünlük sağlayamamış olduğu 
görülmekle birlikte, şairin, başarılı bir söyleme ulaştığı ifade edilebilir. 

Sonuç 

Klasik Türk edebiyatında nazire geleneği, geleneğin başlangıcından 

itibaren önemli bir yere sahip olmuştur. Şairler, bilhassa, redifi ile 
dikkat çeken gazelleri, daha üstün bir söyleyişe ulaşmak gayesi ile 

tanzir ederler. Nazire şiirlerde, zemin veya model şiiri; konu, söyleyiş 

ve eda bakımından yakalamak önemlidir. 

Klasik Türk edebiyatında bazı redifler, var oldukları yüzyıldan itibaren 

itibar görmüş ve yüzyıllarca bu redifler etrafında nazireler yazılmaya 

devam edilmiştir. Bunlardan biri olan “yürüsün” fiili de yüzyıllarca 

dikkat çeken rediflerden biri olma hüviyeti göstermiştir. “Yürüsün” 
redifli gazeller, 16. yüzyıldan itibaren açık bir şekilde divanlarda takip 

edilebilmektedir. Ancak bu fiilin, bilhassa “-sun yürüsün” şeklinin ilk 

olarak 15. yüzyılda Mihrî Hatun’un tesiri ile ortaya çıktığı söylenebilir. 
Mihrî Hatun, bu redifli bir gazel kaleme almamış olmakla birlikte, bir 

gazelinin matla beytinde bulunan “-sun yürüsün” ek ve fiili, bu intibaı 

oluşturmaktadır. Nitekim devam eden gazellerde de aynı muhtevanın 
varlığı görülmüştür. 

“-SUn yürüsün” redifli gazeller ise, Metâli’u’n-Nezâir’e göre, ilk olarak 

Vâlihî ile görülmeye başlanır. Vâlihî’nin “-sUn yürüsün” redifli 

gazeline, daha sonra, Âlî, Vusûlî, Riyâzî, Nikâtî gibi şairler nazire 
yazmıştır. Hisâlî’ye göre; Cinânî, Vahdetî, Gaybî de söz konusu redif 

ile nazire yazan şairler arasındadır; ancak Hisâlî’nin eserinde görülen 

matlalar, söz konusu şairlerin divanlarında yer almamaktadır. Ayrıca 
Hisâlî de söz konusu redif ile bir matla yazmış, fakat bu matlanın da 

divanında bulunmadığı fark edilmiştir. 

Vâlihî’nin söz konusu gazeline yapılan tanzirler, nazire geleneğinin 
şekilde görülen birlik özelliklerine büyük oranda sahiptir. Fe’ilâtün 

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün vezinli gazeller içinde, muhteva birliğinin 

olması bu şiirler arasındaki nazire bağını kuvvetlendirmektedir. Yer yer 

mana, mazmun ve ifade müşterekliklerinin de bulunduğu gazeller 
içinde bilhassa Gelibolulu Âlî ve Riyâzî’nin gazelleri başarılı bir 

söyleme ulaşmış görünmektedir. Bunlardan, Riyâzî’nin gazeline 

sonraki yüzyıllarda da nazireler yazıldığı divanlarda takip 
edilebilmektedir. 
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“Yürüsün” redifli gazeller, ilk olarak “-sUn yürüsün” şekli ile 

görülmekle birlikte, “-ân yürüsün”, “-Ar yürüsün”, “-u yürüsün”, “-â 

yürüsün” kafiye ve redifli gazellere de rastlanmıştır. Riyâzî’nin “-ân 
yürüsün” redifli gazeline Kânî nazire yazmış ve Şeyhülislam Yahya da 

bu kafiye ve redifte bir gazel kaleme alarak Riyâzî’nin şiirini tanzir 

etmiştir. Âdem Dede ise, tespitlere göre, Şeyhülislam Yahya’nın 

gazeline “-u yürüsün” kafiye ve redifli bir nazire kaleme almıştır. Bu 
gazel, diğerlerinden farklı olarak mefâ’ilün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 

vezninde ve bahariye türündedir. 

Âdem Dede’nin söz konusu gazelinden sonra, bahariye türündeki 
“yürüsün” redifli gazeller dikkat çekmeye başlar. Rezmî, aynı türde 

Âdem Dede’nin gazeline nazire yazdığı gibi, Kâmî de Riyâzî’nin şiirini 

tanzir etmiştir. Rezmî’nin gazeli, fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

vezninde ve “-a yürüsün” kafiye ve redifine sahiptir. Rezmî’nin bu 
gazel ile Âdem Dede’nin gazelini aşamadığı gözlemlenmektedir. 

18. yüzyılda Abbas Vesîm’in “-Ar yürüsün” kafiye ve redifli bir 

gazeline rastlanır.  Fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün vezinli gazelin, 
bazı benzerlikleri itibariyle Vusûlî’nin gazelini tanzir olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Bir başka “-ar yürüsün” kafiye ve redifli gazel ise, 16. yüzyıl şairi 
Zâtî’ye aittir. Ancak yapılan incelemede, şairin bu gazelinin şekil olarak 

benzerlikleri olmakla birlikte, diğer “yürüsün” redifli gazellerden farklı 

bir muhtevaya sahip olduğu ve bir nazire şiir olmadığı sonucuna 

varılmıştır. 

19. yüzyılda, Enderunlu Vâsıf, iki beyitlik, “-sUn yürüsün” redifli bir 

gazel kaleme almıştır. Gazel, fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün 

vezninde ve diğer şiirlerle aynı muhtevaya sahiptir. Gazelin, bilhassa 
matla beytinin biliniyor olması ve şiirin bugün de antolojilerde yer 

alması, şairin tüm “yürüsün” redifli gazellerin üstünde bir söyleme 

ulaştığını göstermektedir. Şeyhülislam Yahya’nın bu gazelinin, matla 
beyitleri arasındaki ifade birliğinden hareketle Vâlihî’nin gazelini 

tanzir olduğu anlaşılabilir. Her iki gazel arasında hem şekil hem de 

muhteva birliğinin varlığı, nazire geleneğinin ölçütlerinin yansıdığını 

göstermektedir.  

Bu yüzyılda, Vâsıf’ın gazeli, iki şair tarafından model alınmıştır. 

Bunlardan biri, Feride Hanım’dır. Feride Hanım, Vâsıf’ın gazeline aynı 

kafiye, redif ve vezinde bir nazire yazmıştır. İki şiir arasındaki muhteva, 
eda ve hayal birliği fark edilmektedir. Bir başka şair, Hatice Nakıye ise 
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Vâsıf’ın gazeline bir tesdis yazmış ve şairin matla beytini her bendin 

sonunda tekrar etmiştir. 

Sonuç olarak; 16. yüzyıldan itibaren varlık gösteren “yürüsün” redifli 
şiirlerin, nazire geleneğinin şekil ve muhtevaya dayalı ölçütlerini büyük 

oranda taşıdığı görülmektedir. Çoğu aynı vezinde olan şiirlerin, bir 

kısmı farklı kafiyeler taşımakla birlikte redifin tesiri her şiirde 

sezilebilmektedir. Redifin, muhteva ve anlam bütünlüğünü sağlama 
özelliği, nazire geleneği çerçevesinde, klasik Türk edebiyatı sürecinde 

“yürüsün” redifli gazeller üzerinden gözlemlenmiştir. 
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METİNLERİN KÜLTÜRLERARASI EDEBÎ YOLCULUĞU: 

GANİZÂDE NÂDİRÎ DİVÂNI VE ŞEHNÂMESİ ÖRNEĞİ 

Mübarek Atan 

Billâh! Bu özge mâcerâdır. 

Şeyh Gâlib 

Giriş 

Klasik edebiyatta metinlerin serüveni ve kendilerinden sonra yazılan 
metinlere etkileri hakkında son zamanlarda yapılan çalışmalar yol 

gösterici mahiyettedir. Bununla birlikte klasik edebiyatın, farklı 

alanlara ait metinlerden nasıl etkilendiği meselesinde alınması gereken 
yol bulunmaktadır. Klasik edebiyat, kendinden önce yazılan dinî, ilmî 

ve edebî metinlerden de faydalanarak oluşturulan mazmun ve hayalleri 

biriktirerek hayatiyetini çağlar boyunca sürdürmüştür. Şairlerin 

gelenekten farklılaşarak, bir bakıma kendilerinden önce yazılan 
metinleri kendi meşreplerince dönüştürüp çağa uydurdukları 

bilinmektedir. Osmanlı dönemi içerisinde edebî geleneğin nasıl 

dönüştürüldüğü ya da farklı kültürlerden temel kaynak olarak alınan 
dinî, ilmî ve edebî metinlerin şairler tarafından özgün bir şekilde 

eserlerde nasıl işlendiği tartışılması gereken önemli problemlerdendir. 

Muhteva ve formun, çağa ve kültüre göre nasıl dönüştürüldüğü 

konusunda bakılması gereken ilk kaynaklar mesneviler olabilir. Olay 
örgüsü, muhtevada bir bütünlüğün olması ve örnek olarak genellikle 

daha önce yazılan bir eseri model almalarından dolayı mesnevîlere 

hangi metinlerin nüfuz ettiğine dair önemli ipuçları bulunabilir. Bu 
çalışmada Ganizâde Nâdiri Divanı’ndan ve Şehnâme’sinden hareketle 

dinî, ilmî ve edebî metinlerin gelenek içerisindeki yolculuğu, şairin 

metinlerini oluştururken hangi kaynaklardan etkilendiği, metin 
içerisinde yer verdiği eserlerin genel özellikleri, edebî “kanon” 

içerisindeki konumları ve şair tarafından metne niçin konu edildikleri 

hakkında bazı önermeler ortaya atılacaktır. Ayrıca giriş kısmında dinî, 

ilmî ve edebî metinlerin uzun asırlar boyunca edebiyat içerisindeki 
serüveni ve kendilerinden sonra yazılan eserlere nüfuzu hakkında 

yapılan kuramsal tartışmaların değerlendirilmesi ve çalışmanın da bu 

teorik zemin üzerine inşa edilmesi amaçlanmaktadır. 

 Arş. Gör., Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
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Şairler, divanlarında veya mesnevilerinde edebî kudretlerini iddialı bir 

şekilde ifade ederken, kendilerini Doğu edebiyatları içinde önemli 

gördükleri kişilerle kıyaslamışlardır. Bu rekabette genellikle kendilerini 
daha başarılı görmüş, muhataplarını rakipleri üzerinden ikna etme 

yolunu tercih etmişlerdir. Kendi dönemlerine kadar yazılmış ilmî, dinî 

ve edebî metinlerden dikkate değer gördüklerini zikredip onlar 

üzerinden kendi hünerlerini ispat etme gayretinde olmuşlardır. Edebî 
eserlerde yapılan göndermeler üzerinden hem şairin zihin dünyasını 

şekillendiren hem de edebî kimliğini oluşturan metinlerin neler olduğu 

ortaya konulabilmektedir. “Klasik Doğu edebiyatlarında kaleme alınan 
her edebî eser, kendi kültür dairesinde oluşturulmuş birçok bilim, sanat 

ve edebiyat metninin kültür dağarını arka plan olarak kullanır”(Akkuş, 

2014:  29). Şairin gelenek içerisinde nasıl farklılaştığını tespit 

edebilmek ve eserde bahsi geçen metinlerin tesirini saptayabilmek için 
atıf yapılanların değerlendirilmesi önemlidir.  

Şairler, özellikle mesnevilerinde özgünlüklerini ifade etmek için daha 

önce yazılan mesneviler hakkında edebî değerlendirmelerde bulunurlar. 
Örneğin; özgün metin ortaya çıkarma endişesi taşıyan şairlerden biri 

olan Şeyh Galib, gelenekten farklı bir yol izlediğini belirttikten sonra, 

mesnevi yazanların Nizamî-i Gencevî’yi takip ettiklerini söyler. Kendi 
hikâyesinin, her ne kadar geleneksel aşk anlayışının mihnet dolu 

yolculuğunu içerse de bambaşka bir macera olduğunu büyük bir 

iddiayla dile getirir: 

Ben olmadım ol gürûha pey-rev 
Uymuş velî Gencevî’ye Hüsrev 

Billâh! Bu özge mâcerâdır 

Sen bakma ki defter-i belâdır   (ŞG, Hüsn ü Aşk- B- 2011-2012) 

Hikâyede orijinaliteyi savunan Şeyh Galib, Nâbî’yi özgün bir konudan 

hareket etmediği ve şeyhin sözüne kelam kattığı gerekçesiyle suçlar. 

Özgün metin elde etme ve edebî kimliğini metne yansıtma kaygısı 
gelenek içerisinde daima hissedilmiştir. Özgünlük ve geleneğe 

eklemlenme, şairler için önemli iki uç nokta olmuştur. Her iki uç 

arasında kendi kişiliklerini yansıtabilecekleri bir noktada konumlanmak 

şairlerin zorlu çabalarından biridir. Sözgelimi; Gelenekten uzaklaşıp 
özgün bir metin ortaya koyan Tacizâde Cafer Çelebî yeni bir çığır 

açamamış, gelenekten beslenen Nâbî ise tekrara düşmekle itham 

edilmiştir. Dolayısıyla edebî gelenekte; daha önce yazılan eserlere yer 
verme, onlardan etkilenme ve metinler arasında mukayese yapma 

konularında müşterek noktalar bulunmaktadır.  
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Klasik geleneğe mensup şairler kalem oynatmaya başlamadan evvel 

edebî kimliklerini oluşturmak amacıyla zirve şairlerin divanlarını ve 

mesnevilerini okumak zorundaydılar. Okumaları gereken kaynaklar 
sadece edebî alana münhasır değildi. İlmî ve dinî literatüre de hakim 

olmak mecburiyetindeydiler. Kültürel arka planı oluşturan metinleri 

öğrendikten sonra şairlik iddialarını kuvvetlendirebilirlerdi. “Bir 

Osmanlı şairi, Türk, Fars, Arap, Yunan ve diğer kaynaklara dayanan 
belirli bir edebî-kültürel metinlerarasılığı mirasına sahip olurdu” 

(Hollbrook, 2014: 124). Bu mirasa hakim olma kendisine özgün şiir 

üslubu yaratma fırsatı vermiştir. Anlam katmanlarının oluşumunda, 
göndermelerin anlaşılmasında ve kültürel arka planla birlikte manada 

derinliğin sağlanmasında farkı metinlerle kurulan ilişki çok önemlidir. 

“Metni çok sayıda başka metinle ilişkileri aracılığıyla okuyan 

kaçınılmaz bir metinlerarası matris vardır. Metnin dünyasında 
gösterge ve simge kullanımı için anlam üreten yapı ve sistemler – 

metnin kültürel ortakları veya bağlamları- bulunur; bunlar, sürekli bir 

etkileşim süreci içinde metni şekillendirir ve metin tarafından 
şekillenirler” (Andrews, 2014: 21). 

Arap, Fars ve Türk toplumunun kültürel zenginliğini barındıran bu 

edebî gelenekte bir şairin veya bir metnin tek başına bütün kültürel arka 
planı vermesi mümkün değildir. Özellikle, klasik Türk edebiyatında 

anlam katmanlarının dönemsel olarak derinleşerek ilerlediği 

düşünülecek olursa bunun imkânsızlığı anlaşılacaktır. Şairler de 

anlamda derinliği ve anlatımda yoğunluğu elde edebilmek için geleneğe 
başvurmakta beis görmemişlerdir. "Hiçbir şair, hiçbir sanatçı tek 

başına ele alındığında, kendisinden sonrakine iletmek istediği bütün bir 

dünya görüşünü tek başına veremez. Onun bize vereceği dünya görüşü, 
hayat felsefesi geçmişteki şair ve sanatçıların görüşleriyle ilişkisi 

bakımından değerlendirilebilir” (Eliot’dan akt. Genç, 2005, s.18-19). 

Okur, anlam katmanlarını çözmek ve metnin sağlıklı bir yorumunu 
yapabilmek için referansları araştırmak mecburiyetindedir. Çünkü 

gelenek hem metni hem de şairi şekillendirir. Metinler aracılığıyla bu 

şekillenmenin izleri takip edilebilir ve göndermeler vasıtasıyla 

metinlerin birbirleriyle nasıl iç içe geçtiği anlaşılabilir. “Edebî eseri 
meydana getiren pek çok unsur vardır: Sanatkâr, çevre, duygu, 

yaşanılan olay, düşünce akımları vb. Bu çoklu bileşen içinde edebî eseri 

meydana getiren önemli öğelerden biri de gelenektir. Edebî eser 
geleneğin bir süregenliğidir. Sanat eseri, sanatkârın şahsiyetinin de 

içinde şekillendiği gelenekle beraber vardır” (Yazar ve Kıyçak, 2014: 

360). 
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Metinlerin birbirine etkisi üslup, konu veya kurgu başlıklarında olabilir. 

Şairler geleneğin kendilerine sunduğu imkanlar dahilinde önceki 

metinlerden aktarımlar yapabilirler. Klasik gelenekte öncelik üslupta 
özgünlüğün sağlanması olmuştur. Konuların ortak olmasına edebî 

gelenek istisnaları olmakla beraber müsamahayla yaklaşmıştır. Metnin 

yeniden yaratılmasında özgünlüğe önem verilmiştir. İçeriğin nasıl 

dönüştürüldüğü ve özgün üslupların nasıl elde edildiği ise şairlik 
meziyeti olarak değerlendirilmiştir. “Racine, Moliere, Goethe gibi ünlü 

yazarların da tercih ettiği “süje aktarımı” denilen bu yolu, Fuzulî de 

tercih etmiş ve Nizâmî’den Ali Şir Nevaî’ye kadar birçok ünlü şairin 
işlediği bu konuyu, yaşadığı çağın imkanları içinde yeniden işlemiştir. 

Edebiyat bilimcileri, bu geleneksel konuları inceleyerek değişik 

ülkelerin ve çağların edebiyatlarındaki söz konusu yaklaşımın ortak 

yanlarını ortaya çıkarmaya çalışmaktadırlar. Aynı konuyu işleyen 
yazarların kendi görüş ve inanışları eseri yeniden inşa ettiği için, söz 

konusu olan taklit değil, yeniden icat etmedir.”  (Genç, 2005: 337). 

Kültürel birikimden nasıl faydalanılacağı ve metin içerisinde kitaplara 
göndermelerin nasıl olacağı konusunda şairler özgün yollar 

geliştirmişlerdir. Kurulan ilişki, yaratılmak istenen ince hayallerin 

özellikleriyle ilgilidir. “Önceki metinleri çok iyi bilen şair ve yazarlar, 
söz konusu metinlere bazen sadece isim düzeyinde göndermede 

bulunurken, bazen hikâyedeki bir motife telmihte bulunur, bazen de o 

metinleri temellük eder, kendi metinleri içinde eriterek kendi 

kurgularının bir parçası yaparlar” (Açıl, 2014: 11). Edebiyatın diğer 
bilim dallarıyla olan ilişkisini ortaya koyması bakımından bu tür 

metinlere olan referanslar önemlidir. Bu ilişki, devrin entelektüel 

dünyasına mensup şairler üzerinden Osmanlı bilim dünyasına yön 
veren metinler hakkında değerlendirme yapılmasına imkan 

sunmaktadır. Divanı ve mesnevisinde yer verdiği eser isimleri 

üzerinden kendi şairlik yeteneğini ispat etmek isteyen şairlerden biri de 
Ganizâde Nadirî’dir.  

1. Ganizâde Nadirî Şehnamesi ve Divânı 

Asıl adı Mehmed olan Ganîzâde Nadirî 1572 yılında İstanbul’da 

doğmuştur. Tahsili sonrasında çeşitli medreselerde müderrislik yapmış 
olan şair daha sonra dönemin önde gelen alimlerinden olan Hoca 

Sadeddin Efendi’den dersler almıştır  (Genç, 2016: 266). Şeyhülislâm 

Sun‘ullah Efendi’ye damat olduktan sonra ilmiye mesleğini bırakıp 
Kahire ve Edirne kadılıklarında bulunmuştur. Edirne kadısı iken I. 

Ahmed’in dikkatini çekerek şubat 1607’de İstanbul kadılığına 

getirilmiştir. Ocak 1610’da bu görevinden azledilip Galata kadılığıyla 
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görevlendirilmiş, iki yıl sonra da Anadolu kazaskerliğine 

yükseltilmiştir (Uzun, 1996: 355). Nadirî Divanı’nın ve Şehnamesi’nin 

tenkitli metnini hazırlayan Numan Külekçi, şair için: “Şiir ve nesir dili 
ile sağlam bir şairdir. Arapça ve Farsça’ya da vakıf oluşu ona nazım 

ve nesirde zengin bir ifade kabiliyeti kazandırmıştır. Devrine göre, 

bilhassa nesir dili ağırdır. Kasidelerinde Farsça tamlamalara sıkça 

rastlanılmaktadır” (Külekçi, 1985: 92) ifadelerini kullanır. Şairin edebî 
metinlerinde geçen eser isimleri şunlardır: 

1.1. Harîrî 

Şairlerin, belagata hakim olduklarını ispat etme endişesi taşıdıklarında 
referans verdikleri kişidir. “İslâmî ilimlerle sarf, nahiv, aruz-kafiye, 

şiir, ahbâr ve ensâbın yaygın olduğu Basra kültür muhitinde yetişip 

çeşitli alanlarda otorite sayılan hocalardan çok iyi bir öğrenim gören 

Harîrî, okuduğu ilimlere vukufunu el-Maḳāmât’ta görmek 
mümkündür” (Kılıç, 1997: 191). Ganizâde Nadirî’nin içinde bulunduğu 

edebî mecliste atıfta bulunulan kişilerden biri olan Hariri, şairler için 

belagatı öğrendikleri bir ilim dükkanıdır.  

Dükân-ı Harîrî’ye azm itdiler 

Harir-i kelâmın alup satdılar  (GN Şehnamesi, 348. Beyit) 

1.2. Dürer ve Gurer 

Fıkıh ve kelâm âlimi olan Şerîf el-Murtazâ’nın eseridir. “Edebiyat 

ağırlıklı kısımlarında Arap edebiyatında tekrar sanatı, hazırcevaplık ve 

bu yönde meşhur olanlar, ünlü şairlerin kısa hâl tercümeleri ve 

şiirlerinden örnekler, bu şair ve edebiyatçıların birbirleri hakkındaki 
görüş ve değerlendirmeleri, medih ve hicivleri, şiirde teşbih türleri, 

vatan ve vatan hasreti, kadın ve aşk, kıskançlık, ırz, kerem, ziyafet, 

cömertlik ve cömertliğiyle tanınanlar, avcılık, dünya ve zühd gibi 
geleneksel Arap-İslâm edebiyatının başlıca konularıyla bu konularda 

tanınmış şiir ve hikemiyattan zengin örnekler yer alır” (Cerrahoğlu, 

1996: 206). Klasik edebiyatın kültürel arka planını şekillendiren 
eserlerden biridir. Gelenek içerisinde şöhret bulan şairlerin edebî 

metinlerine dair değerlendirmelerin de yer aldığı eser, şairlerin 

öykündüğü hikâyeleri barındırmaktadır. 

Muhîtinden ihraç olundı Dürer 

Şeb-i hatta gûyâ nücûm-ı Gurer (GN Şehnamesi, 342. Beyit) 



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

 

436 

1.3. Envar-ı Tenzil / Tefsîr-i Beyzavî 

Osmanlı medreselerinde okutulan önemli metinlerden biridir. Eserin 

yazarı Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi olan Beyzâvî, eserinde: 
“kendisinden önceki başlıca tefsir kitaplarını ustaca özetlemiş, âyetlere 

getirdiği yorumlar yanında dil kaidelerine dayanarak yaptığı 

açıklamalarla da büyük bir müfessir olduğunu göstermiştir” (Yavuz, 

1992: 100).  Medrese tahsili olan Ganizâde Nadirî’nin, on yedinci 
yüzyılın zorlu zamanlarında gözden düştüğü dönemlerde üzerine şerh 

yazdığı metindir. Bu metin vasıtasıyla alimliğini ve şairliğini ispat 

edeceğini düşünmüştür. 

Çü Tefsîr-i Kadı’yı gördüm tamâm 

Yazup Hâşiye ana oldum be-kâm (GN Şehnamesi, 1929. Beyit) 

 

Çü Tefsîr-i Kadı ki envârdur 
Anun mihri tenzil-i Cebbar’dur (GN Şehnamesi, 1933. Beyit) 

 

Zâde-i tab’um olan Hâşiye-i Beyzâvî 

Fazluma hüccet-i kadıdur idersem da’vâ  

      (GN Divanı, K-28 Beyit-43) 

1.4. el-Keşşaf 

Zemahşerî’nin tefsir alanında iki yılda yazmış olduğu eser, yazarın 

adıyla da şöhret bulmuştur. Şairler, Keşşaf metnini hem bir dinî metin 

olarak hem de dil ve edebiyat kurallarının bulunduğu bir gramer kitabı 

olarak görmüşlerdir. “Hadis, fıkıh, kelâm gibi ilimlerde de geniş bilgiye 
sahip bulunan Zemahşerî özellikle Arap dili ve edebiyatı konusunda 

otorite kabul edilmiş bir şahsiyettir” (Öztürk ve Mertoğlu, 2013: 236). 

Edebî gelenek içerisinde, şairlerin sanatsal hünerler edindiği kaynak 
metin olması bakımından önemlidir. 

Olup keşf-i Keşşâf ile feth-i bâb 

Göründi ‘arûs-ı hüner bî-nikâb (GN Şehnamesi, 335. Beyit) 

1.5. Mesabih 

Klasik edebiyat geleneğinin kaynakları arasında dinî metinler çok 

önemli yer tutmaktadır. Bu kaynaklardan biri de Begavî’nin kitabıdır. 

“Muhaddis, müfessir ve Şâfiî fakihi olan Begâvî’nin güvenilir hadis 
kaynaklarından senedlerini çıkararak seçtiği hadisleri önce konularına 

göre sıralamış, sonra da her babı kendi arasında sahih ve hasen 

hadisler olmak üzere ikiye ayırmıştır. 4719 hadisi ihtiva eden eser İslâm 
âleminde büyük bir şöhret kazanmış ve üzerinde otuzdan fazla âlim 
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tarafından şerh ve ta‘lik yazılmıştır” (Güngör, 1992: 340). Şairler, 

İslam medreselerinde ders kitabı olarak okutulan bu eser üzerinden, dinî 

bilimlere olan hakimiyetlerini göstermişlerdir.   

Dem urdukça bahs-i Mesâbih’den 

Nefes şem’ ü Mişkât idi her dehem (GN Şehnamesi, 338. Beyit) 

1.6. Mevakıf 

İslam coğrafyasında bulunan medreselerin eğitim müfredatlarında yer 
alan temel kaynaklardan biridir. “Kelâm, usul ve dil âlimi, muhakkik 

olan Adudüddin el-Îcî’nin İslâm düşüncesi ve özellikle Osmanlı ilim 

anlayışı üzerinde kalıcı bir tesir bırakan eserleri, asırlarca ders kitabı 
olarak okutulduğu gibi kendisi de Cürcânî ve Teftâzânî ile birlikte 

Osmanlı ulemâsının ideal âlim modelini oluşturmuştur. Bütün eserleri 

şerh ve hâşiyelere esas teşkil eden Îcî’nin el-Mevâḳıf’ta ortaya koyduğu 

sistematik sadece kelâmda değil diğer ilimlerde de örnek alınmıştır” 
(Görgün, 2000: 412).   

Kelam içre sarf-ı hurûf itdiler 

Mevâkıf’da arz-ı vukuf itdiler     (GN Şehnamesi, 339. Beyit) 

1.7. Mişkât 

İslam dünyasında daha önce yazılan metinlerin anlaşılmaz kısımlarını 

yorumlama veya eksik kısımların giderme gibi yönleri bulunan 
“Haşiye” geleneği içerisinde verilen eserlerden biridir. “Hatîb et-

Tebrîzî tarafından Ferrâ el-Begavî’ye ait Meṣâbîḥu’s-Sünne’yi 

tamamlamak için yazılan eser. Meṣâbîḥu’s-Sünne üzerine yapılan en 

meşhur çalışma Hatîb et-Tebrîzî’nin Mişkâtü’l-Meṣâbîḥ’idir” 
(Hatiboğlu, 2004: 259). Ganizâde Nadirî’nin içinde bulunduğu mecliste 

bir nevi literatür değerlendirmesi sayılabilecek yorumlar eserin önemini 

ortaya koymaktadır. 

Dem urdukça bahs-i Mesâbih’den 

Nefes şem’ ü Mişkât idi her dehem (GN Şehnamesi, 338. Beyit) 

1.8. Sahih-i Buharî 

Arap, Fars ve Türk edebiyatlarının kaynak kitaplarından biridir. Şiirin 

içeriğinde ve anlam katmanlarının belirlenmesinde çok önemli rolü 

bulunmaktadır. “Buhârî’nin Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir 

kitap olarak kabul edilen, sahih hadisleri toplayan eseridir. Adı 
kaynaklarda farklı şekillerde tesbit edilmiştir. Fakat eser Ṣaḥîḥu’l-

Buḫârî diye şöhret bulmuştur” (Kandemir, 1993: 114). 
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Sahih-i Buharî yem-i dürr-nisâr 

O deryaya enfâs-ı yârân buhâr (GN Şehnamesi, 336. Beyit) 

1.9. Şifâ 

Klasik gelenek içerisinde atıfta bulunulan metinlerin başında 

gelmektedir. Hem yazarının tıp bilgini olması hem de İslam 

düşüncesine olan katkı sunmasından dolayı sıklıkla divan ve 

mesnevilerde geçmektedir. “İbni Sînâ’nın felsefî sistemini bütün 
yönleriyle kapsayan ve diğer eserlerinin anlaşılması için esas teşkil 

eden Kitâbü’ş-Şifâ, İslâm felsefesi geleneği yanında topyekün İslâm 

düşüncesi tarihinin de büyük bir klasiğidir. Filozofun kendi ilimler 
tasnifine dayalı olarak kaleme aldığı eser, onun terminolojisinde felsefî 

ilimler veya aklî ilimler diye geçen çok sayıda disiplini konu edinir” 

(Kutluer, 2010: 339). 

İçüp buldı anlar Şifâ’ya vüsûl  
Tabîb-i hıredden şarab-ı usûl (GN Şehnamesi, 344. Beyit) 

1.10. Tavzîh 

Et-Tavzih,  Osmanlı fıkıh anlayışını şekillendiren metinlerin başında 
gelmektedir. Özellikle medrese tahsili olan şairlerin edebî eserlerinde 

sıklıkla kullanılmıştır. “Sadrüşşerîa’nın fıkıh usulüne dair Tenḳīḥu’l-

uṣûl adlı eseri üzerine yazdığı şerhtir. Sadrüşşerîa, Tenḳīḥu’l-uṣûl’de 
birtakım yeni görüşler ileri sürmekle birlikte hem bu görüşleri hem 

başka görüşlerini daha geniş biçimde eserin şerhi et-Tavżîḥ’te 

işlemiştir” (Özen, 2011: 457).  

Usûl içre Tenkîh olundı kelâm 
Tekellümde Tavzîh olundı merâm (GN Şehnamesi, 343. Beyit) 

1.11. Tenkîh 

Hanefî âlimi Sadrüşşerîa’nın, Et-Tavzih’le beraber fıkıh usulünün 
esaslarını belirlediği Tenḳīḥu’l-Uṣûl’de: “Ebü’l-Usr Fahrülislâm el-

Pezdevî’nin Kenzü’l-Vüṣûl adlı eserini esas alarak hazırladığı 

Fahreddin er-Râzî’nin el-Muḫtaṣar adlı eserindeki konuların özetini 
vermiş, ayrıca birçok konuda kendi görüşlerini ortaya koymuştur” 

(Özen, 2011: 454).   

Usûl içre Tenkîh olundı kelâm 

Tekellümde Tavzîh olundı merâm (GN Şehnamesi, 343. Beyit) 
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1.12. Tarih-i Vassaf  

Osmanlı edebiyatı içerisinde en çok anılan eserlerden biridir. Şairler, 

özellikle kasidelerinde kendilerini onunla kıyaslarlar ve kendi 
devirlerinin Vassaf’ı olmakla övünürler. “Vassaf, 1257’de Şîraz’da 

doğdu. İlhanlı Hükümdarı Olcaytu Han tarafından kendisine verilen 

“Vassâfü’l-hazret” ve bunun kısaltılmışı olan “Vassâf” lakabıyla 

tanınır. Babası Fazlullah, İlhanlı Devleti’nin Fars bölgesi 
âmillerindendi. Vassâf iyi bir eğitim aldıktan sonra İlhanlı Devleti’nde 

divan hizmetine girdi. Târîḫ-i Vaṣṣâf adlı eserinin ilk üç cildini 1303 

tarihinde vezir ve tarihçi Reşîdüddin Fazlullâh-ı Hemedânî ile Vezir 
Sa‘deddîn-i Sâvecî’nin yardımıyla Gâzân Han’a sundu” (Özgüdenli, 

2012: 558) 

Çü Târîh-i Vassâf’ı vasf itdiler 

Veli itdi inşa’iyi bî-haber (GN Şehnamesi, 351. Beyit) 

1.13. Miftah 

Ebû Ya‘kûb es-Sekkâkî’nin Arap grameri ve belagatına dair eseridir. 

İslam kültürü bünyesinde verilen edebî eserlerin temelini oluşturan dil 
bilgisi kuralları ve edebî sanatların esaslarını belirlemesinden dolayı 

şairlerin başucu kitabıdır. Kitapta:  “konunun önemi, kitabın adı ve 

planı hakkında kısa bilgi verilen bir mukaddimeden sonra üç bölüme 
ayrılan eserin birinci bölümünde sarfın mahiyeti ve tarifi konusu 

incelenmiştir. İkinci bölümde nahvin tarifi ve faydası, Arap dilinin söz 

dizimi kurallarına ve sebeplerine dair mantıkî izahlar yapılmıştır. 

Üçüncü bölümde meânî ve beyân ilimlerinin tarifleri, meânî ilminin 
temel meselelerinden sonra beyân ilminin ana konuları olan teşbih, 

mecaz, istiare, kinaye ele alınmış, ardından bedî‘ ilmine geçilerek mâna 

ve lafız sanatları incelenmiştir” (Benli, 2005: 20). 

Divân-ı Hâletî yaraşur vasf olınsa kim 

Miftah olup açar bize bâb-ı belâgatı  

Vasf-ı makâlin itse n’ola anlar iktizâ 
Her safhasında var nice mahsus-ı Hâletî   (GN Divanı, Kıt’a 9) 

1.14. Füsûs-ı Hikem 

Klasik Türk edebiyatında; anlamsal yoğunluğunun sağlanmasında, 

mazmun ve sembollerin yaratılmasında önemli rolü bulunan vahdet-i 
vücut nazariyesinin esaslarını belirleyen İbnü’l-Arabî’nin kitabıdır. 

“Tasavvuf düşüncesinin temel kitaplarından biri olan eserin tam 

adı Fusûsü’l-hikem ve husûsü’l-kilem’dir. Yirmi yedi peygamberin her 
birinin hikmetlerine izafeten yirmi yedi bölüme ayrılmıştır. Hikmetin 
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asıl kaynağının nebevî olduğuna işaret edilen kitapta metafizik 

konulara İbnü’l-Arabî’nin bakış açısından açıklamalar 

getirilmektedir” (Kılıç, 1996: 230).  

Bilürse Nadirîyâ sırrın ehl-i hâl bilür 

Cevâhîr-i suhandur meğer Fusûs-ı Hikem 

    (GN Divanı, G-88, B-5) 

1.15. Ebu Hanife Numan Efendi 

Osmanlı Devleti’nin benimsediği Sünnî-Hanefî mezhebinin imamıdır. 

On yedinci yüzyılda İran ile yaşanan siyasi rekabet içerisinde sıklıkla 
atıfta bulunulan Numan bin Sabit, “İslâm’da hukukî düşüncenin ve 

ictihad anlayışının gelişmesinde önemli payı olup daha çok Ebû Hanîfe 

veya İmâm-ı Âzam diye şöhret bulmuştur. Ebû Hanîfe’ye doğrudan 
nisbet edilen eser bulunmaktadır. (Uzunpostalcı, 1994: 131). 

Biraz bağ-ı Nu’mân’a düşdi güzar 
Fürû’-ı sütûrı anun pür-şümâr  (GN Şehnamesi, 341. Beyit) 

1.16. Firdevsî 

İran millî destanı Şehname’nin müellifidir. 940 yılında Tus şehrinde 

doğduğu tahmin edilen şairin, Şehname’sini Gazneli Sultan Mahmud’a 

sunduğu ifade edilmektedir. Hem İran edebiyatını hem de Türk 
edebiyatını şekillendiren en önemli eserlerin başında gelmektedir. 

Şairler, Şehname’de geçen kahramanları benzetme unsuru olarak devrin 

hükümdarlarını övmekte kullanmışlardır. Ganizâde Nadirî, 
şehnamesini yazmadan önce konu bulmaya çalıştığını ifade eder ve İran 

kahramanlarının hikâyelerini değil padişahların seferlerini içeren özgün 

bir şehname yazmak istediğini belirtir. Bu amaçla II. Osman’ın Hotin 
Seferi’ni konu olarak seçer. 

Diyem nice bin beyt-i safvet-şi’âr 
Olam bende Firdevsî-i rüzgâr (GN Şehnamesi, 1905. Beyit) 

1.17. Divan-ı Hakanî 

Osmanlı şairlerinin kendilerini kıyasladıkları bir diğer İran şairi olan 

“Hâkânî İran edebiyatının en büyük şairi kabul edilir. Keskin zekâsı ve 

geniş hayal gücü sayesinde şiire yenilikler getiren Hâkânî, şiirlerini 
yüksek insanî duyguların yanı sıra döneminin ilmî verilerine yaptığı 

telmihlerle de süsler. Eşya ve olaylar arasındaki ilişkileri en güzel 

teşbih ve istiarelerle dile getirir” (Yazıcı, 1997: 169).  

Okundıkda lisân-ı saltanatdan zât-ı mevzûnı  
Sadâret-birle oldı matla’-ı Divân-ı Hâkânî   

   (GN Divanı, K-23, B-9) 
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1.18. Seb’a-i Muallakâ 

“Mu‘allakât uzun kasideler olup Câhiliye döneminde bilinen en iyi 

kasidelerden seçilmiştir. Bu kasideler, Câhiliye dönemi şiirinin 
olgunlaşmış eserleridir. Bu nedenle, şöhreti diğer şiirlere baskın gelmiş 

ve şairlerini de meşhur etmiştir” (Eminoğlu, 2010: 12).  Klasik 

geleneğe mensup şairler, şiirlerini Kabe duvarına asılı bulunan yedi 

kasideyle karşılaştırır ve kendi şiirlerinin de hayranlıkla okunduğunu 
iddia ederler. Metinlerinin şöhretini ve dilden dile okunduğunu bu 

karşılaştırmalarla ifade ederler. Ganizâde Nadirî, yedi kasidenin Kabe 

duvarına asılmasını kendi şairlik kudretine bağlar. 

Meğer tuydı seb’a-i mu’allak anı 

Melâmetle salb eyledüm kendini (GN Şehname, Beyit 1944) 

1.19. Ömer Hayyam Rubaileri 

Klasik edebiyat geleneğine hakim olan rint-meşrep üslubun en büyük 
temsilcilerinden birisidir. Ömer Hayyam: “Cebir, geometri, astronomi, 

fizik ve tıpla ilgilenmiş, müzikle uğraşmış, ayrıca adını ölümsüzleştiren 

rubâîlerini kaleme almıştır” (Unat, 2007: 66).  Ganizâde Nadirî 
rubainin kelime anlamından hareketle dört halifeyi işaret etmiştir.  

O serverlerün hilkatı pâkdür 

Ruba’î-yi Hayyâm-ı eflâkdur (GN Şehnamesi, 209. Beyit) 

1.20. Mahzenü’l-Esrâr 

Doğu edebiyatının en büyük şairlerinden olan Nizamî-i Gencevî’nin 

Fars edebiyatına ve klasik Türk edebiyatının temel alanlarından biri 

olan mesnevî edebiyatına katkısı yüzyıllar boyu devam etmiştir. Asırlar 
sonra bile şairler, onun yazmış olduğu mesnevilerin şablonlarını esas 

alarak kendi üslupları ve şairlik yetenekleriyle kendi mesnevilerini 

kaleme almışlardır. “Nizâmî’nin günümüze kadar gelen tek 
eseri Ḫamse’sidir. Mengücekliler’den Erzincan hâkimi Fahreddin 

Behram Şah adına kaleme alınmıştır. Behram Şah’tan bu eser 

karşılığında önemli bir câize alan Nizâmî, Gazneli 
Senâî’nin Hadîkatü’l-Hakîḳa adlı tasavvufî mesnevisinden esinlenmiş, 

münâcât, na‘t ve Behram Şah’a övgüden sonra eserini “makale” adını 

verdiği yirmi bölüme ayırmıştır” (Kanar, 2007: 184). Ganizâde Nadirî, 

mesnevisinde Fars edebiyatı ile klasik Türk edebiyatı arasındaki 
rekabetin kendi sayesinde Osmanlı lehine döndüğünü ifade etmiştir.  

Didüm Mahzen’e bir cevâb-ı latîf 

Kitab-ı celîl oldı sifr-i şerîf   (GN Şehnamesi, 1949. Beyit) 
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1.21. Mesnevî 

İslam kültür ve medeniyetine çok önemli katkıları olan Mevlânâ’nın 

eseridir. Yaklaşık yirmi beş bin beyitten oluşan kitabın mesnevi olarak 
adlandırılması nazım şeklinden ileri gelmektedir. “Mevlânâ 

Celâleddîn-i Rûmî’nin altı cilt (defter) ve yaklaşık 25.700 beyitten 

meydana gelen Farsça eserine Mes̱nevî adını vermesi, onun öncelikle 

kitabın nazım şekline dayanarak bir isimlendirmede bulunduğunu 
göstermektedir. Şârihlere göre Mes̱nevî adı hem kitabın şekline (sûret) 

hem muhtevasına (mâna) delâlet etmektedir” (Ceyhan, 2004: 325). 

Hem Mevlânâ’nın eserine hem de oğlu Sultan Veled tarafından kurulan 
Mevlevî Tarikatı’na ait unsurlara edebiyat metinlerinde çok fazla 

başvurulmuştur. Şairler, tarikat ritüellerini ve kitapta yer alan hikâyeleri 

şiirde tasavvufî örüntü elde etmek amacıyla kullanmışlardır. 

Cân semâ’ eyler olup gam tekyesinde mevlevî 
Dağ u şerham nây def şerh-i cünunum Mesnevî  

    (GN Divanı, G-115 B-1) 

1.22. Kemal-i Hocendî 

Klasik Türk edebiyatı şairlerinin kendilerini mukayese ettikleri İranlı 

şairlerden biridir. Osmanlı şairleri edebiyata olan hakimiyetlerini ifade 

ederken Kemal-i Hocendî’yi geçtikleri iddiasında bulunurlar. İranlı 
şair: “Genellikle aşk ve tasavvufa dair gazellerinde “Kemâl” mahlasını 

kullanan Hucendî bu nazım şeklinde üstün başarı sağlamıştır. Bununla 

birlikte şiirlerinde tekellüfe yer verdiği de olmuştur. Gazelde emsalsiz 

olduğunu söylemesine rağmen Hâfız, Sa‘dî ve Mevlânâ Celâleddîn-i 
Rûmî seviyesine çıkamamıştır. (Şahinoğlu, 2002: 226). 

Nadirî-veş bulmadum ‘alemde hayfa bir zahîr 

Gerçi kim tarz-ı suhanda bana reşk eyler Kemâl   

    (GN Divanı, G-79, B-5) 

1.23. Penç Genc 

Mesnevi geleneğinin temel özelliklerini belirleyen Nizamî-i 
Gencevî’nin mesnevîlerine verilen isimdir. “Penç Genc adıyla da 

bilinen ve yaklaşık 35.000 beyitten meydana gelen eserin 

tamamlanmasının otuz beş-kırk yıl sürdüğü kabul edilir. Fars 

edebiyatında türünün en parlak örneği olan Ḫamse bu sahada eser 
veren şairlere örnek teşkil etmiştir (Kanar, 2007: 184). Şairin Hamse’si 

Osmanlı edebiyatı geleneği içerisinde yazılan mesnevîlerin hem modeli 

olmuş hem de aşılması gereken bir eşik olarak görülmüştür.  
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Nazm içre çün Nizâmî-i ‘asr oldı Nadirî 

Her penç beyti şöhre-i şehr oldı hamse-veş  

    (GN Divanı, G-61-B-5) 
Bir ehl-i hüner çünki gördi savâb 

Ki tahrîr idem Penç Genc’e cevâb  

    (GN Şehnamesi, 1948. Beyit) 

Didiler ki senden budur iltimâs 
Ki Rum içre ur Penç-Genc’e esâs (GN Şehnamesi, 365. Beyit) 

 

Diyüp hamse ur mu’cizâtın kalem 
K’ola pençesi pençe-tab’-ı Acem (GN Şehnamesi, 366. Beyit) 

1.24. Hâletî Divanı 

Klasik Türk edebiyatında rubaileri ile tanınan divan şairidir. On yedinci 

yüzyıl şairleri arasında oluşan meslekî ve edebî rekabet ortamında, 
Nadirî ile beraber çok önemli bir grubu temsil etmektedir. “Azmîzâde 

kaynakların bildirdiğine göre dürüst, âdil, iyiliksever, hoşsohbet ve çok 

cömert bir insandı. Kâtib Çelebi, Osmanlı tarihinde Kınalızâde Ali 
Efendi ile Azmîzâde kadar çok okuyan, araştıran bir âlim daha 

olmadığını belirtir”  (İpekten, 1991: 348-349).  

Divân-ı Hâletî yaraşur vasf olınsa kim 
Miftah olup açar bize bâb-ı belâgatı  

Vasf-ı makâlin itse n’ola anlar iktizâ 

Her safhasında var nice mahsus-ı Hâletî   (GN Divanı, Kıt’a 9) 

2. Sonuç 

Klasik Türk edebiyatı, Arap ve Fars edebiyatlarından edindiği birikimle 

uzun asırlar boyunca İslam kültür ve medeniyetinin taşıyıcısı olmuştur. 

Şairler bu birikimi kendi edebî dehâlarıyla yoğurarak dil ve edebiyatın 
sürekli yenilenmesini sağlamışlardır. Yenilenmenin ve birikimin edebî 

metinlere nasıl yansıdığının incelenmesi amacıyla kaleme alınan bu 

çalışmada Nadirî Divanı ve Nadiri Şehnamesi örnek olarak seçilmiştir. 
Şairin metinlerine yansıyan eser isimlerinden hareketle dinî, ilmî ve 

kültürel alanlarda hangi kitapların ve anlayışların etkili olduğu 

araştırılmıştır. Osmanlı medreselerinde ciddi bir tahsil gören ve devrin 

önde gelen entelektüelleri arasında bulunan Nadirî çok farklı alanlardan 
beslenmiştir. Arap edebiyatı, Fars edebiyatı, hadis, fıkıh, tarih, usul-ı 

fıkıh, belagat, tasavvuf ve tefsir alanları şairin metinlerine yansıyan 

başlıca disiplinlerdir. Şair bu konulardaki bilgi birikimini ve 
uzmanlığını nitelikli bir edebî metin elde etmek amacıyla kullanmıştır. 

Ganizâde Nadirî’nin söz konusu metinlerine yansıyan eserlerin 
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Osmanlı entelektüellerinin zihin dünyasını şekillendirdiği ve dönemin 

kültürel yapısına önemli katkılar sunduğu görülmüştür. 
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ZERDÜŞTÎ UNSURLARIN KLASİK FARS ve TÜRK ŞİİRİNE 

YANSIMASININ TARİHSEL ZEMİNİ: MUĞ/MUĞÂN ÖRNEĞİ 

Sadık Armutlu* 

Giriş 

Arapların İran bölgesine hâkim olmalarıyla Kur’anî etkilerle bu 

bölgenin İslam öncesi birikimlerinin izleri silinmesine rağmen, bunların 

klasik Fars edebiyatının kadim geçmişinin dini ve tarihi zenginlikleriyle 
klasik edebiyatta yoğun olarak etkilerini devam ettirdiği görülür. 

İslamiyet etkisine rağmen, bu doğrultuda çok zengin bir geçmişe sahip 

eski İran tek tanrıcılığı Zerdüşt dini ve öğretileri de edebiyat sahasında 
kendini göstermiş oldu. Zerdüştün getirdiği pek çok öğreti de bu 

edebiyatın ilgi alanlarından birisi olmuş ve pek çok şair tarafından 

dillendirilmiştir. Bu kavramlar içerisinde Zerdüştî öğretinin yayıcısı 

konumunda olan ve onun kültür ocaklarının sadık bekçileri konumunda 
olan din adamları sınıfı mâgân/magânları ifade eden “mağ/muğ” 

kavramının daha ön planda olduğu görülür. Bu kavramın mana 

çerçevesinde gelişen edebiyat, Zerdüşt din adamları/mûbedân/muğân 
eliyle ve onlara heyecanla bağlı taraftarları aracılığıyla zengin ve yoğun 

Zerdüştî renklere bürünmüş, İslamî dönem İran’ın ilk üç asrında da 

varlığını devam ettirmiştir. Bu kökü derinlere, çok eskiye dayanan bir 
geleneğin yeni Fars şiirinde karşılık bulmaması düşünülemezdi. Şiirler 

incelendiğinde bu birikimin şiire yansıdığını görürüz. Fars şairleri ve 

Farsça yazan Türk kökenli şairler, daha Samaniler döneminden 

başlamak üzere bu zengin kültürel birikimi keşfetmiş ve bunları 
şiirlerine taşımışlardır. Bu birikim bazen eski dönemde ilk kullanıldığı 

şekil ve anlamda şiirlerde yer bulmuş bazen de kendi şiir poetikalarında 

değişim geçirerek dönüşmüştür.  Bu bölümde kadim bir geçmişi olan 
Zerdüş öğretisi ve Zerdüştî unsurlardan “muğ” kavramının yeni Fars 

şiirinde ve klasik Türk şiirinde nasıl yer bulduğu üzerinde durulmuştur. 

Kavramın tarihsel kökenleriyle birlikte verilmesiyle Zerdüştlik 
öğretisinin edebî izleri de daha görünür hâle getirilmeye çalışılmıştır.  

Klasik Fars ve Türk edebiyatının ortak noktaları oldukça çoktur. 

Bunların başında her iki edebiyatı bir yerde buluşturan İslam dini ve bu 

doğrultuda oluşan İslam medeniyeti gelir. Bu iki edebiyatı besleyen 
kaynaklarlar, ağırlıklı olarak başta Kur’ân ve hadis olmak üzere İslam 

dini ve bu din doğrultusunda oluşturan tasavvuf ekseninde gelişmiştir. 

*Doç. Dr, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim

Üyesi. 
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Her iki edebiyatın sanat ve estetik anlayışı ve ortak mazmunlar dünyası 

da büyük ölçüde din ve tasavvuf etrafında şekillenmiştir. Farslar 

Müslüman olmadan önce zengin bir Pehlevi edebiyatına sahip idiler. 
Son Sasani Hükümdarı III. Yezdicerd, Arap orduları karşısında 

tutunamayıp Kadisiye Savaşında yenilince geniş Horasan toprakları ve 

bu topraklar üzerinde yeşeren ve egemen toplumun İslam dışı zengin 

dinî ve kültürel birikimi bir anda olmasa da tedricen ortadan kalktı ve 
yerini İslam dinini esasları doğrultusunda oluşan yeni bir edebiyata 

bıraktı. Yeni Fars edebiyatı da denilen Fârsî-yi Derî, şekil ve muhteva 

bakımından neredeyse tüm özelliklerini Arap edebiyatından aldı. Başka 
bir ifade ile ilk Farsça şiirler, ilk olarak Arapça şiirler örnek alınarak 

oluştu.  

Görünüşe göre Yeni Fars edebiyatı, Arap edebiyatının etkisiyle İslam 

dini doğrultusunda dinî renklere bürünmüş, sanki kadim Sasani 
coğrafyasında doğup büyüyen ve gelişen zengin bir dini anlayışın izleri 

silinmiş bir görünüm sergilemiştir. Bu makalenin sınırları içerisinde, 

Horasan coğrafyasında doğup gelişen ve eski İran’ın resmi dini olan 
Zerdüşt dini öğretileri ve bu dinin kavramlarının Yeni Fars 

edebiyatında nasıl yer aldığı, değişime uğrayıp uğramadığı ve Türk 

edebiyatında nasıl algılandığı/kullanıldığı konusu ele alınıp örnekler 
doğrultusunda incelenecektir. 

1. Zerdüşt Dini 

Eski İran coğrafyası, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği 

yapmış, bünyesinde farklı dinleri barındırmıştır. Bu dinlerden biri belki 
de en önemlisi, etkisi İslam dinine kadar ve sonrasında da devam ettiren 

kadim geçmişi olan Zerdüşt dinidir. Bazı Hint-Avrupalı kavimler, MÖ 

3. binli yıllarda Doğu Avrupa’daki yerleşim alanlarından göç ederek, 
başta Hindistan olmak üzere Asya’nın geniş topraklarına yerleştiler. 

Hind-Avrupa göçebe kabilelerinin MÖ 2000 yılının ilk dönemlerinde 

Hazar Denizi’ne yakın bölgelerde birbirinden ayrılarak iki ayrı yol 
seçtiklerinde, sayıları diğerlerinden daha fazla olan grup Hindistan 

bölgesine, diğer bölümü de İran platosunun kuzeyindeki Azerbaycan 

bölgesine yerleşmişlerdir. Bu ayrılık ve farklı bölgelere göç, iki ayrı 

kültür ve iki ayrı medeniyetin oluşumuna neden oldu. İran 
coğrafyasında kalanlar ülkelerine “İran”, ve kendilerine de İranlı adını 

vermişler (Haririyân1382: I/60; Yıldırım 2012: 109). Aryalar, İran ve 

Hint bölgelerine yerleştikten sonra büyük kültürler, medeniyetler, 
sosyal ve siyasi düzenler kurdular ve tarihe büyük dinler bağışladılar. 

Hint’te Veda ve Buda dinleri; İran’da Mitra, Zerdüşt, Mani, Mazdek 
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dinleri Aryalardan kalmıştır. Kadim İran’da din ile ilk kez Aryalar 

döneminde karşılaşılır. (Şeriatî 1990: 159-173).  

Hint-Avrupa kavmi olarak bilinen topluluklardan İran ve Hint 
kesimlerinde kalanlar kendilerine Arya adını vermişlerdir. “Şerefli”, 

“dost”, “asil” gibi anlama gelen Arya kelimesi, eski Hint-İran 

kavimlerinin ortak adıdır. İran (Aryaların ülkesi) de bu kelimeden 

türemiştir. Avesta’da geçen ve İranlıların ana yurdu olan “İranvîc” 
kelimesi de aynı anlamdadır. Vendîd’a göre Ahura Mazda’nın yarattığı 

ilk yer “İrânvîc/Airyana Vaeja”dır (Avestâ 2012: Vendîdâd, Fergard: 

1/2). Yunan coğrafyacıların eski İran’a “Aryana” dedikleri de 
bilinmektedir. Aryan kelimesi Avesta’da çok fazla geçmektedir. 

Avesta’nın bölümlerinden Yeştler ve Vendidad’ta bu kelime, 

“Aryaî/İrânî, İranlı” olarak bir niteleyici olarak geçmektedir. İran’a 

yerleşen Aryalar, Avesta’da da geçtiği gibi Medler, Persler, Partlar gibi 
kabilelere ayrılmışlardır (Oşîderî 1371: 47; Mu’în 1360: V/30; Safâ 

1387: 43-44). Eski Aryalar’ın Zerdüşt’ten önce dini inançlarında tek bir 

tanrıya inanma yoktu. Çok tanrılı bir dine inanmaktaydılar. 

Tarih sahnesine çıkan ilk Arya kavmi olan Medler, güçlü kültürel ve 

sosyal bir yapıya sahip idiler. Bu devletin dini yapısını oluşturan ve 

“Mag” veya “magi” adı verilen sağlam bir din adamı sınıfı vardı. 
Heradot, Med toplumunu oluşturan altı tabakadan biri olarak Mag 

sınıfını görmüştür (Herotodos 1973: I. Kitap, 101. ve 140. Bölüm). 

Zerdüştün bu Magânlar içerisinden çıktığı söylenmektedir (Mu’în 

1338: I/61). Medler içerisinde yer alan Mag adı verilen hanedan 
Zerdüşt’e inandıklarından dolayı bu dinin önde gelen kişilerine 

“Magân” denilirdi (Browne 1333: 37-38). Browne, ”Magân/Maglar”ın 

Arya kavmi olmayıp Turanî bir topluluk adı olduğunu ileri sürmüştür 
(Browne 1333: 37-38). Medler tarihsel olarak yerlerini Perslere 

bırakmadan önce son Zerdüşt dinini benimsemeye başlamışlardır 

(Browne 1333: 37).  

Medlerin inanışlarıdiğer İranlı kabilelerin dinsel inançlarında olduğu 

gibi, en büyük tanrı Ahura Mazda’ya inanma ekseninde oluşmuştur. 

Daha ilk yıllardan itibaren Asur ve Babil tabletlerinde Medlerden, 

onların kutsalları olan Ahura Mazda ve Mitra’dan söz edilmektedir. 
Persler döneminde Zerdüşt’ün etkisiyle Zerdüşt dini/Mazdeizm resmi 

din olarak kabul edilmiştir. Magân denilen dini grup gerek Medler 

gerekse Persler döneminde Zerdüşt dininin yayılmasında öncü yol 
oynadılar (Altungök 2015: 20). İranın en eski dini olan Zerdüştîlik, bu 

dönemde doğmuş, politeist inanca sahip Persler’in dini hayatında 

büyük değişikliklere neden olmuştur (Kara 2015: 51). Zerdüşt dini 
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Eşkânîler döneminde zayıflamaya yüz tutsa da Sasaniler devletinin 

kuruluşundan itibaren devletin resmi dini olmuştur. Devletin kurucusu 

I. Erdeşir, bu dini devlet dini olarak ilan etmiş, diğer dinleri ülkesinde 
yasaklamış, böylece Zerdüştlüğü yeniden canlandırmıştır (Altungök 

2015: 83). 

1.1. Zerdüşt ve Öğretisi 

Kaynaklara göre bir peygamber, bilge kişilik olarak ifade edilen ve İran 
coğrafyasına Zerdüştî dini getiren Zerdüşt,  Fars edebiyatı ve 

tarihlerinde en çok “Zerduşt” ve “Zertuşt” isimleri benimsenmiştir 

(Mu’în 1360: V/648).  Heredot’a göre Zerdüşt, Med Hükümdarı 
Hışayarşa’nın (ss. MÖ 633-585) Yunan topraklarına saldırmasında 600 

yıl önce yaşamıştır. Ebû Reyhân Birûnî (ö. 1040), İskender’den 258 yıl 

önce Keyânî Hükümdarı Goştasp’ın Zerdüşt’e inandığını aktarır. 

Günümüz araştırmacıları Zerdüşt’ün MÖ 7. Yüzyıl ortalarında, 600 
yılında dünyaya geldiğini kabul ederler. Ancak hem Avesta’nın yazım 

tarzı ve dil özellikleri Zerdüşt’ün doğum tarihinin MÖ 1400-1000 

yılları arasına yerleştirmeyi daha uygun göstermektedir (Yıldırım 2012: 
194).  

Zerdüşt’ün öğretilerini özetle şöyle sıralayabiliriz: 1: En büyük tanrı 

Ahura Mazda’dır. Görünen ve görünmeyen dünyanın yaratıcısıdır. O, 
kutsaldır, kötülükler ona ulaşamaz. 2. Varlık, doğruluk ve yalan olmak 

üzere iki güç arasında paylaşılmaktadır. 3. Ahura Mazda’nın 

yarattıkları özgür yaratılmıştır. Doğruyu ya da yalandan birini 

seçebilirler. İnsanlar alınyazılarını kendileri belirler. Yaptıkları iyilik ve 
kötülük karşılığında cennet ya da cehenneme giderler. 4. 

Asha’nın/doğruluğun yeryüzündeki simgesi ateştir. Ateşkedeler, Ahura 

Mazda’ya tapınma ve övgü ocaklarıdır. 5. Ehrimen ve şeytanların 
saldırısıyla yeryüzünde kötülük ve şer yayılmaya başlamıştır (Yıldırım 

2012: 199). 

1.2.  Yeni Fars Edebiyatının Oluşumuna Kaynaklık Zerdüştî 

Unsurlar 

Fars edebiyatı yazarlarına göre; yeni Fars şiiri Tâhiriler (810-872) ve 

Saffariler (868-907) dönemiyle başlamış, Samaniler (874-1005) ve 

Gazneliler zamanında (955-1118) ilerleme kaydederek büyük bir 
olgunluğa ulaşmıştır. Bu edebiyat; kaynağını, mazmun ve 

mefhumlarını, vezin, kafiye ve nazım şekillerini, tüm tematiğini Arap 

edebiyatından almıştır. Yeni Fars şiiri, başka bir söylemle Fârsî-yi Derî, 
İslam etkisinde oluşup geliştiği için, dini renklerini neredeyse İslam 

öğretilerinden almıştır. Adı geçen dönemde yaşayan şairlerin şiirleri 
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incelendiğinde şiir tematiğinin,  hem Arap şiir temaları hem de İslamî 

renkler ile örüldüğü görülmektedir. Bu husus Fars şiirinin görülen yüzü, 

boyalı rengi olarak bir gerçeği yansıtmaktadır. Bir de adı geçen şiirin 
görülmeyen yüzü ve boyalı rengin altında bazen gizli bazen açıktan 

kendini gösteren diğer bir yüzü vardır. Bu da gerçeği yansıtmaktadır. 

Bu yüzün kaynağı, eski medeniyetlere beşiklik etmiş, üzerinde farklı 

dinleri, kültür ve değerleri barındıran bir coğrafyanın birikimi ve 
değerler manzumeleridir. Bu birikim ve değerler manzumesinin ne 

olduğu geniş boyutlu çalışmayı gerekli kılar. Ama bu makalenin konusu 

olan ve kadim bir geçmişi olan Zerdüş öğretisi ve Zerdüştî unsurların 
yeni Fars şiirin içerisinde nasıl yer bulduğu üzerinde durulacaktır.     

Araplar İran’ı ele geçirdiklerinde halk, yeni bir dinle yani İslamiyet ile 

tanıştı. Başta İran halkı olmak üzere kadim coğrafyada yaşayanların 

İslam dinini benimseyip kabul etmeleri çok uzun ve aşamalı bir 
süreçten sonra olmuştur. Son Sasani hükümdarı III. Yezdigerd’in 

saltanat merkezi 651 yılında düşünce hem ülke Arapların eline geçti 

hem de Zerdüş dini İslam dini karşısında yenilgiye uğradı. Artık “Ahura 
Mazda” yerini “Allah”a, “Ehrimen” de yerini “şeytan”a bıraktı. 

İranlıların kullandığı “güneş takvimi” kullanımdan çıkarak “ay 

takvimi” esas alındı. “Pehlevî alfabesi”nin yerini de “Arap alfabesi” 
aldı (Ethe 2536: 19). Diyebiliriz ki Arapların İran’ı ele geçirmeleri, 

başta İran’ın dini değerleri olmak üzere neredeyse tüm kültürel değerler 

yok olmaya başladı. Bunda İslam dininin de etkisi de büyük olmuştur 

(Fürûzânfer 1386: 50). Fakat özgür İranlıların düşünce ve zihin 
dünyasında eski şarkılar, İran millî kahramanlarının öykü ve 

serüvenleri silinip gitmedi, diri kaldı. Çünkü Zerdüşt dini, başta 

Taberistân olmak üzere İran’ın çeşitli özellikle dağlık bölgelerinde 
sığınacak limanlar bulabildi (Ethe 2536: 19-20). Öyle ki Samanî 

hükümdarları soylarını Behrâm-ı Çûbîn üzerinden Keyumers’e 

ulaştırma çabaları ve eski İran âdet ve geleneklerini canlandırma 
uğraşları (Mahcûb 1345: 15; Zerrînkûb 1385: 222), eski İran 

değerlerinin özellikle de dini ve kültürel yapının yeniden kurulması 

olmasa bile bunların şiire yansıması için atılan adımlar yoğun olarak 

devam etti. Böylece bir taraftan şiir İslami renklere bürünürken, diğer 
taraftan bu renklerin dışında eski renklerin şiire monta edilmeye, 

bunlara ait kavram ve kelimelerin şiirin içine alenen veya altan alta 

yerleştirilmeye çaba gösteriliyordu. Bu bağlamda Zerînkûb’un: “İran 
edebiyatı daha ilk dönemlerden itibaren geçmişi ve atalarıyla genetik 

bağlarını koparmadan yeni bir şekil ve oluşumla ortaya çıkmıştır” 

(Zerînkûb 1371: 14) ifadeleri oldukça manidardır.  
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Yukarıdaki bilgilere paralel veya bu bilgileri tamamlayıcı olarak 

denilebilir ki Pehlevi dili Arapların İran’ı ele geçirdiklerinde birden bire 

ortadan kalkmadı, kalkmadığı gibi varlığını da devam ettirdi ve bu dille 
kitaplar yazıldı hatta Yeni Farsça ve Arapçaya da tercüme edildi (Safa 

1351: I/130). Safâ’ya göre; X ve XI. yüzyıllarda yani Fars edebiyatının 

kurumsallaştığı yıllarda İranlıların büyük bir kısmı Pehlevi dili ve 

alfabesini kullanmaktaydı. Araştırmacı, İslam sonrası ilk üç yüzyılda 
tarih, edebiyat, öğüt başta olmak üzere birçok pek çok Pehlevi metnin 

Arapçaya çevrildiğini ve Arapçaya aktarılan Pehlevi metinlerinin en 

tanınmışlarının isimlerini ve muhtevaları hakkında bilgiler vermiştir 
(Safâ 1351: I/133-134; krş.: Browne 1333: I/159-168).  

Bu eserlerden en önemlisi ve ilki Avesta ve zend anlamlarına gelen/dini 

kitap “Dînkerd/Dînkert” adlı eserdir. Adından da anlaşılacağı gibi, 

Avesta ve Avesta çevirilerine dayanarak yazılmış, Zerdüşt öğretilerini 
içeren bir kitaptır (Browne 1333: I/148, 159). Pehlevi metinlerinden 

geride kalan ikinci eser olarak kabul edilen Bundehşi, Sasani dönemi 

Avesta’sı ve Zend’inin bir özeti olma özelliğini taşıyan bu eser, Zerdüşt 
öğretilerini özellikle de yaratılış mitini içeren ayrıntılı bilgiler veren bir 

kitap olarak öne çıkar. (Browne 1333: I/160;  Safâ 1351: I/1369. Bu 

eserler içinde şüphesiz en önemlisi; Zerdüş öğretilerinden öteki dünya 
özellikle de cennet, cehennem hakkında bilgiler veren Ardâvîrâfnâme 

adlı eserdir. Ardîvîrâf’ın bir mûbed olması eseri daha da önemli 

kılmıştır (Browne 1333: I/162; Safâ 1351: I/137).    

Ahâmeniş dönemi kitabelerinden, Sasaniler zamanında yazılan 
“Enderznâmeler” ve Kârnâmeler”e kadar uzanan eserlerin yanında, 

Avesta, Zend ve Pehlevice dini tematikli eserler hep eski İran 

coğrafyasında üretilen eserlerdir. Zerdüşt’ün dillendirdiği ilahilerden 
oluşan “Gata”lar ile Dıraht-i Asurik ve Yâdgâr-ı Zerîrân’daki dini 

içerikli söylemler unutulmadan, kaybolmadan yeni Fars edebiyatının 

oluştuğu döneme kadar ulaşmıştır. Sasaniler zamanında yaşamış ünlü 
iki müzisyen olan Bârbed ve Nekîsa’ın adları Fars ve Türk edebiyatında 

yazılan Hüsrev ü Şîrin Mesnevileri’nde ölümsüzleştirilmiştir. Yeni Fars 

edebiyatında; “Zerdüşt ile İbrahim Peygamber”, “Cemşid ile 

Süleyman” yan yana gelirken (Kedkenî 1373: 250), tanrı Ahura 
Mazda’yı dönüşerek yerini Tanrı olgusuna bırakırken,   kötülük semboli 

olan Ehrimân’ı da şeytan olarak değişirken şairin, Zerdüştî değerlerden 

yararlanmaması olası dışıdır.  

Bütün bu eserler, Zerdüşt dinine ait değerleri ve onun öğretilerini 

taşıdığı için son derece önemli olup, Müslüman İran coğrafyasında 

yaşadığının bir kanıtı gibidir. Yaşadığı çağda toplumun aynası olan 
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şairlerin kadim bir malzeme ve materyallere bigâne kalmayacağı 

aşikârdır. Dolayısıyla şair, şiirin yazıldığı coğrafyanın değerlerini 

görmemezlikten gelerek teyet geçemez. Son olarak diyebiliriz ki yeni 
Fars edebiyatı kuruluşundan itibaren, özellikle de klasikleştiği dönem 

ve onu takip eden zamanlarda İslam’ın değerleriyle kadim İran 

değerlerini sentez ederek edebiyatın tematiğini çizmiştir, diyebiliriz. 

Eğer durum bunun aksi olmuş olsaydı; Dînkerd’in altıncı bölümünde 
yer alan öğütler ile Kâbûsnâme’deki öğütlerin benzeşmesi, Bundehişn 

üçüncü bölümünde yer alan bazı konular ile Suhreverdî’nin sembolik 

içerikli yazdıkları eserlerindeki benzer tematiğin yorumlanması 
(Zekânî 1388: 268), Zerdüşt mûbedi olan Ardâvîrâf’ın yazdığı 

Mirâcnâmeyi Ardâvîrâf adıyla da anılan Ardâvîrâfnâme ile hem Fars 

edebiyatında hem de Türk edebiyatında kaleme alınan metafizik 

konuları işleyen Miraçnâme türündeki eserlerin (Yıldırım 2021: 111) 
yanında Senâî-yi Gaznevî’nin yazdığı Seyrü’l-İbâd adlı Mesnevisi 

(Yıldırım 2111: 31) ile kurulan bağlantıyı açıklamak oldukça güç 

olacaktır. 

Kısaca diyebiliriz ki; Medler ile başlayan eski Aryan/İran gelenekleri, 

Perslere’ miras bırakılmış, Persler de mirasa sahip çıkarak onu ileri 

boyuta taşımıştır. Persler/Ahâmenişler dönemi eserler başka bir 
ifadeyle dini ve kültürel birikimler de bir sonraki döneme aktarılmış ta 

ki Sasanilere kadar ulaştırılmıştır. Orta edebiyat dönemi 

diyebileceğimiz Sasani edebiyatında; zengin bir Zerdüşt dini edebiyatı 

oluşturulmuş, Zerdüşt din adamları/mûbedân/muğân eliyle ve onlara 
heyecanla bağlı taraftarları aracılığıyla edebiyat, zengin ve yoğun 

Zerdüştî renklere bürünmüş, İslamî dönem İran’ın ilk üç asrında da 

varlığını devam ettirmiştir. Bu kökü derinlere, çok eskiye dayanan bir 
geleneğin yeni Fars şiirinde karşılık bulmaması düşünülemez. Şiirler 

incelendiğinde bu birikimin şiire yansıdığını görürüz. Fars şairleri ve 

Türk kökenli şairler, daha Samaniler döneminden başlamak üzere bu 
zengin kültürel birikimi keşfetmiş ve bunları şiirlerine taşımışlardır. Bu 

birikim bazen eski dönemde ilk kullanıldığı şekil ve anlamda şiirlerde 

yer bulmuş bazen de kendi şiir poetikalarında değişim geçirerek 

dönüşmüştür.  Fars şiirinde yer alan bu unsurlar, klasik şiirde de yer 
bulmuş, şairler, çeşitli hayal ve tasavvurlarında bunlardan 

yararlanmışlardır. Yeni Fars edebiyatında ve klasik Türk edebiyatında 

kullanılan bu Zerdüştî terimlerden biri de “Muğ”dur.  
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2. Zerdüşti Dininin Öncü Edebi Kavramlarından 

Mag/Magi/Muğ/Moğ  

2.1. Anlam ve Kavramsal Çerçeve  

Muğ, kelimesi, taşıdığı anlam, telaffuz ve işlevselliği farklı şekilde 

yorumlanmasına rağmen, bu kelimenin bir din sınıfı ve bir 

kabile/hanedan olacağı üzerinde yaygın kanaat vardır. Kelimenin din 

sınıfı ve de bir hanedan olarak kabul görmesi, çok eski bir kaynak olan 
Heredotos’un verdiği bilgiden dolayıdır. Herodot tarihinde on iki yerde 

geçen Meg olarak geçen bu kelime, yedi yerde dinsel topluluk 

(Herodotos 1973: I/101, 107, 108, 120, 128, 132, 140), topluluk olarak 
ayaklanmaları on beş yerde (Herodotos 1973: 61-76) ve Mag 

topluluğunun öldürülmesi iki yerde geçer (Herodotos 1973: III/78-79). 

Aslında bu kelime Batılı kaynaklarda ruhban sınıfı olarak benimsenmiş 

görülmektedir. Benzer durum İran kaynakları için de geçerlidir. Gerek 
Batılı gerekse İran kaynaklarının bu kelimeyi Medler zamanında bir 

ruhban sınıfı olarak görmeleri ve bu sınıfı Medler’e bağlamalarında 

Herodotos’un verdiği bilgiler etkili olmuştur diyebiliriz. Öyle ki 
Herodotos, Magların Persler ve kral için dua ettiğini, bir Mag’ın ayakta 

durarak tanrıların soy zincirini anlatan ilahi okuduğunu ve onların 

dininde hiçbir Mag olmadan bir ayininin gerçekleşmediğini anlatmıştır 
(Herodotos 1973: I/132).  

Buna rağmen, Mag kelimesini önemli kılan bir başka husus da 

Ahameniş/Pers İmparatorluğunun ikinci büyük hükümdarı I. Dara’nın 

Bîsütûn Yazıtları’nda devleti Gautama adında bir Mag’dan kurtardığını 
belirtmesidir. Dara’ının tanrı Ahura Mazda’nın yardımıyla Guatama’yı 

yok etip ortadan kaldırdığını dile getirmiştir (Alıcı 2012: 10). 

Yukarıdaki bilgilerden ve Herodotos’un Magların Persler’le olan 
mücadeleleri, onlara karşı ayaklanmaları ve neticede Magların 

öldürülmeleri Bîsütûn Yazıtları’na uygun düşmekte ve bunların bir 

topluluk/kabile/kavim olma tezini doğrulamaktadır. Edward 
Browne’nin Magların Arya değil de Turanî ırk olarak görmesi hem 

ilginç hem de düşündürücüdür (Browne 1333: 37-38). Herodotos’un 

medya Kralı Astyages’ın sarayında adları Mag/Magi olan resmi din 

adamlarının var olduğunu, onların ayinler yönetmesi ve dua ettiklerini 
söylemesi (Diakonoff 1996: II/141) ve Bîsütûn Yazıtları’ndan 

hareketle; diyebiliriz ki MÖ. VI yüzyılın ve V. Yüzyılın başlarında 

Mag/Magi, bir sınıf veya meslek olarak değil, fakat mensupları din 
adamı, din öğreticisi ve kâhinlerin oluşturduğu bir kabile olarak vardı 

(Kara 2015: 51).  
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İran’ın önde gelen esâtîr uzmanı Muhammed Cafer Yâhakî, Mağ/Muğ 

hakında şunları söylemektedir. Burada şunu belirtmeliyiz ki 

Yâhakkî’nin söyledikleri ifadeler, Artur Christensen ile neredeyse bire 
bir örtüşmektedir. Yâhakkî Mag’ları Âd kavmi olarak görürken, 

Christensen Med kavimlerinden görmüştür: 

“Bunlar Âd kavminden bir kabiledir. Ruhânî makama sahip idiler. 

Zerdüşt ayinlerinin/dininin İran’ın batı güneylerinde yani Med ve Pars 
ülkesinde yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda Muğ’lar yeni dinin 

öncüleri oldular. Avesta isimli kitapda rûhânîler tabakası olarak ve eski 

Athrevan kelimesinin karşılığı olarak gördüğümüz bu sınıf, Eşkânîler 
ve Sâsânîler dönemlerinde bu tabakada yer alan din adamlarına 

Muğân denilirdi” (Yâhakkî 1386: 765; Christensen 1387:140). 

Pehlevice olan Mag kelimesi, Sâsânî ruhban sınıfının 

kurumsallaşmasıyla “مغ/Muğ” şeklini kazandı ve adı geçen devlet 
içerisinde ruhban sınıfı içerisine dâhil edildi (Alıcı 2012: 11). Sâsânî 

hükümdarları “آذربان/âzerbân/ateşin koruyucuları” ünvanına sahip bir 

aileden geldikleri için (Zerrînkûb 1383: 162), Zerdüşt Dini’nin 
benimsediler ve bu dini devletin resmi dini olarak kabul ettiler. Bunun 

sonucu din adamları halkın gözünde saygın bir konuma ulaştılar (Nefîsî 

1387: 16, 40). Sâsânîler döneminde din adamları/rûhânîler sınıfı üç 
değişik din adamı sınıfı ortaya çıkmıştır.  Bunların en önemlisi 

 .Movbed/Mûbed” olup en üst sınıfı oluşturuyorlardı/موبد“

 Hîrbedân” adı verilen grup/هيربدان“ Mûbedân”den sonra/موبدان“

geliyordu. Bu iki dini sınıfın ardında üçüncü sırada “مغانMuğân” 
denilen dini grup gelirdi. Bu üç sınıfın en üst tepesinde bulunana da 

 ;Mûbedân-ı Mûbed” denirdi (Ya’kûbî 1382: I/219/موبدان موبد“

Christensen 1387: 142; Zerrînkûb 1383: 163).  

Mûbedân-ı mûbed denilen üst rütbeli kişi, tüm Sâsânî hükümdarları 

adına ülkenin dini etkinliklerini yürütürlerdi. Bu kişinin saygınlıkları 

yanında en büyük özellikleri büyük bir bilgi birikimine sahibi 
olmalarıdır. (Meşkûr 1366: 106). Hîrbed’ler daha çok, tapınakta görevli 

olup en büyük görevleri de tapınakları koruyup kollama ve onların 

bakımdan sorumlu olarak öne çıkmışlardır (Ya’kûbî 1382: I/219). 

Hîrbedân’ın yargıçlık görevlerinin olduğu da bilinmektedir (Nefîsî 
1387: 40). En alt grupta olmalarına rağmen Muğân/ مغان   (bu kelime 

 magugân” olarak da yazılmıştır) (Christensen/مگوگان“ ,”maguan/مگوان“

1387: 142), kendi kanunları doğrultusunda yaşadıkları ve yönetimler 
üzerinde bir yönetim oluşturdukları, ülke kanunlarının farklı bir ilke ve 

kuralları olduğu söylenmekte, aralarında belki de bilmediğimiz rütbe ve 

makamların da bulunabileceği söylenmektedir (Nefîsî 1387: 40). 
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Mûbed adı verilen din adamları genellikle Muğ sınıfı içerisinden 

seçilirdi ve seçilen bu mûbedler için de “مگوپت/magûpat” adı 

verilmekteydi. Bu unvan Mûbedler tabakasından en üst tabaka için 
kullanılırdı. Ayrıca büyük mabedlerin başında bulunan kişiye de “مغ 

  ”Maguamagu/مگوامگو“ Muğân-ı Muğ”  lakabı verilirdi. Bu lakap/مغان

veya  “مگومگوان/magumaguan” (Christensen 1387: 142). 

Avesta’da “moghu (maga); büyük iş, önemli görev, büyüklük, görkem 
kelimesinden türemiş “muğ” sözcüğü zaman içerisinde “mûbed”, 

“âturbân”, “Zerdüşt dini tanrısı” anlamlarını üstlenmiştir. Mûbed 

sözcüğü de Pehlivice “magopat” ile eş anlamlı olarak “muğların önderi 
ve büyüğü” anlamına gelir. Daha eski şekli “megûpet” olan mûbed 

kelimesiyle günümüze kadar “Zerdüşt dinsel öncüleri ve din 

adamlarının adı” olarak kullanılmıştır. Ayrıca Muğ, bazı yazarlarca 

“Zerdüşt İnanırlarının kıblesi ve tanrısı” olarak da tanıtılır (Yıldırım 
2008: 532). 

Muğ/mag kelimesi İslam fetihlerinden önce Süryanice’den Arapça’ya 

geçerek “mecûs” şeklini alır. Böylece bu kelime, Araplar arasında dini 
sınıf olarak benimsenir ve eski İran dinine inanan kimseler için 

kullanılan bir terim hüviyeti kazanır.  

Mecûsîliğin İslamiyet öncesi Arap yarımadasında, İran ülkesinde 
yaşayanları dini veya bu coğrafyada yaşayanların dini geleneklerden 

biri olarak bilinmekteydi. Bu bağlamda hem İslam kaynaklarında hem 

de hadisler de geçmiştir. Bu durum aynı zamanda muğ kelimesinin 

anlamı doğrultusunda kullanılan Mecusiliğin erken dönemde İslamî 
metinlerde yer almıştır. Lisânü’l-Arap’ta içerisinde Mecûs kelimesinin 

geçtiği İslam öncesi Arap şiirinden alınan beyitler yer almaktadır. Bu 

da İslam öncesi bu kavramın bilindiği anlamına gelir (Alıcı 2012: 12). 
Şehristânı ünlü eseri el-Miler ve’n-Nihal adlı eserinde Mecusiliği bir 

din olarak görmüş, onları kitap ehli olma ihtimali bulunan gruplar 

içerisinde zikretmiş ve onları “Keyumersiyye, Zerdüşiyye ve 
Zervaniyye” olarak üç büyük gruba ayırmıştır (Şehristânî 1994: 274).  

Bu bağlamda erken bir dönem olan XI. yüzyılda yazılan Beyânü’l-

Edyân’da Mecûsiliğin karşılığında “Mezheb-i Magan/Muğân” ibaresini 

yer verilmesi, onun eski İran dinleri özellikle Zerdüşt dini yerine 
kullanıldığı aşikârdır (Ebû’l-Me’âlî 1375: 31).  

Farsça sözlüklerde Muğ kelimesi şöyle geçer: Lügât-ı Furs: “Gebr 

manasına gelir ki onlar İbrâhîm milleti üzerinedir (Esedî-yi Tûsî 1365: 
136). Ferheng-i Anendırac: “Muğ, Pârsiyân’dan bir taifedir. Onlara 

Zerdüşt derler. Muğ, mûbedin hafifletilmiş şeklidir. Şiirdeşairler, 
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muğ’un yanında muğbeçe, muğzâde’ye de yer verirler (Pâdşâh trs: 

VI/4065). Gıyâsü’l-Lüğât: “Mîm’in zammesiyle, ateş-perest (Râmpûrî 

1363: 846). Ferheng-i Reşîdî: “Mim’in zammasiyle, Ateş-perest, 
çoğulu muğân’dır. Muğ, bi’lkesrei mîğ’in muhaffefidir (Reşîdî 1875: 

Nîme-i Dovvum, s. 1344). Burhân-ı Katı’: “Muğ, zamm-ı evvel, 

mecûs, ateş-perest anlamındadır. Muğ, bi’lkesrei mîğ’in muhaffefidir 

(Burhân 1393: IV/2020). Ferheng-i Mu’în: “1. Muğ/Mag kabilesinden 
bir ferd 2. Mûbed-i Zerdüştî/Zerdüşt din adamı 3. Genel anlamıyla 

Zerdüştlük. Çoğulu muğân’dır  (Mu’în 1360: IV/4248). Ferheng-i 

Buzorg-Suhen: “Muğ, 1. Zerdüşt dinine ait ruhânî grup, mûbed 2. 
Zerdüşt dininin öncüleri 3. Zerdüştlük (Enverî 1381: VII/7190). 

Ferheng-i Ziyâ: “ Muğ, ateş-perest, çoğulu muğân’dır (Şükûn 1996: 

III/1814). Ferheng-i Lügât-i Edebî: “Muğ, 1. Zerdüşt din adamları 2. 

Ateş-perest 3. Muğ ve muğzâde, bütün ateş-perestlerin Zertüştî din 
adamı/mûbed ve Zerdüştî rahip/destur 4. Hâtif. Muğ, Avesta maga veya 

magu kökündendir ( Edîb-i Tûsî: II/859). 

2.2.  Muğân/Muğ Olgusunun Şiire Yansıması 

İslami dönem yeni Fars şiirinde muğ kelimesinin çok fazla yer almadığı 

görülmektedir. Aslında Zerdüştî kavramların Fars şiirinin oluşum 

esnasında rağbet görmediğini söyleyebiliriz. Bunun nedeni, Arap 
edebiyatının etkisi olabilir. Çünkü Fars şiiri oluşumuna Arap 

edebiyatının etkisinde başlamış, ondan aldığı tematik ile oluşumunu 

gerçekleştirmiştir. Arap şiir tematiğinde Zerdüş öğretileri fazla yer 

etmediğinden, ilk dönem Farsça şiirde bu öğretilere yer verilmemiştir. 
Buna rağmen پدر شعر فارسی/Fars şiirinin kurucu babası olarak bilinen 

Rûdekî-yi Semerkandî’nin (ö. 941) dağınık şiirlerinde mûbed 

kelimesinin yer alması, bu ruhani sınıfın toplum tarafından en azında 
bilindiğini gösterir. Bu da bize, Zerdüştî kavramların şiirde her an yer 

alma duygusunun olabilirliğini gösterir. Bu açıdan önemlidir. Rûdekî, 

elimize geçmeyen ve mütekârib bahrinde yazılan mesnevilerindeki 
dağınık beyitlerin birinde bir ordunun ele geçirmek amacıyla bir şehre 

saldırma olayını betimler. Şair, almak için uğraş gösterilen şehrin 

“duvarı üzerine bir taş atarlar” dedikten sonra “Mûbedin işini 

yavaşlatmadılar” der. Böylece diyebiliriz ki mûbed kelimesi ilk olarak 
Rûdekî tarafından Fars şiirinde erken bir dönemde kullanılmış olur. Bu 

kullanım, mûbet kelimesinin anlamsal boyutunu kapsar. Başka bir 

ifadeyle kelime Zerdüşt din adamı anlamında kullanılmıştır: 
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 فکندند بر الد نيخ سنگ

 نکردند در کار موبد درنگ

(Duvarın üzerine bir kaya parçası attılar, Mûbedin işini 
yavaşlatmadılar” (Rûdekî-yi Semerkandî 1388: 171). 

Rûdekî ile çağdaş olmasına rağmen ondan yaklaşık yirmi beş yıl sonra 

vefat eden Fars şiirinin kuruluş dönemi şairlerinden Dakîkî-yi Tûsî (ö. 

979), Zerdüştlüğü şiirlerine taşımış ve Zerdüşt olduğunu ortaya 
koyacak beyitler yazmıştır: 

 دقيقی چهار خصلت بر گزيدست

 به گيتی از همه نيکی و زشتی

 لب ياقوت رنگ و ناله  چنگ

 َمی خون رنک و دين زردهشتی

“Dakîkî, dünyada var olan tüm güzellik ve çirkinliklerden dört özelliği 

seçmiştir: Yakut renkli dudak, çengin nağmesi, kan renkli şarap ve 
Zerdüşt dini” (Dakîkî-i Tûsî 1373: 106/b. 1231). 

Benzer bir durum aşağıdaki beyitte de vardır:  

 به يزدان که هرگز نبيند بهشت

نداند ره زردشت کسی کو     

“Yezdân’a yemin olsun ki Zerdüşt’ün yolunu bilmeyen bir kimse asla 

cenneti göremez” (Dakîkî-i Tûsî 1373: 111/b. 1335). 

Dakîkî’nin Zerdüşt dinine bağlı oluşunun veya bu dine inanmasının 

yanında Zerdüştlüğün kutsal kitabı Avesta tefsirinden veya Horde 

Avesta’dan bahsettiği görülür. Hükümdarın yüzüne karşı Zerdüşt’ün bu 

iki kutsal kitabını okumasını haykırır ve okuma sonucunda da gönlünün 
isteğine kavuşmuş olacağını söyler:  

 بينم آخر روزی به کام دل خود را

 گهی ايارده خوانم شها گهی خرده

“Ey şah! Bazen Zend Avesta tefsiri, Horde Avesta okursam, sonunda 

kendimi gönü arzuma (ulaşmış) göreceğim” (Dakîkî-i Tûsî 1373: 105/b. 

1211). 

Dakîkî, Zerdüşt olduğunu çekinmeden söylediği gibi, karşısındaki 

kişiye huzurunda Zerdüşt gibi Zend Avesta’yı ezberden okumak 

istiyorum diyecek derecede Zerdüşt öğretilerini benimsemiş bir şair 
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kimliğiyle karşımıza çıkar. Zerdüşt gibi diyerek de kendini Zerdüşt’e 

benzetir: 

 يکی زردشت وارم آرزويست

 که پيشت زند را برخوانم ازبر

“Zerdüşt gibi bir kez Zend Avesta’yı senin huzurunda ezberden okuma 

arzusundayım” (Dakîkî-i Tûsî 1373: 102/b. 1155). 

Dakîki, bütün bunların yanında 1020 beyit tutarında Goştâsp-nâme adlı 
bir Mesnevi de yazmıştır (Dakîkî-i Tûsî 1373: 48-92; Dakîkî-i Tûsî 

2018: 75-180). Eserde Zerdüşt’ün ortaya çıkışı hükümdar Goştasp ve 

Lohrasp ile diğer İran ulularının onun dinine nasıl inandıkları anlatılır 
(Dakîkî-i Tûsî 2018: 41). Bütün bunların ötesinde yeni Fars şiirinin 

oluşum evresinde; Fars şiirinin yeşermeye başladığı coğrafyada eski 

İran’ın gelenekleri yanında özellikle de Zerdüşt öğretilerini dirilterek 

tekrar gündeme getirme, bu konuları canlı tutma veya ilgi duyma 
olgusunun her dem canlı olduğunu gösterir. Eğer durum böyle 

olmasıydı Zerdüştî unsurlar şiire yansımazdı ve şairler, şiirlerine 

kaynaklık eden bu unsurlara rağbet göstermezdi.  

Dakîkî, gerek şiirlerinde gerekse Goştasp-nâmesi’nde muğ veya muğân 

kelimelerine hiç yer vermemiştir. Bunun yerine mûbed kelimesini 

kullanmıştır. Hem Dakîkî’nin hem de Rûdekî’nin muğ/muğân 
kelimelerine yer vermeyip mûbed kelimesine yer vermesi, mûbedlerin 

Sasaniler döneminde üç dini sınıfın en üst tabakasında yer almaları, 

muğların da en alt sınıfı teşkil etmelerinden dolayı olmalıdır. Bu durum; 

muğ/muğân kelimesinin varlığını yoğun bir şekilde hissettirmeye, 
şairler tarafından çok fazla rağbet gösterilmeye ve kelimenin anlam 

kayması yaşayıp mistik bir anlayışa ulaşılmaya kadar devam eder.    

Erken bir dönemde ve düzenleniş biçimi açısından Fars edebiyatında 
ilk mesnevi olan Firdevsî’nin (ö. 1020) Şâhnâmesi’nde hem Zerdüştün 

ortaya çıkışı hem de bu dinin yayılması ve öğretileri, İslam sonrası Fars 

edebiyatında Zerdüşt olgusu ve bu olgunun barındırdığı unsurlar en üst 
seviyede edebiyata girmiş olur. Firdevsî Hükümdar Goştâsp dönemini 

anlatırken, “Zerdüşt’ün ortaya çıkışı ve Goştâsp’ın onun dinini kabul 

etmesi” başlığı altında anlatır. Firdevsi’ye göre yıllar yılları kovalar ve 

bir gün Goştâsp’ın sarayının tam göbeğinde gövdesi iri, yaprakları 
sayısız olan ve meyve yüklü ve de o meyveleri yiyenin ölmediği bir 

ağaç ortaya çıkar. Firdevsî sözü Zerdüşt’e getirir ve şöyle der: 
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 خجسته پی و نام او َزردِهشت

 که اَهِرَمن بدکنش را بُکشت

 به شاه جهان گفت پيغمبر

 تو را سوی يزدان همی رهبرم

“Kutluydu, adı Zerdüşt idi. O, kötülüğün temsilcisi Ehrimen’i öldürdü. 

(Zerdüşt), cihan şahına: ‘Peygamberim, seni Yezdân’a ulaştıracak 

rehberim’dedi”  (Firdovsî 1388: 756). 

Bundan sonra Zerdüşt’ün Goştâsp’a söylediklerini Firdovsî’den 

dinleyelim: 

“Bir ateşlik içerisinde ateşle hükümdarın huzuruna çıktı: ‘Bunu 
yücelerden, cennetten getirdim’ dedi. Ey cihanın sahibi! ‘Bu dini kabul 

et, göklere yerlere bak! Topraksız, susuz yarattım onları! Onları nasıl 

yaptığıma bir bak! Bak, benden başkası yapabilir mi? Benden başka 

yaratıcı yoktur! O hâlde şimdi bütün bunları benim yaptığımı 
biliyorsun, bana ‘cihanın yaratıcısı’ demelisin! Sana bu mesajı 

getirenin dinini kabul et! Ondan yolu yordamı, dinin kurallarını öğren! 

İyilik ve doğruluk dinini öğren!” (Firdovsî 2016: II/92).  

Firdevsî’nin eserinde Zerdüşt olgusu dışında Zerdüştî kavramların 

varlığı ve bunun şiire yansıması oldukça önemlidir. Öyle ki Zerdüştî bir 

kavram olan Yezdân, Şâhnâme’de yoğun bir şekilde işlenmiştir. Ahura 
Mazda sıkça vurgulanan kavramların başında gelir. Ayîn-i Zerdüşt, 

Ayîn-i Goşesp, Azer, ateş, Borzîn ateşi, Ehrimen, dîv, ird, hûrşîd, 

hürmüz, Îzed, Mihr, âferîn, Ormûzd, ateş gibi Zerdüştî unsurlara yer 

veren Firdovsî, İslamî dönem Fars şiirinde ilk kez bu kavramları yoğun 
bir şekilde kullanan şair olarak öne çıkar. Buna rağmen Firdovsî’nin 

şiirlerinde muğ kavramı sadece iki yerde karşımıza çıkar. Bunlardan 

ilki “Rüstem’in Efrâsîyâb ile savaşması” bölümünde geçer. 
Efrâsîyâb’ın Rüstem’e yenildiğinde ordusuyla birlikte babasının yanına 

giderken muğânların önünden geçer: “Türkler, askerleriyle muğanların 

önlerinden geçtiler, Dâmgân tarafına çekildiler” (Firdovsî 1388: 163/b. 
76). Bunların dışında muğ kelimesine yer verilmemesine rağmen, 

mûbed kelimesi oldukça fazla geçer. Bunun nedeni, daha önce 

söylendiği gibi mûbedin dinsel sınıf olarak hiyerarşide önceliğinin 

olmasından ileri gelir (Revâkî 1390: II/2010). 

Firdevsî’nin Şâhnâme isimli eserinin hemen ardından ve Firdovsî ile 

çağdaş olan Fahruddîn-i Gürgânî (ö. 1054), kaynağını Zerdüşt’ün 

yaşadığı ve dinini yaydığı coğrafyada çok bilinen kadim Aryan öyküsü 
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olan Vîs ü Râmîn’i kaleme aldı (Sâfa: 1352: II/374). Eserin özelliği 

kahramanlardan birinin mûbed olmasıdır. Eserin İslamiyet sonrası 

tercüme yoluyla Fars edebiyatına kazandırılması, mûbed olgusunun en 
azından Isfâhân halkı tarafından hafızalardan silinmemiş olmasıdır.  

Gerek Şâhnâme gerekse Vîs ü Râmî mesnevisi gibi Esedî-yi Tûsî’nin 

(ö. 1072) Gerşâsb-nâmesi, konunun tematiğinden dolayı Zerdüşti 

unsurları barındıran başka bir mesnevidir. Mesnevinin adından da 
anlaşıldığı gibi eserin konusu Rüstem’in büyük dedesi ve Sistan’ın 

büyük kahramanı Gerşâsb’ın öyküsüyle ilgilidir. Şâhnâme’den sonra 

İran’ın seçkin hamâse eserlerinden olan  (Safâ 1352: II/408) Gerşâb-
nâme’de muğ kelimesi iki yerde ifade edilmiştir. Birincisi, altıncı 

bölümün “Der-sıfat-ı tebâ’yi’-i çehârgûne” başlığı altında doğanın dört 

elementinden biri olan ateşin vasfı dile getirildiği yerde geçer. Beyitte 

Esedî, muğ olanların ateşten bir korkularının olmaması gerekir derken, 
ateş ile muğ arasında bir bağlantı kurmuştur:  

 گر آتش به آمد بر مغ چه باک

 از آتش بد ابليس و آدم ز خاک

“Eğer ateş ulaşırsa/isabet ederse muğ olana korku yoktur! Ateşden kötü 

şeytan, topraktan âdem yaratıldı” (Esedî-yi Tûsî 1354: 9/b. 32).  

Muğ kelimesinin ikinci kez eserin on dokuzuncu kısmın “Gerşâsb’ın 
Dahhâk’ın huzurunda hüner göstermesi” bölümünde geçer.  

 مغ از هيربد موبدان کهن

 ز ضحاک راندند زينسان سخن

“Eski Hîrbet mûbet’lerden muğlar, böylesine sözle Dahhâk’ı sürdüler” 
(Esedî-yi Tûsî 1354: 56/b. 33) 

Firdevsî’nin çağdaşı ve Gazne sarayının en tanınmış şairi olan Ferruhî-

yi Sistânî’nin (ö. 1037) şiirlerinde muğân kelimesi bir yerde, mûbed de 
iki yerde geçer. Muğân kelimesi Hasan Meymendî’nin övgüsü 

içerisinde geçer ve onun dindarlık yönünü öne çıkardığı yerde, bu 

durumu muğân örneğiyle yansıtır. Buna göre Hasan Meymendî’nin 
secdesi, Azer Hordâd’ın yani ölümsüz olan ateşin önünde secde eden 

muğlara benzetilir: 

 پيش دو دست او سجود کنند

 چون مغان پيش آذر خرداد
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“Ölümsüz ateşinin önünde (secde eden) muğlar gibi, onun iki eli de 

secdeye kapanır” (Ferruhî-ti Sistânî 1349: 43/b. 757),  

Ferruhî’in muğ, kelimesinin yanında “âzer” ve “hordâd” kelimelerine 
yer vermesi çok ilginçtir. Bu iki kelime de Zerdüştî unsurlar içerisinde 

önemli unsur olarak yer alır. Azer, ateş anlamında olup Avesta’da 

“âtar” olarak geçen bir kavramdır. Âzer/ateş, tanrısal bir ışıktır. Ahura 

Mazda,  Zerdüşt ile yaptığı konuşmasında, âzerin tüm varlıklardan daha 
güzel daha üstün yarattığı beş şeyden biri olduğunu söylemiştir 

(Yâhakkî 1391: 16-21). Hordâd, Avesta’da ölümsüz, ebedi, sonsuz 

anlamına gelmektedir. Ahura Mazda’nın kutsal beş 
ölümsüzlerinden/Emşâspendân biridir. Her ayın altıncı günü hordâd 

günü olarak bilinir ve o günde hordâd ayinleri yapılırmış (Yâhakkî 

1391:  322). Bu durumda diyebiliriz ki Ferruhî’nin bir Zerdüşt olmadığı 

halde, Zerdüşt öğretilerini en üst seviyede bildiğini söyleyebiliriz. 
Dolayısıyla Ferruhî, bu bilgi birikimini şiire taşımış, bir taraftan konu 

hakkındaki bilgisini ortaya koymuş, diğer taraftan İslam ögeleriyle 

süslediği şiirine Zerdüştî ögeleri de katarak şiirinin tematiğini 
zenginleştirme yoluna gitmiştir. Ayrıca Ferruhî, “ateş-muğ” ilişkisini 

erken dönemde kullanan şairlerden birisidir. Bu ilişki ilerleyen 

zamanlarda oldukça fazla kullanılan bir metafor olacaktır.  

 Feruhî’nin muğ ögesi ile müteradif kullandığı başka bir öge de 

mûbeddir. Divanı’nda iki yerde geçer. Birincisi Hâce Ebû’l-Hasan 

Ahmed’in övgüsünde yer alır ve “mûbed-şarap” bağlantısı içerisinde 

ele alınır. Buna göre; mûbedin asıl mesleği, işi ve gücü şarap olup ona 
tapacak kadar bağlanmaktır. Ona göre Berehmen’in mesleği nasıl ki 

put-perestlikse, mûbedin de mey-perestliktir. Ferruhî, “ateş-muğ”, 

bağlantısı gibi “mûbed-şarap” ilişkisini şiire erken dönemde taşıyan 
şairlerden biri olmuştur: 

 تا َمی پرستی پيشۀ موبدست

 تا بت پرستی پيشۀ برهمن

“Çünkü mûbedin mesleği mey-perestlik, Brehmen’in mesleği de büt-

perestliktir” (Ferruhî-yi Sistânî 1349: 317/b. 6378). 

Ferruhî’nin çağdaşı ve Gazne sarayının meliküşşuarâsı olan Unsurî (ö. 

1039) de muğ, kelimesi Ferruhî’de olduğu gibi iki yerde geçer. 
Birincisi, gecenin gidip yerini gündüz almaya başladığı zaman güneşin 

doğuşu anındaki havayı ateş-perest muğlara benzettiği yerde geçer. 

Burada güneşin kırmızılığı ve yakıcılığı ile muğların kutsalı olan ateş 
arasında hem işlevsel hem de renk olarak bir ilişki kurar: 
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 چو شب رفت و بر دشت پستی گرفت

 هوا چون مغ آتش پرستی گرفت

“Gece gitti ve ova üzerine (güneş) çökmeye yüz tuttu; hava, muğ gibi 
ateş-perest oldu” (Unsurî-yi Belhî 1363: 353/b. 3349). 

 ای چون مغ سه روز بکور ااندر

 کی بينمت اسير بغور اندر

“Ey iki-üç gün muğ gibi mezarın içinde (olan!) Seni ne zamana kadar 
diplerde/derinlik içinde tutsak göreceğim” (Unsurî-yi Belhî 1363: 375). 

Gazneliler dönemi şairlerinden Menûçehrî-yi Dâmgânî’nin (ö. 1040), 

şiirlerinde de muğ kelimesi geçmez, onunla aynı anlama gelen mûbed 
kelimesi geçer. Menûçehrî, Mûbedi Zerdüşt din büyüğü, mûbed-i 

mûbedânı da Zerdüşt din adamlarının önderi ve büyüğü anlamında 

kullanmıştır. Dokuz beytin tümünde gün sırasına göre her gün şarap 

içmenin gereği vurgulanmıştır. Şair, pazartesi günü içilecek şarabı 
mûbetlerin âdeti üzerine içmeyi salıklamıştır. Şairin pazartesi gününü 

seçmesi bir tesadüf mü yoksa muğlar için özel bir gün mü bilemiyoruz: 

به روزگار دوَشنبَد نبيذ خور به نشاط 

 به رسم موبد پيشين و موبدان موبد

“Pazertesi günü önceki mûbedin ve mûbedlerin mûbedinin âdeti üzerine 

mutluluk üzerine şarap iç!” (Menûçehrî-yi Dâmgânî 1385: 21/b. 282). 

Gazneliler dönemi şairlerinden olan Ferruhî, Unsurî’ ve Menûçehrî’nin 

muğ veya mûbed kelimesine fazla yer vermemelerinin sebebi, şüphesiz 

Gazneli Mahmûd’un sarayında barınmalarından ileri gelebilir. 

Mahmûd, dini yönleri güçlü bir hükümdar olarak bilinir. Hindistan’a 
yaptığı seferlerde Berehmenlerin putlarını yıkan bir kişi/put-şiken 

olarak şöhret bulmuştur. Firdevsî’yi de İslam öncesi İran kültürüne 

Şehname’de ağırlık verdiği için hoş görmemiştir. Bundan dolayı 
sulatanın, dini tercihlerinden ötürü İslam dışı hiçbir söyleme izin 

vermemiştir diyebiliriz.  

Ünlü şair Katrân-ı Tebrîzî’nin (ö. 1072) hacimli Divanı’ında muğ 
kelimesi bir yerde geçer. Kendisini muğlar gibi mey-perest olarak 

gördüğünü söyleyen şair, bu olguyu “muğ-şarap” ilişkisine dayandırır: 

بايدم گردن بگيتی می پرستی درمغ اسا   

 که هشياريم افکند از بلندی سوی پستی در
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“Muğlar gibi dünyada pey-peresti olduğumu söyleyebilirim. Çünkü biz 

yüksekten alçağa atılan uyanıklarız” (Katrân-ı Tebrîzî trs: 422). 

Selçuk dönemi şairlerinden olan Mu’îzzî, (ö. 1117) şiirlerinde muğ 
yerine mûbed kelimesine yer vermiştir. Övgü şiirlerinden birinin nesip 

kısmında âşıkâne duygulara yer verirken bu kelimeden yararlanmıştır. 

Aşk-gönül ilişkisinde kendi gönlünün ateşe tapan mûbedlerin kıblesi 

olduğunu söyler: 

دل من قبله گشتموبد آذر پرستان را   

 زانکه عشقش در دل من آذر برزين نهان

“Onun aşkı benim gönlümü Borzîn ateşi gibi yaktığından dolayı 
gönlümü ateşe tapan mûbedin kıble yaptım (Muizzî 1362: 176).  

Muızzî’nin yukarıdaki beytinden onun Ferruhî gibi zengin bir Zerdüş 

kültürüne aşina olduğunu söyleyebiliriz. Mûbed, âzer, Borzîn gibi 

unsurlar bu kültürün önemli kavramlarındandır. Muizzî ile birlikte 
Zerdüştî unsurların yavaş yavaş kelimenin kavramsal anlamından 

hareketle şairlerin şiir dünyalarında değişik tasavvur ve tahayyüller 

büründüğü görülmektedir.  

X. yüzyılda fazla yer almayan mûbed kelimesinin XI. yüzyılda bir 

önceki döneme göre yaygınlaşarak kullanıldığını görürüz. Bu dönemin 

ünlü sufi şairlerinden Ebû Sa’îd Ebû’l-Hayr (ö.1049) ilk kez muğân-
ateş ilişkisine yer vermiş, muğların kutsalı olan ateş ile bağlantı kurmuş 

ve bağlantıyı şiire taşımıştır. Böylece gerçek anlamda kullanılan bu 

ilişki hem Fars hem de Türk şiirinde fazla rağbet görerek 

kullanılacaktır.  Bu bağlamda “sevgili-gam” ilişkisi doğrultusunda pîrin 
inlemesini, rindlerin narasını, âşıkların coşması arasında bir bağlantı 

kurarken, muğların feryadını da “ateş” ile bağlantılı olarak ifade 

etmiştir: 

 ای نالۀ پير قرطه پوش از غم تو

د َمی فروش از غم تووی نعرۀ رن  

 افغان موغان نيره فروش از غم تو

 خون دل عاشقان بجوش از غم تو

“Ey (sevgili), gömleğe bürünmüş pîrin iniltisi senin gamından; şarap 

satan rindlerin na’rası senin gamından; ateş satan muğların feryadı 

senin gamından; âşıkların gönül kanı kaynaması senin gamında(dır)” 
(Ebû Sa’îd Ebû’l-Hayr 1350: 82/r. 562). 
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Ebû Sa’îd Ebû’l-Hayr’ın yukarıdaki rübaisinde geçen muğ kelimesi 

bağlamsal olarak hangi manada kullanıldığı açık değildir. Adı geçen 

şairin yaşadığı coğrafyada Zerdüştî unsurların canlı bir şekilde 
hafızalarda yer etmesinden dolayı bu kelimenin anlamsal boyutunun 

büyük ölçüde ne olduğunu bilmiş olması gerekir. Muğların ateş ile 

bağlantısı bilmemize rağmen, muğların feryadının ne manaya geldiğini 

bilemiyoruz. Şairin mutasavvıf olmasından dolayı biz muğ ifadesini 
kelimenin gerçek anlamından hareketle Tanrı sevgisini bu kelimenin 

zenginliğinde yararlanarak mistik bir anlamda kullandığına kanaat 

getiriyoruz.  

Ebû Sa’îd Ebû’l-Hayr, aşağıdaki rübaîsinde yine bir ilke atar ve 

muğların mahallesinden bahseder yani “kûy-ı muğân/کوی مغان”dan söz 

açar. Gerek Fars gerekse Türk şiirinde muğan ile ilgili bağlantı kurulan 

unsurların başında “کوی” yani mahalle gelir.  Ebû Sa’îd Ebû’l-Hayr’ın 
sufi kimliği ve tüm yazdıklarında mistik bir hava görüldüğünden dolayı 

şairin bu kelimeye farklı bir anlam yüklediğini söyleyebiliriz. Başka bir 

ifadeyle şair, “کوی مغان” ifadesini meyhâne, tekke veya sufilerin 
toplandığı mekân anlamında kullanmıştır. Yani bu kelimeye tasavvufi 

anlam yüklemiştir. “می خواره” ifadesini ile “ وی مغانک ” arasında bir 

bağlantı kurduğumuz da bunun “meyhâne” anlamında kullanıldığı son 
derece açıktır. Şarabı Tanrı aşkı, onu içeni de mürid olarak 

algıladığımızda, “meyhâne” yani “kûy-ı muğân”ı da Tanrı aşkının 

sunulduğu yer anlamında yorumlayabiliriz. Bunların yanında rübaîde 

geçen “kûy-ı muğân, şarap, nâmsızlık, nişânsızlık” kelimeleri bize, 
şairin melâmet, kalender ve rind olabileceğini düşündürüyor. Nereden 

bakarsak bakalım manzume mistik bir tematik taşıyor. Muğan veya 

muğân mahallesi de bu algının ötesinde algılanamaz:  

 فرياد و فغان باز در کوی مغان

 می خواره ز می به نام يابد نه نشان

 زانگونه نهان گشت که  بر خلق جهان

 َگشتست نهان َگشتن او نيز نهان 

 “Muğların mahallesinde yine feryat ve figan var, mey düşkünü mey ile 

ne nişan ne de nam elde eder, Bu şekilde halk arasında gizlenmiş olan 

(aynı şekilde) onun gezip dolaşması da gizli olur” (Ebû Sa’îd Ebû’l-
Hayr (1350: 72/r. 491).  

Fars edebiyatının en ünlü şairlerinden biri olan Senâî-yi Gaznevî (Ö. 

1131), Zerdüştî unsurları şiirine taşıyan ve bu unsurları tasavvufi 
bağlamda ele alan ilk şairdir diyebiliriz. Her ne kadar Ebû Sa’’îd Ebû’l-
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Hayr, bu konuda ilk örnekleri açık bir şekilde vermesine rağmen, 

muğ/mûbed kelimesine tasavvufu bir anlam kazandıran öncü şair 

olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca o, bu kelimeleri yoğun bir şekilde 
kullanan ilk mutasavvıf şairdir. O, aşağıdaki beyitte; “Zerdüşt-muğ-

şarap” kelimeleri kullanarak Zerdüşt dinini, Zerdüşt din adamlarını ve 

Zerdüşt bağlılarının şaraba olan düşkünlüğünü bir arada ve de ilk kez 

şiire taşıyarak Zerdüştî öğretilere ne kadar hâkim olduğunu 
göstermiştir:   

 با مغان اندر سفالی باده خور

 دست با زردشتيان در جام کن

“Muğlarla birlikte çömlekte şarap iç, Zerdüşt’lerle kadeh tokuştur” 

(Senâî-yi Gaznevî 1375: 472). 

Senâî, kafir ifadesiyle sevgilisine tasavvufi bir anlam yüklediği 

aşağıdaki beyitte, muğ unsurunun yanında Zerdüşt’ler için kutsal olan 
ateş unsuruna da yer vererek şiirine tasavvufî bir anlam yüklemiştir: 

 همه شب مست و مخمور بهه عشق آن بت کافر

 مغان دايم برند آش ز بيت النار من هر شب

“O kâfir sevgilinin aşkında her gece sarhoş ve kendimden geçmişim; 

muğlar, her gece benim ateşkedemden ateş götürürler!”  (Senâî-yi 

Gaznevî 1375: 353). 

Senâî, sahip olduğu zengin bir Zerdüştî bilgilerini şiirine taşıyıp onlara 

tasavvufi bir anlam yüklerken, hem şairlik yeteneğini sergilemiş hem 

de onları irfani duygularını ifade etmede kullanmıştır. Bu kullanımlar 

onun mistik şiirinin en seçkin örneklerinden birisidir. Onun Dîvânı’nda 
çok kullanılan Zertüştî kavramlarından bazıları şöyledir: 

 آن خم که بر او مهر مغانست نهاده

مسپاريد علی هللا اال به من مغ  

 از دين مسلمانی چون نام شمار است

 از دين مغان شرم مداريد علی هللا

 گشتست سنايی مغ بی دولد و بی دين

 از ديدۀ خود خون بمباريد علی هللا

“Üzerinde muğânların sevgisini taşıyan o şarap küpü, Tanrı için benim 

dışımda muğlara yönelmedi! İsim(leri), Müslüman dininden sayıldığı 

için, Tanrı için muğların dininden utanmıyorlar! Senâî, mutsuz ve 
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dinsiz muğ oldu! Tanrı için kendi gözünden kan bombaladı!” (Senâî-yi 

Gaznevî 1375: 388).  

Aşağıdaki beyitte Senâî, muğlara bağlılıkta kendisiyle muğu 
karşılaştırıyor, kendisini daha samimi görüyor ve binlerce muğdan daha 

kötü dinli olmadığını ifade ediyor: 

 مغ با مغان به طوع ز من راست گوی تر

 سگ با سگ به طبع ز من سازکار تر

 از مغ هزار بار منم زشت کيش تر

 وز سگ هزاران بار منم زشت کار تر

“Muğ, muğlara itiat etmede benden daha dürüst (değil), köpek, 
köpeklere huyda benden daha uyumlu (değil), binlerce muğdan bin kat 

daha kötü dinli, binlerce köpekten bin kat daha kötü işli (değilim!)” 

(Senâî-yi Gaznevî 1375: 626).  

Senâî’nin Zerdüştî unsurlardan hareketle irfani şiir dünyasına ait 
söylediği en güzel beyitlerinden biri de aşağıdaki beyitlerdir. Şair, muğ 

olan sevgilisine hitaben onun gibi muğ olduğunu söyledikten sonra, 

ardından da muğların yolundan giderek gerçek hidayet yolunu 
bulduğunu dile getiriyor:  

دل صافیهمچون تو شدم مغ از   

 خود را ز پی تو ملحدی کردم

 کز رفق سنايی اندرين حالت

 از راه مغان ره هدی کردم

“Senin gibi saf gönüllü muğ oldum! Kendimi senin ardından mülhid 

yaptım! Bu durum içerisinde Senâî’nin lütfetmesinden dolayı muğların 
yolundan (giderek) hidayet yoluna ulaştım!” (Senâî-yi Gaznevî 1375: 

432-33).  

Senâî’nin yolundan giderek Zerdüştî kavramları tasavvufi manada 
kullanan şairlerin başında Şeyh Ferîdüddîn Attâr-ı Nişâbûrî (ö. 1240) 

gelir. Atar ile birlikte Zerdüştî kavramların daha açık ve daha seviyeli, 

daha anlam yüklü bir hüviyete büründüğünü söyleyebiliriz. Zerdüştî 
kavramların tasavvufi bir evreye evrilmesi Attâr ile başladığını 

söyleyebiliriz. Attâr, bu kavramlara sanki başka bir hayat veren şair 

olarak karşımıza çıkmıştır. Onun irfani boyutta hayat verdiği Zerdüşt 

öğretisine ait unsurlar, onun yolundan yürüyen şairlerin de benimseyip 
şiirlerinde kullandıkları kavramlardır. Attâr, özellikle de Hâcû 
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çizgisinden Hâfız’a ulaşan bu kavramların proto tip örneklerini veren 

bir şair konumundadır. Attâr’ın Dîvânı’ında Zerdüştî kavramlar 

oldukça fazladır. Attâr’ın aşağıdaki beyitler bunlara birer örnektir:  

 نعرۀ رندان شنيد راه قلندر گررفت

 کيش مغان تازه کرد قيمت ابرار برد

“Rindleri na’rasını dinle! Kalender-hâneyi seç! Muğanların dini 

yenilendi, Tanrı’nın makbul kullarının değeri artı!” (Attâr-ı Nişâbûrî 
1388: 158/g. 180, b. 3). 

Attâr, yukarıdaki beytinde, onun yaşadığı coğrafyada farklı mistik 

grupların varlığından hareketle sadece Zerdüştî değil, rind ve Kalender 
topluluklarından bahsetmiş, erken dönemde bu topluluğun yaşam ve 

düşünsel dünyalarını da şiirine aktarmıştır. İslam öncesi ve İslam son 

rası oluşan eski ve yeni iki grubu, şiire taşıyan ilk şairlerden biri 

olmuştur. 

Attâr, aşağıdaki beyitte de İslamî unsurların muğlara aktarıldığı 

duygusuna yer vermiştir. Burada önemli olan bu olgu değil, muğ 

kavramının anlamsal değişiminin ayak seslerinin duyulmuş olmasıdır. 
Diyebiliriz ki muğ, artık tasavvufi bir anlama doğru evrilecektir: 

 نيکويی هايی که از اسالم يافت

 بر سر جمع مغان ايثار کرد

“İslam’dan elde edilen güzellikler, muğanların topluluğunun başı 

üzerine saçıldı!” (Attâr-ı Nişâbûrî 1388: 161/g. 186, b. 5). 

Attâr, aşağıdaki beytinde muğ kavramına meyhâne kavramını ekleyen 

şair konumundadır. Aşağıdaki beyit, “Muğ-meyhâne” ilişkisi erken 
dönemde ilk kullanım örneklerinden birisidir: 

 دين هفتاد ساله داد به باد 

 مرد ميخانۀ مغان آمد

“Yetmiş yıllık dini rüzgâra verdi, muğânların meyhanesinin görevlisi 

geldi!” (Attâr-ı Nişâbûrî 1388: 194/g. 259, b. 9). 

Ünlü mutasavvıf şair Attâr, “muğ-zünnâr” ilişkisine yer vererek, muğ 
kelimesinin anlam dünyasına yeni kelime katan ilk şairdir. Muğ-zünnâr 

olgusu, Attâr ile birlikte şiirde çok kullanılan bir söylem tarzı olacak ve 

hem Fars hem de Türk şairlerinin büyük bir kısmı bu olguyu değişik 

tasavvurlar içerisinde ifade edeceklerdir:  



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

 

471 

 به زير خرقۀ تزوير زنار مغان تا کی

ر مرديد آن زنار بنماييدز زير خرقه گ  

“Riya hırkasının altında muğanlar zünnârı ne zamana kadar? Kuşkusuz 
hırkanın altından o zünnâr görünürse, görürsünüz” (Attâr-ı Nişâbûrî 

1388: 239/g. 353, b. 9). 

Senâî ile başlayan mescit kavramı üzerine olumsuz söylemin Attâr 

tarafından da devam ettirildiği görülmektedir. Diyebiliriz ki erken 
dönemde Fars şiirinde İslamın kutsal değerlerinin yerini Zerdüştî 

değerlere bırakıtığının ilk örneklerini görmekteyiz. Bu olgunun Attâr’la 

yoğun bir şekilde kullanıma girdiği gözlenmektedir. Mescidin 
kutsallığının yavaş yavaş ortadan kaldırıldığı ve onun yerini Zerdüşt 

mabedleri veya din adamlarının bulunduğu mekânların öne çıktığı 

gözlemlenmektedir. Bu da Zerdüştî unsurların tasavvufi olgu içerisinde 

ele alındığını ve bu kavramlara irfani bir anlamın yüklendiği görülür. 
Attâr’da bu görünüm daha yoğundur: 

 اکنون ز نا تمامی نه مؤمن و نه کافر

 مسجد ز دست دادم خمار می بينم

 چون  مرد دينن نبودم کيش  مغان گزيدم

 دين رفت از ميانه زنار بينم

“Bugün ne kâfirim ne de mümin eksikliğimden dolayı mescitten el 
çektim, (kendimi) sarhoş görüyorum! Din adamı olmadığım için 

muğların dinini seçtim! Aradan din çıktı, zünnâr görüyorum!” (Attâr-ı 

Nişâbûrî 1388: 323/g. 533, b. 6-7).  

 İleride şiirde kullanılacak olan “Muğ-harabat” ilişkisinin kullanım 
açısından ilk örnekleri barındırması yönüyle aşağıdaki beyit oldukça 

önemlidir. Muğların ibadethanelerinin kutsal bir mabed olduğu yönü 

şiire yavaş yavaş yerleştiğini görüyoruz. Bu kullanımda, İslami bir 
kavram olan harabatın Zertüştî unsurlarla birlikte kullanımı da bu 

kelimenin anlamsal boyutunun nasıl değiştiğini görmekteyiz: 

 ما ترک  مقامات و کرامات گرفتيم

 در دير مغان راه خرابات گرفتيم

“Biz, makâmları ve kerametleri terk ettik, muğanların mabedinde 

harabat yolunu tuttuk!” (Attâr-ı Nişâbûrî 1388: 331/g. 553, b. 1). 

Attâr’ın şiir dünyasında İslam dışı unsurlarının nasıl öne çıktığı ve 
bununla nasıl övünüldüğü aşağıdaki beyitte görmekteyiz. Attâr, bu 
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unsurları kelimenin gerçek anlamında değil, mecaz anlamında 

kullanarak, irfani şiirde bu kullanımın önünü açan en etkili şairlerden 

biri olmuştur:  

 در فسق و قمار نيز استاديم

 در دين مغان مغی به هنجاريم

“Biz fısıkta da kumarda da üstadız, biz, bir muğ kadar muğanların 

dinde tarzını bilenleriz” (Attâr-ı Nişâbûrî 1388: 335/g. 562, b. 4). 

Attâr’ın şiir dünyasında muğ, irfani boyut kazanınca, muğların ileri 

gelen din adamları da mürşid-i kâmil olacaktır. Bu yol gösterici de 

Tanrı aşkını ifade eden tortulu şarabı içirecek, muğ mabedleri de Tanrı 
aşkının sunulduğu, öğrenildiği mekânlar konumuna ulaşacaktır:  

گردی هوست هست که صوفی دل صافی  

 خيز تا پيش مغان دردی  خّمار کشيم

“Sufî, temiz gönüllü olmaya senin arzun var, öyleyse kalk ki muğânların 
huzurunda kâmil mürşidin tortulu şarabını içelim!” (Attâr-ı Nişâbûrî 

1388: 3387g. 569, b. 3). 

Attâr’ın şiirlerinde Zerdüştî unsurların yer aldığını gösteren bir beyitte 
aşağıdaki beyittir. Beyit, “muğ-tortulu şarap” ilişkisini göstermesi 

yönüyle önemlidir:  

 از ُصوف صفای دل نمی يابم

 از دُرد مغان صفا همی جويم

“Yün giymekle gönül saflığı bulamam, saflığı muğânların tortulu 

şarabında ararım!” (Attâr-ı Nişâbûrî 1388: 342/g. 579, b. 3). 

Benzer durum aşağıdaki beyitte de vardır: 

 ای مرقع پوش در خّمار شو

 با مغان مردانه اندر کار شو

“Ey yamalı elbise giyen! Şarap satan ol! Muğanlarla işte yiğitçe 
davran!”(Attâr-ı Nişâbûrî 1388: 374/g. 652, b. 1). 

XIII. yüzyılın en tanınmış sufi şairlerinden olan Fahreddîn-i Irâkî (ö. 

1289) de kendisine miras bırakılan Zerdüştî kavramlara bigâne 
kalmamış, irfani düşüncesini bu kavramlarla yoğurarak kendine has 

irfan dünyası yaratmıştır. Attâr’ın açtığı yoldan yürüyen Irâkî, onun 

kadar etkili ve büyüleyici örnekler vermese de ondan çok fazla geride 
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de kalmamıştır. Diyebiliriz ki Attâr’ın sahip olduğu kavramsal derinlik 

onun şiirlerinde de görülür. Hatta diyebiliriz ki Irâkî, Senâî’nin ve 

Attâr’ın Zerdüştî kavram mirasına zengin kavramsal materyaller 
eklemlemede daha çok öne çıkmıştır. Aşağıdaki örnekler onun irfan 

dünyasından damlayan Zerdüştî kavramlardır:  

 اين خرابات مغان است درو زنده دالن

 شاهد و شمع و شراب و غزل و  رود و سرود

“Bu muğânların harabatıdır, onda gönüller; surûd, rûd, şarap, mum, 

gazel ve şâhid/güzel ile zindedir” (Fahreddîn-i Irâkî 1376:95/g.104,b.7) 

 از بهر يکی جرعه دو صد توبه شکستيم

 در دير مغان روزه گشاديم دگربار

 در کنج خرابات يکی مغبچه ديدم

 در پيش رخش سر بنهاديم دگر بار

 آن دل که به صد حيله ز خوبان بربوديم

يکی مغبچه داديم دگربار در دست  

“Her bir şarap yudumu için iki yüz tövbe bozdum, muğânların 
mabedinde tekrar oruç açtım; harabat köşesinde bir muğbeçe gördüm, 

onun yüzünün önünde yeniden secde ettim! Güzellerden yüz hile ile 

çaldığım bu gönlü, yeniden muğbeçenin birine verdim” (Fahreddîn-i 
Irâkî 1376: 106/g. 121, b. 2-4). 

 من آن قالش و رند بی نوايم

 که در رندی مغان را پيشوايم

“Ben o kallaş ve kimseye ihtiyaç duymayan rindim ki rindlikte 
muğanlaran öncülük ederim” (Fahreddîn-i Irâkî 1376: 14/g. 185, b. 1). 

ی مغان کوساقی قدحی م  

 مطرب غزل تر روان کو

 از زهد وصالح توبه کردم

 مخمور ميم، می مغان کو

 در صومعه چند زهد ورزيديم

 صحرا و گل و می مغان کو
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“Sakî! Muğanların şarap kadehi nerede? Mutrib, sürükleyici yepyeni 

gazel nerede? Zühd ve dine bağlı olmaktan tövbe ettim, ben mey 

sarhoşuyum, muğânların meyi nerede? Manastırda daha ne zamana 
dek zühd elde edeceğim? Sahra, gül ve muğanların şarabı nerede?” 

(Fahreddîn-i Irâkî 1376: 169/g. 232, b. 1, 4, 9). 

Senâî ve Attâr çizgisinden yürüyen bir şair olan Evhadî-yi Merâği (ö. 

1338) de Zerdüştî kavramları şiirine taşımıştır. Mutasavvıf kimliğiyle 
öne çıkan şair, kendisine gelene kadar söylenmesi gerekenlerin Zerdüştî 

kavramların büyük bir kısmı söylendiği için, Merağî, bu kavramları 

yeteneği doğrultusunda şiirlerine taşımıştır. Aşağıdaki beyitler bu 
kavramlara birer örnektir: 

مغان از من و از زاری من بفغانند   

 شايد از پير مغان هم ندهد بار مرا

“Eğer pîr-i muğân, benim sıkıntıma da (kulak) vermezse, muğlar, 
benden ve benim inlememden feryat ederler” (Evhadî-yi Merâği 1951: 

58/g. 3, b. 2).  

از کوی مغان دست به دست آوردنددوشم   

 از خرابات سوی صومعه مست آوردند

“Dün gece beni, muğların mahallesinden el ele vererek uzaklaştırdılar, 

Harabattan kilise yönüne sarhoş (olarak) getirdiler” (Evedî-yi Merâği 
1951: 142/g. 135, b. 1).   

گفتمچو روز شد همه شکر مغان همی   

 که اين فتوحم از آن باده مغانه نمود

“Benim gönül ferahlığımı o muğâne şarapla gösterdikleri/sağladıkları 
için gün doğunca, bütün muğlara teşekkür ettim” ” (Evedî-yi Merâği 

1951: 138/g. 129, b. 8).  

 گر اوحدی دگری را دعا کند گو کن

کده بسمرا دعای مغان و ثنای مي  

“Eğer Evhedî, başka bir dua edecekse söyleyin etsin, benim için 

muğların duası ve meyhâne övgüsü yeter!” (Evedî-yi Merâği 1951: 
181/g. 185, b. 7). 

Hâcûy-ı Kirmânî (ö. 1352), Zerdüştî kavramların Senâî’den Hâfız-ı 

Şîrâzî’ye ulaşmada köprü görevi gören şairdir. Adı geçen şair, 

kendinden önce ifade edilmiş Zerdüştî unsurları; büyük yeteneğiyle 



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

475 

irfani duygularının temel noktası yapmış, onların anlam dünyasını 

çeşitlendirmiş, sonraki şairlere bir miras gibi bırakmış, Hâfız’ın bu 

yolda daha güzel bir şekilde yürümesi için onun önünü açmıştır. 
Hâcû’nu şiirlerinde bu duygular fazla yer etmiştir. Aşağıdaki örnekler 

bunlardan sadece bazılarıdır:  

از می خراب افتاده ام در خرابات مغان  

 گرچه کارم بی می و ميخانه ميباشد خراب

“Muğların harabatında şaraptan dolayı fitil gibi sarhoş olmuşum, her 

ne kadar benim işim meyhane ve şarap olmadan da körkütük sarhoş 

oluyorum” (Hâcû-yı Kirmânî trs.: 184/g. 17, b. 8). 

ر مغان راه ميدهيدرهابنت ار بدي  

 آنجا مقام کن که در کعبه باز نيست

“Eğer yol koruyucu sana muğların meyhanesine (gitmeye) yol 

veriyorsa, o yeri mesken tut zira Ka’be’den geriye (dönüş) yok” (Hâcû-
yı Kirmânî trs.: 212/g. 76, b. 3). 

 بنگر که مقيمان سراپردۀ وحدت

مسبق مغبچگاننددر دير مغان ه  

 در حلقۀ رندان خرابات مغان آی

 تا يکنفس از خويشتنت باز رهانند

 از کعبه چه پرسی خبر اهل حقيقت

 کان طايفه در کوی خرابات مغانند 

“Vahdet sarayında oturanlara bir bak! Muğbeçeler ile muğların 

mabedlerinde birlikte ders okuyorlar. Rindlerin halkası için muğların 

harabatına gel, umulur ki bir nefes dahi (olsa) sen kendinden 
kurtulursun! Hakikat ehlinin haberini Ka’be’ (taifesinden) niçin 

soruyorsun? muğların harabat semtinde olan taifeden sor!” (Hâcû-yı 

Kirmânî trs.: 232/g. 119, b. 1, 4-5). 

رخت ذره وار سجده کنم بيا که پيش  

 چو آفتاب برآيد مغان قيام کنند

 مرا ز مصطبه بيرون فکند پير مغان

 که کنج ميکده صاحبدالن مقام کنند
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Zerdüştî kavramların Fars şiirine girmeye başlaması İslamî dönemle 

başlar. Rûdekî’nin şiirlerinde bir damla olan muğ ve bu kelimenin 

anlam dünyası damlaya damlaya göl ve Hacû-yı Kirmânî üzerinde 
Hâfız-ı Şîrâzî’de (ö. 1390) gürleyen büyük bir çağlayan olur. Öyle ki 

eşsiz şiir bilgisi ve Tanrı vergisi şiir yeteneği ve duyuşu sayesinde 

diyebiliriz ki son noktayı koymuş, ardından gelen Fars ve Türk 

şairlerine muğların şiir kitabının nasıl yazılması gerektiğini de 
öğretmiştir. Hâfız-ı Şîrâzî eliyle muğ kavramı tamamen irfani bir 

boyuta dönüşmüştür. Onun Dîvânı’nda muğ ve bu kavramın zengin 

anlamsal dünyası çeşitli tasavvur ve tahayyüller içerisinde ele alınarak 
işlenmiştir. Oldukça fazla görülen bu kavramların Hâfız tarafından 

nasıl ele alındığı aşağıda seçilen beyitlerde görülmektedir.   

 به می سجاده رنگين کن گرت پير مغان گويد

 که سالک بيخير نبود ز راه و رسم منزلها

“Pîr-i muğân eğer sana şaraba boya seccadeyi derse, sâlik, menzillerin 

yolunda yordamında habersiz olmaz” (Hâfız-ı Şîrâzî 1387: 3/g. 1, b. 4). 

 دلم ز صومعه بگرفت و خرقۀ سالوس

 کجاست دير مغان و شراب ناب کجا

“Gönlüm manastırdan ve riya hırkasından sıkıldı! Meyhane nerede, saf 

şarap nerede?” (Hâfız-ı Şîrâzî 1387: 4/g. 2, b.2). 

 مگر گشايش حفظ در اين  خرابی بود

 که بخشش ازلش در می مغان انداخت

“Hâfız’ın baht açıklığı bu harabatta olmalıymış ki ezeli takdir onu 

muğların şarabına yöneltti” (Hâfız-ı Şîrâzî 1387: 18/g. 16, b. 10).  

قدحی در دست در دير مغان آمد يارم  

 مست از می و ميخواران از نرگس مستش مست

“Sevgilim elinde kadeh muğların mabedine geldi, şarap (içmekten) o 
sarhoş, şarap içenler onun mest nergislerinden sarhoş” (Hâfız-ı Şîrâzî 

1387: 29/g. 27, b. 1). 

 از آستان پير مغان سر چرا گشيم

و گشايش در آن در است دولت در آن سرا  

“Pîr-i muğanın eşiğinden neden uzak duralım! Devlet o saraydadır, 

işler o kapıdadır” (Hâfız-ı Şîrâzî 1387: 41/g. 39, b. 4). 
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 منم ک گوشۀ ميخانه خانگاه من است

 دعای پير مغان ورد صبحگاه من است

“Meyhane köşesi benim tekkendir, muğların pirinin duası virdimdir 
benim” (Hâfız-ı Şîrâzî 1387: 55/g. 53, b. 1). 

 در خرات مغان نور خدا می بينيم

 اين عجب بين که چه نوری ز کجا می بينم

“Muğların harabatında Tanrı’nın nurunu görüyorum, Şu tuhaflığa bak 

hangi nuru nerede görüyorum” (Hâfız-ı Şîrâzî 1387: 361/g. 357, b. 1). 

 گر چنين جلوه کند مغبچۀ باده فروش

 خاک روب دِر ميخانه کنم مژگان را

“Eğer şarap satan muğbeçe böyle cilve ederse, Kirpiklerimi meyhane 

kapısında süpürge ederim!” (Hâfız-ı Şîrâzî 1387: 11/g. 9, b. 3). 

 مغبچه ای می گذشت راهزن دين و دل

آشنا از همه بيگانه شددر پی آن   

“Din ve gönül yolunu kesen bir muğbeçe geçiyordu, (Gönlüm) o 

âşinanın peşine (takıldı) herkese yabancı oldu!” (Hâfız-ı Şîrâzî 1387: 
173/g. 170, b. 4). 

 من به خيال زاهدی گوشه نشين و طرفه آنک

 مغبچه ای ز هر طرف می زندم به چنگ و دف

“Ben zahitlik arzusuyla köşeye çekilmişim, ilginç olan bir muğbeçe 

çeng ve defle beni her taraftan vurur” (Hâfız-ı Şîrâzî 1387: 299/g. 296, 

b. 6).

 آمد افسوس کنان مغبچۀ باده فروش

 گفت بيدار شو ای رهرو خواب آلوده

 “Şarap satan muğbeçe, hayıflanarak geldi, ‘ey uyuyan yolcu 

uyansana! Dedi” (Hâfız-ı Şîrâzî 1387: 426/g. 422, b. 2).  

2.3. Muğ/Muğân Kavramlarının Genel Anlamda Fars Şiirinde 

Kullanımı 

Zerdüştî unsurlardan biri olan muğ/muğân kavramı Fars şiirinde 
kullanımı daha çok şu şekilde karşımıza çıkar: 
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2.3.1. Muğ-Bütperest/Putperest 

Klasik Fars şiirinde büt-perestlik çok kere “muğân”a nisbet edilmiş ve 

onların “büthâne”leri korudukları bilinmektedir. Sa’dî’nin Bûstânının 
sekizinci bölümünde “ سفر هندستان و ضاللت بت پرستان/Hindistan Yolculuğu 

ve Putperestlerin Sapkınlıkları Hakkında” başlıklı bir hikâyesinde 

“Sûmenât’ta fildişinden yapılmış bir put gördüm. Cahiliye devrindeki 

Menât gibi süslüydü. Öylesine güzel yapılmış idi ki hiçbir heykeltıraş 
ondan daha iyisini yapamazdı” (Sa’dî-yi Şîrâzî 1359: 178/b. 3476-78) 

dedikten sonra bu putun olumsuz yanlarını ahbabı muğa anlatır. Muğ, 

Sa’dî’yi diğer muğlara şikâyet eder. Hikâye bu şekilde devam eder 
(Sa’dî-yi Şîrâzî 1359: 178-181). Sa’dî, burada muğ olan dostuna 

“Brehmen” diye hitap eder (Sa’dî 1359: 1787b. 3483) ve ‘muğ”ları 

“Brehmen” olarak görürür, her ikisini de put-perest sayar. Sa’dî’ni 

hikâyesinde geçen Menat putu, Attâr’ın Manntıku’t-Tayr adlı eserinde 
Lât olarak geçer: “Mahmûd’un askerleri Sumenât’ta Lât denen putu ele 

geçirdi” (Attâr-ı Nîşâbûrî 1384: 375/b. 3144).  

Attâr, Manyıku’t-Tayr adlı eserindeki Şeyh San’an hikâyesinde “deyr-
i muğân”ı “tersâ” yani Hristiyanlara nisbet etmiştir (Attâr-ı Nîşâbûrî 

1384: 286/b. 1214, 1360). Hâfız-ı Şîrâzî de bazen onları Kâfir olarak 

görür. Hâfız, aşağıdaki beytinde muğlar meclisinde sanemle karşılıklı 
konuşurken: “eğer puta tapmayacaksan ne işin var kâfirlerle” diyerek, 

muğları kâfirlerle eş değer görür:  

 دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم

 با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی

“Muğların meclisinde o sanem dün gece bana ne güzel dedi ‘puta 

tapmayacaksan kâfirlerle ne işin var!” (Hâfız-ı Şîrâzî 1387: 439/g. 

435/b. 3).  

2.3.2. Muğ-Şarâb 

Muğ kavramıyla şarap, mey, şarap içme gibi kavramlar arasında 

oldukça sıkı bir ilişki vardır. Fars edebiyatında “muğ/مغ”, “muğ-
kede/مغکده” ve “muğbeçe/مغبچه” kelimeleri daha çok “mey-hâr/ِمی خوار”, 

“meyhâne/ميخانه” ve “saki/ساقی”anlamlarında kullanılmıştır. Muğ 

kelimesi genel anlamda Zerdüşt olanlar için de kullanılmıştır. Öyle ki 

Menûçihrî-yi Dâmgânî, musammatında “rezbân/رزبان” yani üzüm bağı 
bekçisini (Menûçehrî-yi Dâmgânî 1384: 206/b. 2754, 2758, 2767) 

Zerdüşte inanan biri olarak görür, Hâkânî-yi Şirvânî, Tuhfetu’l-

Irâkeyn’de şarabı “ferzend-i mecûs” yani Mecûsi çocuğu olarak tanıtır 
(Yâhakkî 1386: 765). Bütün bunlardan hareketle muğların şarap ve 
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üzüm ile bağlantılarının güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 

Belamî, “şarap içmeyi/ِمی خوردن” dini bağlam ve gelenek olarak 

Zerdüşt’e ait bir ritüel görmüştür (Yâhakkî 1386: 765). Öyle ki Zerdüşt 
geleneğinde bebek doğar doğmaz, evin sahibi küpleri şarapla 

doldururmuş, şaraba hiç dokunmadan çocuğun evleneceği güne kadar 

saklarmış, çocuk evlendiği gece ona hediye olarak verir ve düğün gecesi 

ona içirirmiş (Mu’în 1338: 433). Tarihi kaynaklarda muğ-şarap ilişkisi 
bağlamında, muğlar ile ilgili “sevinmek, şarap içmek ve itaat etmek” 

(Ebû’l-Me’âlî 1375: 16) gibi ifadeler oldukça anlamlıdır.   

Yukarıdaki ifadeler doğrultusunda diyebiliriz ki Zerdüşt dininin 
yayıldığı coğrafyada İslamiyet’ten sonra da bu dine ait geleneklerin 

gizli de olsa varlığını sürdürmesi ve Fars şairlerinin de bu olguya bigâne 

kalması düşülemez. Bundan dolayı muğ-şarap ilişkisi Fars edebiyatında 

oldukça yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Bu kullanımlarda muğ, 
muğân, muğbeçe kavramlarının şarap ve onun anlam dünyasıyla 

birlikte yer alması çok doğal olacaktır. Bu konuda örnekler bol miktarda 

verildiği için burada sadece Hâfız’dan bir beyit vermekle yetineceğiz: 

 گر شوند آنگه ازانديشۀ ما مغبچگان

 بعد ازين خرقۀ صوفی به گرو نستانند

“Muğbeçeler bizim düşüncelerimizden haberdar olurlarsa, bundan 
sonra sufilik hırkamızı rehin almaz”(Hâfız-ı Şîrâzî 1387: 196/g. 193, b. 

11). 

Şarap-muğ bağlamında kullanılan bir kavramda “mey-i muğân/mey-i 

muğâne”dir. Mey-i muğân, ya “şarâb-ı muğân” ya da “âteş-i muğân” 
anlamlarında kullanılmıştır. Mey-i muğân, Fars şiirinde daha çok 

“muğbeçe ve muğân” kavramları ile birlikte kullanılır (Yâhakkî 1386: 

768): 

در خانقه نگنجد اسرار عشقبازی 

 جام مِی مغانه هم با مغان توان زد

“Âşık oyununun sırları hangâha sığmaz; muğların mey kadehi ancak 
muğlarla tokuşturulabilir” (Hâfız-ı Şîrâzî 1384: 157/g. 154, b. 4). 

Muğ ile şarap arasındaki ilişkiyi gösteren bir diğer kavram da “dord-ı 

muğâne”dir. Bu kavram bazen şarâb-ı muğân’dan  “dord-ı muğâne 

diye tabir edilir. Bundan maksat, kadehin dibinde kalmış şarap 
tortusudur. Bu konudaki aşağıdaki beyit Attâr’a aittir: 
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 از طلبی که داشتم چون بنشستم اندکی 

 از کف پير ميکده دُرد مغانه يافتم 

“Azıcık oturmama rağmen dileğim olan istek, meyhane pirinin elinden 
muğlara yakışan şarap tortusunu ele etmem” (Attâr-ı Nîşâbûrî 1388: 

285/g. 446, b. 3) 

2.3.3. Deyr-i Muğân  

Deyr-i muğân, bir mekândır. Bu mekânda şaraba susamışların saf ve 

katıksız şarabı kana kana içtikleri yerlerdir (Yâhakkî 1386: 767). Deyr-
i muğân, rintler, âşıklar ve içki tutkunlarının yeridir. İsminden da 

anlaşıldığı gibi İslam sonrası dönemde gayr-i Müslimler Müslüman 

arasında sayılan Mecusiler ve Zerdüşt dinine inananların kutsal yapıları 
anlamında kullanılır. Deyr-i muğân, Fars şiirinde simgesel bir anlam 

kazanmıştır (Yıldırım 2008: 242). Bu kavram, ilk kez Senâî’nin 

şiirlerinde görülmüştür. Daha sonra Attâr,  şiirlerinde bu kavrama yer 

verdikten sonra fazlaca rağbet görmüş ve oldukça fazla kullanılmıştır. 
Hâfız’ın şiirlerinde bu unsur, savmaa, manastır, tekke, meyhane gibi 

farklı anlamlar içerisinde ama hep irfani mekânlar bağlamında 

algılanmıştır:  

آن به دير مغانم عزيز می دارند از   

 که آتشی که نميرد هميشه دردل ماست

“Deyr-i muğânda aziz bilinmem şundandır; hiç sönmeyen ateş bizim 

gönlümüzde” (Hâfız-ı Şîrâzî 1387: 24/g. 22, b. 8). 

2.3.4. Kûy-ı Muğân 

Klasik Fars şiirinde çok kullanılan bu kavram, “سرای مغان/muğların 

sarayı” anlamında kullanıldığı gibi “دَِرمغان/muğların kapısı” 

anlamlarında da kullanılmıştır. Kûy-ı muğân, aynı zamanda deyr-i 
muğân olarak da tanımlanmıştır (Yâhakkî 1386: 768). İlk defa Ebû 

Sa’îd Ebû’l-Hayr ile kullanıma giren bu kavram Attâr tarafından da ele 

alınıp işlenmiş ve Attâr’dan Hâfız’a uzanan çizgide her şair tarafında 
kullanılmıştır. Hâcû-yı Kirmânî ve Hâfız, bu unsuru mükemmel bir 

şekilde şiirlerinde irfani renkler içerisinde çeşitli tasavvur ve tahayyül 

doğrultusunda yüksek seviyede ifade etmişlerdir. Bu kavramla ilgili 

beyitler daha önce verildiğinden tek bir beyit vermekle yetineceğiz. 
Hâfız, aşağıdaki beyitte kûy-ı muğân terkibini “der-i muğân” 

anlamında kullanmıştır:: 

  نوای چنگ بدان سان زند صالی صبوح

 که پير صومعه راِه دِر مغان گيريد
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“Çenk ezgisi, şarap sabahı içmeye öyle davet eder ki manastırın piri 

muğların kapının yolunu tutar!” (Hâfız-ı Şîrâzî 1377: 344/k. 3, b. 3). 

2.3.5. Pîr-i Muğân 

Kelime olarak pîr, yaşlı anlamında kullanılır. Zerdüşt inanışında “din 

adamı”, “dini lider” ve mûbed” anlamına gelirken; pîr-i muğân da 

“muğların önderi”, “Zerdüş din adamlarının lideri” anlamlarında 

kullanılır (Yıldırım 2008: 566). Bu kavram, Fars şiirinin erken 
dönemlerinde çok az kullanılmış olmasına rağmen, ilk defa Hâcû-yı 

Kirmânî, şiirlerinde kullanmıştır. Hâfız da bu kavramı yeniden yaratmış 

ve yaygın bir şekilde kullanmıştır. Yâhakkî’nin ifadesiyele “Hâfız, 
kendi kayıp olmuşluğunu pîr-i muğânın yanında bulmuştur” (Yâhakkî 

1386: 769). Bu kelime ayrıca pîr-i mey-füruş, pîr-i bâde-fürûş, pîr-i gül-

reng ve pîr-i harâbât olarak da şiirlerde yer almıştır (Yâhakkî 1386: 

769). Aşağıdaki iki beyit Hâfız’ın şiirlerinden alınmıştır: 

 بندۀ پير مغانم که ز جهلم برهاند

 پير ما هر چه کند عين عنايت باشد

“Beni cehaletten kurtaran pîr-i muğâna köleyim, pirimiz her ne yaparsa 
inayetin ta kendisidir” (Hâfız-ı Şîrâzî 1387: 161/g. 158, b. 6). 

 گفتم شراب و خرقه نه آيين مذهب است

 گفت اين عمل به مذهب پير مغان کنند

“Dedim: şarap ve hırka dinin kuralı değil, dedi: bu ameli pîr-i muğân 

dinince yaparlar” (Hâfız-ı Şîrâzî 1387: 201/g. 198, b. 6). 

3. Muğ ve Muğân Kavramlarının Klasik Türk Şiirinde Kullanımı 

Klasik Fars şiirinin kadim geçmişinde insanların dini inancının tek 
sembolü konumunda olan Zerdüştî öğretisi, Fars edebî çığırından 

geçerek Anadolu/Osmanlı klasik şiir sahasına niteliklerini aktarmıştır. 

Bu nitelikler, tasavvufi yönleri ağır basan edebiyatın kadim İran 
kültüründen/Şehname’den de kaynağını alan temellerini Zerdüştî 

unsurlarla zenginleştirmiştir. Bu unsurlarda şarap, üzüm kızı niteliği ile 

duhter-i rez, meyhanenin şuh ve parlak siması yeni yetme hâliyle 
şairlerin duygu dünyasına cazip gelen meyhane çocuğu muğbeçe, şarap 

sunan ve meyhanede sunduğu şarapla müdavimleri irşat eden pîr-i 

muğân gibi Fars şiirinde de kullanım alanı bulan pek çok unsurun ön 

plan çıktığı görülür.   

“Muğ” kavramı etrafında şarabın konu edinildiği bu tarz söylemelerde, 

klasik şiirde tasavvufî olarak ilahî aşk şarabını sunan bir mürşit rolü 
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verilen meyhane ya da şarabın piri pîr-i muğânın çok yoğun olarak ele 

alındığı görülür. Hatta tasavvufi anlamının yanında bu mefhuma şuh 

nitelikler verildiği de görülür (Sevimli 2021: 260). Bu bağlamda 
ifadeleri Divanında yoğun kullandığı görülen Sünbülzade Vehbî, 

meyhanede pîr-i muğânı gafil bulup, muğbeçe denilen saki çocuğu ile 

üzüm kızı şarabı meclise çektiğini belirtirken, şuh unsurlar kullanır. 

Devam eden beytinde üzüm kızı ile tazelendiğini belirttiği pîr-i muğâna 
biz de civan sevmede tecrübeliyiz diyerek “şarap-pîr-i muğân-

muğbeçe” mazmunları etrafında şuh arzularını dillendirir. Bu ifadelerde 

muğbeçe denilen saki çocuğa yönelen arzuların yanında gelenekte de 
olduğu gibi üzüm kızı şaraba özgü kılınan şuh arzular da belirgindir. Bu 

örnekler klasik şiirde hayli yekûn tutmaktadır: 

Bint-i ‘ineble muğ-beçeyi bezme çeksem âh  

Gâfil bulunsa pîr-i muğân ile mâderi    
(Sünbülzâde Vehbî,  K.39/58) 

Sen duhter-i rez zevki ile tâzelenirseñ  

Ey pîr-i muğan biz de civân sevmede piriz  
(Sünbülzâde Vehbî,  G.103/5) 

Pîr-i muğanın mekânı olan âteşgede, ateş kızılı şarabın müdavimi olan 

âşıklara sunulduğu meyhaneyi karşılamaktadır. Orada üzüm kızı 
şarabın piri, yani muğ, onun oğlu konumunda olan meyhane sakisi 

muğbeçe mutlaka bulunmaktai Tokatlı Kânî’nin deyimiyle 

müdavimleri bu ikisini gizlice elde etmek, onlara şairin tabiriyle pusu 

kurmak için beklemektedir. Burada şaraba yönelen arzuların, şuhane 
duygularla üzüm kızı ve muğbeçeye özgü kılınarak dillendirildiği 

görülür: 

Mey-hânede pîr-i mey-i bintü’l-‘inebi gör  
Muğ-beççeyi Kânî bu ikisine siper çek      (Kânî, G.106/5) 

Böyle bir duygu durumunda muğların ateşgedesi, sevgiliyle işret edilen 

bir saraya eş değer hâle gelmektedir. Bu eğlence mahfilinde pîr-i 
muğânın kızı şarap şen şakrak sakinin kız kardeşi olarak görülmektedir. 

Klasik Türk şiirinde “duhter-i rez” kavramı ile de beliren üzüm kızı 

şarap, bu tarz söylemlerle Fars şiirinden daha yoğun ve yer yer şuh 

unsurlarla kullanılmaları ile dikkat çekmektedir: 

Merhabâ ey şâhid-i işret-serây-ı meykede 

Duhter-i pîr-i muğân hemşîre-i sâkî-i şeng    (Nefî, SAK.1/3) 

Klasik Türk şiirinde pek çok şairin nazarında Zerdüşt ateşgedelerinde 
şarap satıcısı olan muğ, şarabın piridir ve sunduğu şarapla meyhane 
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müdavimi olan âşıkların gönüllerini mutlu etmektedir. Bu durum, ilahi 

aşk şarabını tekkelerde sunarak âşıkları irşat eden, onları marifet ışığı 

ile nasiplendiren asıl sevgilinin mürşitliğinde tasavvufi bir çehreye 
büründürülerek anlatılmıştır. Böylece Fars şiirinde olduğu gibi klasik 

Türk şiirinde de pîr-i muğâna üstün manevi bir rol biçilmiştir. Bu 

manevî rolde, Nâ’îlî Kadîm’in ifadesiyle nice zümrüt taht misali 

feleklere kadar uzanan yüceliğe ve fildişi gök kürsüsüne eş değer olan 
makamlar, terk edilmekte, yerine muğların işret ettikleri derme çatma 

meyhane asıl mekân addedilebilmektedir. Buraya bir harem, kutsal bir 

nitelik atfedilmesi Zerdüştî dönemden gelen âteşgedelerin kutsallığının 
tasavvufi nitelikler kazanarak, bir tekke/gönülle özdeşleştirilmesinden 

başka bir şey olmasa gerektir. Klasik şiir “meyhane-tekke” ikilemli 

zengin manalar içeren bu söylemlerin yoğun dillendirildiği bir saha 

olarak ön plana çıkmaktadır. Bu söylemin Fars şiiri bahsinde 
verdiğimiz gibi Hâfız’ın pîr-i muğâna ve şarabına biçtiği üstün rolün 

şiirsel söylemiyle örtüştüğü görülür: 

Yine tahta-pâre-i işret-i harem-i muğâna değişmeziz  
Felek olsa taht-ı zümürrüdîn güneş olsa kürsî-i acımız 

(Nâ’îlî Kadîm, G.136/2) 

İrfani-manevi eşikte daha tan vakti muğların mahallesine yönelen âşık, 
orayı asıl mezili bilmekte, o meyhane menzilini başköşeye kurularak 

bekleyen sadık bir bekçi rolü takınmaktadır. Âşığın nazarında muğların 

ateşgedesi meyhane bir kutsal mahfil, yani hareme dönüşebilmektedir. 

Bu durum, Zerdüştî dininde muğların bir önder, ateşgedelerin kutsal bir 
mekân olarak elde ettiği konumu göstermektedir diyebiliriz. Çünkü 

Fars şiirinde de Türk şiirinde de “muğ-âteşgede-meyhane” 

kavramalrının ifade ettikleri mana dairesi aynı yönde seyretmektedir: 

Her vakt-i seher 'azm iderüz kûy-ı muğâna 

Sadr-ı harem-i mey-gede ser-menzilümüzdür 

(Mezâkî, G. 97/6) 

Son dönem klasik Türk şairlerinden Leyla Hanım da pîr-i muğanun bir 

yudum arzusuyla şarabının yolunda olduğunu belirterek bu duygu 

durumu ile duygudaş bir âşık profili çizmektedir. Bu âşık, muğların 

meyhanesini bir tekke, ilahi bir eşik olarak görmekte, orada nefsi 
arzulardan sıyrılmayı ve mütevazı bir insan olmayı arzulamaktadır. 

Söylemler irfani çerçevede “muğ-meyhane” kavramları etrafında 

dillendirilmiştir: 
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Hâk-i rehiyiz cur‘a-sıfat pîr-i muğânıñ 

Düşdük der-i mey-hâneye biz hâk ile pestiz  

(Leyla Hanım, Tbnt. I-3) 

Cafer Çelebî de pîr-i muğânın kölesi bir âşık profili çizerek, bir nevi 

Zerdüştî muğlar etrafında şekillenen ve onşlara duyulan saygı ve 

sevgiyi biçimlendiren kutsallığı dillendirir. Pîr-i muğâna köle olan bu 

tarz bir kimsenin mekânı meyhane olmakta, muğların öğretisini ise bir 
mezhep olarak benimser görünmektedir. Şiirsel söylemlerde bu kadar 

ön plana çıkarılan ve kutsallaştırılan bu kavramların, muğların Zerdüşt 

dininde elde ettikleri üstün konuma yapılan göndermeler ile ifşa 
edildiği belirgin hâldedir. Diyebiliriz ki klasik Türk şairleri de bu kadim 

inancın niteliklerini şiirlerinde ifade ederek, onun bir kültürel unsur 

olarak devamlılığını sağlamaktadır: 

Kîş-i pir-i muğân yer-meyhane 
Ca‘fer kulun ki bende-i pîr-i muğân idi   

(Tacizade Cafer Çelebi, G.214/7) 

Böyle söylemlerde pîr-i muğânın kapısında, yani ateşgedenin eşiğinde 
mest hâlde bulunma durumu, meyhânenin eşiğinde sızan sarhoş âşığın 

ruh hâliyle örtüşebilmektedir. Bu ruh hâlinde sevgilinin dudaklarıyla 

özdeşleştirilen la’l renkli şarap uğruna muğların mahallesini ev ev 
dolaşan derbeder bir âşık imajı da bulunmaktadır. Görüldüğü gibi 

Zerdüştî inancın kutsal bilinen ve arzulanan şarap satıcısı din ulularının 

mekânı ateşgede meyhaneye dönüşmekte, “âşık-sevgili-derbederlik-

mestlik” kavramları etrafında klasik şiirin âşıklık olgusuna 
bağlanmakta ve edebî malzeme oluşturmaktadır: 

Şöyle fütâde mestem hâk-i der-i muğânda 

Görenler âsitân-ı mey-hânedür sanurlar  (Bâkî, G.115/3) 
 

Yād-ı lebünle cân-ı mey-i la’l-fâm içün 

Kûy-ı muğânı geşt iderin hâne hâne ben  (Bâkî, G. 357/3) 

Meyhane müdavimi rolüyle klasik şair, muğların meyhanesinde sadık 

bir muğ misali beklemekte, ilahi aşk şarabından kadehe dökülen bir 

katre şarapla yüzünü yunarak tüm gamlarından azat edilmeyi 

arzulamaktadır. Bu arzuda, gamları asıl def eden unsur muğların 
meyhanesi, yani ateşgedesi olarak sunulmaktadır. Elbette bu mekân, 

tasavvufi olarak menevi anlamda marifet ışığı ile gönlün aydınlatıldığı 

tekke mahfili olmaktadır. Fars şiirinde de görüldüğü gibi “muğ-
ateşgede” gibi Zerdüştî unsurlar tasavvufi bir niteliğe büründürülerek 
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anlatılmakta, kadim İran kültürüne olan duygudaşlık edebî sahada 

devam ettirilmektedir: 

Beni âlâyiş-i gamdan yumazlar bir kadeh meylen 

Nice demdir harâbât-ı muğânda intizârem ben   

(Hayâlî, G. 308/20-2) 

Hayretî, irfani duygularla perdelenerek ifade edilen “muğ” kavramına, 
melamet cephesinden yaklaşarak, tasavvufi niteliklerle ifadesini devam 

ettirmektedir. Bu durum rint-zahit çekişmesinde kendini daha görünür 

kılmıştır. “Böylece şairler, şiirsel söylemlerinde riyakâr sofu karşısında, 
kendini ikiyüzlülükten azade tutan melamet neşesine bağlanmış, bu 

yolda kendilerini Melâmî addetmişlerdir” (Sevimli 2021b: 101). 

Muğların köyünde melamet taşlarını yiyerek kınanmayı büyük bir zevk 

addeden Melami âşıklar, bunu cennet bağının meyvesi olarak görmüş 
ve kendilerini bu olguya bağlanan zevk ehli âşıklar olarak kabul 

etmişlerdir. Temellerini Fars şiirinden alsa da melamet düşüncesinin 

“muğ” kavramına bağlanması hususundaki ifadelerin klasik Türk 
şiirinde daha yoğun olduğu görülür: 

Kûy-ı muğânda seng-i melâmet yimek yiter  

Ey ehl-i zevk mîve-i bâğ-ı cinânumuz  (Hayretî, G.140/4) 

Böyle bir kınanma olgusu âşığı manastıra yöneltebilmekte, orada pîr-i 

muğânın himmetiyle şarap bağlısı bir rint olmayı arzulatabilmektedir. 

Hâfız’ın da rint kimliği ile yoğun olarak ele aldığı bu duygu, rint-zahit 

çekişmesi bağlamında klasik şiire binlerce manzume bağışlamıştır. Bu 
zengin edebiyatın kaynağının Zerdüşt dininin en önemli 

kavramlarından “muğ” etrafında şekillendiği görülmektedir. Böyle 

söylemlerde kilise ile tekke aynileşmekte, ateşgede ile meyhane 
“gönül” olgusu bağlamında kutsal bir mabet olarak tahayyüllerde yer 

bulmaktadır: 

Caziben çekmedi ey şeyh bizi savma‘aya 
Himmet-i pir-i muğân itdi veli bade-perest (Zâtî, G. 75/3) 

Tekkede mürşitten alınan himmet, ateşgede benzeri mahfil olan 

meyhanede saf şarabın verdiği irfani varoluşla örtüşmektedir. Bu duygu 

Edincikli Ravzî tarafından, sakinin şarabı hürmetini el üstünde 
tutmasının pîr-i muğana duyduğu hürmete olan eşdeğerlikle alakası 

kurularak dillendirilmektedir. Görüldüğü üzere “muğânlar” Zerdüştî 

dinde elde ettikleri önder rollerini klasik şiirde dönüştükleri mürşit 
kimlikleriyle tasavvufi kavramlar çerçevesinde devam ettirmektedirler: 
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Mey-i nâbuñ bileyin dirseñ eger hürmetini  

Sâkiyâ pîr-i muğânuñ alıgör himmetini   

  (Edincikli Ravzî, G. 625/1) 

Rint olan âşık, pîr-i muğânın sözünü kulağına küpe yaparken, halkı 

mabette aldatan vaizin sözlerini ise yabana atmakta, efsane niteliğine 

bürümektedir: 

Pîr-i muğân kelâmı gûşumda gûşvârum  
Vâ‘iz sözi yanumda efsânedür nedendür    (Behiştî, G.153/6) 

Çünkü rünt şairin nazarında Yahya Efendi’nin ifadesiyle meyhane ile 

tekke birleşmektedir. Bu farkı bilmeyen elbette pîr-i muğandan yol 
göstermesini beklememelidir. Görüleceği üzere “muğ”un bir mubed 

olarak Zerdüştî dininde elde ettiği yol göstericilik vasfı edebî alanda da 

devam etmektedir: 

Bilmeyen farkını mey-hâne ile hânkahun 
`Acabâ pîr-i muğândan nice irşâd ister   

(Şeyhülislam Yahyâ, G. 94/4) 

Fars şiirinden farklı olarak klasik Türk şiirinde pîr-i muğânın 
eleştirildiği söylemlere de rastlanmaktadır. Nef’î’nin pîr-i muğâna 

eleştirisi ya da ilenmesi yine tasavvufi boyuttadır. O, muğların şarabını 

değil, vahdet şarabının sakisinin sunduğu ilahi aşk şarabını 
arzulamakta, onunla hemhâl olmayı arzulamaktadır. Bu arzu da daha 

önce de vurguladığımız gibi “muğ-şarap” kavramının tasavvufi 

çehresinin daha belirgin kılınarak dillendirilmesidir: 

Yok bâde içün minnetimiz pîr-i muğâna 
Sâkî-i mey-i vahdet ile dest-be-destiz  (Nefî, G. 44/2) 

Bir ilenç olarak duygularını pîr-i muğâna yönlendiren şairlerden biri de 

Sâbît’tir. Meyhanelerde çokça bulunmaktan ve şaraba müptelalıktan 
usanç duyduğu gözlenen şairin, hâliyle o şarabın pirine ve şarabı 

kendisine sunup sarhoş olmasına neden olan sakiye ilenmesi normal 

görünmektedir. Bu söylem biçiminde pîr-i muğân kavramının tasavvufi 
nitelikler taşımadığı da gözlenir. Bu klasik Türk şiiri açısından yeni ve 

original bir durumdur deilebilir: 

Sâbit ne baş belâsı bu oldun humârdan 

La'net şarâba sâkiye pîr-i muğâna da    (Sâbit, G. 315/5)  

Mezâkî ise devrindeki meyhane yasaklarını ve sosyal bozulmaları ifade 

edercesine bir söylem geliştirmektedir. Şaire göre artık pîr-i muğanın 

tekkesine rağbet azalmıştır. Saba rüzgârı, aydınlık yolu bahçenin 
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hareminde bulmuş, asıl şöhreti yakalamıştır. Bu söylemden 

meyhanelerin yasaklanmalarından olsa gerek rağbetten düştüğünü, 

insanların artık baharın tadını çıkarmak için bahçelere ve mesire 
yerlerine gittiklerini göstermektedir. Mezâkî’nin pek çok beytinde 

Üsküdar’ı, Kâğıthane’yi bir eğlence ve işret mekânı olarak görmesi de 

bu duygu durumuna açıklık getirmektedir. Böylece “muğ” kavramı, 

baharla bütünleştirilerek de ifade edilir olmuştur. Bunu da klasik Türk 
şiiri için bir yenilik ve orijinallik olarak kabul etmek gerekmektedir: 

Kalmadı hânkah-ı pîr-i muğâna ragbet 

Buldı şöhret harem-i bâgda irşâd-ı sabâ    (Mezâkî, G. 16/4) 

Sonuç 

Arap ordularının İran’ı istilasıyla Kur’ânî/İslamî bir renge bürünse de 

Zerdüş dininin öğreti ve kavramları yeni Fars şiirinde yoğun olarak 

kullanılmıştır. Bu kavramlardan en önemlilerinden biri de 
“mag/muğ”dur. Zerdüşt din adamları sınıfı içerisinde yer aldığı görülen 

bu kavram, Fars şiirinin kuruluşundan bu yana değişik şekillerde ele 

alınmıştır. Mubed olgusundan,  Sasaniler döneminde muğ olgusuna 
kadar işlenmiş, daha sonra da bu kavram tasavvufi bir çehreye 

bürünerek mistik bir olgusal çerçeveye büründürülerek klasik Fars 

şiirinde yoğun olarak dillendirilir olmuştur. Bu kavramlar İslamiyet’le 
birlikte geri plana itilse de yoğun olarak kullanılmış, Zerdüştî kadim 

inancın şiirsel simgeleri olarak irfani çehresine büründürülerek devam 

ettirilmiştir. Böylece hem Fars şiirinde hem de Türk şiirinde görüldüğü 

gibi “muğ-ateşgede” gibi Zerdüştî unsurlar tasavvufi bir niteliğe 
büründürülerek anlatılmakta, kadim İran kültürüne olan duygudaşlık 

edebî sahada devam ettirilmektedir. 

Bu kavramlardan muğ, Zerdüştî dininin din adamı sınıfı, dinsel önderi, 
âteşgede denilen kültür ocaklarının sadık bekçisi olarak şiirlerde de yer 

bulmuştur. Daha sonra muğ, âteşgedelerde faal olarak harlı tuttuğu 

ateşi, aşk-şarap-rintlik-âşıklık kavramları çerçevesinde tekke-meyhane 
mekânlarının paradoksal ve irfani boyuta evrilmiş çehresinde pir-

mürşüt-pîr-i muğan gibi yol gösterici manevî önderlere dönüştürerek 

yolculuğunu devam ettirmiştir. Bu durum Zerdüştî kavramların İslamî 

çerçeveye büründürülerek tasavvuf perdesi altında devam 
ettirilmesinden ibarettir. Bu durumu Fars şiirinde ve onun mirasını 

devam ettiren klasik Türk şiirinde de görülür. 

 Zerdüştî kavramların Fars şiirine girmeye başlaması İslamî dönemle 
başlar. Rûdekî’nin şiirlerinde bir damla olan muğ ve bu kelimenin 

anlam dünyası damlaya damlaya göl ve Hacû-yı Kirmânî üzerinde 
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Hâfız-ı Şîrâzî’de (ö. 1390) gürleyen büyük bir çağlayan olur. Öyle ki 

Hâfız, eşsiz şiir bilgisi ve Tanrı vergisi şiir yeteneği ve duyuşu 

sayesinde diyebiliriz ki son noktayı koymuş, ardından gelen Fars ve 
Türk şairlerine muğların şiir kitabının nasıl yazılması gerektiğini de 

öğretmiştir. Hâfız-ı Şîrâzî eliyle muğ kavramı tamamen irfani bir 

boyuta dönüşmüştür. Onun Dîvânı’nda muğ ve bu kavramın zengin 

anlamsal dünyası çeşitli tasavvur ve tahayyüller içerisinde ele alınarak 
işlenmiştir.  

Böylece şairler İslami etkilerle kabuğuna çekilen ve gizlenen kadim 

İran dini Zerdüştîliği edebî sahaya taşıyarak bir nevi diriltmiş ve 
günümüze kadar gelmesinde öncülük etmişlerdir. Bu öncülük, Zend 

Avesta’nın edebî mahfilde kazandığı üstünlüğün şiirsel numuneleri 

olarak bugün klasik Fars ve sonrasında Türk şiirinde binlerce manzume 

ile varlığını devam ettirtmektedir.  

Zerdüşt dininin yayıldığı coğrafyada İslamiyet’ten sonra da bu dine ait 

geleneklerin gizli de olsa varlığını sürdürmesi ve Fars şairlerinin de bu 

olguya bigâne kalması elbette düşünülemeyecek bir durumdur. Çünkü 
zengin bir Zerdüşti edebiyat, muğ kavramı doğrultusunda pek çok 

manzumenin mana dünyasında yer bulur. Bunlar şarap-Kalenderlik-

Rindlik-derbeder âşıklık vb. pek çok klasik şiire ait kavramların mana 
dairesinde yer alır. Muğ-pîr-i muğân-deyr-i muğân-şarap-rint-

meyhâne-Zerdüşt tapınakları meykede ve âteşgede-muğbeçe vb. 

onlarca kavram Zerdüştî dinin şiirsel izleri olarak kullanılmış, bu kadim 

öğretiyi günümüze taşımada rol oynamıştır.  

Görüldüğü üzere “muğânlar” Zerdüştî dinde elde ettikleri önder 

rollerini klasik şiirde dönüştükleri mürşit kimlikleriyle tasavvufi 

kavramlar çerçevesinde devam ettirmektedirler 

Klasik Türk şiirine de yansıyan bu olgular tasavvufi olguların 

zenginleşen anlam dairelerinde klasik şiiri zenginleştiren tarihi, dini ve 

edebî çerçeve de çizmişlerdir. Bu edebî çerçevede rint-zahit çekişmesi, 
meyhanenin ve pîr-i muğanın rehber addedilmesi vb. pek çok kavramın 

zengin tahayyül ve tasavvurlarla işlendikleri görülür. Klasik Türk 

şairleri Fars şiirinden farklı olarak “muğ” kavramını melamet 

düşüncesiyle bağdaştırarak daha yoğun işlemişlerdir. Ayrıca bu 
şiirlerde az da olsa pîr-i muğana ve şarabına lanet etme, onu küçük 

görme, onun meyhanesinin rağbetten düştüğünü belirtme gibi farklı 

tasavvurlara da rastlanmaktadır. İşret mahfili olarak ateşgede 
konumunda olan meyhanenin yerini mesire yerlerinin ve bahar 
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mevsiminin aldığına dair söylemlerde klasik Türk şiirinde farklılık arz 

etmektedir.  

Edebiyatın sosyal ve dini olgulardan bağımsız olmadığı gerçeğinden 
hareketle Fars şiirinden klasik Türk şiirine miras olarak geçen bu 

kavramaların temel kaynaklarına inilmesi bu çalışmanın amaçlarından 

biridir. Bu doğrultuda kadim İran dini Zerdüştiliğe ait “muğ” kavramı 

ön plana alındı. Böylece klasik Fars ve Türk şiirinde bu kavramın 
işlenişinin tarihsel ve dini temelleri gözler önüne serildi. Tarihi ve dini 

çerçeveden bağımsız sadece gelenek temelli ele alınan olguların klasik 

şiirdeki eksikliği düşünüldüğünde kadim bir kültürün şiire yansıyan 
numunelerinin dillendirilmesinin de klasik şiir dairesine çok büyük 

katkıları olacağı aşikârdır. Bu makale, “muğ”ların ateşgedelerde yaktığı 

kadim Zerdüştî çerağın gelenekteki pek çok unsuru aydınlatan 

yönlerine ışık tutacaktır. Bu ışık, klasik Fars ve Türk şiirindeki 
müşterek temelleri de görünür kılacaktır. 
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ÖN KLASİK DEVRE KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE 

BİR FARS ŞİİR KANONU 

Şerife Yalçınkaya 

Türkçenin Farsçayla, Türk edebiyatının da Fars edebiyatıyla olan 

ilişkisini her asrın siyasî ve kültürel dinamikleri içerisinde yorumlamak 

gereklidir. Farsçanın hâkimiyet alanı, Fars edebiyatının hangi 
saraylarda geliştiği soruları bu değerlendirme yapılırken mutlaka 

dikkate alınmalıdır. Türkler, Farslar ve Araplar tarih boyunca ortak bir 

coğrafyayı paylaşmışlardır. Bu coğrafya Asya, Bernard Lewis’in ortaya 

attığı ve yaygınlaşan terimle Ortadoğu’dur. Gazne’den Herat’a, 
Semerkant’a, Buhara’ya, Bağdat’a, Tebriz’e, Delhi’ye kadar pek çok 

kültür ve medeniyet şehri bu paylaşımın izleriyle doludur. Kısacası bu 

coğrafyanın kaderi modern zamanlara kadar bir İran-Turan mücadelesi 
ile şekillenmiştir. Bu coğrafya uzun yüzyıllar Türklerin hükmettiği bir 

coğrafya olmuştur. Bu nedenle Türk ve Fars edebiyatları arasındaki 

ilişkileri tek taraflı değil, karşılıklı değerlendirmek gereklidir.1

Uzun asırlar Türklerin hâkim olduğu Orta Asya coğrafyasının dil ve 

kültürünün belirleyicisi bize göre Türklerdir. Orta Asya’daki Türk ve 

Fars kavimlerin İslam’la tanışmasının ardından bölgede dil üstünlüğü 
Türk sultanlarının yarattığı kültür ortamı sayesinde Türkçenin lehine 

olur. Türk tarihine bütün taraflı bakışına rağmen Barthold bile bunu dile 

getirmiştir:  

“Farsçanın yalnız bir rakibi var idi ki o da Türkçe idi. Farsçanın 
bu rakip dil ile mücadelesi çoğunlukla başarısızlıkla 

neticeleniyordu. Daha İslamiyet’in ilk asırlarında iki akım 

başladı ki bugüne kadar devam ediyor. 1- Edebî Farsçanın 

yavaş yavaş yerli İran konuşma lehçelerini zorlayarak ortadan 

kaldırması, 2- Türk dilinin, edebî Fars dili de dâhil, Fars dilini 

zorlayarak ortadan kaldırması. Dikkate değer ki bundan başka 

Türk dilinin asıl İran dâhilinde de yayılışı genişliyor, meselâ bir 

 Bu yazı daha önce 28-29 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleşen 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu’nda 
sunulan yayımlanmamış sözlü bildirinin genişletilmiş şeklidir. Kendisinin asistanı 

olduğum yıllarda Örneklerle Eski Türk Edebiyatı Tarihi isimli çalışması oluşurken 
öğrettikleriyle yazılan bu yazı hocam Prof. Dr. İlhan Genç’e teşekkürümdür.  
 Doç. Dr. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim 

Üyesi 
1 Türk ve Fars edebiyatları arasındaki ilişki değerlendirilirken şu kaynaklardan yardım 
aldık: Genç 2005; Karaismailoğlu 2002; 2013; Armutlu 2021. 
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köyde Türk ve Fars beraber yaşıyorlarsa sonunda Türk dili 

herkesin dili olarak kalıyor.” (Barthold 2004: 43) 

Yakın zamanlara kadar Klâsik Türk Edebiyatı alanının özellikle şiir 

sahasında Fars taklidi olarak görülmesinin gerisinde kanımızca bu 

alanla ilgili ilk akademik çalışmaların oryantalizmin izlerini taşımasıyla 

ilgilidir. Barthélemy de Molainville d’Herbelot (ö.1695), Joseph 

Freiherr von Hammer - Purgstall (ö.1856), Elias John Wilkinson Gibb 

(ö. 1901), Dora d'Istria (ö. 1888), Edward Granville Browne (ö. 1926), 
Jan Rypka (ö. 1968) gibi Türk şiiri üzerine değerlendirme yapan bu 

bilim insanlarının bazıları İranisttir ve Türk şiirine Fars şiiri 

penceresinden bakmışlardır. Ne yazık ki bu taraflı bakış Gibb üzerinden 
Yahya Kemal gibi aslında kendi kültürel geçmişine büyük bir sevgiyle 

bağlı Türk aydınlarını da etkilemiştir.   

10. yüzyıldan itibaren İslam dinini büyük topluluklar olarak kabul eden
Türkler, 11. Yüzyıldan itibaren Anadolu'yu yurt haline getirmişlerdir. 

Anadolu'da 11-13. yüzyıllar arasında bir yanda Moğol istilasının 

etkileri, diğer yanda yüzlerce diğer yanda Haçlılar ile yıllarca süren 

mücadele sonucunda bu dönemi Türkçe eserle takip etmekte zorlanırız. 
Bu yüzyıllar, Türkler için dilini bilmedikleri bir dinin öğrenilme 

asırlarıdır. Devlet dili olarak Farsçayı benimseseler de Anadolu 

Selçuklu Sultanlarının varlığı Türklüğün ve Türkçenin Anadolu’da 
teminatı olurlar. Bu dönem aynı zamanda Anadolu'daki Türkler için 

temel dinî kavramların öğrenilmesi ve tasavvufun yayılması açısından 

da önemlidir. Türk dili köklü bir yazı diliyle Anadolu Türkçesine 
dönüşürken bu asırlarda dinî ve tasavvufî kavramlarla da tanışır. Bu 

tanışmada temel dinî kavramlar Türkçeye Arapçadan değil Farsçadan 

girerler. Sonrasında Selçuklu Sultanları gibi Farsçaya hâkim olmayan 

Türk beyleri âlimlerden Arapça ve Farsça önemli eserlerin Türkçeye 
tercüme edilmesini isterler. Bu yönüyle bu yüzyıllar, Anadolu'da Oğuz 

Türkçesine dayalı bir Türk yazı dilinin kuruluş ve tutunma asırları 

olmuştur. Dil tarihinde Eski Anadolu Türkçesi diye adlandırılan 14 ve 
15. Yüzyıllarda özellikle Arap ve Fars sahasından pek çok eser telif-

tercüme yoluyla sade bir Türkçeye aktarılmıştır. Bu eserler arasında 

Arapçadan aktarılan Kur’an ve tefsir tercümeleri gibi dinî nitelik 

gösteren metinler kadar, Fars sahasından da daha çok mesnevi nazım 
şekliyle yazılan iki kahramanlı aşk hikâyeleri, ahlak kitapları ve 

tasavvufî eserler ön plana çıkmaktadır. Bu aktarımlardaki telif - 

tercüme sözünden de anlaşılabileceği gibi klasik metinlerdeki tercüme 
anlayışını bugünün modern tercüme anlayışından ayrı düşünmek 

gerekir. Bu tercümelerin bir bölümü kelime kelime tercümelerdir. 
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Önemli bir kısmı da ilavelerle, çıkarmalarla ya da orijinal metnin 

yorumlanmasıdır. Bu tercümelerin bazıları ise sadece konu aktarımıdır. 

Bu yüzden bunları adaptasyon ya da yeniden yazım olarak adlandırmak 
uygun olacaktır.  

Diller ve edebiyatlar arasındaki ilişkide komşuluk bazen yakın bir 

akrabalıktan öteye geçer. Bu Farslar ve Türkler arasındaki ilişkide de 

bu böyle olmuştur. Tarih boyunca bu iki millet Türk saraylarının ve 
bazen de Fars saraylarının yönetimi altında birlikte yaşarken siyasî 

ilişkiler gerildiğinde edebî ilişkilerde bir ayrışma meydana gelmiştir. 

Örneğin, Safevi-Osmanlı gerilimi kültürel ve edebî ilişkileri de 
etkilemiştir. Anadolu Beylikleri döneminde temel dinî ve edebî 

eserlerin Türkçeye ilk tercümeleri neredeyse tamamlanmış, 15. 

yüzyılda model metni aştığını iddia eden yeniden yazmalar, Farsçadan 

yapılan çevirilerde ortaya çıkmaya başlamıştır. 16. Asırda İran 
Edebiyatından sadece konuların alındığını ve 17. Asırdan itibaren ise 

artık konuların bile alınmasından kaçınıldığını ve yerli konulu 

mesnevileri görmeye başlarız. Önceleri İranlı şairlerle rekabet etme 
arzusunu dile getiren Türk şairleri için 16. yüzyıldan sonra Fars şiiri o 

kadar da büyük değildir. Artık bu asır dünya tarihinde olduğu kadar 

edebiyatta da Türklerin asrıdır. 17. Yüzyıla gelindiğinde Türk şairleri 
artık kendi hikâyelerini anlatmak isterler, Fars şiirini, şairlerini 

beğenmezler, Fars edebiyatı kaynaklı konuları terk etmeye başlarlar. 

İşte, 17. yüzyıl şairlerinden Nâbî’nin: 

Nâbî ile ol âfetin ahvâlini nakl et 
Efsâne-i Mecnûn ile Leylâ’dan usandık   (Bilkan 1993: 676) 

beytiyle dile getirdiği bıkkınlık bu türdendir. Nâbî artık Leylâ ile 

Mecnûn hikâyesini değil kendi hikâyesini anlatmak istemektedir. Yine 
Atâyî: 

Eskimişdir güzelim kıssa-yı Kays u Vâmık 

Kendimizden yeni efsâneler îcâd edelim (Karaköse 2017: 166) 

derken “yeni efsâneler îcâd” etmek derdindedir. 

Bu yüzyılda Farsça metinlerle Sebk-i Hindi üzerinden yeni bir ilişki 

kurulur ama artık eski beğeniler bitmiştir. Sebk-i Hindi, dilde, üslupta 

yenilik arayan Türk şairi için kurtarıcı olmuştur. 18. yüzyıl Sebk-i Hindi 
etkisinin devam ettiği ancak Türk Edebiyatında yerelleşmenin başladığı 

bir zaman dilimidir.  

Bu yazıda Türk edebiyatının Fars edebiyatı etkisinin en fazla olduğu 
düşünülen ön klâsik devresi şiirine divanlardaki şiirler üzerinden 
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yaklaşılacaktır. Elbette ön klâsik dönemde Fars şiirinin Türk şiirine en 

önemli etkisi mesnevi sahasında olmuştur. Türk edebiyatının 14 ve 15. 

yüzyıllarına şiir açısından bakıldığında mesnevilerin öne çıktığını 
görürüz. Bu yüzyıllara “mesnevi yüzyılları” demek abartma 

olmayacaktır. Bununla birlikte özellikle mesnevi sahasındaki ilişkilere 

Âmil Çelebioğlu’nun Sultan II. Murad devri mesnevileri hakkındaki 

çalışması (1999), Sadık Yazar’ın Anadolu sahası tercüme ve şerh 
geleneği hakkındaki doktora tezi (2011) ve Ahmet Kartal’ın mesneviler 

hakkındaki kitabı (2013) ışık tutmaktadır.  

Klâsik Türk Edebiyatında Fars edebiyatı şairlerinin ve eserlerinin bir 
kısmı diğerleri arasında temayüz etmiş, kanon temsilcisi olmuşlardır. 

Bu kanon, büyük ölçüde Türk hükümdarlarının, âlim ve bürokratlarının 

zevkleri tarafından belirlenmiştir. Elbette bu seçimde bazı kriterler 

olmalıdır. Bu seçimde bazı belirleyiciler de etkilidir.  

Mesnevî örnekleri üzerinden baktığımızda Türk şairlerinin tercüme ve 

şerh yoluyla aldıkları metinlerde Fars edebiyatının büyük şairleriyle 

Türk edebiyatında önemli kabul edilen şâirler farklıdır. Mesela Seyyit 

Yahya, Mirzâ Sâdık, Rûdekî, Keykâvus, Dakikî bizim şairlerimiz 

üzerinde Fars şiiri içinde etkili oldukları kadar iz bırakmamışlardır. 

Nef'î’nin adını büyük şair diye andığı Kâşânî bile bizim şiirimizde çok 

anılmaz. Elbette bu dikkatlerimizin bir temele oturması gerekir. Bu 

amaçla 14 ve 15. yüzyıldan seçtiğimiz divanlarda Fars şairlerinin 

isimlerini aradık. Türk edebiyatında Fars edebiyatından hangi şairlerin 

okunduğu, kimlerin zirve olarak kabul edildiği ve neden o şairler 
üzerine yoğunlaşıldığını tam olarak anlamak için benzer taramaların 

daha sonraki yüzyıllara ait divanlarda yapılması zamanla değişen 

kanonu görmemiz açısından da önemlidir.  

Bu çalışmada taranan dîvânlar şunlardır:  

14. yüzyıl: Ahmedi (ö. 815/1412-13), Kadı Burhâneddin (ö. 800/1398), 

Nesîmi (ö. 820 / 1417 [?]). 

15. yüzyıl: Ahmed Paşa (ö. 902/1496-97), Necâtî (ö. 914/1509), Şeyhî 
(ö. 832/1429’dan sonra), Mihrî Hatun (ö. 917/1512’den sonra), Avnî 

(II. Mehmed) (ö. 886/1481), Mesihî (ö. 918/1512’den sonra). 

Divanlarda hangi Fars şâirlerinin hangi sıklıkla hangi şairler tarafından 
anıldığı sonda bir tabloyla gösterilmiştir. Bu tabloda görülebileceği 

gibi, 14 ve 15. yüzyıl divanlarında en çok zikredilen isim Selmân-ı 

Sâvecî’dir. Selmân seçtiğimiz divanlarda 42 kere geçmektedir. Fars 

şâirleriyle üstünlük davası güden ve en çok isim anan şâir ise 
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Ahmedî’dir. Ahmedî en çok Selmân’dan bahsetmiştir. Ahmedî, 

divanında Selmân’ı 19 beyitte 21 kez anar. Bunlardan dördü kasidede, 

diğerleri gazeldedir1. Kasidelerde: 24: VI/50, 139: LV/26, 176: 
LXIX/8, LXXI/41. Gazellerde: 184, 225: 16/9 (2), 375: 242/7 (2), 379: 

248/9, 393: 276/9, 421: 332/7, 516: 521/66, 521: 532/9, 532:54/10, 537: 

565/7, 538: 567/7, 552: 598/9, 584: 663/8, 585: 685/7,  616: 725/8, 618: 

732/8. 

Ahmedî, yukarıda referansları verilen beyitlerde şiirdeki kabiliyetinin 

Selmân’ı aştığını söyler. Övgü söylediğinde Selmân’ı mat eylediği, 

gazel söylediğinde Sa’dî’yi dilsizleştirdiği iddiasındadır: 

Selmânı mât kıluram idicegez senâ  

Sa’dîyi lâl eylerem eydicegez gazel   (Akdoğan 139: LV/26) 

Ona göre Ahmedî divan yazdığından beri Selmân ve Sa’dî’nin defteri 

dürülmüştür: 

Yazalı Ahmedî dîvânı nakşın  

Dürildi defter-i Selmân u Sa’dî (Akdoğan 595: 685/7) 

Ahmedî’nin şiirlerinde andığı ve üstünlük yarışına girdiği diğer isimler 
Sa’dî, Attâr, Enverî ve Hâce Hâfız’dır. Bununla birlikte bu şairler, 

Selmân ile mukayese edildiklerinde Ahmedî’nin şiirinde çok az ve 

bazen de Selmân ile bağlantılı olarak yer bulurlar. Bir fikir vermesi 
açısından Ahmedî’nin şiirinde yer verdiği diğer şâirleri de 

örnekleyelim. 

Ahmedî, Sa’dî’den 5 beyitte bahseder. Bunlardan biri kasidede (139: 
LV/26), dördü gazeldedir 504: 498/6, 519: 528/7, 534: 559/9, 585: 

685/7). Ahmedî gazellerinden ikisinde birer beyitte Sa’dî ünlü eseri 

Bostan ile zikredilmiştir. Ona göre onun divanı Sa’dî’nin Bostân’ını 

aşmıştır. Şâir her iki beyitte de “bostan” kelimesini iki anlamlı olarak 
kullanmıştır. Örneklenen ikinci beyitte “gülistan” kelimesi de 

tevriyeyle hem gül bahçesine hem de Sa’dî’nin eserine gönderme yapar. 

Gülistânın Sa’dinüñ yil aldı Büstân’ını seyl  

Ahmedî nakş ideliden işbu dîvân suretin  (Akdoğan 504:498/6) 

(Ahmedî bu dîvânını nakşedeli Sa’dî’nin Bostan’ını sel aldı.) 

1 Şiir numaraları verilirken alıntı yapılan kaynaktaki sayfa numaralarından sonraki ilk 

rakam şiir sırasını, (/) işaretinden sonraki rakam beyit numarasını, beyit numarasının 
yanında ( ) işareti ile gösterilen rakam da şâirin adının beyitteki tekrar sayısını ifade 
etmektedir. 
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Gül-istânını görse-y-idi benüm dîvânumuñ Sa’dî  

Diye-y-di Ahmedî revnak giderdi Bû-sitânumdan  (519: 528/7) 

(Sa’dî benim divanımın gül bahçesini görseydi Bostan’ımdan parlaklık 

götürdü derdi.) 

Ahmedî’nin üstünlük yarışına girdiği bir diğer isim Ferîdüddîn 
Attâr’dır. Attâr ikisi kasidede ikisi gazelde 4 beyitte anılır (60: XXII/3, 

184: LXXI/41, 534: 559/9, 584: 663/8). Bunlardan bir beyitte Attâr ünlü 

eseri Mantıku’t-Tayr ile birlikte anılır. Şâirin Attâr’ı konu ediş tarzı 

yine üstünlük iddiasıyladır.  

Enverî, Ahmedî’nin andığı bir başka şâirdir. İki beyitte anılır (24: 

VI/50, 389: 268/7). Ahmedî, Enverî ile birlikte Hâce Hâfız ve Selmân’ı 

da anarak onların nazım ve nesirdeki maharetlerinden dolayı kendisini 
kıskandıklarını söyler: 

Hoş dut ol kuluñı kim hem fazl u nazm u nesrde   

Gaşn iderler Enverî vü Hᵛâce vü Selmân aña  (24: VI/50) 

Ahmedî ancak Enverî’ye benzetilebileceği kanaatini dile getirirken ona 

olan beğenisinin de ipucunu verir: 

Yüzüñi vasf idicek Ahmedînüñ  

Sözini işiden dir ki Enverîdür (Akdoğan 389: 268/7) 

(Ahmedî’nin yüzünü vasf edeceklerinde, onun sözünü işitenler 

Enverî’dir –parlaktır- derler.) 

Ahmedî Divanı’nda Hâfız, Hâce adıyla anılır. Hâfız-ı Şîrâzî, 

Ahmedî’de 1 kaside, 4 gazel, toplam 5 şiirde zikredilir (24: VI/50, 393: 
276/9, 521: 532/9, 537: 565/7, 552: 598/9). 

Ahmedî’nin divanında en yüksek frekansla yer verdiği Selmân, taranan 

diğer divanlarda da en çok kullanılan isimdir. Selmân’ı, Kadı 
Burhâneddin 5, Nesîmi 1, Ahmed Paşa 4, Necâtî 3, Şeyhî 3, Mihrî 

Hatun 2, Avnî (II. Mehmed) 1 ve Mesihî 2 kere anar (Ergin 1980, Tarlan 

1992, Yılmaz 2015, Ayan 2002, Biltekin 2018, Doğan 2018, Arslan 
2018, Mengi 2020). Taranan divanlarda Selmân toplam 42 defa 

geçmektedir . Selmân’ı takip eden ikinci ismin 18 kullanımla Sa’dî 

olduğu düşünülürse, Türk şâirlerinin ön klâsik dönemde Selmân’ı ne 

kadar önemli bulduğu açıkça görülecektir. Yine mesnevî sahasında ilk 
sıralarda ismi anılan Attâr’a 14 ve 15. yy. Türk şâirleri divanlarında 

Selmân kadar itibar etmemişlerdir. Attâr taranan divanlarda sadece 7 

defa anılmıştır.  
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Selmân’ı Türk şâirleri arasında bu kadar muteber kılan nedir? Acaba 

Selmân’ın bir Türk yerleşmesi olan Sâve şehrinden bir Türk olması 

onun Farsçasını Türk zevkine mi yaklaştırıyordu yoksa bir Türk 
Farsçası mıydı? Bu konular üzerinde çalışmamız gerekiyor.  

Fars şiirinde öne çıkan isimlerin de birçoğunun Türk asıllı, Türk 

saraylarına şiir sunmuş ve Türk hâkimiyetinde yaşamış olması ya da 

Türk sultanlarına muhalefet geliştirmemiş olmasının değerlendirilmesi 
gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz.  

Sonuç olarak; 14 ve 15. yüzyıl divanlarında adı geçen ve kendisine atıf 

yapılan Fars şâirlerinin biyografileri ve eserlerinin niteliği bize onların 
Türk edebiyat kanonuna girmeleriyle ilgili bazı önemli ipuçları 

sunmaktadır. Her şeyden önce bu şairlerin şiirdeki başarısı kanon 

temsilleri açısından bir gerek şarttır. Bununla birlikte başka bazı 

belirleyiciler de vardır. Kanımızca bu belirleyiciler şunlardır: 

1. Türk olmak ya da Türk soylu bir aileden gelmek,

2. Eserlerini Türk sultanlarına Türk hâmilere sunmak,

3. Sunni mezhepten olmak ya da Sunnîliğe muhalif bir tavır
almamış olmak,

4. Türk hâkimiyetinde yaşamış olmak.

İran coğrafî konumu, sosyo-kültürel yapısı ve özellikle tarihsel durumu 
itibarıyla Türklerden ayrı düşünülmemesi gereken bir bölgedir. Türk 

asıllı ve Türk zevkine göre şiir yazan şâirleri göz önüne alarak Fars 

Edebiyatı ve Farsça Edebiyat terimlerini tartışmaya devam etmeliyiz. 

Bunun için Fars Dili ve Edebiyatı Bölümlerine, Klasik Türk Edebiyatı 
genç araştırmacılarına büyük iş düşmektedir. Bu alanda mukayeseli 

çalışmalara ihtiyaç vardır. Ancak bu çalışmalar her bir eser açısından 

yapıldığında mesele tüm boyutlarıyla görünür olacaktır.  
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Firdevsî (ö. 411/1020 [?]) 1 1 

Senâî (ö. 525/1131 [?]) 1 1 

Enverî (ö. 585/1189 [?]) 2 1 3 

Hâkânî-i Şirvânî (ö. 595/1199) 1 1 

Zâhîr-i Fâryâbî (ö. 598/1201) 1 1 

Nizami-i Gencevî (ö. 611/1214 [?]) 1 1 

Ferîdüddîn Attâr (ö. 618/1221) 4 1 1 1 7 

Sa’dî-i Şirâzî (ö. 691/1292) 5 3 2 1 4 1 2 18 

Hâcû-yı Kirmânî  (ö. 753/1352) 1 1 

Selmân-ı Sâvecî (ö.778/1376) 21 5 1 4 3 3 2 1 2 42 

Hâfız-ı Şîrâzî (ö. 792/1390 [?]) 5 5 

Kemâl-i Hocendî (ö. 803/1401) 2 4 1 1 8 

Molla Câmî (ö. 898/1492) 1 1 

TOPLAM 37 14 3 10 9 6 2 4 5 90 
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HÂTİF-İ İSFAHÂNÎ'NİN TERCÎ-İ BENDİ VE ALİ NİHAD 

TARLAN TERCÜMESİ 

Raşit Çavuşoğlu 

Giriş 

Fars edebiyatının meşhur şairlerinden olan Hâtif-i İsfahânî, XVIII. asrın 
ilk yarısında İsfahan’da doğmuştur.1 Şairin ailesi, Hz. Hüseyin 

soyundandır ve Safevîler devrinde Urdûbâd şehrinden İsfahan’a 

yerleşmiştir. Matematik, felsefe ve tıp ilimlerini tahsil eden Hâtif-i 
İsfahânî, ilim tahsiline başladığı dönemden hayatının sonuna kadar, 

devrin önde gelen şairleri Muhammed Takî Sahbâ, Lutf Ali Beg Âzer 

ve Süleyman Sabâhî ile birlikteliğini devam ettirmiştir. Tercî, kaside, 

gazel, kıt’a, rübâî ve Arapça şiirlerinden oluşan Dîvân’ında yer alan 
tasavvuf konulu tercî-i bendi ile büyük şairler arasında yer almıştır 

(Karaismailoğlu, 1997: XVI/467). Yaşadığı dönemde etkili olan Hint 

üslûbuna rağmen Hâfız ve Sa’dî’nin de temsilciliğini yaptığı Horasan 
tarzına geri dönüşü benimseyen ve sonraları Bazgeşt-i edebî “Edebî 

dönüş” adıyla maruf ekolün içerisinde yer almıştır (Çelik, 2016: 7; 

Kanar, 1999: 197). Arapça ve Türkçeyi de öğrenen Hâtif-i İsfahânî, 
sade ve tasannusuz bir üslûba sahiptir. Şiirleri, XVIII. asır Fars dilinin 

en güzel manzumeleri arasında sayılmaktadır (Karaismailoğlu, 1997: 

XVI/467; Yaylalı, 2016:114). Hâtif-i İsfahânî, tasavvufî terimleri açık 

ve anlaşılır biçimde kullandığı gibi, vahdet-i vücûd anlayışı ile dinî 
çoğulculuğu daha sarih biçimde dile getirmektedir (Harircî, t.y: 23-24; 

Chittick, 2003: 423-428). 

Seyyid Ahmed Hâtif-i İsfahânî’nin, beş bendden oluşan, tasavvuf 
konulu ve lirik tercî-i bendi, tevhid türünün en güzel örneklerinden biri 

kabul edilmektedir. Eser, telif edildiği dönemi ve coğrafyayı aşarak ilmî 

ve edebî çevrelerde örnek bir manzume olmayı başarmıştır. İslam’ın 

özü olan tevhidi işleyen edebî eserlere, diğer edebî türlere nazaran daha 
çok ilgi gösterildiği bilinmektedir.2 Hâtif-i İsfahânî’nin tercî-i bendi, 

tevhid türünü ele alması ve edebî yönden başarılı bulunması nedeniyle 

pek çok müellife örneklik teşkil etmiştir. Telif edildiği dönemi takiben 
henüz XIX. asrın başlarında Fransızca ve Almancaya tercüme edilmiş, 

 Doç, Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İslamî İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi. 
1 Hâtif-i İsfahânî’nin hayatı ve eserleri hakkında geniş bilgi için (bk. Safâ, and EIr., 

2003: XII/54-55, İsfahânî, 1375, 18-23; Karaismailoğlu, 1997: 467-468; Massé, 1986, 
III/273; Muhammed Rıza Şems-i Erdegânî vd.,1391: II/3506). 
2 Tercî-i bendin konusu, edebî özellikleri ve üslûbu hakkında geniş bilgi için (bk. 
Keremî, 1389:1-20; Yaylalı, 2016: 115). 
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böylece Avrupa’da tanınmaya başlamıştır (Safâ, 2003: 54-55). Sonraki 

asırda İngilizce, İtalyanca ve Boşnakçaya da tercüme edilen tercî-i 

bend, türü ve edebî değeri bakımından Türk edebiyatında da ilgi gören 
eserler arasındaki yerini almış ve eserin manzum ve mensur Türkçe 

tercümeleri yapılmıştır. 

Çalışmamızın temelini teşkil eden Ali Nihad Tarlan’ın tercî-i bend 

tercümesi ilk defa 1919 yılında Müşâhede mecmuasında üç sayı hâlinde 
tefrika edilmiştir.1 Aynı tercî-i bend tercümesi, yayımlandıktan on altı 

yıl sonra bu defa Amasya Müftüsü Mehmed Sabrî Yetkin’in (ö. 1963)2 

şiir, hâtıra ve çeşitli notlarını ihtiva eden Kefe-i Sabrî adlı el yazması 
defterinde de yer bulmuştur (Yetkin, 1935:19b-23b). Mehmed Sabrî 

Yetkin, A. Nihad Tarlan’ın tercî-i bend tercümesini 1935 yılında 

istinsah etmiş ve Tarlan’ın 1919 yılında yaptığı mensur tercümeyi kendi 

yorum ve ifadeleriyle âdetâ yeniden kurmuştur (Yetkin, 1935: 23b).  

1. Hâtif-i İsfahânî’nin Tercî-i Bendine Yapılan Tercümeler

Telif edildiği XVIII. asırdan günümüze kadar pek çok kez mensur ve 

manzum tercümesi yapılan Hâtif-i İsfahânî’nin tevhidi, tasavvufî 
muhteva ve külfetli olmayan bir üslupla kaleme alınmıştır (Yaylalı, 

2016: 115). Zahmetsiz ve samimi üslûbu ile kendinden önce tevhid 

konusunu işleyen şairlerin kavram ve remizlerinin de tesiriyle vahdet-i 
vücûd eksenli bir tevhid hüviyeti taşıyan Hâtif-i İsfahânî’nin tercî-i 

bendi, telif edildiği asrı takiben Şarkiyatçı ve İranologların dikkatini 

çekmiştir.  

Meşhur tercî-i bend XIX. asrın başlarında, ilk defa, J.M. Jouannin ve 
Ch. Defrémery tarafından Fransızcaya tercüme edilmiştir. J. M. 

Jouannin, 1811’de Fundgruben des Orients’de (Şarkın Hazineleri)3 

“Odes Mystiques de Seyd-Ahmed-Hâtif” başlığı altında tercî-i bendin 
ilk iki bendinin mensur tercümesini yapmıştır. Giriş kısmında Hâtif-i 

İsfahânî’nin biyografisine yer veren yazar, tercî-i bendde öne çıkan 

tasavvufî kavram ve remizlere de kısaca temas etmiştir. Yazar, tercî-i 

1 Müşâhede mecmuası sayıları için (bk. Ali Nihad, 1335/1919:235-237; Ali Nihad, 
1335/1919: 28-30; Ali Nihad, 1335/1919: 69-71). 
2 Amasya Müftüsü Mehmed Sabrî Yetkin’in hayatı ve eserleri hakkında geniş bilgi için 
(bk. Çavuşoğlu, 2019: 74-81).  
3 Bir Şarkiyat dergisi olarak 1809-1822 yılları arasında Alman Müsteşrik ve Tarihçi 

Joseph von Hammer tarafından Viyana’da çıkarılan mecmuanın Almanca, Fransızca ve 
Arapça olmak üzere birbirini takip eden üç farklı unvan sayfası bulunmaktadır. 
Dolayısıyla dergi, “Fundgruben des Orients / Mines de l’orient / Maḫzenü’l-künûzi’l-
meşriḳıyye ve maʿdinü’r-rumûzi’l-ecnebiyye” şeklinde üç farklı dille 
isimlendirilmektedir. Geniş bilgi için (bk. Beydilli, 2020: (Ek-)I/457-460. 
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bendin Farsça aslını verdikten sonra birinci ve ikinci bendlerin altına 

Fransızca tercümelerini yerleştirmiştir (Jouannin, 1811:II/307-311). 

Jouannin, tercî-i bendin diğer üç bendinin tercümesine sonraki sayıda 
devam edeceğini not ettiği hâlde1 bu amacını gerçekleştirememiştir. 

Fundgruben des Orients’in 1813’te yayımlanan 3. cildi ve devamındaki 

sayılarında tercümenin devamı bulunmamaktadır.2    

J. M. Jouannin, Aralık 1827’de tercî-i bendin ilk iki bendini yeniden 

tercüme etmiştir. Yazar, tercümesinin giriş kısmında Seyyid Ahmed 

Hâtif-i İsfahânî ve ünlü tercî-i bendi hakkında verdiği malumatın 
devamında, tercî-i bendin tasavvufî muhtevasını da işlemiştir. 

Jouannin, tevhid manzumesinde öne çıkan ve tercî-i bendin klasik 

eserler arasında yer almasını sağlayan tasavvufî kavram ve 
metaforlardan; pîr, muğ, muğzâde, mûbed, sâkî ve mutrib gibi 

kavramları izah etmiştir. Doğu’nun kavramlarını bir Şarkiyatçı gözüyle 

ele alan J.M. Jouannin, ikinci tercümesinde bazı kelime ve kavramları 

değiştirmiş ve bazı beyitlerin tercümesini ise yeniden kurmuştur 
(Jouannin, 1827: XI/344-355). Yazar, her bendin sonunda tekrar eden 

vasıta beyitlerinin tercümesinde ise, birkaç ana kavramı farklı sözcükle 

tercüme etme dışında, köklü bir değişikliğe gitmemiştir (Jouannin, 
1811: II/ 309-312; Jouannin, 1827: XI/347-355). Yazarın 1811’de 

Fundgruben des Orients’de yayımlanan tercümesinin ilk iki bendinin 

sonundaki vasıta beyitleri, ikinci vasıta beytindeki “Oui: evet” kelimesi 

dışında, aynı cümlelerle verilmiştir:   

ی هست و هيچ نيست جز اوکه يک  

 وحده الاله االهو

“Il est unique, il n’y a rien que Lui, Lui seul existe, il n’y a de Dieu que 

Jehowa.” (Jouannin, 1811: II/311). 

“Oui, il est unique, il n’y a rien que Lui; Lui seul existe, il n’y a de Dieu 
que Jehowa” (Jouannin, 1811: II/312). 

J. M. Jouannin 1827’de yayımlanan ikinci tercüme denemesinde ise 

tercî-i bendin ilk iki vasıta beyti, anlam bakımından aynı olmakla 

birlikte, 1811’de yaptığı tercümesine göre kısmen değişmiştir: 

1 J.M. Jouannin’in tercî-i bend tercümesinin devamını bir sonraki sayıda 

yayımlayacağına dair ifadesi şöyledir:  “Les trois odes suivantes paraitront dans le 
procrain Cahier.” (Bk. Jouannin, 1811: II/312). 
2 Derginin tam sayı dosyası için (bk. Fundgruben des Orients, 1813: III/1-384).   
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 که يکی هست و هيچ نيست جز او

 وحده الاله االهو

“Il est unique, il n’y a rien que Lui; Lui seul existe; il n’y a de divinite 
que Jehowa (Hou).” (Jouannin, 1827: XI/349). 

“Oui, il est unique, il n’y a que Lui; Lui seul existe; il n’y a de divinite 

que Jehowa.” (Jouannin, 1827: XI/353). 

Fransız Şarkiyatçı Charles François Defrémery, Journal Asiatique’te 
1856’da yayımlanan makalesinde Hâtif’in tercî-i bendinin son üç 

bendini Fransızcaya tercüme etmiştir. Defrémery, “Trois Odes 

Mystiques du Seiyd Ahmed Hatif D’Ispahan” başlığıyla yayımladığı 
çevirisine, J.M. Jouannin’in tercî-i bendin ilk iki bendine yaptığı 

tercümesinden övgüyle söz ederek başlamıştır (Defrémery, 1856: 

VII/130). Defrémery’nin makalesinin giriş kısmındaki ifadelerinden, J. 

M. Jouannin’in tercî-i bendin kalan üç bendinin Fransızcaya tercüme 
edilmesi ve yarım kalan işin tamamlanması hususunda Defrémery’e bu 

salahiyeti verdiği anlaşılmaktadır. Defrémery, 1856 yılında yazdığı 

makalesinde, J. M. Jouannin’den övgüyle söz eder. Bir bakıma 
Jouannin’in yarım bıraktığı Fransızca tercî-i bend tercümesini 

tamamlamayı vazife addetmiş gibidir.1 Defrémery, J.M. Jouannin’in 

tercî-i bendin ikinci bendi sekizinci beytini, muhtemelen okuduğu 
nüshadan kaynaklanan zorluk sebebiyle, “be” ön ekini eksik yazdığını 

ve söz konusu mısrada veznin aksadığını belirterek manzumeye olan 

vukufiyetini ortaya koymuştur. 

Defrémery’nin metni: 
 .(Defrémery, 1856: VII/133) ”ره بوحدت نيافتن تا کی“  

J.M. Jouannin’in metni: 

 .(Jouannin, 1827: XI/354) ”ره وحدت نيافتی تا کی“  

Defrémery, söz konusu mısrada ortaya çıkan okuma hatasını mezkur 

yazma nüshaya yönlendirerek selefi J.M. Jouannin’in mısrayı eksik 

yazmasından kaynaklanan yanlışlığın muhtemel sebebini fizikî şartlara 
bağlamıştır (Defrémery, 1856: VII/133). Fransız Şarkiyatçı, bununla 

ilmî çalışmalarda benzer konuları çalışan yazar ve araştırmacıların, 

yanlış okuma ya da başvurulan nüshaya bağlı hatalı okumalara karşı 

takınmaları gereken tavrı da göstermek istemiş olmalıdır. 

Tercî-i bendin son üç bendini Fransızcaya tercüme eden Defrémery, 

manzumenin ilgili bendinin Farsça aslını yazdıktan sonra akabinde 

                                                
1 Geniş malumat için (bk. Defrémery: 1856: VII/130). 
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mensur Fransızca tercümesini vermiştir. Tercî-i bendin tekrar eden 

vasıta beyti üçüncü bendin sonunda, dördüncü ve beşinci bendlerin 

sonunda, Farsça aslı aynı olmasına rağmen, Fransızcaya birbirinden 
farklı cümleler kurularak tercüme edilmiştir. Bu tercih, tercüme edenin 

tasarrufu olduğu kadar, her bendin sonunda tekrar eden vasıta 

beyitlerinin bağlı bulundukları bendin son birkaç beyti ile olan 

ilişkisine de bağlıdır: 

 که يکی هست و هيچ نيست جز او

 وحده الاله االهو

“Dieu est unique; il n’y a pas d’autre Dieu que lui!” (Defrémery, 1856: 
VII/137). 

“Quil est unique et qu’il n’y a pas d’autre Dieu que lui.” (Defrémery, 

1856: VII/140). 

“Il (Dieu) est unique, aucun autre Dieu que lui n’existe.” (Defrémery, 
1856: VII/146). 

Defrémery, Hâtif’in tercî-i bendini Fransızcaya tercüme ettiği 

pasajlarda manzumede öne çıkan tasavvufî kavram ve remizleri 
açıklamayı da ihmal etmemiştir. Mey, kadeh, sâkî, mutrib, sâlik, ehl-i 

sülûk, merd-i râh, merd-i Hudâ, vücûd-ı mutlak ve pîr gibi kavramların 

izah ve örneklendirmesinde; Ferîdüddîn-i Attâr’ın (ö. 618/1221) Pend-
nâme’si, Sa‘dî’nin (ö. 691/1292) Bostân’ı, Şebüsterî’nin (ö. 720/1320) 

Gülşen-i Râz’ı ve Hâfız-ı Şîrâzî’nin (ö. 792/1390 [?]) Dîvân’ından da 

yararlanmıştır. (Defrémery, 1856: VII/135, 136, 140, 143, 144, 145).   

Hâtif-i İsfahânî’nin tevhid konulu ve tasavvufî remizlerle örülü tercî-i 
bendinin manzum Almanca tercümesi ise, Ottocar Maria Schlechta von 

Wschehrd tarafından 1850 yılında “Ein Mystisches Gedicht von Seid 

Hatif Isfahani” başlıklı bir makale ile yayımlanmıştır (Wssehrd, 1851: 
V/80-89). Yazar, Hâtif-i İsfahânî ve tercî-i bendi hakkında muhtasar bir 

malumat verdikten sonra “Tercî-i bend-i Seyyid Ahmed Hâtif-i 

İsfahânî” başlığıyla manzumenin Farsça aslını vermiş ve her bendin 
altına da Almanca manzum tercümesini yerleştirmiştir. Almanca tercî-

i bend tercümesini İstanbul’da tamamlayan yazar, tercî-i bendin tekrar 

eden vasıta beytinin beş tekrarından dördünü aynı ifadelerle vermiş, 

dördüncü bendin sonunda tekrar eden vasıta beytini ise, beytin anlamı 
değişmeyecek şekilde, bir kelime değişikliği ile tercüme etmeyi tercih 

etmiştir: 

 که يکی هست و هيچ نيست جز او

 وحده الاله االهو
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“Nur einer ist und Nichts als dieser Eine, 

Ein Einz’ger Gott, sonst keine Gottheit, keine!” (Wssehrd, 1851: V/84, 

86, 89). 
“Denn einer ist und Nichts als dieser Eine, 

Ein Einz’ger Gott, sonst keine Gottheit, keine!” (Wssehrd, 1851: V/87). 

Anlaşılır metaforik bir dili ve tasavvufî muhtevası ile temeyyüz eden 

Hâtif-i İsfahânî’nin tevhid manzumesi, Avrupa’da başta İslam kültürü 
ile ilgilenen Şarkiyatçı ve İranologların ilgisini çekmeye devam 

etmiştir. XX. asrın başlarında, İngiliz İranolog Edward Granville 

Browne, A Literary History Of Persia’nın IV. cildinde Hâtif’in tercî-i 
bendinin tamamını İngilizceye tercüme etmiştir (Browne,1959:IV/284-

297). Bugün, Asya ve Avrupa’da ilgili kesimlerce ezbere bilinen vasıta 

beyitlerinin İngilizceye manzum olarak tercüme edilmiş olması,  

Browne’nın tercümesini diğer mensur tercümelerden farklı kılmaktadır: 

 که يکی هست و هيچ نيست جز او

 وحده الاله االهو

“He is One and there is naught but He: 
There is no God save Him alone!” (Browne,1959:IV/293-297). 

İtalyan Şarkiyatçı Alessandro Bausani ise Hâtif-i İsfahânî’nin tercî-i 

bendinin ilk bendini İtalyancaya tercüme etmiştir (Bausani, 1960: 271-
272). XIX. asrında başlarından itibaren farklı dillere tercüme edilen 

Hâtif’in tasavvufî içerikli tercî-i bendi, edebî ve tasavvufî tesirini 

günümüzde de sürdürmektedir. Eser, Boşnak araştırmacı  Hamza 

Halitović tarafından Boşnakçaya tercüme edilmiştir. Hamza Halitović, 
“Tardžibend Hatifa İsfahanija” başlığıyla yayımlanan çalışmasında; 

Hâtif’in biyografisi, tercî-i bendin konu ve muhtevasına kısaca 

değindikten sonra tercî-i bendin Boşnakça manzum tercümesini 
vermiştir (Halitović, 2017: 75-81). Boşnakça manzum tercümede tercî-

i bendin tekrar eden vasıta beyti şu şekildedir: 

 که يکی هست و هيچ نيست جز او

 وحده الاله االهو

“On je Jedan, nema ništa osim Njega 

Nema drugog Boga do Njega Jednoga”1 

Son dönem Fransız Şarkiyatçılarından Guy Monnot, Islam et 
Religions’da Hâtif-i İsfahânî’nin tercî-i bendinin ilk iki bendini 

                                                
1 “O birdir, O’ndan başka hiçbir şey yoktur / O’ndan başka ilah yoktur.” 
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Fransızcaya tercüme etmiştir (Monnot, 1986: 90-92). Guy Monnot, 

Hâtif’in biyografisinden söz ettiği kısa girişin devamında meşhur tercî-

i bendin ilk iki bendinin mensur tercümesini yapmıştır. İlk iki bendin 
sonunda tekrar eden vasıta beyitlerinin tercümesi ise şöyledir: 

 که يکی هست و هيچ نيست جز او

 وحده الاله االهو

“Il n’est de Dieu qu’un, seul, nous n’adorons que Lui!” (Monnot, 1986: 
91-92). 

Hâtif-i İsfahânî’nin tercî-i bendi, Seyyid Hüseyin Nasr’ın; “Islam and 

the Encounter of Religions” başlıklı yazısında kendisine yer bulmuştur. 
Nasr’a göre, Hâtif-i İsfahânî, Hıristiyanlığın teslis doktrinini metafizik 

önemi içerisinde anlaşılması şartıyla, İlâhî birliğin bir tasdiki olarak 

görmektedir. Hâtif-i İsfahânî, bu bendde kilisede karşılaştığı Hıristiyan 

bir güzel üzerinden muhatabını vahdet yoluna çağırmaktadır. Şair, bu 
bendde Zât-ı Vahdâniyet’e teslis isnat etmenin yanlışlığından söz açar. 

Hıristiyan güzel ise tek olanın nûru ile “baba”, “oğul” ve “rûhu’l-

kuds”ten oluşan üç aynayı tenvir ettiğini, üçünün de ışığını bir olandan 
aldığını ileri sürer. Buna, üçünün de hammeddesi ipekten olan 

“ibrişim”, “perniyan” ve “perend” kumaşları örneğini verir. Bu 

kumaşların her biri farklı bir isim taşısalar da mahiyet ve özü itibariyle 
hepsi ipektir. Şâir, hayalinde canlandırdığı kilisedeki güzelle 

konuşurken kilise çanından şu sadâ yükselir: “Var olan birdir, O’ndan 

başka hîç bir şey yokdur. Vahdehû lâ şerîke illâ hû”. Nasr, örnek olarak 

gösterdiği tercî-i bendin ikinci bendinin İngilizce tercümesini de eserine 
almıştır. Tevhidi ele alan bir manzumede Müslüman bir şairin, diğer 

dinlerin inanç ve anlayışlarına dair unsurları kullanması, Seyyid 

Hüseyin Nasr’ın da dikkatini çekmiştir. Hâtif-i İsfahânî’nin tevhidi, 
edebî ve tasavvufî bir metin olarak birçok dile tercüme edilmesinin 

yanında sosyo-kültürel zeminde zengin içeriğiyle örnek bir eser hâline 

gelmiştir. Nasr, Hâtif-i İsfahânî’nin tercî-i bendini Farsça orijinali 
yerine, Edward G. Browne’nın İngilizce tercümesinden almayı tercih 

etmiştir (Nasr, 1972: 135-136). 

William C. Chittick, “The Pluralistic Vision of Persian Sufi Poetry” 

başlıklı çalışmasının Fars şiirinin çoğulcu vizyonunu irdelediği 
pasajlarında; Hâtif-i İsfahânî’nin tevhid temelli tercî-i bendini, dinî 

çoğulculuğa örnek bir metin olarak takdim etmektedir. Dinî 

çoğulculuğun sûfî bakış açısında mündemiç olduğunu vurgulayan 
yazara göre, Hâtif-i İsfahânî’nin tercî-i bendinin özellikle ikinci bendi 

dinî çoğulculuk anlayışının açık bir örneğidir (Chittick, 2003: 423-427). 
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Chittick, makalesinin sonunda, ileri sürdüğü çıkarımlarına delil teşkil 

ettiğine ve dinî çoğulculuğu işlediğinine kanaat getirdiği ikinci bendin 

İngilizce manzum tercümesini vermiştir. İkinci bendin tercümesinin 
birkaç beyti ile vasıta beytinin tercümesi şu şekildedir: 

With You, O Friend, I will never break my bond, 

though they cut me with sword, limb from limb. 
 

In truth, a hundred lives would be cheap 
If You were to give me half a sugar-smile. 
... 

‘If you are aware of Unity’s secret, 

Do not accuse us of unbelief. 
 

In three mirrors the eternal Beloved 
Threw the rays of his shining face. 
 

“Silk” does not become three 

If you call it parniyan, harir, and parand.’ 
 

We were having this talk when from the side, 

The church bell rang out in song, 
 

‘He is one, and there is nothing but He, 

He alone, no god but He.  (Chittick, 2003: 427-428). 

Telif edildiği yılları takiben XIX. asrın başlarında Fransızca ve 
Almancaya tercüme edilen Hâtif-i İsfahânî’nin tercî-i bendi, sonraki 

yıllarda İtalyanca, İngilizce ve Boşnakça gibi dillere de tercüme 

edilerek hem Doğu hem de Batı’da mühim addedilen eserler arasındaki 

yerini almıştır. Haklı ünü sayesinde ülkemizde de tanınan ve edebî 
muhitlerin ilgisini çeken tevhid konulu tercî-i bend, Türkçeye hem 

manzum hem de mensur olarak tercüme edilmiştir. 

Türk edebiyatında dönemin şairleri arasında haklı bir mevkiye ulaşan 
Hâtif-i İsfahânî’nin tercî-i bendi, kimi şair ve entelektüellerin dilinde 

âdetâ vird-i zebân olmuştur. Özellikle manzumenin; “Ki yekî hest hîç 

nîst cüz û / Vahdehû lâ ilâhe illâ Hû” şeklindeki vasıta beyti, Mehmed 

Akif’in dilinden düşürmediği beyitler arasında gösterilir (İz, 2014: 23-
24, 172).1 Galatasaray Lisesi’nde öğrenci olduğu dönemde hocalarının 

                                                
1 Başka bir çalışmada da Mehmed Akif’in, Hâtif-i İsfahânî’nin terkîb-i bendini ezbere 

bildiği, Akif’in dostu Eşref Edib’in kaleminden aktarılmaktadır. Burada kastedilen 
manzume Hâtif-i İsfahânî’nin meşhur tercî-i bendi olmalıdır. (Bk. Yakut, 2021: 62).  
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teşvikiyle yazdığı bir tevhidinde Tevfik Fikret de, Hâtif-i İsfahânî’nin 

yukarıdaki vasıta beytini tazmin ederek bir tevhid yazmıştır. Servet-i 

Fünûn edebiyatı ve modern Türk şiirinin tesisinde büyük tesiri olan 
Tevfik Fikret’in, Hâtif-i İsfahânî’nin tercî-i bendindeki vasıta beytini 

tazmin ettiği tevhidi, 1885’te Tercümân-ı Hakikat mecmuasında 

yayımlanmıştır:  

Ey meh-i enver-i sipihr-ârâ 
Lem’a-i rahmet-i Cenâb-ı Hudâ 

Zulmet-i şeb dokundu sevdâma 

Merhamet kıl şu kalb-i şeydâma 

Sevmiyor zulmeti dil-i zârım 
Olsa nûrun olur meded-kârım 

Neye eylersen istitâr eyle 

Bezm-i deycûru ihtiyâr eyle 

... 
Hâsılı âlem içre mevcûdât 

Hep şuûnât cümle meşhûdât 

Vahdet’in söylemektedir her an 

Eyleyip işbu beyti vird-i zebân 

Ki yekî hest hîç nîst cüz û 

Vahdehû lâ ilâhe illâ Hû 1 

Üsküp Rifâi Tekkesi şeyhi Sadeddîn Sırrî’nin Hâtif-i İsfahânî’nin tercî-
i bendine yaptığı Türkçe manzum tercüme, 1912 yılında Cerîde-i 

Sûfiyye’de yayımlanmıştır (Sırrî, 1912:3-4). Sadeddin Sırrî’nin 

manzum tercümesi, tercî-i bendin Farsça aslındaki gibi aruzun, 

fe’ilâtün / mefâ’ilün / fe’ilün vezniyle nazmedilmiştir. Sırrî’nin Cerîde-
i Sûfiyye’deki manzum tercümesi Adem Ceyhan’ın, Sadeddîn Sırrî’nin 

bazı şiir ve yazılarını ihtiva eden Gencîne adlı eserinde Lâtinize 

edilmiştir (Ceyhan, 2018: 110-117):  

Ey olan ‘âşıka yâr ü dil ü cân 

Dil ü cân ‘aşkına her dem kurbân 

Dil fedâdır sana, sensin dilber 

Cân fedâdır sana, sensin cânân 

1 Tevfik Fikret’in tevhid manzumesinin tamamı için (bk. Çitçi, 2013: 70-72). 
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Dili kurtarmak elinden müşkil 

Cân veriş pâyıne yoksa âsân 
 

Reh-i vaslında belâlar çokdur 

Aşkının derdine yokdur dermân  
... 

Ben de düşdüm o meyanda ser-mest 

Kalmadı zerrece akl ü iz‘ân 
 

Nice ta’rîf edeyim hâlimi âh 
Bunu tasvîre ki yokdur imkân 
 

Sırrıma erdi sadâ-yı tevhîd 

Geldi ikrâra ‘urûk u şiryân 
 

Birdir Allâh, ne var başka? Hep O 
Birdir O, gayrısı yok, illâ hû  (Ceyhan, 2018: 110-111)1 

Hâtif-i İsfahânî’nin tercî-i bendinin Türkçe manzum tercümelerinden 

biri de Rüştü Şardağ’a aittir (Şardağ, 1962: 32-44): 

Ey yolunda bu gönlü bağladığım 

Ey bütün varlığım, büyük aşkım 

Senin uğruna can feda olsun 

Çünki sensin canım, bütün varım 
Gönlü senden uzakta tutmak ne güç 

Ama emret yolunda can adarım 

 
Sana yaklaştıran yol, ayrı acı 

Aşkının derdi yaktı dermanım 

Kölenim, varlığın elinde senin 
Buyruğundan, sanır mısın saparım! 

Eğer arzun barışsa , işte gönül 

İsteğin yok savaşsa al canım 

Dün özümden geçip de aşkınla 
... 

  

                                                
1 Sırrî’nin manzum tercî-i bend çevirisinde Cerîde-i Sûfiyye’deki orijinal metin esas 
alınmıştır. Cerîde-i Sûfiyye’de beş bendden oluşan tercî-i bendin Türkçe manzum 
tercümesi, Adem Ceyhan’ın çalışmasında Lâtinize edilmiş metnin tamamı yer 

almaktadır. Burada tekrara düşmemek için tercî-i bendin tercüme edilen manzum 
metninin ilk bendinin başlangıcı ile sonundan birkaç beyitiyle manzumenin vasıta beyti 
verilmekle yetinilmiştir. 



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

 

513 

Gözüm ayinde bir pîr gördü 

Belde parlak kemerle, tam kuşanım 

Pek büzülmüş görünce bir köşede, 
Sordu: “Kimsin?” yavaşça davrandım: 

“Başı boş âşığım, karârım yok” 

Dedi: “Bir katıksız şarap sunalım.” 

Verdi songuç ateşli bir kadehi, 
Gitti baştan, akılla din; şaştım 

Yandı bir anda küfr ile iman 

Kirlerimden o lahza paklandım. 
Dille anlatmanın yok imkânı; 

Duydu bir ses apansızın kulağım. 

Bütün azam bu sesle ürperdi. 

Duydu toplar damar, atar damarım: 
 

Birdir Allah, yok O’ndan özgesi hû! 

Vahdehû lâ ilâhe illâ hû!   (Şardağ, 1962: 37-38). 

Son dönemde Hâtif-i İsfahânî’nin tercî-i bendi üzerine Yasemin 

Yaylalı’nın bir çalışması yayımlanmıştır. Yaylalı, tercî-i bendin mensur 

tercümesi ile birlikte manzumedeki tasavvufî kavramları izah ederek 
metni tahlil etmiştir (Yaylalı, 2016: 113-126).  

Azerî sahasında ise Selman Askerov, 1816 yılında tercî-i bendi yirmi 

üç sayfa hâlinde Türkçe açıklmasını yapmıştır. Tiflis’te basılan 

eserdeki tasavvufî kavramlar yazar tarafından şerh edilmiştir (İsfahânî, 
1375: 23).    

2. Ali Nihad Tarlan’ın Mensur Tercî-i Bend Tercümesi 

Ali Nihad Tarlan’ın, Müşahede mecmuasında A. Nihad imzası ile 
tefrika hâlinde yayımladığı Hâtif-i İsfahânî’nin tercî-i bend tercümesi 

üç sayıda tamamlanmıştır. Görebildiğimiz kadarıyla, Ali Nihad Tarlan 

ve eserlerine dair yapılan çalışmalarda tercî-i bend tercümesi üzerinde 
pek durulmamıştır. Ali Nihad Tarlan’ın 1919 yılında yaptığı tercî-i 

bend tercümesinin “A. Nihad” imzası ile yayımlanması ve sonradan 

alacağı “Tarlan” soyadının bu tercümede bulunmayışı, mezkur 

mecmuadaki mensur tercümeyi gözden uzak tutmuş olmalıdır. Son 
dönemde yapılan çalışmalardan birinde; Tarlan’ın, Hâtif-i İsfahânî’nin 

tercî-i bend tercümesinin 1920 yılında Düşünce mecmuasında 

yayımlandığı ifade edilmiştir (Bilgin, 2018: 39). Ancak daha önce de 
ifade edildiği gibi tercî-i bend tercümesi, Müşahede mecmuasında 1919 
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yılında üç sayı hâlinde tefrika edilmiştir. Tarlan’ın mensur tercî-i bend 

tercümesi, Düşünce mecmuasında yer almamaktadır.1    

22 Şubat 1919 tarihli Müşahede mecmuasında ilk bendi tefrika edilen 
ve devamındaki iki sayıda beş bendin tamamı yayımlanan mensur 

tercümenin yazma nüsha hâlinde tek parça tercümesi ise Amasya 

Müftüsü Mehmed Sabrî Yetkin’in Kefe-i Sabrî adlı çeşitli hâtıra, not ve 

şiirlerini ihtiva eden yazma defterinde yer almaktadır. Mehmed Sabrî 
Yetkin’in, Kefe-i Sabrî adlı defterinde kendi kaleminden çıkan 

şiirlerinin yanı sıra farklı şairlere ait manzumeler de bulunmaktadır. 

Çeşitli hatıra ve notlarla birlikte kimi zaman bir günlük gibi kullanılan 
defterde, Ali Nihad Tarlan’ın Hâtif-i İsfahânî’nin tercî-i bendine yaptığı 

mensur tercümesi 13.07.1935 tarihiyle kaydedilmiştir.  

Her iki tercî-i bend tercümesinde de serbest tercüme metodu tercih 

edilmiştir. Bazı beyitlerin tercümesinde manzumeden hâsıl olan anlam 
mensur tercümeye yansıtılmamış, bazı beyitler ise eksik tercüme 

edilmiştir. Tarlan’ın 1919 yılında Müşahede mecmuasının yayımlanan 

tercî-i bend tercümesi ile Kefe-i Sabrî’de yer alan tercüme arasında 
Mehmed Sabrî Yetkin’in tasarrufundan kaynaklanan bazı farklılıklar 

göze çarpmaktadır. Mehmed Sabrî Yetkin, Tarlan’ın 1919 yılında 

yaptığı tercümeyi, kısmen de olsa, kendi tasavvur ve anlayışına göre 
yeniden kurmuştur. Örneğin; 

 از مضيق جهان درگذری

 وسعت ملك المکان بينی

beytinde Tarlan’ın, “muzîk-i cihân” terkibiyle yaptığı tercüme Mehmed 
Sabrî Yetkin’in Kefe-i Sabrî adlı eserinde “cihân darlığı” ifadesiyle 

terkibin anlamı öne çıkarılarak verilmiştir.  

 گاه وجد و سماع هر يك را

 بر دو کون آستين فشان بينی

beytinin ikinci mısraında Tarlan’ın, “her iki mükevvenâta âstîn-

feşândır” şeklindeki tercümesi, Mehmed Sabrî Yetkin’in Kefe-i Sabrî 
adlı eserinde “iki dünyaya zerre kadar ehemmiyet vermemek” şeklinde 

tercüme edilmiştir.   

Tercî-i bendin tekrar eden vâsıta beyti Müşâhede mecmuasında; 

“Varlık, birdir. Ondan başka hîç bir şey yokdur. Allâh birdir, ondan 
başka Allâh yokdur.” şeklinde iken Kefe-i Sabrî’de, “Var olan birdir, 

                                                
1 Düşünce mecmuası sistematik indeksi için (bk. Özlük, 2011: 335-344). 
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O’ndan başka hîç bir şey yokdur. Vahdehû lâ şerîke illâ hû” 

cümleleriyle tercüme edilmiştir.  

Mehmed Sabrî Yetkin’in yazma defterinde yer verdiği Ali Nihad 
Tarlan’a ait tercî-i bend tercümesi, tercî-i bendin Farsça beyitleri 

arasına yerleştirilmiştir. Müşahede mecmuasında Ali Nihad imzası ile 

yayımlanan tercümede ise manzumenin Farsça aslı olmaksızın sadece 

tercüme metni yer almıştır. Mehmed Sabrî Yetkin, mensur tercümenin 
sonuna Lâtin harfleriyle A. Nihad Tarlan ismini ekleyerek metnin 

Tarlan’a ait olduğunu belirtmiş, aynı satıra 13.07.[1]935 tarihi ile 

şiirlerinde mahlası olarak kullandığı Sabrî ismini kaydetmiştir (Yetkin, 
1935: 23b).  

3. Metin 

Hâtif, müte’ahhirîn-i şu‘arâ-yı Îrân’dan olup Fars şi‘rinin en ziyâde 

tercî‘-i bend ve terkîb-i bend ve gazel nev‘ilerinde temeyyüz etmişdir. 
Aşağıdaki tercî‘-i bendi be-fevk-i nokta-i nazardan Fârsîde imtisâline 

pek az tesâdüf olununan nefîs parçalardandır. 

3.1. Tevhîd-i Bârî Hâtif-i İsfahânî  

[1] 

 ای فدای تو هم دل و هم جان

 وی نثار رهت هم اين و هم آن

Ey uğrunda hem gönlümi hem cânımı feda itdiğim. Gönlüm sana fedâ 

olsun, madem ki gönül alıcısın, cânımı uğruna nisâr iderim.1 

 دل فدای تو چون توئی دلبر

 جان نثار تو چون توئی جانان

Cânân sen oldukdan sonra senin elinden gönül kurtarmak ne müşkil, 

ayaklarının altında cân virmek ne kolay. 

 دل رهاندن زدست تو مشگل

 جان فشاندن بپای تو آسان

[Bu beytin tercümesi bir önceki beyitle birlikte yapılmıştır.] 

 راه وصل تو راه پر آسيب

 درد عشق تو درد بی درمان

Senin râh-ı visâlin tehlikelerle dolu bir yoldur. Derd-i ‘aşkın dermânsız 

bir derddir. 

                                                
1  Metnin oluşturulmasında tam transkripsiyon sistemi yerine sadece uzun ünlüler için 
(^), hemze için (’) ve ayın için (‘) işaretleri kullanılmıştır. 
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 بندگانيم جان و دل بر كف

 چشم بر گوش و حكم بر فرمان

Biz gönlümüzi, cânımızı avucı içine koymuş köleleriz. Gözümüz 
kulağımıza ‘ilâve ile fermânına muntazırız.  

 گر دل صلح داری اينك دل

 ور سر جنگ داری اينك جان

Eger sulh ârzûsında isen işte gönül, eger nefsin hevâsında isen işte cân.  

 دوش از شور عشق و جزبه شوق

 هر طرف می شتافتم حيران

Dün sevdâ ile perîşân idim, gönlüm heyecanla dolu her tarafa hayrân 
hayrân dolaşdım.  

 آخر كار شوق و ديدارم

 سوی دير مغان كشيد عنان

Nihâyet şevk-i dîdâr ile pîr-i mugânın yanına gitdim.  

 چشم بد دور، خلوتی ديدم

 روشن از نور حق، نه از نيران

Cehennemle değil, nûr-ı Hak’la aydınlanmış bir halvet gördüm.  

 هر طرف ديدم آتشی کان شب

 ديد در طور موسی عمران

Her tarafımda Mûsâ’nın Tûr’daki gördüğü âteş-i tecellî var idi.  

 پيری آنجا به آتش افروزی

 بادب گرد پير مغبچگان

Orada ihtiyâr âteş alevliyordu, etrafında muğbeççeler kemâl-i ihtirâmla 

ayakda duruyorlardı. 

 همه سيمين عذار و گل رخسار

 همه شيرين زبان و تنگ دهان

Hepsi beyaz yüzlü, gül yanaklı, hepsi tatlı dilli, küçük ağızlı idiler. 

 چنگ و عود و نی و دف و بربط

 شمع و نقل و می و گل و ريحان

Çenk, ‘ud, ney, def ve barbut, şem‘, meze, rakı, gül ve reyhân. 

 ساقی ماه روى مشکين موی

الحانمطرب بذله گوی و خوش  

Ay yüzlü sâkî, saçları misk gibi kokan güzel sâkî, latîfeci güzel sesli 

mutrib.  
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 مغ و مغزاده، موبد و دستور

 خدمتش را تمام بسته ميان

Muğ, muğzâde, âteşgede râhibi, hepsi o pîrin hizmetine müheyyâ idiler. 

 من شرمنده از مسلمانی

 شدم آنجا بگوشٔه پنهان

Ben Müslümânlığımdan utanarak bir köşeye çekildim. 

 پير پرسيد کيست اين گفتم

 عاشقی بيقرار و سرگردان

Pîr: “Bu kimdir?” diye sordu. “Bî-karâr sergerdân bir ‘âşık” didiler. 

 گفت جامی دهيدش از می ناب

 گرچه ناخوانده باشد اين مهمان

“Her ne kadar da‘vet idilmemiş bir misafir ise de ona bir kadeh sâf şarâb 

viriniz” dedi. 

 ساقی آتش پرست آتش دست

 ريخت در ساغر آتش سوزان

Âteşperest ve âteş-dest sâkî yakıcı bir âteşi kadehe dökdi. 

 چون کشيدم نه عقل ماند نه هوش

 سوخت هم کفر ازان و هم ايمان

İçdim ne ‘aklım kaldı ne fikrim, o şarâb hem küfrimi hem îmânımı 

yakdı, kahr itdi. 

 مست افتادم و در آن مستی

 بزبانی که شرح آن نتوان

Sarhoş [u] bî-tâb düşdim, o sermestî esnâsında anlatamayacağım bir 

lisân ile. 

اعضااين سخن می شنيدم از   

 همه حتی الوريد و الشريان

En gizli damarlarıma kadar bütün ‘uzuvlarımdan bu sözi işitdim. 

 که يکی هست و هيچ نيست جز او

 وحده الاله االهو

Var olan birdir, O’ndan başka hîç bir şey’ yokdur. “Vahdehû lâ şerîke 

illâ hû” 

[2] 

 از تو ای دوست نگسلم پيوند

تيغم برند بند از بندور به   

Ey dost kılıçla vücudumı parça parça itseler, seninle olan râbıta-i 

mahabbetimi kesmem! 
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 الحق ارزان بود ز ما صد جان

 وز دهان تو نيم شکرخند

Hakikat tatlı [hande] itmene mukâbil yüzlerce cân fedâ itsen belki sana 
lâyık olan bir mukâbelede bulunmuş oluruz. 

 ای پدر پند کم ده از عشقم

 که نخواهد شد اهل اين فرزند

Ey peder sevdâ hususunda bana nasîhat virme! Çünki bu oğul istediğin 

gibi olmayacakdır. 

 من ره کوی عافيت دانم

ام بکمندچکنم کاو فتاده  

Ben âfiyet diyârının yolunı bilirim. Ama ne yapayım ki kemende 
düşmüşüm. 

 پند آنان دهند خلق ای کاش

دهندم پند که زعشق تو می  

Bana başkalarına virdiği nasihatı viriyor. Ne olurdı, senin aşkını bana 

tavsiye itmeselerdi. 

 در کليسا بدلبری ترسا

 گفتم اى دل بدام تو در بند

Kilîsada bir Hıristiyan güzele dedim ki: “Ey gönlümi esîr iden dilber!” 

 ای که دارد بتار زنارت

 هر سر موی من جدا پيوند

“Ey zünnârının târına vücudumın her zerresini ayrı ayrı bağlayan!” 

 ره بوحدت نيافتن تا کی

 ننگ تثليث بر يکی تا چند؟

“Ne vakte kadar vahdet yolını bulamayacaksın? Ne vakte kadar zât-ı 

vahdâniyete şâ’ibe-i teslîs isnâd ideceksin?” 

 نام حق يگانه چون شايد

 که اب و ابن و روح قدس نهند؟

Bir olan Allah’a “eb”, “ibn”, “rûhu’l-kuds” dir. Üç mevcûdiyet isnâd 

itmek revâ mıdır? 

 لب شيرين گشود و با من گفت

 وز شکرخند ريخت از لب قند

Tatlı dudağını tatlı bir tebessümle açup didi ki: 
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 که گر از سر وحدت آگاهی

 تهمت کافری بما مپسند

“Eger vahdete âşinâ isen küfr töhmetini bize lâyık görme.” 

 در سه آيينه شاهد ازلی

 پرتو از روی تابناك افکند

Ezelî sevgili fürûğ-ı hüsni ile üç âyineyi tenvîr idiyor. 

 سه نگردد بريشم ار اورا

 پرنيان خوانی و حرير و پرند

İpek mâhiyeten birdir, ona ibrişim, perniyan, perend dinirse üç olmaz. 

 ما درين گفت و گو که ز يك سو

 شد ز ناقوس اين ترانه بلند

Biz, bir tarafda böyle konuşurken nâkûsdan şu terâne yükseldi. 

 که يکی هست و هيچ نيست جز او

هووحده الاله اال  

Var olan birdir, O’ndan başka hîç bir şey’ yokdur. “Vahdehû lâ şerîke 

illâ hû”1 

 [3] 
 دوش رفتم بکوی باده فروش

 ز آتش عشق دل بجوش و خروش

Aşk âteşinden gönlüm yine coşmışdı. Dün gice şarâb satanın menziline 
gitdim. 

 محفلی نغز ديدم و روشن

فروش مير آن بزم پير باده  

Parlak ve latîf bir meclis gördüm, sadr-ı meclisde bâde satan ihtiyar 

oturıyordı. 

 چاکران ايستاده صف در صف

 باده خواران نشسته دوش بدوش

Çıraklar saf saf ayakda durıyorlar, şarâb içenler de omuz omuza 

oturmışlar. 

 پير در صدر و ميکشان گردش

پارٔه مدهوشپارٔه مست و   

İhtiyar sadırda, şarâb içenler etrafda, bir kısmı sarhoş bir kısmı medhûş. 

1 Müellif, ikinci bendin sonundaki vasıta beytinin tercümesini birinci bendin sonunda 

veriği için burada tekrar tercüme etme gereği duymamıştır. 
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کينه و درون صافیسينه بی   

 دل پر از گفت و گوى و لب خاموش

Sîneleri kinsiz, kalbleri sâf, gönüller konışur ve dudaklar susmış. 

 همه را از عنايت ازلی

شچشم حق بين و گوش راز نيو  

‘İnâyet-i ezelî hepsine Hakk’ı gören göz, doğrıyı dinleyen kulak bahş 

itmiş. 

 سخن اين بآن هنيئالك

 پاسخ آن بآن که بادت نوش

Biri dîgerine; “Mübârek olsun!” diyor, öteki cevâb viriyor: “ ‘Âfiyet 
olsun!” 

 گوش بر چنگ و چشم بر ساغر

 آرزوی دو کون در آغوش

Kulaklar çenkde, gözler kadehde; her iki cihânın ârzûsı[nı] der-âguş 

itmişler. 

 بادب پيش رفتم و گفتم

 ای تو را دل قرارگاه سروش

Kemâl-i edeble ilerledim ve: “Ey gönli meleklerin karargâhı olan 

ihtiyâr!” didim. 

 عاشقم دردمند و حاجتمند

 درد من بنگر و بدرمان کوش

Derdli [ve] muhtâç bir ‘âşığım, derdime bak da dermân bulmağa çalış  

 پير خندان بطنز با من گفت

 ای ترا پير عقل حلقه بگوش

Pîr, mütebessimâne cevâb virdi: “Ey pîr, ‘akıl kulağı halkalı bir esîr gibi 

karşısında titreyen adam” 

 

 تو کجا ما کجا ای از شرمت

پوشدختر رز نشسته برقع   

Sen nerede, biz nerede bak asma kızı senden utanmış yaşmaklı oturıyor.  

 گفتمش سوخت جانم، آبی ده

 و آتش من فرونشان از جوش

“Cânım yandı bir su viriniz, âteşimi teskin idiniz.” didim. 
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سوختم ازين آتشدوش می   

 آه اگر امشبم بود چون دوش

Dün gice yine bu âteşle yandım eyvâh, bu gicem de ona benzerse! 

 گفت خندان که هين پياله بگير

 ستدم گفت هان زياده منوش

Pîr, gülerek: “Bu kadehi al.” didi, aldım. Sakın ziyâde içme didi. 

 جرعه ای1 درکشيدم و گشتم

 فارغ از رنج عقل و زحمت هوش

Bir yudum içer içmez ‘akıl ıztırâbından, tefekkür zahmetinden fâriğ 

oldum. 

 چون بهوش آمدم يکی ديدم

 مابقی را همه خطوط و نقوش

Aklım başıma geldiği zaman bütün muhîtimin reng-i vahdetle tecellî 

itdiğini gördüm. Mâsivâ hep hutût ve nukûş mahiyetinde idi.  

 ناگهان در صوامع ملکوت

 اين حديثم سروش گفت بگوش

Ansızın ‘âlem-i melekût savma‘alarından melekler kulağıma şu sözleri 

söylediler. 

 که يکی هست و هيچ نيست جز او

 وحده الاله االهو

Var olan birdir, O’ndan başka [hiç] bir şey’ yokdur. “Vahdehû lâ şerîke 

illâ hû. 

[4] 

 چشم دل باز کن که جان بينی

بينیآنچه نا ديدنيست آن   

Kalb gözini aç ki cânı göresin, görülmeyen şey’leri göresin! 

 گر باقليم عشق روی آری

 همه آفاق گلستان بينی

Eger ‘aşk iklîmine müteveccih olursan, bütün ufukları gülistân 

görürsün. 

 بر همه اهل آن زمين بمراد

 گردش دور آسمان بينی

Felek o diyâr ehlinin ârzûsına göre dönüyor. 

                                                
1 Müellif, Farsçadaki nekre yâ’sını izafet hemzesi gibi yazmıştır. Bu tercih, tercî-i 

bendin Farsça Dîvân nüshalarında yer aldığı hâliyle “ای” şeklinde gösterilmiştir. 
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 آنچه بينی دلت همان خواهد

 وانچه خواهد دلت همان بينی

Gönlün gördüğüni ister, gönlünün istediğini görürsün. 

 بی سر و پا ديار آنجا را

 سرز ملک جهان گران بينی

O diyârın en fakîrini görürsün ki mülk-i cihândan müstağnîdir. 

 هم در آن پا برهنه جمعی را

 پای بر فرق فرقدان1 بينی

Öyle yalın ayak bir cem‘iyyet görürsün ki ayağı ferkadân yıldızının 

fevkindedir. 

 هم در آن سر برهنه قومی را

 بر سر از عرش سايبان بينی

Öyle başı çıplak bir kavme tesâdüf idersin ki başlarının üzerinde arş 

sâyebândır. 

يك را گاه وجد و سماع هر  

 بر دو کون آستين فشان بينی

Gâh her birinin vecd ü semâ‘ı, iki dünyâya zerre kadar ehemmiyet 
virmez. 

 دل هر ذره ای که بشکافی

 آفتابيش در ميان بينی

Her açdığın zerrenin kalbinde bir güneş görürsün. 

 هرچه داری اگر بعشق دهی

 کافرم گر جوی زيان بينی

Bütün mâ-melekini ‘aşka vir, kâfirim zerre kadar ziyân görürsen. 

 جان گدازی اگر بآتش عشق

 عشقرا کيميای جان بينی

‘Aşk âteşi ile cânını yaksan, ‘aşkın kîmyâ-yı cân oldığını görürsün. 

 از مضيق جهان درگذری

 وسعت ملك المکان بينی

Cihân darlığından kurtılup lâ mekân mülkinün genişliğini görürsün. 

                                                
1 Müellif, فرقدان kelimesi için sayfa sonunda şöyle bir açıklama ilave etmiştir: “Farakdân 
(Arapça) kutb-ı şimâle yakın iki yıldızdır ki her birine (Farkad) ve ikisine birden 
(Farakdân) dirler. Ma‘amâ-fîh dâ’imâ tesniye olarak müsta‘meldir.” 
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 آنچه نشنيده گوش آن شنوی

 ]و[انچه ناديده چشم آن بينی

Kulağının işitmediği[ni] işidir, gözünün görmediğini görürsün. 

 تا بجائى رساندت که يکی

 از جهان و جهانيان بينی

Öyle bir ‘âleme vâsıl olursun ki cihânı ve sâkinlerini füshat-ı nazar-ı 

vahdâniyetle görürsün. 

 با يکی عشق ورز از دل و جان

اليقين عيان بينیتا بعين  

Gönlünle, cânınla ‘âşık-ı vahdet olmağa çalış, tâ ki ayne’l-yakîn ile 

âşikâre ola 

 که يکی هست و هيچ نيست جز او

1وحده الاله االهو  

Göresin ki var olan birdir, O’ndan başka hîç birisi yokdur. Vahdehû lâ 

şerîke illâ hû. 

[5] 

 يار بی پرده از در و ديوار

االبصاردر تجليست يا اولی  

Ey sâhib-i basîret olanlar! Yâr her tarafdan tecelli idiyor. 

 شمع جوئی و آفتاب بلند

 روز بس روشن و تو در شب تار

Mûm arıyorsun, bak âfitâb yükselmiş, her taraf aydınlık hâlbuki sen 

karanlık gicedesin. 

 گر ز ظلمات خود رهی بينی

 همه عالم مشارق االنوار

Karanlıklardan kendini kurtarırsan bütün ‘âlemi maşrık-ı envâr 

görürsün. 

 کوروش قائد و عصا طلبی

 بهر اين راه روشن و هموار

Aydınlık, düz bir yol içün kör gibi ‘asâ arıyorsun.  

بگشا بگلستان و به بينچشم   

 جلؤه آب صاف در گل و خار

Gülistâna bak! Saf suyun gülde ve dikende ne kadar ihtilâf ile tecellî 

itdiğini gör.   

                                                
1 Müellif, dörüncü bendin sonunda tekrar eden vasıta beytini yazmamış sadece beytin 
tercümesini vermiştir. 
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 ز آب بی رنگ صد هزاران رنگ

 الله و گل نگر در اين گلزار

Renksiz sudan yüz binlerce renkli lâle ve gül yetişiyor. 

نه و از عشقپا براه طلب   

 بهر اين راه توشه ای بردار

Sırr-ı vahdeti görmeğe azm it. ‘Aşkdan azık al.  

 شود آسان ز عشق کاری چند

 که بود نزد عقل بس دشوار

[Bu beytin tercümesi bir sonraki beyitle birlikte verilmiştir.] 

 1يار گو بالغدو و اآلصال

 2يار جو بالعشی واالبکار

Akşamdan sabâha kadar “yâr” di, sabâhdan akşama kadar yâri ara. 
Ba‘z-ı husûsât vardır ki gaflet nazarında gâyet zordur. Fakat ‘aşk, anları 

kolaylıkla hall ider.  

 صد رهت لن ترانی3 ار گويند

 بازميدار ديده بر ديدار

Yüz yol sana “len terânî” dise bile sen dîdâr-ı İlâhî’ye teveccühden vaz 

geçme. 

نرسدتا بجائی رسی که می   

 پای اوهام و پائه افکار

Öyle bir dereceye vâsıl olursun ki oraya pây-ı evhâm ve pây[e]-i efkâr 

vâsıl olmamışdır. 
 يار يابی بمحفلی کآنجا

 جبرئيل امين ندارد يار

                                                
1 “Allah’ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde, akşam sabah 
Allah’ı tenzih ederek anarlar” (Nûr Sûresi, 24/36). 
2 “Rabbim, dedi, bana bir alâmet göster.” Şöyle buyurdu: “Senin için alâmet insanlara 
üç gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et.” (Âl-i İmrân 
Sûresi, 3/41). 
3 “Mûsâ, tayin ettiğimiz vakitte (Tûr’a) gelip de rabbi onunla konuştuğunda o, 
“Rabbim! Bana görün; sana bakayım” dedi. Rabbi, “Sen beni asla göremezsin. Fakat 
şu dağa bak; eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin” buyurdu. Rabbi o dağa 
tecelli edince onu paramparça etti; Mûsâ da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki: 
“Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tövbe ettim; ben inananların ilkiyim.” 
(A‘râf Sûresi, 7/143). 
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Öyle bir mahfilde yâr ile mülâkî olursun ki orada Cibrîl-i emîn bile 

yârsızdır.1 

 اين ره آن توشٔه تو اين منزيل

 مرد راهی اگر بيا و بيار

İşte bu yol, o senin. Rızklara vâsıl olacağın menzilde söyledim eger 

tarîkat adamı isen git yol var şâd it. 

 ور نه اى مرد راه چون دگران

 يار ميگوی و پشت سر ميخار

Eger değilsen başkaları gibi yâr diye bî-hûde yere feryâd it. 

 هاتف ارباب معرفت که گهی

 مست خوانندشان و گه هشيار

Hâtif, yâ gâh sarhoş [yâ] gâh ayık nâmı virdikleri erbâb-ı ma‘rifet  

 از می و جام و ساقی و مطرب

 از مغ و دير و شاهد و زنار

Mey, kadeh, sâkî, mutrib, muğ, kilîsâ, mahbûb u zünnâr. 

 قصد ايشان نهفته اسراريست

 که بايما کنند گاه اظهار

Öyle gizli şey’leri kasd iderler ve bunları gâh îmâ ve gâh izhâr iderler. 

 پی بری گر برازشان دانی

 که همين است سر آن اسرار

Onların esrârına vâkıf olursan bilirsin ki o sırların sırrı budur. 

 که يکی هست و هيچ نيست جز او

 وحده الاله االهو

Var olan birdir, O’ndan başka hîç bir şey’ yokdur. Vahdehû lâ şerîke 

illâ hû. 

13.07.[1]935 Sabrî  

3.2. Müşâhede Mecmuası Tercümesi 

[1. Bend] 

Ey uğrunda hem gönlümü, hem cânımı fedâ itdigim sen! Gönlüm sana 
fedâ olsun. Mâdem ki, gönül alan (dilber) sensin! Cânımı uğruna nisâr 

iderim. Cânân sen oldukdan sonra senin elinden gönül kurtarmak ne 

müşkil, ayakların altında cân virmek ne kolay. 

                                                
1 Dîvân metninde “بار bâr” şeklinde geçen kelime, müellif tarafından “يار yâr” olarak 
yazılmıştır. Karşılaştırma için (bk. İsfahânî, 1378: 29).  
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Râh-ı visâlin tehlikelerle dolu bir yoldur. Derd-i ‘aşkın dermânsız bir 

derddir.  Biz gönlümüzü ve cânımızı avucı içine almış köleleriz. Ve 

emrine muntazırız. Eger musâlaha ârzûsunda isen işte gönül! Eger 
c[â]nın istiyorsan işte cân! Dün perîşânî [ma]habbet ile meczûb her 

tarafı hayrân hayrân dolaşdım. Nihâyet şevk-i dîdâr beni pîr-i mugânın 

yanına sevk itdi. Âteşle değil nû[r]-ı Hak’la parlayan halvet gördüm. 

Her tarafımda Mûsâ’nın Tûr’da gördüği âteş-i tecellî vardı.  

Bir ihtiyâr âteş alevliyordı. Muğbeçeler kemâl-i ihtirâmla ayakda 

duruyorlardı. Hepsi beyâz sîmâlı ve gül yanaklı, hepsi tatlı dilli ve 

küçük ağızlı idiler. Çenk, ‘ud, def, ney, şarâb, gül, reyhân ay yüzli, 
saçları misk gibi kokan sâkî; latifeci ve latîf sesli mutrib, muğ, 

muğzâde, âteş-gede râhibi hepsi o pîrin hidmetine müheyyâ idiler. Ben 

Müslümanlığımdan utanarak gizli bir köşeye çekildim. Pîr; “Bu 

kimdir?” diye sordı. “Bî-karâr ve sergerdân bir ‘âşık.” didim. 

“Her ne kadar da‘vet idilmemiş ise de bu misâfire bir kadeh sâf şarâb 

viriniz.” didi. Âteşperest, âteş-dest sâkî yakıcı bir âteşi kadehe dökdi. 

İçdim, ne ‘aklım kaldı ne fikrim. O şarâb, hem küfrimi hem îmânımı1 
yakdı mahv itdi. Sarhoş u bî-tâb düşdim. O sermestî esnâsında 

anlatamayacağım bir lisân ile tâ en gizli damarlarıma kadar bütün 

uzuvlarımdan bu sadâ-yı işitdim: “Varlık, birdir. Ondan başka hîç bir 
şey yokdur. Allâh birdir, ondan başka Allâh yokdur.”2  

 که يکی هست و هيچ نيست جز او

 وحده الاله االهو

[2. Bend] 

Ey dost! Kılıçla parça parça itseler seninle olan râbıta-i mahabbetimi 

kesmem, nîm-i şeker-handene mukâbil yüzlerce cân fedâ itsen belki 

sana lâyık bir mukâbelede bulunmış oluruz. Ey peder, ‘aşk husûsunda 
bana az nasîhat vir. Çünki bu oğul, adam olmaz. Ben âfiyet diyârının 

yolunı bilirim ama ne yapayım ki kemende düşmüşüm. Ne olurdı halk, 

senin ‘aşkını bana nasîhat itselerdi. 

Kilîsada bir Hıristiyan güzeline didim ki: “Ey benim gönlümi esîr iden, 

ey zünnârının târına vücûdumın her zerresini ayrı ayrı bağlayan! Ne 

vakte kadar vahdet yolunı bulamayacaksın? Ne vakte kadar zât-ı 

vahdâniyyete şâ’ibe-i teslîs isnâd ideceksin?” Bir olan İlâha “eb”, “ibn”, 

                                                
1 A. Nihad Tarlan, metinde geçen “îmân” kelimesinden sonra bir dipnot koyarak; 
“Burası ne kadar derindir.” şeklinde not düşmüştür.  
2 Vasıta beytinin tercümesi olan bu cümleler, “ وحده الاله  /که يکی هست و هيچ نيست جز او
 .beytinin açıklaması olarak dipnotta verilmiştir ”االهو
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rûhu’l-kuds” isimlerini virmek nasıl lâyıkdır? Tatlı dudaklarını açdı ve 

bana nûşin tebessümlerle didi ki: “Eger vahdete âşinâ ise[n] küfr 

töhmeti[ni] bize revâ görme!” 

Mahbûb-ı ezelî, fürûğ-ı hüsni ile üç âyineyi aydınlatıyor. İbrişim, 

mâhiyeten birdir. Ona perniyân, ipek, perend dinirse üç olmaz. Biz, bir 

tarafda böyle konuşurken nâkûsdan bu terâne yükseldi: 

 که يکی هست و هيچ نيست جز او

 وحده الاله االهو1

[3. Bend] 

Dün âteş-i ‘aşkdan gönlüm çûş u hurûşda olduğı hâlde bâde-fürûşun 
menziline gitdim, parlak ve latîf bir meclis gördüm, sa[d]r-ı meclisde 

bâde satan ihtiyâr oturıyordı. Çıraklar, saf saf ayakda turıyorlar, şarâb 

içenler omuz omuza oturmışlar. Pîr, sadırda ve bâde-nûşân etrâfında bir 

kısmı sarhoş, bir kısmı medhûş, sîneleri kinsiz, kableri sâf, gönüller güft 
ü gûda, dudaklar susmış. ‘İnâyet-i ezelî hepsine Hakk’ı gören göz ve 

toğrıyı dinleyen kulak bahş itmiş. Biri, dîgerine “Mübârek olsun!” 

diyor. Öteki cevâb viriyor: “ ‘Âfiyet olsun’” 

Kulaklar çenkde, gözler kadehde. Her iki cihân âmâlini der-âgûş 

itmişler. Kemâl-i edeble ileriledim. “Ey gönli meleklerin karargâhı olan 

pîr!” didim. Derdli ve muhtâc bir ‘âşıkım. Derdime bak ve dermân 
bulmağa çalış.  

Pîr, mütebessimâne cevâb virdi: “Ey pîr ‘akıl kulağı halkalı bir esîr gibi 

karşısında titreyen adam!” Sen nerede, biz nerede? Bak duhter-i rez 

(şarâb) senden utanmış yaşmaklı oturıyor. 

“Cânım yandı, bir su viriniz. Âteşimi teskin eyleyiniz.” didim. Dün yine 

bu âteşle yandım. Eyvâh, bu günüm de dünüm gibi! 

Pîr gülerek: “Bu kadehi al!” didi. Aldım. 

“Sakın ziyâde içme!” didi. 

Bir yudum içer içmez ‘akıl ıztırâbından, tefekkür zahmetinden fâriğ 

oldum. ‘Aklım başıma geldiği zamân bütün muhîtimin reng-i vahdetle 
tecellî itdigini gördüm. Mâsivâ hep hutut ve nukûş mâhiyetinde idi. 

Ansızın ‘âlem-i melekût savma‘alarından melekler kulağıma şu sözi 

söylediler: 

1 “Varlık, birdir. Ondan başka hîç bir şey’ yokdur. Allâh birdir, ondan başka Allâh 
yokdur.” 
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 که يکی هست و هيچ نيست جز او

 وحده الاله االهو1

[4. Bend] 

Gönül gözüni aç ki cânı göresin, görülmeyen şeyleri göresin! Eger 

iklîm-i ‘aşka müteveccih olursan bütün ufukları gülistân gibi görürsün 

ve görürsün ki felek, o diyâr ehlinin ârzûsına göre döniyor. Gönlün 

gördüğini ister, gönlünün istediğini görürsün. O diyârın en fakirini 
görürsün ki mülk-i cihândan müstağnîdir. Öyle ayağı çıplak bir 

cem‘iyyet görürsün ki ayakları farakdan yıldızının fevkindedir. Öyle bir 

berehne-ser kavme tesâdüf idersin ki başlarının üzerinde ‘arş 
sâyebândır. Gâh her birinin vecd ü samâ‘ı, her iki mekevvenâta âstîn-

feşândır. Her açdığın zerrenin kalbinde bir güneş görürsün. Bütün mâ-

melekini ‘aşka vir. Kâfirim zerre kadar ziyân idersen. Âteş-i ‘aşk ile 

cânını yakarsan ‘aşkın kîmyâ-yı cân olduğını görürsün. Mudîk-ı2 
cihândan vazgeçersen lâ-mekân mülkinin genişliğini görürsün. 

Kulakların işitmediğini işidirsin, gözlerin görmediğini görürsün. Öyle 

bir menzile vâsıl olursun ki cihân ve cihâniyânı füshat-ı nazar-ı 
vahdâniyetle görürsün. Cân u gönülden ‘âşık-ı vahdet olmağa çalış, tâ 

ki ‘ayn-ı yakîn ile hayât göresin! 

 که يکی هست و هيچ نيست جز او

 وحده الاله االهو3

[5. Bend] 

Ey sâhib-i basîret olanlar! Yâr der ü dîvârdan bî-perde ‘arz-ı dîdâr 

eyliyor. Sen, bir aydınlık arıyorsun. Hâlbuki bak, güneş ne kadar 
yükselmiş, ortalık aydınlık, sen hâlâ karanlık gice içindesin. 

Karanlıklardan kendini kurtarırsan görürsün ki bütün ‘âlem meşâriku’l-

envârdır. Bu aydınlık ve düz yol içün rehber ve ‘asâ istiyorsun. 
Gülistana bak, ve sâf suyun gülde ve dikende ne suretle tecellî itdigini 

sor. Görmüyor mısın? Renksiz sudan gülzârda yüz binlerce renkli lâle 

ve gül yetişiyor. Ayağını talep yoluna bas, ‘aşkdan azık al. Ba‘zı işler 
vardır ki ‘akl nezdinde gâyet zordur. Fakat ‘aşk, onları kolaylıkla hall 

                                                
1 “Varlık, birdir. Ondan başka hîç bir şey’ yokdur. Allâh birdir, ondan başka Allâh 
yokdur.” 
 ”مضيق“ 2
3 “Varlık, birdir. Ondan başka hîç bir şey’ yokdur. Allâh birdir, ondan başka Allâh 
yokdur.” 



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

 

529 

ider. Sabâhdan akşama kadar yârin zikriyle meşgûl ol, akşamdan sabâha 

kadar yâri ara! 

Yüz yol sana “len terânî” dise bile sen dîdâr-ı yâre teveccühden me’yûs 
olma. Öyle bir mertebeye vâsıl olursun ki oraya pây-ı evhâm ve pâye-i 

efkâr vâsıl olmamışdır. Öyle bir mahfilde yâre mülâkî olursun ki orada 

Cibrîl-i emîn bile yârsızdır. İşte bu yol, o, senin rızkın, o da menzil, eger 

tarîkat eri isen resîde-i emel olursun. Eger degilsen yâri zikr ide ide 
kendini harâb idersin. 

Hâtif, erbâb-ı ma‘rifet ki onlara gâh sarhoş, gâh gâfil nâmı virirler. 

Şarâb, kadeh, sâkî, mutrib, muğ, kilîsâ, şâhid, zünnârdan ba‘z-ı kere îmâ 
ba‘z-ı kere ızhâr itdikleri gizli sırları kasd iderler. Eger vâkıf olmak 

istersen onların sırru’l-esrâr-ı işte budur: 

 که يکی هست و هيچ نيست جز او

 وحده الاله االهو

Sonuç 

XVIII. asır Fars edebiyatı şairlerinden Hâtif-i İsfahânî’nin tevhid 

konulu tercî-i bendi kaleme alındığı tarihten günümüze pek çok kez 
farklı dillere tercüme edilmiştir. İlahî birliği teyit eden Farsça ve kısmen 

Arapça bir “âmentü” olarak addedilen Hâtif-i İsfahânî’nin eseri, 

Allah’a giden yolun meşakkatlerle dolu olduğundan şikayetle söze 
başlamıştır. Vahdet, aşk, tecellî gibi tasavvufî kavramların öne 

çıkarıldığı eserde vahdet-i vücûd konusu işlenmiştir. Beş bendden 

oluşan tercî-i bendin her bir bendi, ele aldığı farklı tasavvufî konularla, 

bütün dinleri ve öğretileri Allah’a eşit seviyede ulaştıran yollar olarak 
görmektedir. Şair, bir Zerdüşt tapınağında tevhidi ararken, Hz. 

Mûsâ’nın Tur Dağı’nda müşahede ettiği tecelliye vurgu yapmıştır. 

Kilisede Hıristiyan bir güzel ile sohbet esnasında tevhid cümlelerini, 
kilise çanından dinletmiştir. Ona göre, ipekten yapılan ibrişim, perniyan 

ve perend gibi iplik ve kumaşlar nasıl ipeğe delalet ediyorsa varlık 

âlemi de  tevhide ve varlıkta birliğe delalet etmektedir. Külfetsiz ve 
samimi bir üslup ve tasavvufî remizlerle yazılan manzume, yalnızca 

belirli bir muhit ile sınırlı kalmamış, telif edildiği tarihten günümüze 

pek çok dile tercüme edilerek ilgi duyulan bir manzume hâline 

gelmiştir. Hatif-i İsfahânî’nin tercî-i bendinin şöhret kazanmasında; 
tevhid konusunu işlemesi yanında lirik ve tasavvufî remizlerle 

kurulmuş olması etkili olmuştur. 

Telif edildiği yılları takiben önce Fransızca daha sonra da Almancaya 
tercüme edilen tercî-i bend, daha sonra İngilizce, İtalyanca ve 
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Boşnakçaya da tercüme edilmiştir. Türk edebiyatında da ilgi gören eser, 

özellikle tevhid yazan şairlerin ilgisini çekmiştir. Tevfik Fikret, Hâtif-i 

İsfahânî’nin “Ki yekî hest hîç nîst cüz û / Vahdehû lâ ilâhe illâ Hû” 
beytini tazmin ederek bir tevhid yazmıştır. Tercî-i bendin iki manzum 

tercümesi, Üsküp Rifâî Tekkesi şeyhi Sadeddîn Sırrî ile Rüştü Şardağ’a 

aittir. Ali Nihad Tarlan ise manzumenin mensur tercümesini yapmıştır. 

1919 yılında Müşahede mecmuasının üç sayısında tefrika edilen 
mensur tercüme “A. Nihad” imzası ile yayımlanmıştır. Aynı tercüme, 

küçük değişikliklerle, Amasya Müftüsü Mehmed Sabrî Yetkin’in Kefe-

i Sabrî adlı çeşitli şiir, hâtıra ve notlarını ihtiva eden el yazması eserinde 
de yer almıştır. Mehmed Sabrî Yetkin, 1935 yılında, Ali Nihad 

Tarlan’ın mensur tevhid tercümesini manzumenin Farsça asıl 

beyitlerinin altına ilave ederek vermiştir. Tercümenin sonuna da eserin 

Ali Nihad Tarlan tarafından tercüme edildiğini belirtmiştir. A. Nihad 
Tarlan’ın Müşahede mecmuasındaki tercî-i bend tercümesi ile Kefe-i 

Sabrî’de yer alan tercümesi arasında Mehmed Sabrî Yetkin’in 

tasarrufundan kaynaklanan az da olsa bazı değişiklikler söz konusudur. 
Mehmed Sabrî Yetkin, Ali Nihad Tarlan’ın tercümesini kendi ifade ve 

üslûbuyla, murad edilen manayı bütünüyle değiştirmeyecek ölçüde, 

yeniden kurmuştur. Dolayısıyla Ali Nihad Tarlan’ın iki farklı kaynakta 
yer alan tercî-i bend tercümesini karşılaştırma imkânı doğmuştur. Bu 

çalışma ile A. Nihad Tarlan’ın, Hâtif-i İsfahânî’nin tercî-i bendine 

yaptığı mensur tercümeleri Lâtinize edilerek okuyucu ile 

buluşturulmuştur.   
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Eserden Örnek Görüntüler 

Mehmed Sabrî Yetkin, Kefe-i Sabrî, 19b, 23b 
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AHMET MİTHAT EFENDİ “KÂRİ”LERİNE NE/LER 

ÖĞRETİR?
*
 

Recai Özcan** 

Kıymetli Hocam İlhan Genç’e saygı ile… 

Romanda vakanın içinde eyleyen durumunda yer almayan anlatıcı, 

neden birçok yerde sesini duyurmak ister? Öykünün akışını durdurup 

okurun dikkatini çekmeye çalıştığı konu nedir? Örneğin Herman 
Melville, Moby Dick’te neden balina türlerine veya yelkenlilere dair 

açıklama gereği duyar? Balinayı tanımlayıp, türleri hakkında bilgi 

verirken Melville bu çabasını “hiçbir belirsizliğe mahal vermeden 
tanımlamış olalım.” biçiminde açıklar. Gerekçesini ise kendisinden 

daha iyilerin “bu işi ele almadığı” şeklinde özetler.(Melville, 2020:170) 

Geleneksel bir balina avının hikâye edildiği öyküde neden 

büyüklüklerine göre balinalar tasnif edilir? Okurun “Folio, Octavo, 
Duodecimo” cinsi balinaları tanıması, Grampus’un Octava’nın bir alt 

türü olduğunu bilmesi, Duodecimo’nun “dünyanın her yerinde 

rastlanan sıradan domuzbalığı” olduğunu öğrenmesi, anlatıcıya ne 
kazandırır? Sadece işin uzmanlarının görevlerini adam akıllı 

yapmamaları ve hikâyecinin, okura karşı fedakârlığı mıdır buna sebep? 

Anlatıcının itibari dünyadaki varlığıyla, sesiyle, ne söylediğiyle ilgili 
pek çok değerlendirme yapılabilir. Şu bir gerçektir ki 19. Yüzyılda 

hikâye anlatıcısı henüz her şeye müdahil olan, hadiselerin neden sonuç 

ilişkisini kuran, yeri geldiğinde insanlık, bazen din ve ahlak öğreten 

tavrından, bir bakıma kurduğu dünyanın “tanrısı” olma iddiasından 
vazgeçmemiştir. Bu özelliği nedeniyle insan ve tabiat hakkında 

bilmediği şey yoktur. Bu özelliği dolayısıyla “yazar, toplumun etkisinde 

kaldığı gibi o da yarattığı eseriyle toplumu etkiler.”(Genç, 2008:423) 

* Bu yazı, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği Bölümünde lisans öğrenimim süresince ve sonrasında daima “Hâce-i 
Evvel” olarak kabul ettiğim kıymetli Hocam Prof. Dr. İlhan Genç’e ithaf edilmiştir. 
Klasik Türk Edebiyatını “eğlendirerek sevdirmeyi” başaran; hayatla bilimin birbirinden 
ayrılmaması gerektiğini, edebiyatın hayatın içinde olduğunu ve iyisiyle kötüsüyle onu 
yansıttığını her fırsatta vurgulayan saygıdeğer Hocama sağlıklı uzun ömür, mutluluk 

diliyorum. Her öğretmen, zihninde bir ansiklopedi taşır, kimisi onun ağırlığı altında 
ezilir meslek hayatı boyunca; kimisi cilt sayısını çoğalttıkça yükü hafifler. Birincisi 
muhatabı karşısında samimi olamadığı için faydalı olamaz. İkincisi insanlığı, bilgisi ve 
samimiyeti sayesinde yücelir öğrencilerinin gözünde. İlhan Hocam ikinci grupta yer 
alıyor kuşkusuz…   
** Prof. Dr., Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Öğretim Üyesi.  
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Aynı zamanda, Roman türünün bilgi iletmede güçlü edebî araçlardan 

biri olduğunun farkındadır. İşte bu üslubu öne sürülerek, Ahmet 

Mithat’ın romanlarının birçoğu farklı gerekçelerle “kusurlu” bulunur. 
Ancak bu eksikliklerin neler olduğu üzerinde fazla durulmaz. Sıkça 

tekrarlanan bahse konu “kusur”lardan biri, anlatıcının okurlara gereksiz 

bilgi vermesidir. “Yerli yersiz konuşan, ciddiyetsiz, laubali, 

malumatfuruş” ve bunlara benzer sıfatlarla anlatıcı eleştirilir, tabii 
olarak yazar da bundan payını alır. Ahmet Mithat savunusuna 

girişenlerin bir kısmı onun “Hâce-i evvel” olduğunu, dolayısıyla halka 

bilgi vermekle yükümlü hisseden bir yazarın üslubunun tabii 
karşılanması gerektiğini ifade ederken; bazıları da Ahmet Mithat’ın 

aslında dönemin genel kabul gören roman anlayışını eserlerine 

yansıttığını, özellikle bu yolda romantikleri takip ettiğini söyler. İki 

gerekçe de delile dayandırıldığı müddetçe kabul edilebilir.1  

Bu yazının niyeti, ne Ahmet Mithat’ın “romancılık kusurları”nı ortaya 

koymak ne de onu bu özelliği dolayısıyla eleştirmek veya savunmak. 

Amacımız yazarın “itibari anlatıcısının/anlatıcılarının” öykünün akışını 
keserek “kârilerine” -itibari okurlarına- ne tür bilgileri verdikleri 

üzerine yoğunlaşarak, eserleri üzerine ansiklopedik mahiyette bir tasnif 

çalışmasının yapılabilirliğini/gerekliliğini ifade etmek. Ahmet 
Mithat’ın roman türünün sınırlarını zorlayarak eserini 

“ansiklopediroman”a dönüştürmesine değecek bilgiler nelerdir ve bu 

bilgilerin revaçta olanları hangileridir? Bu bilgiye sahip olmak okura ne 

kazandırır? On dokuzuncu yüzyılda yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal, 
kültürel gelişmeler ve roman türünden beklenenler göz önünde 

bulundurulduğunda edebiyatla hayat arasındaki bağı 

kurmamız/anlamamız kolaylaşabilir bu soruların cevaplarına kulak 
vermekle. Şunu kaydedelim ki “Ahmet Mithat kârilerine ne öğretir?” 

sorusunun cevabına dikkatli bir inceleme neticesinde ulaşılabilir. Uzun 

vadede düşüncemizin, bir “Ahmet Mithat Ansiklopedisi” projesi 

                                                
1 Ahmet Mithat’ın romanlarında uyguladığı dilimize “arasöz” biçiminde çevrilen veya 
eski tabirle “istidrat” olarak adlandırılan “digression” yöntemi örnekleri üzerine Özlem 
Çakır’ın “Ahmet Mithat Efendi'nin Romanlarında Konu dışı Anlatım Tekniği” başlıklı 
kayda değer bir yüksek lisans tez çalışması vardır. Bkz. Özlem Çakır, Ahmet Mithat 
Efendi’nin Romanlarında Konu Dışı Anlatım Tekniği, Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 
Danışman Doç. Dr. Ayşe Ulusoy TUNÇEL, Afyon, 2018.  Ahmet Mithat’ın 
romanlarında kurguladığı itibari anlatıcı, konu dışına çıkmaktan ziyade hikâyesinin 
daha iyi anlaşılması için “boşlukları doldurmak” amacıyla ek bilgiler verme 
niyetindedir. Dolayısıyla onun bu üslubunu bütün olarak “konu dışına çıkmak” 
biçiminde nitelendirmek kanaatimizce doğru bir yaklaşım değildir.    
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gerçekleştirmek olduğunu işaret ederek bu niyetimizle ilgili bazı 

tespitlerimizi okurlarımızla paylaşmak istiyoruz. 

Romanın hayatla ilişkisi ya da gündelik hayata önemli katkılar sunduğu 
meselesi on dokuzuncu yüz yılın son çeyreğinde edebiyat çevrelerinde 

sıklıkla tartışılan bir konu. Sadece bizde değil Batı edebiyatında bu 

tartışmalara on altıncı yüzyılda yani daha erken dönemlerde 

rastlamamız mümkün. Gazetenin toplum hayatına girişiyle birlikte 
siyaset, ekonomi, dünya çapındaki gelişmeler, bireyin düşünce 

dünyasını şekillendirmeye başlar. Zamanla gazete, insan hayatının 

ayrılmaz bir parçası olan sanatı ve dolayısıyla edebiyatı kitlelere taşıma 
konusunda önemli bir işleve sahip olur. Ahmet Mithat, basın yayın 

vasıtalarının toplumu değiştirici etkisinin farkına varan ilk 

yazarlarımızdandır. Roman yazmaktaki amaçlarından birinin 

“eğlendirerek öğretmek” olduğunu bildiğimiz yazarın neredeyse bütün 
gayreti bu doğrultudadır. Bu yaklaşıma bir örnek olarak Süleyman 

Muslî (Musullu Süleyman) romanından alınan şu cümleler kayda değer:  

“Muradımız sadece fikirleri ve zihinleri açmak, 
şenlendirmek olduğu için, okuyucularımızı hikâyemizin 

sadeliğinden bir de şu mühim görüşlere götürmekle 

zannederiz ki yormadık. Hikâyeden asıl maksat, isterse 
hayalî olsun türlü türlü suretler vererek eğlendirmek 

olduğuna göre, dünyanın maddî manzara ve hâllerinde 

dahi bu değişikliklere göz gezdirerek eğlenmek mümkün 

olabilir. Üstelik tek şeyin yalnız iyi, güzel veyahut yalnız 
fena, zararlı taraflarını görmek, insanı hakikate ermiş bir 

bilge yapamaz. İyilikler, zararlar her şeyde tabiî ve zarurî 

olduğu cihetle, bilgenin dikkatinin hakikatin bu 
derinliklerine ulaşması, onun şânındandır.”(Ahmet 

Mithat Efendi, 1971: 113)  

Günlük hayata dair makaleleri, hikâyeleri ve romanları bir yandan 
toplumun “eğlenme” ihtiyacını karşılamaya çalışırken diğer yandan 

kapitalizmin şehir insanına sunduğu “boş zaman”ı okuma ve bilgilenme 

zamanına dönüştürmeyi hedefler. Aslında imkânı ölçüsünde her yazarın 

gündelik hayatın küçük ayrıntılarını anlatmasının zamanla kaybolup 
giden değerlerin muhafazası anlamına geldiğini düşünen Ahmet 

Mithat’ın bu konudaki düşüncesini, Gönüllü romanının anlatıcısı şöyle 

ifade eder: 

“Burada maksadımız, şöyle bir ziyafete ait olan tafsilâtın 

kâffesini yazmak değildir. Keşke bir muharrir bunu 
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kendisine maksat edinseydi de yazsa idi. Zira teceddütât-ı 

zamaniyye icabınca ahval-i kavmiyyenin bu suver-i 

kadîmesi yavaş yavaş gelecek ki bunların kâffesi 
unutulacak ve hususât-ı tarihiyyeden olmak üzere yeniden 

tahkike muhtaç kalacaktır. Bu ihtiyaç el-yevm 

İstanbulumuz için vakidir bile. Bu ihtiyacı bizzat 

hisseylemişizdir.”(Ahmet Mithat Efendi, 2000: 205) 

Bu noktada Safvet Nezihi’nin 1909’da neşrettiği makalesinde yazarın 

üslubuyla ilgili isabetli tespitlerine dikkat çekmek istiyoruz.  Resimli 

Kitap’ta yer alan söz konusu yazının tezi; Ahmet Mithat’ın döneminin 
zaruretlerinin farkında olan ve bu doğrultuda eserler kaleme alan nadir 

insanlardan biri olduğudur. Bağdat dönüşünde basın hayatındaki 

boşluğu görüp “kıvrak kalemiyle” ortaya koyduğu eserleri sayesinde 

meşhur bir isim hâline gelen Ahmet Mithat, Kırk Anbar mecmuasını 
çıkararak bir yandan okurların irfan seviyesini anlamaya çalışmış diğer 

yandan bunu artırmaya yönelik romanlar yazmıştır. Onun bu 

çalışmalara başladığı dönem, okurların seviyesi neredeyse “hiç” 
düzeyindedir. Yazar, “kârilerin” durumunu kavradıktan sonra 

eserlerinin içerik ve üslubunu da buna göre tanzim eder.  

Safvet Nezihi, Ahmet Mithat’ın diğer bir özelliğinin “halkı mütalaaya 
alıştırması” olduğunu belirtir. Uyguladığı yöntem ise herkesin 

anlayacağı bir üslupla, yani halkın anlayacağı bir dille yazmaktır. 

Okurların olgunlaştığına kani olan Ahmet Mithat, romantizmi kabul 

etmekle birlikte bu edebî mesleğin “âmiyane tarzı”nı benimser. Hasan 
Mellah ve diğer romanlarıyla okurlarını “denizlerde, karalarda 

dolaştır”makla kalmaz ayrıca “onlara hikâye söyleyerek, masal 

naklederek” ilmin, fennin ne olduğunu öğretir. Ahmet Mithat’ın 
üslubuyla ilgili Safvet Nezihi’nin şu düşüncesi kayda değer: 

“Mesela denizden bahs olunsa; Benim muhterem 

kârilerim, Ahmet Midhat Efendi nabızgirdir siz bunu belki 
bilmezsiniz: denizler tuzlu suların tecemmümünden 

vücuda gelir bahirelerdir. Fakat ya su, su nedir? İşte işi 

asıl esasından tutturalım. Size bunu balikimya mı 

anlatayım? Yoksa hikmeten mi tarif edeyim?...” 
Mukaddemesini serd ederek mütaliinin ağzını sulandırır 

sonra mevlid-i elemden, mevlidülmevzadan bahs eder. 

Hikâyenin cereyan-ı tabiisini bilkülliye terk ederek o 
sırada kürsi-i tedrise çıkmış bulunur. Artık çalakalem, 

alem-i kimyadan oraya sahifeler nakleder. Kariler bu 

muharrir-i fazılın ihata-i fevkalade-i ilmiyesinin hayranı 
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olurlar. Hâlbuki bu mebahis-i ulum-ı hikemiyenin 

mebadisinden maduttur.”(Safvet Nezihi,1325:24-28)  

Yukarıda değindiğimiz gibi, Ahmet Mithat’ın üslubu bilinir de 
hikâyelerinde, romanlarında yerli yersiz araya girip bilgi vermeye 

çalışan anlatıcının, okurlarına neyi öğretmeye çalıştığı, daha doğrusu 

bu bilgilerin hangi alanları kapsadığı konusunda detaylı, bütünlüklü bir 

veri yoktur. Ahmet Mithat, Safvet Nezihi’nin ifadesiyle “muhterem” 
okurlarını bir gemiye bindirip seyahate çıkardığında bu seyahatin bütün 

teferruatını anlatır; “en küçük bir makaranın ne olduğunu, nerede 

yapıldığını, ne hizmetler gördüğünü tafsilen” hikâyeleştirir. Onun bu 
konularda verdiği bilgiler, okuru şaşkınlıkla birlikte hayranlığa sevk 

eder. Seyahati, geminin teferruatını, nesnelerin kullanılış biçimlerini ve 

bunun gibi pek çok konuyu anlatırken kahramanlarının ruhsal, ahlaki 

durumlarını tahlile girişmez. Çünkü psikolojik tahlil Ahmet Mithat’a 
göre fazla bir gayrettir. Avrupa’da ve Amerika’da iki yüz yıla varan bir 

mazisi olan “roman fabrikası”nın Türk edebiyatındaki mümessili 

Ahmet Mithat, adeta bir fabrika işçisi gibi çalışır ve üretir; on 
dokuzuncu yüzyıl pozitivist dünyasının, tasnifçi hassasiyetini 

romanlarında yansıtır. Onun icra ettiği meslek, birçok eserinde adeta 

ansiklopedi maddelerinin arasına hikâye serpiştirmektir. Safvet Nezihi 
Ahmet Mithat’ın bütün romanları için “Külliyât-ı Acâib-i Âlem” ismini 

kullanır ki kanaatimizce bu adlandırma “Ahmet Mithat 

Ansiklopedisi”nin benzer bir ifadesidir.  

Peki bu ansiklopediyi okumak bugünün okurları olan bizlere ne 
verecektir? Yazarın kültürünü, bilgi seviyesini kısacası hayat bilgisini 

görmek, onu dönemin diğer romancılarından ayıran tarafıyla 

incelememize zemin mi hazırlayacaktır? Dönemin askeri, ekonomik, 
psikolojik, sosyolojik, teknolojik vs. fotoğrafını, Ahmet Mithat 

Efendi’nin objektifinden görüp yazarın ve toplumun zihniyetini 

kavramamızı mı sağlayacaktır? Kuşkusuz bu sorulara olumlu/olumsuz 
birçok cevap verilebilir. Bize göre Ahmet Mithat’ın romanlarında 

anlatıcının sesine kulak vererek, onun heyecanla, kimi zaman sesini 

yükselterek kimi zaman istihzayla, bazen ciddiyetle, bazen adeta 

okurlarını azarlayarak “ne anlattığını” tespit etmek gerekiyor. Yukarıda 
belirttiğimiz gibi amacımız biraz da kahramanların değil “anlatıcının 

hikâyesini” dinlemek, anlamaya çalışmak.  

Yazımızın devamında, sınırlarımızı da hesaba katarak, tasarladığımız 
“Ahmet Mithat Ansiklopedisi”nin küçük bir örneğini paylaşmaya 

çalışacağız. Seçtiğimiz romanlar bu sebeple beş adet ile sınırlı. 

Örneklerimizi Henüz 17 Yaşında, Acâyib-i Âlem, Dürdane Hanım, 
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Karnaval ve Paris’te Bir Türk romanlarından seçtik. Yazımızda söz 

konusu romanlarda anlatıcının bizzat vurguladığı madde başlıkları 

gündelik hayat, alışkanlıklar, insan tipleri, ahlakî değerler, Batı kültürü, 
dinî inançlar, kütüphaneler, saraylar, ibadethaneler gibi mekân 

tanıtımları vb. unsurlar. Aşağıda sunduğumuz örnekler, romanların 

yayınlanış kronolojisine göre değil, maddeler arasındaki ilişkilere göre 

seçildi; çünkü bu çalışmada bizim için önemli olan Ahmet Mithat’ın 
romanlarındaki anlatıcısının “nasıl anlattığı” değil “ne anlattığı”dır. 

Ayrıca, Ahmet Mithat Efendi’nin Avrupa Adab-ı Muaşereti başlıklı 

kitabı Fazıl Gökçek’in ifadesiyle “Batılı yaşama tarzını toplumun ilgili 
kesimlerine tanıtma ihtiyacı” ile yazılmış bir eserdir ve “Ahmet Mithat 

Efendi’nin romanları ile birlikte okunmalıdır.” Kanaatimizce bu eser de 

Ahmet Mithat Ansiklopedisi’nin maddeleri belirlenirken yararlanılması 

gereken kaynaklar arasında olmalıdır.(Ahmet Mithat Efendi, 2016: 14)             

Hayatın İçinden “Kâriler”in Dikkatine 

19.yüzyılın son çeyreğinde sıradan bir kadının veya hovarda bir kalem 

efendisinin gün boyunca neler yaşadığını öğrenmek için Ahmet Mithat 
Efendi’nin romanları, benzersiz bir sosyolojik hazine sunar bizlere.1 

Giyim kuşam, eğlence hayatı, yeme içme, insanların nelere gülüp nelere 

üzüldükleri, dönemin siyasî, ekonomik, kültürel tartışmaları; yabancı 
şehirlere hayranlık, müzelere olan ilgi; gazete okumak, denizcilerin 

hayatı, dinî ritüeller ve benzeri birçok mesele günlük hayatın bir parçası 

olduğu gibi Ahmet Mithat’ın “öğretme” gayretinin malzemeleridir de.2 

Adeta “hayat bilgisi” kitabını okur, varlıkları metinde sıkça hissettirilen 
“kâriler.” İyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini, doğruyu, yanlışı, faydalıyı, 

zararlıyı okurlarının zihnine yerleştirmek için önce bir soruyla başlar 

anlatıcı ve hemen sonra cevabını kimi zaman öykünün nerede 
kesildiğini unutturacak kadar detaylı bir biçimde kendisi verir.  

Bir romancının, eserlerinin toplumun her kesimince okunmasını 

istemesi kadar doğal bir amacı yoktur. Romanın gerçek hayatla 
yakından ilgilenmesi, çoğu zaman özellikle ahlakî kaygılarla eser 

üreten yazarların “türün tehlikeleri” üzerine düşünmesine yol açar. 

Dönemin popüler romancılarından biri olan Mehmet Celâl bir yazısında 

kendi romanları dahi olsa her yaş grubunun roman okumasına gerek 

                                                
1 Ahmet Mithat Efendi’nin hikâyeleri de anlatım üslubu olarak romanlarıyla benzerlik 
gösterir. Hikâyelerin listesi, bu metinlerde işlenen temalar ve anlatım üslubuyla ilgili 
ayrıntılı bilgi için bkz. Sabahattin Çağın, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Hikâye, 
Dergâh Yayınları, İstanbul, 2017.  
2 Ahmet Mithat Efendi ve “üslup ironisi” ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Fazıl 
Gökçek, Küllerinden Doğan Anka, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2017. 
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olmadığını belirtir. Romanın kaynağına, tekniğine, anlamına değil 

“tehlikesine” dikkat çeken Mehmet Celâl, romanın gücünü bilir, 

korkusunun sebebi bu güçtür.(Mehmet Celâl, 1310: 13-14) Ahmet 
Mithat birçok yazısında roman okumanın tehlikeli olup olmadığı 

konusuna değinir ve görüşlerini açıklar. Her meseleyi olduğu gibi bunu 

da kimi zaman anlatıcısına söyletir. Karnaval’da bu düşüncesini 

özellikle genç kızların roman okumasının tehlikeli görülmesi üzerine 
açıklayan yazar, yasağın roman okuma arzularını körükleyeceğine 

inanır.1 Dolayısıyla yasağın karşısında durur. Ahmet Mithat’a göre 

kısıtlamalar, yasaklanan fiile karşı daha güçlü bir yöneliş ortaya çıkarır. 
Karnaval’da Şehnaz örneği üzerinden genç kızların roman 

okumalarının engellenmesinin anlamsızlığı üzerinde durur ki bu, 

tasarladığımız Ahmet Mithat Ansiklopedisi’nin maddelerinden biri 

olabilecek mahiyettedir:   

Genç kızların roman okumasının yasaklanması: 

“Malûmdur ki alafrangada kızlara roman okutmak 

memnûdur. Bu memnûiyyetin hükmünü kızlara hevâ vü 
heves ne olduğuna dair misaller göstermemek kaziyyesi 

olacak ise de memnûiyyet-i mezkûreden hiçbir memleketçe 

fevâid-i muntazıra istihsâl olunamamaktadır. Zira bu hâl, 
bu memnûiyyet bilâkis kızların romanlar için daha ziyade 

hırs ve inhimaklarını mûcip olduğundan meydân-ı 

tedâvülde gezen romanları kâmilen okumaya kızlar yol 

bulduktan maada meydân-ı tedâvülde kadınlar ve hatta 
erkekler için bile memnû olan birtakım kütüb-i muzırrayı 

da ele geçirip tamâmî-i hırs ve hevesle okurlar. Pek çok 

kızların en gizli yerlerinde öyle kitaplar bulunmuştur ki 
bunlar bir kızın değil hatta bir erkeğin bile elinde görülse 

münderecatını okumak değil resimlerine göz gezdirmek 

bile o erkek için pek büyük maâyibden addolunur.”(Ahmet 
Mithat Efendi, 2000: 55) 

Ahlakî Değerler 

Ahmet Mithat’ın “ahlakçı” bir anlayışa sahip olduğu bilinir. 

Romanlarında “ahlaklı” olanların genellikle kazanmasının sebebi bu 
yaklaşımıyla alakalıdır. Hâce-i Evvel’in hayal ettiği insan; çalışkan, 

dürüst, kabiliyetli, bilgili, yardımsever, manevî olduğu kadar maddî 

bakımdan da güçlüdür. Özellikle tarafını tuttuğu kahramanlara 

1 Ahmet Mithat’ın edebiyat hakkındaki görüşleri için bkz.Harika Durgun, Ahmet 
Mithat Efendi ve Edebiyat, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2015.  
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baktığımızda onların “ahlaklı” olmaları gerektiği vurgulanır. Ahlakı bir 

bütün hâlinde karakterleri aracılığıyla örneklemeye çalışan Ahmet 

Mithat’a göre insan olmanın evrensel unsurları vardır ki bunlardan biri; 
kişinin “olduğu gibi” davranmasıdır. Gerçek hayatta bu tür olumlu 

özelliklere sahip insanlar kuşkusuz mevcuttur, ancak onların bu 

vasıfları karşıtlarının varlığıyla ortaya çıkar. Yani toplumun 

“ahlaksızlık” olarak nitelediği davranışları göstererek nasıl ahlaklı 
olunabileceğinin yolunu gösterir yazar. Ahlakın temel prensiplerinden 

biri, ikiyüzlü olmamaktır. Toplumun kabul ettiği bu değer, çoğu zaman 

görmezden gelinir. Halk arasında çoğunlukla kendi gibi davrananlara 
değil “ikiyüzlülere” itibar edilir. Yazar, söz konusu problemi 

Karnaval’da anlatıcısına şöyle söyletir:     

Riyakârlık/Riyakârlar: “Hakikat! Gerçekten büyük olan 

kibarın dünyada hiç hoşlanmaması ve en ziyade nefret 
etmesi lâzım gelen bir şey var ise o da riyâ ve müdâhene 

olmak lâzım gelir ve riyâ ve müdâhene eden denîleri 

huzurundan tart etmesi icap ederken bilâkis ekseriya 
görülür ki o büyükler nezdinde en ziyade makbul olanlar 

müdâhinler ve riyâkârlardır.  

Müdâhene ve riyâ ile yaranmak isteyen terbiyesizlere 
neden hürmet etmelidir ki onlar kavuk salladıkları kibarın 

menfaatini, hukukunu, şanını, şerefini hayal ve 

hatıralarına bile getirmeyip bilâkis kendi riyâları ve 

müdâheneleri makbule geçtiğini görünce velinimetleri 
efendileri hakkında istihzâlara da başlarlar ve kendi 

kendilerine derler ki “İşte ahmak herifi aldattım! 

Gösterdiğim tabasbusât-ı külliyeye inandı.” Bu sözü 
yalnız kendi kendilerine söylemekle dahi kalmayıp hatta 

kendisi gibi müdâheneci ve riyâcı olan kapı yoldaşları 

arasında dahi efendilerinin hamâkatını makâm-ı tezyife 
alarak eğlenirler. Bunlardan birçoğu her zaman dairede 

görüldüğü ve şu hakikat güneş zahir olduğu hâlde 

büyükler hep riyâkâr, müdâhin, yalancı, hilekâr olan 

dalkavukları severek kalpleri safî ve sadakatleri ciddî ve 
hakikî olan bendegânını daima meyus ederler.”(Ahmet 

Mithat Efendi, 2000: 53) 

İyilik yapmak, Ahmet Mithat’ın önemsediği insanî vasıflardan biridir. 
Yoksula yardım etmek, düşkünün elinden tutmak, zorda kalana el 

uzatmak toplum içinde teşvik edilmesi gereken davranışlardandır. İyilik 

yapmanın tek taraflı bir fayda sağlamayacağını, bunun hem iyiliği 
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yapana hem de iyiliğe muhtaç olana yararı olduğunu düşünen anlatıcı, 

bu durumu insanın tabiatıyla açıklamaya çalışır. Ona göre yolda 

karşılaşılan birine güler yüz göstermek, güzel söz söylemek sadece 
nezaketin bir ölçüsü değildir. İyilik yapan kişi, nihayetinde bu 

davranışından kendisi haz alır, kendisini iyi hisseder. Günümüz 

psikologlarının iyilik konusunda bugün ortaya koyduğu görüşlerin 

birçoğuna Ahmet Mithat’ın romanlarında rastlamak dikkate şâyândır:   

İyilikten haz almak: “Bu keyfiyet insanlar için umumi bir 

şeydir. Bu da cibillet-i beşeriyyenin bir büyük 

muktezasıdır ki her şeyden hükmü kıymetli olursa da 
ağleb-i hususâtta insan farkına varmaz. Yolda bir adama 

niçin aşinalık edersiniz? Herkese güler yüz gösterip tatlı 

söz söylemeyi muvâfık-ı nezakettir diye neden iltizam 

eylersiniz? Bunlar hep başkalarını memnun etmek değil 
midir? Hâlbuki onların sizden memnun olmaları sizce 

dahi mûcib-i zevk ve lezzettir de onun için böyle 

yaparsınız. Bu sır ve hikmet, muhabbet hususunda 
kendisini en parlak olarak meydana koyar. Sevdiğiniz bir 

kadını memnun ve mütelezziz etmek için neler yaparsınız? 

O kadını kendinizden memnun eylediğiniz hâlde onun dahi 
size göstereceği tavr-ı memnuniyyet bir muhabbet-i 

mukabele olmak üzere telakki olunarak işte siz dahi 

bundan memnun olursunuz. Zevk alıp lezzet 

bulursunuz.”(Ahmet Mithat Efendi, Henüz 17 Yaşında, 
2000: 50) 

Ahmet Mithat Ansiklopedisi’nde yer alması gerektiğini düşündüğümüz 

maddelerden biri onun bireyi ve toplumu ilgilendiren her türlü mesele 
hakkındaki yorumları olmalıdır. Merhamet, şefkat, kıskançlık, aşk vb. 

duyguların tanımı, bunların kişiden kişiye değişimi; bu duyguların 

birbiriyle mukayesesi gibi anlatıcının zaman zaman önümüze getirdiği 
olguların tespiti, yazarı anlamakta muhatabına önemli bilgiler 

sağlayacaktır. Ahmet Mithat’ın ahlakî bağlamda üzerinde durduğu 

konulardan biri de “yalan söylemek”tir. Her konuda olduğu gibi bu 

konuda da keskin hükümler vermek istemeyen yazar, bazı hususlarda, 
insanların iyiliği söz konusu olduğunda küçük yalanlara karşı çıkmaz. 

Aslında edebiyatı da “yalan” dünyanın bir parçası olarak değerlendiren 

Ahmet Mithat’a göre “yalan söylemek” insanların kendilerine verilen 
sırları saklaması için yardımcı olur. Ahmet Mithat, Paris’te Bir Türk’te 

yine “kârilerine” bir soru sorarak, kahramanı Nasuh üzerinden yalan 
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söylemekle ilgili okurlarını aydınlatmaya girişir. Anlatıcının sorusu ve 

buna kendisinin verdiği cevap şöyledir: 

Yalan Söylemek: “Acaba Nasuh gibi bir adam hiç yalan 
söylemez mi? Hani ya bizim bir davamız vardı ki muharrir 

olan yazdığı hikâyede insanı kendi insanlığı dairesinde 

gösterip öyle melekler mertebesine çıkarmamalı demiştik. 

İnsan kısmı yalan dahi söyler. Şehvetine hizmete cibilleten 
mecbur olduğu gibi, yalana dahi zamanına göre birçok 

mecburiyetler görür. Âkil denilir, hakîm denilir, terbiyeli 

denilir ol adama ki hissiyât-ı şehvâniyyesini hane yıkmak 
uğrunda istimal etmemekle beraber, habs-i nefs gibi kendi 

vücudunu dahi yıkmak ahmaklığını tecvîz eylemez. Kezalik 

ciddî olan şeylerin hiçbirisinde yalanı kabul eylemez ise 

de zaman ve mekânın icap eylediği ve mecbûriyet-i sahîha 
gösterdiği yerlerde dahi mızrak gibi dosdoğru lâkırdı 

söyleyerek, birçok kimseleri dürtmez ve delmez. Hele 

“yalan esrarın kilididir” diyen hakîmin hakkını mutlaka 
teslim edersiniz. Eğer yalanın müzahereti olmasa, size 

tevdi olunan bir sırrı nasıl muhafazaya muktedir 

olursunuz?”(Ahmet Mithat Efendi, 2000: 328) 

Örf, Adet Karşısında İnsan/Toplum 

Anlatıcının da ifade ettiği gibi “taaddüd-i zevcât” konusuna birçok 

yazısında yer veren Ahmet Mithat, Karnaval’da kârilerine bu konuyu 

tekrar hatırlatmaktan çekinmez. Zira kimi zaman kadınların şikâyetine 
kimi zaman erkeklerin suistimaline mazhar olan bu konunun “ahlakçı” 

ve “toplumcu” gözle tarifine ihtiyaç vardır. Gerek konunun önemi, 

gerekse roman anlatıcısının meseleyi detaylı ele alışı bu maddenin 
mezkûr ansiklopedimize girmesini kanaatimizce zorunlu kılar. 

Karnaval’da anlatıcının konuyu açmasının sebebi Bahtiyar Paşa’nın 

“dört zevcesi”nin olmasıdır ve “kadın kârilerin” tepkilerini bahane 
göstererek bir erkeğin dört kadınla evlenebileceği hükmünü açıklamaya 

koyulur. Aşağıdaki alıntıda açıkça görülebileceği gibi “taaddüd-i 

zevcât” her erkeğin uyması gereken bir kural olarak benimsenmez. 

Ancak erkeğin doğası gereği tek eşliliğe meyyal olmadığını, bir kadınla 
evli olsa dahi “fuhuş” yoluna sapabildiğini, dolayısıyla bu durumun 

topluma zarar verdiğini dile getirir. Taaddüd-i zevcât uygulaması 

erkeğin servetini dışarıda harcamasına da engel olacağı için anlatıcı 
açısından makul bir tercihtir:   
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Taaddüd-i Zevcât: “Vay şimdi kârilerimiz hanımlardaki 

gazap! Bir adamın dört karısı olmak bahtiyarlık mı imiş? 

Bu ne yanlış fikir! Bu ne garip zehap! Yazılacak şeyler bitti 
de bir de erkekleri dört kadın almaya teşvik mi kaldı? 

Kârilerimiz böyle birden bire hiddetlenmezler ise 

kendileriyle pek çabuk musalâha edebiliriz. Biz bu 

teaddüd-i zevcât bahsini pek çok yerlerde ettik. Ezcümle 
bir tarafı Türkçe diğer tarafı Fransızca olarak 

neşredilmekte bulunan Osmanlı gazetesinde mufassal ve 

meşruh olarak bahse çektik. Onlarda görülmüştür ki 
fikrimizin esası zevcât-ı teaddüdü iltizam cihetinde 

değildir.  

Ha şöyle! Ha şöyle! Zira toplu iğneye davrandığımız 

gibi!... 

Ancak erkek olmak ve elli yaşına varmış bulunmak nokta-

i nazarınca bir adamın evvelce nûmunesi görülen 

Hanparson Ağa misillû yalnız bir zevceyi dahi 
çoğumsanması o erkek için elbette bahtiyarlık 

addolunamaz. Belki kadın için bile! Öyle ise kaziyenin 

nakizi dahi müsellem olur yani o yaşta bulunan bir erkeğin 
yalnız bir değil dört kadına koca olabilecek kadar genç 

bulunması bir nimet addolunmak lâzım gelir.  

Ya bir erkek bu surette dinç ve zinde olur da “Ben yalnız 

bir zevce ile iktifa ederim.” Derse bu söze kolay kolay 
inanmak mümkün olur mu? Dünyanın kıtaât-ı hamsesi 

gözümüzün önündedir. Görüyoruz ki bu sözü söylemeyen 

erkeklerin hemen yüzde yine yüzü o söz ile “Ben 
havâyicimi hariçte dahi tesviye edebilirim.” Demiş 

oluyorlar. 

Teaddüd-i zevcâttan bahseden bir zat demiştir ki 
fuhuşhâneler ağlebiyyet üzre müteehhil bulunanlar 

içindir. Bekâr olan gençler ise bu mahallerdeki 

muvaffakiyâtını şâyân-ı tefehhur-ı muvaffakiyet 

addetmezler. 

İmdi bir erkek gönlünü, malını, namusunu hanesinden 

hariçte pâmâl ettireceğine serveti, hevesi, hep kendi 

hanesine münhasır olsa daha müreccah sayılmaz mı? 
Hariçteki sefâhetleri kendisi için ayıp ve rezalet 
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addolunduğu hâlde hanesindeki teaddüd-i zevcâtı böyle 

bir ayıp ve rezalet addolunmak şöyle dursun bilâkis o 

adam için her hâlde ehilperverlik addolunur.  

Maahaza yalnız bir tanecik zevcesiyle kanaat ve ona 

sadakat eden zevçleri takdis etmelidir.”(Ahmet Mithat 

Efendi, 2000: 47-48) 

Ahmet Mithat’ın romanlarında öğretme arzusunun zanaat, teknolojik 
gelişmeler, mimari, yeme içme kültürü, âdâb-ı muaşeret vb. birçok 

farklı alana yayılabileceğini örneklemek mümkün. Buna bir misal 

olarak roman anlatıcısının okurlarını aydınlatmak amacıyla “fayans” 
hakkındaki malumatını gösterebiliriz. Henüz 17 Yaşında romanının 

anlatıcısı, kahramanlardan Hulusi ve Ahmet Efendi’yi Kalyopi’nin 

“hanesine” götürür. Evin dış görünüşünü, içindeki eşyaları en küçük 

detaylarıyla aktaran anlatıcı, okuyucunun dikkatini salona çeker ve bu 
mekânın nasıl tefriş edildiğini tasvir eder. Bu noktada, mekânın teknik 

detaylarını vermeye girişir, yazarın “tuğla/fayans/çini” 

tasviri/tanımlaması ilginçtir.   

Tuğla/Fayans: “Malumdur ki çinili tuğlalar şarkın enfes 

âsârından olup câmi-i şerif ve hamam ve saray ve köşk 

misillü ebniye-i kadîmede görülen işbu tuğlalara 
Avrupalılar “fayans” diye pek büyük ehemmiyet verirler. 

Bunları taklide pek çok çalışırlarsa da tamamıyla 

muvaffak olamazlar. Vâkıa bu çiniler o kadar ehemmiyet 

vermeye şayan nefâyisten olup el-hâletü-hâzihî Kütahya 
taraflarında eskiden kalan bazı ustalar, eski çinileri bir 

dereceye kadar taklit ederlerse de bu sanatın yeniden 

ihyası için devletçe Nafia Nezaret-i Celîlesi vasıtasıyla o 
kadar emekler sarf edilmiş olduğu hâlde yine 

muvaffakiyyet-i tamme hasıl olamamıştır.”(Ahmet Mithat 

Efendi, 2000: 50) 

Tabiat tarihi, arkeoloji, antropoloji, zooloji Ahmet Mithat Efendi’nin 

roman külliyatında karşılaşacağımız bilim alanlarından birkaç 

tanesidir. Acâib-i Âlem’de örneğin “kurgan”ın tasvirine göz atalım: 

Tumul (Kurgan): “İşbu tumululara Tatarlar “kurgan” 
namını vermişlerdir ki bunlar sath-ı zemîn ile beraber ve 

bazıları satıhtan aşağı ve bazıları yüksek birtakım 

kemerler olup muahharan derunlarından çıkan eşya ve 
âsâr-ı kadîmeden anlaşıldığına göre bazıları ta ezmîne-i 

kadîmede oralara kadar yayılmış gelmiş olan Yunan 
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muhacirlerinin âsârından imişler. Şimdiki hâlde yerliler 

bunları temizleyip kendilerine hane ittihaz 

etmektedirler.”(Ahmet Mithat Efendi, 2000: 97) 

Yine aynı romanda kahramanların hayranlıkla tetkik ettikleri “böcek 

koleksiyonu”nu ve koleksiyonu oluşturan böceklerin türleriyle ilgili şu 

malumat “kârilerin” merak ve öğrenme duygusuna yönelik bir 

bilgilendirme olarak kabul edilebilir: 

Böcekler: “Böceklere gelince bunlar târih-i tabiî 

kitaplarında resimleri görülebilen haşaratın kâffesinden 

başka şeyler olup bazı ahvâl-i husûsiyyeleri zübâb 
nevinden olduklarını işrâb eyler ise de onlar kadar küçük 

olmayıp küçürekleri adi sinek ve en büyücekleri kunduz 

böceklerine karip cesamette idiler. Hayvânât-ı mezkûre 

temmuz ibtidalarından ağustos evâhirine kadar yani 
buzların lâyıkıyla çözülüp meydana çıktıkları mevsimde 

peyda olurlar. Geyik vesair hayvanat bunların 

hücumundan ziyadesiyle bîzar oldukları gibi insanlar dahi 
bîzar olurlar. Yalnız neşterleri değil avazeleri dahi insan 

ve hayvanı çıldırtmak derecesinde sıkar. Ancak garâbet-i 

mahsûsaları bundan ibaret değildir.  

Bu hayvanlar nev-i zübâb gibi on dört, on beş saat 

zarfında doğar, büyür, çiftleşir, yavru yetiştirir yine helâk 

olurlar.” (Ahmet Mithat Efendi, 2000: 97) 

Ahmet Mithat’ın romanlarında anlatıcı genellikle okurlara herhangi bir 
mesele hakkında bilgi vermek istediğinde önce konuya dair bir soru 

sorar daha sonra bunu kendisi cevaplar. Henüz 17 Yaşında’nın ilk 

sayfasında Beyoğlu’nda bir 
lokantada yemek yiyen iki 

arkadaşla karşılaşırız. Yaşları, 

görünüşleri, kıyafetleri gibi fiziksel 
özellikleriyle bir paragrafta kısaca 

tanıtılan kişilerin aslında 

Beyoğlu’na yabancı olmadıklarını; 

ancak uzunca bir zamandır buraya 
uğramadıklarını öğreniriz. Birçok 

romanda farklı görüntüleriyle 

tasvir edilen meyhaneler bu 
bölümün odak mekânlarındandır:   
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Galata Meyhaneleri: “Galata’dan geçerken bir takım 

geniş meyhaneler görürsünüz ki yirmi yirmi beş arşın 

arzında ve kırk elli arşın tûlundedir. Bu meyhanelerin 
sokak cihetine karib bir tarafında süslüce bir destgâh 

görüp de onun ön tarafında dahi kadim Yunanîlerin işret 

rabbi olan Baküs’ün tasîr-i mestânesi musavver olduğuna 

bakarak bunları terakkiyât-ı hazıra-i medeniyyenin 
vücuda getirmiş olduğu yeni yetişmelerden zannetmeyiniz. 

Diğer cihetinde meyhanenin boylu boyuna iki veyahut üç 

sıra olarak yekdiğerinin üzerine dizilmiş olan beşer yüz 
kıyyelik fıçılara havâle-i nazar-ı dikkat buyurunuz.  

Vakıa bu fıçıların üzerinde numaralar dahi 

göreceğinizden devâir-i belediyenin dükkân ve hanelere 

numaralar koyduğu zamandan beri hatırlara gelmiş olan 
şu numaralar size bu fıçıların dahi henüz birkaç seneden 

beri hâdis şeyler olduğunu zannettirir…  

Bugün hiçbir Bekrî bulamazsınız ki bu fıçıların kâmilen 
dopdolu olarak hâlet-i mestîde ifrata varmış olan bâde-

nûşânın şöyle kuvvetli bir mahalde tiril tiril terlemekten 

bayıldıkları gibi o fıçıların dahi derunlarındaki mâîleri 
tahtalarının aralarından ve mesamatından sızdırmakta 

veyahut içki için içleri titrediği hâlde cepte parası 

olmayan mahrumların meyhaneler önlerinde ağızlarının 

sularını akıtmalarına mümasil bu fıçıların dahi ağaç 
musluklarından damlalar damlamakta bulunduklarını hiç 

olmazsa çocukluğunda olsun görmüş ve hâlâ derhâtır 

etmekte bulunmuş olsun…  

Yoksa vaktiyle “zecriye”1 denilen ve muahharan 

“müskirat rüsumu” namını almış olan vergi-i mahsusun 

an-asıl bu meyhaneler için vaz’edilmiş bulunmasıyla hâlâ 
o fıçılar müftehirdirler… İşte şimdiki gördüğünüz 

meyhaneler kendi hâllerince kendi âlemlerince böyle 

büyük büyük günler görmüş kudemâdan olup onlara 

nispetle aynalı gazinolar filânlar çocuk oyuncağı gibi bir 
hâlde kalırlar.”(Ahmet Mithat Efendi, 2000: 5-7) 

 

                                                
1 Zecriye: Osmanlı Devleti’nde alkollü içkilerden alınan bir vergi, mastâriye, müskirat 
rüsumu.(Kubbealtı sözlük) 
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Mahalleler, caddeler, sokaklar: 

Anlatıcı Galata meyhanelerine dair 

verdiği detaylı bilgiden sonra Galata 
Caddesi’nin tasvirine başlar. Konuya 

yine “kârilerine” yönelttiği bir 

soruyla giriş yapar: “Şu tasvirimize 

bakıp da Galata caddesini tramvay 
ile dahi geçmek tehlikeli olan bir 

cadde olmak üzere mi tasavvur 

eyliyorsunuz?” Bu soruyla birlikte, 
caddenin tehlikelerle dolu, ancak bu 

tehlikenin burada dolaşan 

“serkeşler” arasında geçerli olduğunu şu sözlerle anlatır: 

Galata Caddesi: “Galata caddesinde sizin için tasavvur 
edilebilecek tehlikeler ya saatinizin veya para kesenizin 

başına gelip siz böyle bir sadakaya mukabil her belâdan 

masun olabilirsiniz. Oraların en büyük tehlikesi yine 
oralarda tehlike arayan serseri ve serkeşlere mahsus olup, 

onlar yekdiğerinin kanını içmek hususunda kurtlardan bile 

müfteristirler.  

Fakat büyük caddenin sağında ve solunda olan 

sokaklardan içerilere girmek isterseniz işte o zaman hiç 

teminat verilemez. Zira büyük cadde üzerinde 

jandarmaların parıl parıl parlayan gözleri erbâb-ı 
şekâvetin gözlerine çarptıkça gözleri kamaşmaktaysa da iç 

sokaklarda ve bilhassa bunların gözlerini rakı buharı 

yahut kan bürümüş olduğu zaman dostu da düşman diye 
telâkki edecekleri ve hele bîtaraf olan mârrîn ve âbirîni hiç 

tanımayacakları derkârdır. Zaten şimdiki hâlde asıl hırsız, 

asıl yankesici, asıl batakçı, asıl kanlı ve katil olanlar 
zaptiyenin gözü kolay kolay görebilecek yerlerde o kadar 

çokluk barınamayarak en ücra ve tenha yerleri 

kollaştırırlar. 

Maksadımız Galata hakkında bir fikr-i icmâlî vermek 
olduğundan yalnız şu kadarla iktifa edebiliriz. Zira 

hikâyemizce Galata’ya ait olan ahvâl o mahilli bundan 

ziyade şerhe de lüzum göstermeyecek kadar 
muhtasardır.”(Ahmet Mithat Efendi, Henüz 17 Yaşında: 

2000: 7-8)  
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Ahmet Mithat’ın eserlerinde tren, vapur, tramvay, atlı araba gibi 

dönemin ulaşım vasıtalarının tasviri ve işleyiş biçimlerine sıkça 

rastlamak mümkündür. Paris’te Bir Türk 
isimli romanda kahramanların yolculuk 

yaptığı araç Messagerie İmperial 

şirketinin bir yolcu gemisidir. Bu 

geminin farklı aksamı, kahramanların 
hareketiyle bağlantılı biçimde, yer yer 

ayrıntılı olarak anlatılır. Okura gemiye 

dair aslında daha fazla bilgi 
verebileceğini işaret eden anlatıcı, 

kendisine göre kâfi miktarda bilgiyi 

seçer ve aktarır. Burada seçtiği kısım 

ikinci mevki olarak tabir edilen vapurun 
bir bölümüdür: 

Yolcu Gemisi-İkinci Mevki: “İnşaat-ı bahriyeye 

merakınız olduğunu bilseydik, Fransa tezgâhlarının âdeta 
medâr-ı iftiharı demek olan bu cesim vapuru -Messagerie 

İmperiale- pupasından provasına kadar size inşâîye 

usulünce bir âlâ tarif ederdik. Ancak buna merakınız 
olduğunu bilmediğimiz gibi zaten hikâyemizde mezkûr 

vapuru bu kadar tafsilâtıyla öğrenmeye lüzûm-ı kâvî dahi 

olmadığı cihetle yalnız ikinci kamarasına bir nazarıdikkat 

atfedeceğiz. 

Kamaraya inilecek olan merdivenden aşağıya inildikte, iki 

metre kadar arzında ve beş metre kadar tûlunda bir 

aralığa inilir ki, bu aralık merdivenin arka tarafına doğru 
beş metre daha imtidad eyler. 

İşbu aralık üzerine altısı sağda ve altısı solda ve üçü dahi 

karşıda olmak üzere tamam on beş kapı açılır. Eğer 
sağdan veyahut soldan birinci kapıları açacak olsanız, 

derunu iki metreden ekall arzında ve üç metreden ziyade 

tûlunda bir kabine olduğunu ve bu kabinenin sağ tarafında 

birbiri üzerine konulmuş tabut şeklinde çifte yatak ve onun 
ayak ucunda bir tuvalet takımı ve sol taraftaki duvar 

üzerinde elbise ve şapka asmaya mahsus dört tane güzel 

çivi ve karşı tarafında dahi müdevver bir tek pencere 
görürsünüz ve bu ahvalin cümlesinden bunun bir hususî 

kabine olduğunu anlarsınız. Ama biz bir kabinenin 

hususiyet-i ahvâli hikâyesini itmam için size şunu da haber 
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verelim ki, tabut dolap kapılarını açar iseniz derunlarında 

pek lâzımlı birer kap bulursunuz ki, yalnız bunların öyle 

baş tarafa konulmalarına hiçbir mana 
veremezsiniz.”(Ahmet Mithat Efendi, 2000: 1-2) 

Vapurun söz konusu bölümüyle ilgili bilgiler aktarıldıktan sonra 

anlatıcı, burayı tasvirindeki asıl maksadın hikâyeye bir zemin 

hazırlamak olduğunu söyleyerek karakterlerin tanıtımına geçer. 

Eğlence tarzları: Balolar, Danslar, Karnavallar vb. 

Ahmet Mithat Efendi gerek İstanbul’un değişik semtlerinde gerekse 

yabancı şehirlerde eğlence biçimlerine vukûfiyetini her fırsatta 
göstermeye çalışır. İdealize ettiği kahramanlar Batı kültürünü en az 

kendi kültürleri kadar tanır. Karnaval’ın kahramanı Resmî, henüz 

yirmili yaşların başında olmasına rağmen Almanca, Rusça, İngilizce 

gibi yabancı dilleri iyi derecede bilir. Güzel sanatlarda üstün 
yeteneklere sahiptir. Zekâsı o derece yüksektir ki bir yabancı dili 

öğrenmek istediğinde, dört aylık zaman ayırması bu dili okuma yazma 

seviyesinde öğrenmesi için yeterlidir. Resmî’nin teknik konulardaki 
kabiliyeti de anlatıcıyı hayran bırakacak düzeydedir. Dikiş makinesi 

imalatı, org tamiri vb. birçok konuda usta olan Resmî, aynı meziyete 

Batı tarzı eğlenceye hâkimiyeti konusunda da sahiptir. Karnaval 
romanında anlatıcı, Batılı eğlence 

tarzlarının tanıtımına özel önem 

verir. Balo, dans, kumar gibi Batılı 

kültürü yansıtan eğlence 
biçimlerinin tasvirine Ahmet 

Mithat’ın romanlarında sıkça 

rastlarız. Bu bağlamda söz konusu 
türlere birkaç örnek vermek 

istiyoruz:    

Prado Balosu: Prado dedikleri yer Luxemburg bahçesinin 
cenup tarafında ve Rasathane dört yol ağzında vakıa bir 

büyük mahal olup, orada her Perşembe ve Pazar 

akşamları umumi balo verilir. Ama nasıl balo? Öyle 

zadegânın mahall-i içtimaı değil. Esnaf takımı bile oraya 
uğramaz. Civarda kain mekâtib-i cesîme talebesiyle 

ressam, nakkaş, hakkâk, müellif çırağı, tiyatro oyuncuları 

gibi erkek, karı bir bölük gençler içtima eyler. Bu 
cemaatten bir takımı çift çift gelmiştir. Zira bunlardan her 

sınıfın müzekkeriyle müennesi bağdaşırlar. Bir takımı dahi 
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eşini orada bulmak kararıyla gelir. Üçüncü takım ise eşsiz 

kalmış olan güruh olup, orada kendisine bir eş aramağa 

gelir ve mutlaka bulmaktan geri kalmaz.”(Ahmet Mithat 
Efendi, 2000: 164) 

Baloda Raks: “Balolarda raks meselesinden hiç 

bahsetmez isek bir büyük kusur etmiş oluruz. Zira bir kaba 

mesel olmak üzere deriz ki “eşeğe binmekten maksat 
ayaklarını sallamaktır.” Baloya gitmekten maksat dahi 

raks etmektir. 

Raksların en edibanesi lancier (Les Lancier) ve cadril 
(Quadrille) misillû çift çift erkek ve kadınların birer tertîb-

i mahsus üzere karşı karşıya dizilerek “el ele kol kola çifte 

sandık kırmızı fındık” diye bizde çocukların oynadıkları 

oyunlardan daha muntazam olarak hatveler, vaz’lar 
falanlar ile oynadıkları oyunlardır. Lâkin cadrillerin bir 

de “kankan” usulü vardır ki… hey!... öyle pek muteber ve 

hatta oldukça muteber balolarda buna müsaade etmezler. 
Meğer ki sabaha karşı biraz ihtiyarlar ve ciddî adamlar 

gidip de meydan gençlere ve çılgınlara kala. Meğer ki 

onların kafaları dahi şampanyalar ile güzelce kızışmış ola. 
Bu oyunda erkek olsun kadın olsun o kadar garip vaz’lar 

gösterirler ki kadınlar için elbiseler ne kadar dekolte ise 

bu vaz’lar belki ondan daha dekolte addolunur. Ezcümle 

bacaklarını havaya doğru o kadar kaldırırlar ki karşısında 
bulunan oyuncu burnunu gözetsin! Zira ayakları pek nazik 

olmakla beraber onun burnuna ayağının ucuyla vuracağı 

fiske şakaya gelmez.  

Bilemeyiz ki balolar hakkında şu yolda izahat verişimiz 

bazı kocaları ne derecelere kadar memnun edecektir. Zira 

gece sabahlara kadar kendini bekleyen zevcesine 
sabahleyin yorgun argın, uykusuz, neşesiz, mahmur 

olduğu hâlde hanesine geldiği zaman balo hakkında ne 

yolda malûmat verir. Eğer verdiği malûmat kendi berâet-i 

zimmeti için olmuş bir şey olup da bizim burada verdiğimiz 
tafsilat dahi bîçare  zevç efendiyi tekzip eyliyor ise artık 

gelecek kış baloları hatırından çıkarsın. Zira zevce hanım 

için kocasını bu eğlence mahallerine gönderebilmek biraz 
güç olur. Frengistan için düşünülecek olsa asıl zevcesini 

göndermek zevç için güç olması lâzım gelir ise de 
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Frengistan’ın terakkiyât-ı medeniyyesi sayesinde her 

güçlüğün kolaylıkları dahi bulunmuştur.  

Balo denilen mahallerde eğlence yalnız raksa da münhasır 
değildir. Her kim ne suretle ister ise eğlenir.”(Ahmet 

Mithat Efendi, 2000: 13) 

Kumar: “Kumar oynamak, baloların raks kadar ve belki 

daha ehemmiyetli bir eğlencesidir. Kibar balolarında 
mahsus kumar salonları olup gayet mükellef masalar 

üzerinde yaldızlı maldızlı oyun kâğıtları bulunur. Her 

kimin merakı hangi oyun ise onun erbabından üç veya dört 
velhâsıl oyunun iktiza eylediği kadar adamlar toplanıp 

oynarlar. Kadınlar için dahi oyun memnu değildir. 

Bahusus her işin içine şeytan karıştığı gibi kumarın içine 

dahi kadın karıştığı zaman insanı yendirmek muhakkaktır. 
Umumî balolarda ise icrası kolay bir oyun olmak üzre 

rulet yani fırıldak oyunları oynanır ki birtakım numaralı 

murabbaata taksim olunmuş olan muşamma üzerine bir 
mecidiye veya bir lira atarsınız. Fırıldak sizin konduğunuz 

numaraya tesadüf edecek olursa koyduğunuz paranın 

vazına göre ya altı ya on iki veyahut yirmi dört mislini 
alacağınızı hesap edersiniz. Fakat sizin numaraya isabet 

nadir olacağından bir fakirin sanatına göre beş veya on 

gün çalışıp ve bir zaptiye neferinin bir ay hizmet edip 

kazanabileceği bir lirayı hemen iki saniyede 
kaybedersiniz. Kaybedilen şeyler yalnız birer lira olsa 

cana minnet!...”(Ahmet Mithat Efendi, 2000: 13) 

Anlatıcı Prado Balosu’nun kendine has özelliklerini aktarırken, balonun 
müdavimleri arasında bulunan “Cocotte” tabir edilen “aşüfte”lere, 

“edudiante”lere/talebelere, “ouvrier” denilen ressamlık öğrenen 

gençlere, “grissette” adı verilen yapma çiçek işiyle uğraşanlara, 
aktrislere ve bunlar gibi birçok detaya değinir. Anlatıcının niyeti, adeta 

okuyucuyu bu “balo”nun içinde dolaştırmak ve kültür hakkında bilgi 

sahibi yapmaktır. Ahmet Mithat, diğer romanlarında olduğu gibi 

Karnaval’a da Batı’da geleneksel eğlence biçimi olan “karnaval”ın ne 
olduğunu tanıtarak başlar. Romanın hemen girişinde karnaval ve 

balolar hakkında “kâriler”le birkaç “lâkırdı” etmek istediğini belirten 

anlatıcı, Batı’da karnavalın tarihinden, düzenleniş biçiminden, 
insanların neden karnavalları çokça sevdiğinden şöyle bahseder:   
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Karnaval: “Maksuda 

şüru etmezden evvel 

karnaval ve balolar 
hakkında kârilerimiz ile 

birkaç lâkırdı etmek 

isteriz. Vâkıa bazı 

âsârımızda balolar 
hakkında 

nazariyatımızın bir 

kısmını serdeylemiş isek 
de Karnaval serlevhalı 

bir romanın en başlıca zemini balolar olacağından ol 

bâbta biraz daha vâsi malûmat itasına lüzum 

görmekteyiz… Herkesin hürriyet-i mutlaka üzre yaşaması 
için müsâade-i umûmiye verilmiş olan zamanlar işte 

şimdiye kadar devam edip hatta gittikçe terakki dahi 

eylemiş bulunan karnaval zamanlarıdır… Karnaval 
mebdei hıristiyanlıktan evvel yani putperestlik 

zamanlarına aittir. Diyânet-i Nasârâ Roma taraflarına 

intişar eylediği zaman bu âdeti tahsin etmemiş ise de halk 
karnaval serbestîsinden istifade için âdeta terk-i dünyâ 

kadar göze aldırdığı cihetle Roma kilisesi bu babta imhâl 

ve ihmale mecburiyet görmüş ve imhâl ve ihmal uzandıkça 

bir cevaz suretini alıp yavaş yavaş o cevaz dahi hükmünü 
arttırmış ve terakkiyât-ı mütetabia-i a’sâr ile karnaval 

şenlikleri kavânîn ve kavâid-i Nasrâniyyeden olmak 

derecesini bulmuştur… 

Roma’da Venedik’te vesâir Avrupa’nın bilâd-ı 

meşhûresinde karnaval âzâdeliği ve bu müddet zarfında 

icra olunan cümbüşler o derecelere kadar varmıştır ki 
gece olsun gündüz olsun şehrin her tarafı mütemadî bir 

bayram hâlinde bulunarak herkes zevki ve keyfi ne ise onu 

icrada kendisi için hiçbir mani hiçbir mezâhim farz 

edemez. Kendi mevkî-i kadri, haysiyeti eğer icrâ-yı mâ-
fi’z-zamîre müsait olmazsa yüzüne bir de nikap koyar. 

Zaten herkesin her istediği kıyafete girmesi karnavalın 

muktezâ-yı esâsiyesindendir. Askerin başı bozuk ve başı 
bozuğun asker elbisesi giymesi gibi herkesin mesleği 

hilâfında kıyafetlere girmesi şöyle dursun şehirlinin köylü 

ve vahşi ve köylünün şehirli kıyafetlerine girmesi de şu 
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tarafa kalsın erkeklerin kadın ve kadınların erkek 

kıyafetlerine girmeleri gibi neviyyet-i tabiiyyesinin hilafı 

olan kıyafetlere girmeye kadar bile varırlar.”(Ahmet 
Mithat Efendi,2000:3-5) 

Kütüphaneler, Müzeler, Saraylar, Kiliseler 

Ahmet Mithat’ın bazı romanları adeta gezi rehberi mahiyetindedir. 

Yabancı bir memlekete hangi vasıtayla seyahat edileceğinden tutun da 
nereleri görmek, hangi yemekleri hangi lokantalarda yemek, hangi 

tiyatro salonlarında hangi oyunları izlemek gerektiğine dair birçok 

malumata bu metinlerde rastlamak mümkün. Ahmet Mithat’ın çağdaşı 
olan “kârileri”, yazarın Acâib-i Âlem, Paris’te Bir Türk gibi romanlarını 

okuyup Rusya’ya veya Paris’e gittiklerinde hiç de yabancılık çekmezler 

bu açıdan. Seyahat edilen şehrin manzarası, kuruluş tarihi, önemli 

kiliseleri, müzeleri, sarayları, kütüphaneleri, kaplıcaları kısacası bir 
gezgin için gerekli ön bilgiler, hikâyenin içine özenle yerleştirilir. 

Acâyib-i Âlem’e baktığımızda ansiklopedimizin maddeleri ile ilgili fikir 

vermesi için Avrupa’nın en büyük kütüphanelerinden biri olan 
“Kütüphâne-i İmparatorî”yi dikkatlere sunmak istiyoruz. Roman 

kahramanları Suphi ve Hicabi, Miss Haft’ın rehberliğinde bu 

kütüphaneyi geze dursunlar, biz anlatıcının bu mekân hakkında verdiği 
bilgilere kulak verelim. Öncelikle Petersburg’un en güzel 

mevkilerinden birinde olan bahse konu kütüphanede “bir milyon cilt 

kitap” bulunur. Mevcut kitapların otuz binden fazlası “el yazısı”dır ve 

orada birçok farklı dilde kitap görmek mümkündür. İmparatorluk 
Kütüphanesi’nin ayrıntılı tanıtımı anlatıcının “malum” üslubuyla şöyle 

yapılır: 

İmparatorluk Kütüphanesi: 
“Mütalâsından malûm oldu ki 

kütüphâne-i imparatorîde 

bulunan bir milyon cildin 
dokuz yüz bu kadar kıt’ası 

kütüb-i matbua olup otuz 

binden mütecaviz dahi el yazısı 

kitaplar vardır.  

Ancak bu kadar kitaplar yalnız 

Rus lisanı üzre olmadıktan maada her biri bir başka ser 

dahi olmayıp elsine-i muhtelifden kitaplar olduğu gibi bir 
kitabın müteaddit nüshaları dahi vardır. 
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Ezcümle yedi bin beş yüz cilt kadar Latin lisanı üzre 

müellef kitaplar bulunup dört beş bin cilt Fransızca ve iki 

üç bin cilt eski Slavonca ve ol miktardahi Leh lisanınca ve 
yedi sekiz bin cilt Almanca ve bir hayli miktar dahi 

İtalyanca ve İngilizce kitaplardan maada kusuru kâmilen 

yeni Ruscadırlar. Bu kitaplar bahusus el yazılarından bir 

büyük kısmı Lehistan zadegânından olduğu hâlde papazlık 
tarikine sülük eylemiş bulunan Kont Zaluskiy’nin 

kütüphâne-i husûsîsi mevcudatından olup ve Rusya 

hükûmeti tarafından Petersburg kütüphanesi için ahz 
olunmuştur. Üç yüz bin ciltten mütecaviz kitaplar dahi 

vaktiyle Lehistan kütüphâne-i kralîsini teşkil eyledikleri 

hâlde Lehistan’ın mukasemesinden sonra zaptolunarak 

Petersburg’a getirilmiştir. Meşhur Prens Cartorıyckiy’nin 
de yüz elli bin ciltten mürettep bir kütüphanesi bulunup 

bunlar dahi 1853 senesinde Petersburg kütüphanesine 

ilhak olunmuşlardır. İşbu kitaplar Büyük Petro’nun 
kütüphâne-i mezkûru hîn-i te’sîsinde cem eylediği 

kitaplara zammolununca mikdâr-ı kütüb bir milyona baliğ 

olmuştur…”(Ahmet Mithat Efendi, 2000: 212-213) 

Ahmet Mithat bahse konu romanda, kahramanlarına gezdirdiği 

yerlerden biri “Terem” adıyla bilinen 

saraydır. 17. Yüzyılda Çar Mihail 

Fedorovich’in hükümdarlığında inşa edilen 
saray, adeta şehri çok iyi tanıyan bir 

rehberin anlatımıyla okurların 

muhayyilesine sunulur: 

Terem Sarayı: “Rus lisanında 

“terem” diye bizim cihannümalar 

gibi hanelerin en üst kadında 
bulunan bir tek odaya derler ki bu 

odalarda ekseriya genç ve gelinlik 

kızlar otururlar. Hatta Rus eşârında 

teremlere dair pek çok lâtif şeyler 
bulhunarak bu ise ekseriya maşukaların bu mahallerde 

imrâr-ı evkat etmelerinden neşet eylemiştir. Terem sarayı 

dahi yekdiğeri üzerinde mebni dört kat bir binâ-yı refi’ 
olup Beykoz kasr-ı humâyûnu gibi her katı yükseldikçe 

mikyası küçültülmüş ve nihayet dördüncü katı yalnız bir 

yüksek odadan ibaret kalmış olduğu için ona bu isim 
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verilmiştir. Hatta ahad-ı nâsın teremları genç kızlara 

mahsus olduğu gibi bu sarayın en üst odası  dahi çarların 

gelinlik olan kızlarına tahsis edilmişti.”(Ahmet Mithat 
Efendi, 2000: 140) 

İbadethaneler, şehir gezisindeki ziyaret yerlerinden biridir. Anlatıcı bu 

romanda özellikle tarihi kiliselerden örnekler verir. Yazarın tanıttığı 

kiliselerden biri Moskova’daki Uspenskiy Sobor’dur. Söz konusu 
ibadethane anlatıcıya göre “acibe-i âlem addolunmaya” değer bir 

mimariye sahiptir. Özellikle iç kısmının 

süslemesi, Arap mimarî tarzını andırır. 
Ahmet Mithat Ansiklopedisi’nde bu tür 

binaların tasnifi diğer unsurlarla bir arada 

gösterilebileceği gibi “Kütüphaneler, 

Müzeler, Saraylar, İbadethaneler” üst 
başlığı altında verilmesi mümkündür. 

Uspenskiy Sobor: “Bundan altı yüz 

sene kadar mukaddem inşa edildiği 
hâlde 1472 senesinde tekrar inşa 

edilerek derununa nihayetsiz 

hazineler yığılmıştır. Oyma ve nakış 
gibi tezyînât-ı dâhiliyyesi usûl-i 

mimâriyye-i Arabiyyeye gayet müşabih olup fakat kâmilen 

altın ile işlenmiş olduğu gibi birçok aziz adamların ve 

Hz.Meryem ve Hz.İsa’nın ve birtakım dahi melâikenin 
resimleri pek büyük mikyaslarda olarak hep yekpare altın 

zeminler üzerine resm ve nakşedilmiştir. Mezkur 

resimlerin dahi Rus ressamları tarafından tersim 
edildikleri yek nazarda farkolunur. Bu kilisede Tûr-ı Sînâ 

dağının yekpare altından bir resm-i mücessemi bulunup 

mezkur altının asla mahlut olmayarak safi altından idügi 
dahi meşhurdur. Büyük Petro’nun validesi Nataliya 

Narıyşkina tarafından bu kiliseye bir Tevrat hediye 

edilmiştir ki kitâb-ı mezkûr gayet büyük sayfalar üzerine 

yazılarak altın ve mücevheratla o kadar tarsi edilmiştir ki 
iki adam kemâl-i meşakkatle ancak yerinden 

kaldırabilirler.”(Ahmet Mithat Efendi, 2000: 143)  

Sonuç 

Ahmet Mithat’ın tahkiyeli metinlerinin sayısı ve bu eserlerde genellikle 

anlatıcının üslubunun ortak olması, ansiklopedimizin maddelerinin 
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sayısının yoğunluğu konusunda şüphe bırakmıyor. Hayatını 

“öğretmeye” adayan bir roman yazarının, hikâye ve roman gibi on 

dokuzuncu yüzyılın gözde olan edebî türlerini amacı doğrultusunda 
kullanması, bugünden baktığımızda çok şaşırtıcı bir durum değil. 

Romanın, tarih biliminin uzanamadığı noktaları görünür hâle getirmesi, 

özellikle edebiyat sosyolojisi bağlamında açtığı kapılarla, bugünün 

okurları olan bizlerin kafasındaki soru işaretlerini bir bir ortadan 
kaldırıyor. Anlatı türünde kaleme aldığı onlarca kitabında “itibari 

okurlarını” yani “kârilerini” bir an olsun yalnız bırakmayan, onlara 

rehberlik yapan, kimi zaman konuyla ilişkili bir fıkrayla dikkatlerini 
toplayan yazarın “nevi şahsına münhasır” anlatıcısının okurlarına 

ne/ler öğretmek istediği yukarıda da vurguladığımız gibi roman 

tarihimizin gelişimi bakımından kayda değer ipuçları veriyor. Yazarın, 

eserlerinde uyguladığı bu öğretici üslup, aynı zamanda karşısında hangi 
niteliklere sahip bir okur kitlesi görmek istediğiyle de ilişkili; yani 

gözleri dünyadaki gelişmelere açık, meraklı, bazen hayalperest, 

eğlenceyi bilen, insanlık hâllerine aşina bir okur kitlesi. Kanaatimizce 
bu ansiklopedi hem ilk romancılarımızdan biri olan Ahmet Mithat’ın 

kültürel kaynaklarını hem yaratmaya çalıştığı okurdan beklentilerini 

göstermesi bakımından önemli bilgiler ihtiva edecektir.  

Yazımızın sınırlılığı nedeniyle tasarladığımız çalışmanın bütün 

maddelerini burada veremiyoruz; ancak Ahmet Mithat’ın bilgi 

kaynaklarının çeşitliliği konusunda daha ayrıntılı fikir vermesi 

açısından aşağıdaki muhtemel madde başlıklarını ve bu konuların hangi 
romanlarda işlendiğini okurun dikkatine sunuyoruz: 

Ansiklopedi maddesi 

Bahsi Geçen Roman (Madde 

başlıkları başka romanlarda 

geçtiğinde alıntı yapılacak ve hangi 

roman olduğu belirtilecektir.) 

A  

Alsace vilayeti (tarihi vb.) Taaffüf 
Arnavut ziyafetleri Gönüllü 

Aşk Gönüllü 

Avrupa’da Maarif Cinli Han 

Avrupa’da ve Bizde İzdivaç meselesi Tüüffüf 

Aztekler Rikalda 

Azteklerde raks Rikalda 

Azteklerde saz Rikalda 

Azteklerde şiir Rikalda 

B  

Berlin Muahedesi (Yunanlıların 

Osmanlı’dan ayrılması) 

Gönüllü 
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Bıçak silimi âdeti Gönüllü 

Boşanma (Divorce, Talak) Mesâil-i Muğlaka 

C  

Carbonari Cemiyeti Zeyl-i Hasan Mellah Yahut Sır İçinde 

Esrar 

Cinler Hakkında Cinli Han 

Cizvitler  Hayret 

Commis voyageur Gürcü Kızı Yahut İntikam 

Chouan çetesi Altın Âşıkları 

Causeur Mesâil-i Muğlaka 

Ç  
Çocuklar anneye mi babaya mı benzer? 

(Antropologların tartışmaları hk.) 

Taaffüf 

Çocukluğun geçtiği yerlere dönmek Haydut Montari 

Çocukluk hâlleri Diplomalı Kız 

Çocukluk Eski Mektuplar 

Çeyiz yerleştirmek Jön Türk 

D  

Dostluk (Erkeklerin kadınlara söylediği 

yalanlar) 

Yeryüzünde Bir Melek 

Dumansız barut Gönüllü 

Derebeyliği (Avrupa tarihinde) Mesâil-i Muğlaka 
Duello (Muharebe-i Muntazama) Mesâil-i Muğlaka 

Düğünlerde yemek verme adeti Jön Türk 

Düğünler Jön Türk 

E  

Evlilik Gönüllü 

Elde olanın değerini bilmemek Jön Türk 

F  

Finet Bahtiyarlık 

Flâmme kahvehanesi (Beyoğlu) Bahtiyarlık 

Fuaye Hayret 

Fransa Tarihi Altın Âşıkları 

G  

Gazetecinin yardımcıları Hayret 

Gazetelerin mündericatı Hayret 

Girit’in Osmanlı’ya İlhakı Taaffüf 

Geline bakmaya gitmek Jön Türk 

Gelin giydirmek Jön Türk 

H  

Hekimlik Yeryüzünde Bir Melek 

Hindîler (Malte Brown) Rikalda 

Hindilerin ahmaklığı Bahtiyarlık 

Hindistan’daki mabetler hakkında Hayret 

Hokkabazlık Hayret 
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Hüdâvendigâr vilâyet-i celîlesi Bahtiyarlık 

İ  

İl Monitore Napolitano gazetesi Hayret 

İspanyolların Amerika’yı Keşfi,Yerliler Cinli Han 

“İsterik”  Taaffüf 

İzdivaç Taaffüf 

İntikam almak Jön Türk 

J  

Journee de Travail Mesâil-i Muğlaka 

K  

Kabino (Tiyatro terimi) Hayret 
Kalabaka manastırlarının kuruluşu hk. Gönüllü 

Kekrops Tüüffüf 

Kıymet bilmek hk.(Şeyh Sa’di’den bir 

hikâye) 

Gönüllü 

Konak Taaffüf 

Köçek oyunu Gönüllü 

Köylerdeki bereket (Ekin, hayvan vb.) Bahtiyarlık 

Kule Gönüllü 

Kına gecelerinde çengi oynatmak Jön Türk 

Kuaför Jön Türk 

L  
Lokman Hekim Hayret 

M  

Mastık-ı Türk Bahtiyarlık 

Medecine Legal (Adli Tıp) Esrâr-ı Cinâyat 

Mekteb-i Sultânî (Galatasaray) Bahtiyarlık 

Mısır’ın Fransızlar tarafından zabtı Zeyl-i Hasan Mellah Yahut Sır İçinde 

Esrar 

Minerva Taaffüf 

Missouri nehri Rikalda 

Mitoloji Taaffüf 

Müslümanlık Hıristiyanlık arasındaki 
fark 

Gönüllü 

Moustique (Sivrisinek) Mesâil-i Muğlaka 

Menage Mesâil-i Muğlaka 

Froment Menage (Emile Zola) Mesâil-i Muğlaka 

Muharebe-i Muntazama Mesâil-i Muğlaka 

Müslümanlık Mesâil-i Muğlaka 

N  

Napolyon Bonaparte hakkında Cellat 

O  

Osmanlı gazeteleri-Neşir yöntemleri vb. Hayret 

Osmanlı Yunan Harbi Gönüllü 

Oriental Şive Mesâil-i Muğlaka 
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P 

Paris Yeryüzünde Bir Melek 

Paris’in mahalleleri Cellat 

Po-Roj (Peaux-Rouge) Rikalda 

Paris (Bulvarlar) Mesâil-i Muğlaka 

Paris’te “Etudiant âlemi” Mesâil-i Muğlaka 

Paris ahalisinin meraklı olması Mesâil-i Muğlaka 

Parisien Mesâil-i Muğlaka 

Poligami (Avrupa) Mesâil-i Muğlaka 

Prince Des Finances Mesâil-i Muğlaka 

R 
Roman okuma amacı Hayret 

Roman okumaktan maksat Taaffüf 

Roman yazmak-Roman ve hayat Yeryüzünde Bir Melek 

Roman ve Yabancı Memleketler Altın Âşıkları 

Rumeli’de aşçılık Gönüllü 

Rumeli’de eğlence Gönüllü 

Rumeli’de milliyet meseleleri Gönüllü 

S 

Saint Charles Tiyatrosu/Napoli Hayret 

Sosyoloji ve roman okumak Taaffüf 

Sirkeci İskelesi Yeryüzünde Bir Melek 
Sultanoku Sancağı Bahtiyarlık 

Sürpriz Mesâil-i Muğlaka 

Ş 

Şair Yeryüzünde Bir Melek 

T 

Tababet İlmi Yeryüzünde Bir Melek 

Tarihnüvislik Gönüllü 

Tekaüt hakkında Taaffüf 

Terbiye-i Nisvan Bahtiyarlık 

Tıbbın uzmanlıklara bölünmesi Esrâr-ı Cinâyat 

Türkmenler ve gemicilik Gürcü Kızı Yahut İntikam 

V 

Vantrilokluk sanatı Hayret 

Venüs Taaffüf 

Vidin Yeryüzünde Bir Melek 

Vitri Köyü Altın Âşıkları 

Y 

Yolculukla seyahat arasındaki fark Gönüllü 

Yunanistan tarihi Gönüllü 

Yeni Kibar (Fransa) Mesâil-i Muğlaka 

Yüz yazmak (gelin için) Jön Türk 

Z 

Zenginlik Haydut Montari 
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ŞÖHRET VE ZORLUKLARIN İÇ İÇE GEÇTİĞİ BİR HAYAT 

İÇİNDE MUALLİM NACİ 

Sabahattin Çağın* 

Muallim Naci H.1266/M.1849/50’de İstanbul’un Fatih semtindeki 

Saraçhanebaşı’nda dünyaya gelir. Babası bir saraç ustası olan Ali 
Bey’dir. Çevresinde dürüst, dindar, mert ve duyarlı bir kişi olarak 

tanınan Ali Bey’in Muallim Naci üzerinde büyük tesiri olduğu görülür. 

Naci, Ömer’in Çocukluğu adlı hatıratında babasından bahsederken ona 
duyduğu sevgi ve saygıyı açıkça belli eder ve ondan adeta bir 

peygambermişçesine bahseder: 

Terbiyeli bir İslam ehli beyti içinde yetişmiş, hüsnü’l-hilkat bir 

adamın kalbi, hissiyatı nasıl olur? Pederin kalbi, hissiyatı da 

öyledir. Kimseye fenalık etmemiştir, fakat pek çok kimselere iyilik 

etmiştir. Doğruluk, mertlik kendisine pederi Ahmet Ağa’dan 
mevrustur. Biraz hadid görünür, lâkin nâ-behemehal hiddet etmez. 

Gazabını tahrik eden hususat mutlaka terbiye-i İslâmiyeye, 

insaniyete yakışmayacak şeylerdir. Yüreği aile muhabbetiyle 

meşhun olmakla beraber hiçbir vakit şımartıcı muamelede 

bulunmadığından hane halkı tesir-i heybeti tahtında bulunur, bu 

tesir döğüp söğmek gibi bazı esbab ile hasıl olmamıştır, kendisinin 

halinden tabiî bir surette vücuda gelmiştir. Dünyada kimseye 

muhtaç olmamak kadar bahtiyarlık olmayacağına kâni olduğundan 

işleriyle meşgul olmayı pek sever.” (Düzdağ 1969:15) 

Naci’nin annesi Zehra Hanım, 1829 yılında yapılan Türk-Rus 
Savaşı’nda İstanbul’a göç etmiş, daha sonra Ali Bey ile evlendirilmiştir. 

Bu evlilikten üç çocuk dünyaya gelir. Bunlardan en büyük Mehmet ile 

Naci arasında on yaş fark vardır. Buna rağmen, Naci ağabeyinin 
kendisiyle ilgilendiğini, onunla oturup sohbet ettiğini yazar. (Düzdağ 

1969:15) İkinci çocuk Ahmet, doğduktan kısa bir müddet sonra vefat 

eder. Ailenin Ömer adını verdiği Naci ise üçüncü ve son çocuk olarak 

dünyaya gelir. 

Naci daha sonra verildiği Fevziye Mektebi’nde Kur’an-ı Kerim’i 

hıfzeder. Fakat burada Naci’ye ters gelen bir şey vardır: “Mektebimizde 

bizim gibi çocuklara kat’a Türkçe ders verilmezdi. Kur’an-ı Kerim’i 
hatmetmiş olduğum halde mektepte Türkçe bir kelime bile 

okumamıştım” (Düzdağ 1969:41). Naci, ilk Türkçe kitapları ağabeyi 

sayesinde okuduğunu, bunların İlmihal ve Birgivî Risalesi olduğunu, 

* Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi.
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Türkçe okumaya da böylece alışmaya başladığını kaydeder. Naci’nin 

okuduğu ilk kitaplar arasında İbrahim Ethem ile Oğlunun Hikâyesi ile 

Muhammed bin Hanefiye hazretlerinin bir hikâyesini içine alan Türkçe 
basma bir kitap da vardır. Naci daha bu yaşlarda bir taraftan ilk şiir 

denemelerine diğer yandan sülüs karalamalarına başlar ve bu 

karalamalar ileride onun hattatlığa merak sarmasına yol açacaktır. 

Yedi yaşında iken babası vefat edince annesi ve ağabeyi ile birlikte 
Varna’ya dayısının yanına yerleşti. Varna’da mahalle mektebinde sülüs 

yazıyı öğrendi. Hat muallimi Abdülhalim Efendi’nin kendisine verdiği 

Hulûsî mahlasıyla bazı sülüs levhalar ve bir mushaf yazdı. Bu sırada 
Arapça ve Farsça dersleri aldı. 

Bu sıralarda Varna’da bir Rüştiye mektebi açılır ve Naci’nin hocası 

Abdülhalim Efendi buraya muallim olarak atanır. Naci’nin de buraya 

hoca olarak getirilmesinin sözkonusu edildiği bir toplantıda, mecliste 
bulunanlardan birinin, “Biz nakkaş istemiyoruz” sözleri üzerine, 

hattatlığa veda eder ve kendisini muallimliğe hazırlar. 1867 yılında da 

bu okulun muallim-i sanîliğine getirilir. Öğretmenliğin yanısıra 
öğrenciliğe de devam eder. Arapça ve Farsça dersleri alır. Okuduğu 

kitaplar arasında bulunan Aziz Efendi’nin Muhayyelat’ı içinde bulunan 

Kıssa-yı Naci billah ve Şahide adlı hikâye kahramanını çok beğenir ve 
“Naci” adını kendine mahlas olarak alır. Öğretmenliği esnasında 

Bağdatlı Rûhî ve Ziyâ Paşa’ya nazire olarak yazdığı Terkîb-i Bend-i 

Muallim Nâci adlı eserini neşreder. Bu da bize Naci’nin edebiyatta 

yenileşme yanlılarını takip ettiğini göstermesi bakımından dikkat 
çekicidir.1 Ayrıca yazdığı bazı şiirleri de Rusçuk’ta çıkan Tuna 

gazetesine gönderir. Bunlardan “kalem” redifli kasidesi, gazetenin 

ilavesi olarak okuyucuya dağıtılır. 

O sırada Varna Mutasarrıflığına tayin edilen Sait Paşa, rüştiyeyi teftişe 

gelir. Öğrencilerdeki disiplin ve olgunluk dikkatini çeker. Böylece Sait 

Paşa ile Naci arasında uzun yıllar tayininin çıkması üzerine takdir ettiği 
bu muallimi de yanında götürür ve onu hususî kâtibi yapar. Ancak 1877 

yılında başlayan 93 Harbi üzerine Tulçi boşaltılır. Bunun üzerine Sait 

Paşa ve Naci, önce Tırnova’ya, kısa bir süre sonra da Osman Pazarı’na 

geçerler. Bu arada 1878’de de Varna yoluyla ağabeyi ve annesi de 
Varna’dan ayrılarak İstanbul’a yerleşmiştir. 

                                                
1 Varna’da devrin ileri gelenlerinin takdirini kazanan bu eser, daha sonra 1891’de 
İstanbul’da yeniden basılmıştır. 
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Sait Paşa’nın Yenişehir-Fener’e tayini çıkar ve iki dost yine birlikte 

yola çıkarlar. Naci burayı çok sever ve rindane bir hayat yaşamaya 

başlar. Bu arada Yenişehirli Avni ile de tanışır. Bu tanışma daha sonra 
Yadigâr-ı Avni adlı eserin ilk bölümünde anlatılacaktır (Muallim Naci 

1886a). Paşa, Naci’yi –yaşadığı bu hayat tarzından uzaklaştırmak için- 

onu Cinayet Mahkemesi Kâtipliğine getirir. Ne hayat tarzına ne de 

yaradılışına uygun olmayan bu iş, Naci’nin hiç hoşuna gitmez. Ancak 
kendisini oraya getiren “velinimet”ini utandırmamak için işe bir süre 

daha katlanır. Hatta bu sırada; 

 Tahlîsine yok mu bir duâcı 
 Cânâler içinde kaldı Nâcî 

beytini sorgulamalar arasında nefes almaya fırsat buldukça okuduğunu 

Ahmet Midhat Efendi’ye yazmış olduğu bir mektubunda kaydeder 

(Ahmet Midhat 1894:7. Mektup). 

Ayrıca rüştiye mektebinde göreve başladığından itibaren sarığını ve 

cüppesini çıkartır. Mahkeme reisiyle arasında çıkan bir anlaşmazlık 

yüzünden görevinden istifa ederek İstanbul’a döner. 

Kısa bir süre sonra Siirt mutasarrıflığından dönen Sait Paşa, Anadolu 

müfettişliği görevine yanına Naci’yi de alarak gider (1880). Fırat, 

Erzurum, Halep, Diyarbakır, Elazığ, Sivas ve Trabzon’da geçen bu 
teftiş, dokuz aylık bir süreyi içine alır. “Dicle”, “Nusaybin Civarında 

Bir Vadi” gibi şiirlerinin ilhamlarını, bu dönemdeki Anadolu 

izlenimlerinden almıştır. 

Teftiş dönüşü, tekrar rindane bir hayat yaşamaya başlayan Naci, 
paşanın 1881’de Cezair-i Bahr-ı Sefid valiliğine atanması üzerine, 

onunla Sakız adasına gider. Gittiği yıl Sakız adasında bir deprem olur. 

Sakız’daki bu duygularını “Sakız’da Bir Harabede Bir Sevdazede” adlı 
şiirinde anlatır. Naci, Sakız’da bulunduğu sırada derin bir yalnızlık 

duygusuna kapılmıştır. Sözgelimi söylediği şu gazel, onun burada 

kapıldığı yalnızlık duygusunu açıkça dile getirmektedir: 

 Nedir o nevhâ şu virânenin civârında 

 Dokundu hâtırıma hâl-i inkisârında 

 

 Değil garîb bulunsam müdâm mest-i harâb 
 Misâfirim vatanın bir harâbe-zârında 

 

 Hevâda yaprağa döndürdü rûzigâr beni 
 Hazâna muntazırım ömrümün bahârında 
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 Ederse dil yeri vardır veda’-ı mülk-i vücûd 

 Garîbe yer bulunurmuş adem diyârında 

    (Muallim Naci 2016: 259) 

Görüldüğü gibi ilk iki beyitte yalnızlık duygusunun verdiği hüzün; 

üçüncü ve dördüncü beyitlerde ise bu hüznün yol açtığı ölümü özleyiş 

veya ölümü bekleme temleri işlenmektedir. 

Naci’nin Sakız’da bulunduğu sırada Namık Kemal, Abdülhak Hamid, 
Recaizade Mahmut Ekrem ve Ahmet Midhat Efendi ile olan 

mektuplaşmaları bir hayli dostanedir. Ayrıca Sakız’da yazmış olduğu 

şiirlerinin bazılarını da Ahmet Midhat’ın çıkardığı Tercüman-ı Hakikat 
gazetesine gönderir. 

1882’de Sait Paşa İstanbul’a Hariciye Nazırı olarak döner ve Naci’yi 

tekrar yanına alır. Burada Paşa tarafından Hariciye Mektubî Kalemi 

halifeliğine atanırsa da bir süre sonra istifa eder. 

Son olarak Berlin sefirliğine atanan Sait Paşa, onu yine yanında 

götürmek ister, ancak bu defa Naci, paşanın teklifini reddeder. Naci’nin 

bu teklifi kabul etmemiş olması, gerek zamanında gerekse daha sonra 
bazı edebiyatçılar ve edebiyat tarihçileri tarafından onun Batı 

edebiyatını daha iyi tanıması bakımından kaçırılmış bir fırsat olarak 

yorumlanmıştır (Sözgelimi, Abdülhak Hamid, İsmail Habip Sevük 
gibi). Ancak Naci, velinimet saydığı ve iyiliklerini her zaman andığı 

Sait Paşa’ya kendisini daima ehliyetsiz kişilerin emrine verdiği için 

kırgın olup bu kırgınlığını da “Teberra” şiirinde dile getirmiştir 

(Muallim Naci 2016. 530-531). Ayrıca devamlı olarak Sait Paşa’nın 
ardında dolaşmak onu yıldırmıştır. Yazı yazmak sevdasının onun 

İstanbul’dan uzaklaşmasına engel olduğu diğer bir sebep olarak ileri 

sürülebilir. 

Velinimetiyle yolları ayrılan Naci, Sakız’dan beri mektuplaştığı Ahmet 

Midhat Efendi ile o sıralarda tanışır ve onun Tercüman-ı Hakikat’in 

edebiyat sayfası için yaptığı teklifi kabul eder (1883). Daha önce de 
söylediğimiz gibi, Naci bazı şiirlerini önceden Tercüman-ı Hakikat’e 

göndermiş, Ahmet Midhat Efendi de bunları gazetesinde yayımlamıştı. 

Bu ilk şiirler Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak 

Hamid tarafından takdir edilmiştir. Recaizade Talim-i Edebiyat’ında 
Naci’nin üç şiirine yer verir.1 Abdülhak Hamid ise Recaizade Mahmut 

Ekrem’e yazdığı bir mektupta bu şiirleri nefis değil, sadece selis 

                                                
1 Araları bozulduktan sonra Recaizade, Naci’nin şiirleri içinde sadece bu üçünün güzel 
şiir olduğunu iddia edecektir. 
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bulduğunu söyler. Buna Ekrem’in cevabı dikkat çekicidir: “Naci’nin 

şiiri pek selistir öyle mi? Lâkin şiir için selaset, nefasetten sonra 

aranmak lâzım gelir. Böyle olunca şairimizin eş’arı sence hem nefis 
hem de selis demek olur.” 

Muallim Naci’nin Tercüman-ı Hakikat’in edebî kısmını yönetmeye 

başlamasıyla birlikte gazeteye duyulan ilgi bir anda artar. Gazetede 

Mesut Harabatî, Naci imzalarıyla Victor Hugo, Proudhome, Parny, 
Gilbert ve Bertaut’dan tercüme ettiği şiir ve nesir yazılarının yanısıra 

kendi yazdığı gazelleri ve diğer şiirleri de neşreder. Ayrıca gençlerin 

gönderdiği şiirlerin kritiğini yaparak onlara bir anlamda “muallimlik” 
de yapar ve bu kritiklerini kitap haline getirir (Muallim Naci 1886b). 

Onun çalışmalarını takdirle karşılayan Ahmet Midhat Efendi, bu çok 

sevdiği dostunu kızıyla evlendirir. 

Bu arada dergiye çok sayıda şiir gelmektedir. Bunların birçoğu 
Naci’nin şiirlerine naziredir. Bu nazirelerin içinde devrin önemli 

şairlerinin de bulunduğu görülür. Ali Kemal Ömrüm adlı hatıratında 

Muallim Naci’nin şiirlerine nazire gönderenlerin arasında Namık 
Kemal’in de olduğunu kaydeder (Ali Kemal 2004; Tansel 1953:163).  

Ancak Naci’nin, Mesut Harabatî imzasıyla yayımladığı eski tarz şiirleri 

ve onun etrafını alan eski şiir yanlıları, bazı çevrelerin telaşlanmasına 
yol açar. Özellikle Naci’nin; 

Gönlüme sâkîyi mi’mar eyledim meyhânede 

Allah Allah Ka’be’yi i’mar eyledim meyhânede 

beytiyle başlayan gazeli yayımlandıktan sonra, gerek bu gazele yazılan 
nazirelerde gerekse diğer şiirlerde aşk ve şarap konularının öne çıktığı 

görülür. 

Bazı kişilerin kışkırtmalarına da kapılan Ahmet Midhat Efendi, 1884 
yılında Naci, Vasfi ve Muallim Feyzi’yi hedef alan bir açıklama 

yayımlar. Bu arada Recaizade Mahmut Ekrem de II. Zemzeme’sini 

neşretmiştir. Kitabını Naci’ye göndermemesine rağmen Tercüman-ı 
Hakikat’te kitabından bahsedilmemesine kızar. Bu kızgınlığını 

Abdülhak Hamid’e gönderdiği şu mektubunda görmek mümkündür:  

“Naci bahsine geldik: Bir yanardağdan Keşiş dağına intikal 

edeceğiz. O mübarek gerçekten mübarek imiş ya!.. Artık bu defa 

bizleri çekememezliği bütün bütün ortaya koydu. Zemzeme’ye dair 

Tercüman’a harf-i vahid bir şey yazmadı. Ne dersin buna? Midhat 

Efendi mazur, bana bir gün dedi ki; ‘Bizim gazetenin edebiyat allahı 
Naci’dir. Zemzeme için bir şey yazılmasını Allaha havale ettim. O 
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da bir ses çıkarmadı. Sebebini sordum. Ekrem Bey bana Zemzeme 

göndermedi ki, bir şey yazaydım’ dedi. Tuhaf değil mi? Halbuki ben 

Midhat Efendi’ye Zemzeme’den bir nüsha göndermiştim. Lâkin 

Naci’ye niçin göndereyim? Bütün bütün şımartmak için mi?” 

Muallim Naci için eski şiirin savunuculuğunu üstlenmek, Divan şiirini 

canlandırmak gibi bir amaç söz konusu değildi. Onun amacı Edebiyat-
ı Garbiyeden Bir Nebze adlı eserin takrizindeki şu sözlerinden açık 

şekilde anlaşılmaktadır: “Biz tarik-i itidalden ayrılmayız. Ne şive-

perest-i Frenk olarak asar-ı milliyemizden bütün bütün yüz çeviririz ne 

de ecnebilerdeki her türlü mehasini almakta tereddüt ederiz. Daima bu 
doğru yoldan gideriz. İlerleyemez miyiz? İstediğimiz kadar.” (Ahmet 

Rasim 1886). 

Naci, bu fikirleri savunmasına rağmen, çağdaşı birçok yazar ile birlikte 
Ahmet Midhat Efendi de onu anlayamaz. Recaizade, içinde Naci’ye 

hücumların bulunduğu III. Zemzeme’yi yayımlar. Bu eserin önsözünde 

Muallim Naci’nin eserlerinin adlarını hatırlatan kinayeli kelimelerin 
kullanıldığı görülür:  

“Ulviyet-i hakikiyeden bî-nasip olduğu halde, yalnız lafzen ulviyeti 

müş’ir sözler balon gibidir; heva-yı iştiharda bir aralık itila-nüma 

olsa bile, bilahere bir zemin-i meçhuliyet ve mensiyete düşer kalır. 

Hakikat-i hissiyeden mahrum iken, ateşten, kıvılcımdan bahseden 

manzumeler şebtaba benzer; zalâm-ı evham içinde füruzan görünse 

bile, hiçbir kalp üzerinde bir eser-i ihtirak husule getirmeksizin 

kendi kendine söner, mahvolur.”  

Bu ifadede yer alan “ateş” kelimesi Ateşpare’yi, “kıvılcım” kelimesi 
Şerare’yi, “füruzan” kelimesi de henüz basılmamış, fakat basılacağına 

dair ilan verilen Füruzan’ı kastetmektedir. III. Zemzeme’nin neşrinden 

sonra –II. Zemzeme hakkında yazı yazılmasını Naci’ye havale edip 
aradan sıyrılan Ahmet Midhat’ın gazetesinde- eser hakkında övgülü 

sözlerle birlikte, kitabın önsözü de olduğu gibi yayımlanır. Hemen 

ardından 27 Ağustos 1885 tarihli Tercüman-ı Hakikat’te Ahmet Midhat 
Efendi’nin “Bir Mülâhaza-yı Gayr-ı Edibane” başlıklı bir yazısı 

yayımlanır. Bu yazıda Naci’ye karşı ağır ve alaycı bir dil kullanılmıştır. 

Bunun üzerine Naci, kayınpederinin bu saldırısına hiç cevap 

vermeyerek gazeteden ayrılır ve Ahmet Midhat da gazetenin edebiyat 
sayfasını kapatır. Burada Ahmet Midhat’ın -Tanpınar’ın deyimiyle- 

çarşı esnafı zihniyeti bir kere daha kendini göstermiştir.1 Naci buradan 

                                                
1 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarih’inde Ahmet Midhat Efendi’nin 
Rodos sürgününden döndükten sonra, Namık Kemal ve arkadaşlarının safından 
ayrılarak Menfa’yı yazdığını söyler. Bu ayrılışın sebebini de şöyle açıklar: “Hakikatte 
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ayrıldıktan sonra Saadet, Mecmua-i Muallim, Tarik, İmdadü’l-Midad 

gazetelerinde çalışmaya, Mekteb-i Sultanî ve Mekteb-i Hukuk’ta ders 

vermeye başlar. 

Naci, Recaizade’nin III. Zemzeme’deki hücumlarına karşılık vermez. 

Fakat Ekrem onun yakasını bırakmaz. Menemenlizade Tahir’in Elhan 

adlı kitabını öven Takdir-i Elhan adlı risalesinde Muallim Naci’ye 

yeniden saldırır. Ayrıca Menemenlizade Tahir’i de bir zamanlar 
Muallim Naci’nin “Gark-ı Nur” redifli gazeline yazdığı nazireyi 

kitabına almadığı için tebrik eder. 

Bunun üzerine Naci, Saadet gazetesinde Zemzeme ile aynı vezinde olan 
Demdeme başlığıyla Ekrem’e cevap veren bir yazı serisine başlar. Bu 

yazılarda Naci, artık normal tenkidin dışına çıkarak Ekrem’e ağır 

ifadelerle cevap verir. Ekrem, yazılar henüz bitmeden bunlara cevap 

vermek yerine hükûmete başvurarak yazıların devamını önler. Bunun 
üzerine Naci, neşredilen yazılarını bir araya getirerek kitap halinde 

yayımlar (1886). 

Daha sonra yukarıda kısaca değindiğimiz Ekrem-Naci çatışması 
değişik isimler altında, değişik adların etrafında sürüp gidecektir.1 

Ayrıca Ekrem’in, Muallim Naci’yi hiç sevmediğini, daima onun 

hakkında kötü sözler söylediğini, hatta Naci’nin ölümünden sonra bile 
Ekrem’in bu tür aşağılayıcı konuşmalara devam ettiğini, anlattığı iki 

anekdotla yine Ali Kemal’den öğreniyoruz (Ali Kemal 1985:43). 

Bunun dışında Muallim Naci’nin, Halit Ziya ve arkadaşlarıyla küçük 

bir tartışması olmuştur. Halit Ziya, Hizmet gazetesinde yazdığı 
makalelerle Muallim Naci’ye hücum eder. Bir müddet sonra Naci buna 

yumuşak ve biraz da ithamkâr bir cevap verir. Bu cevapta Halit Ziya’ya 

bir tenbih de vardır: 

Dehşetlicedir benim sitîzim 

Kordonboyu dar gelir azîzim 

Olsan Sarı Zeybek’in hafîdi 
Yoktur sana kurtuluş ümîdi (Uşaklıgil:1969:24) 

                                                
o, bir zaman girmiş olduğu politikayı asıl sahiplerine bırakmak isteyen çarşıdır. İhanet 
kendi hayatının bir tesadüfüdür. Asıl olan zihniyetse huzurunu arayan esnaf 
zihniyetidir. Midhat Efendi kurduğu, işlemesini ve devamını istediği matbaasıyla 
esnaftı. Hakikatte Midhat Efendi’yi muayyen bir ahlâk anlayışı değil, içinden geldiği 
zümrenin çarşı ihtiyaçları ve istikrar arzusu ve nihayet onun seviyesi idare eder. Çarşı 
daima istikrarın peşindedir.” (Tanpınar 1976: 457-458) 
1 Geniş bilgi için bkz. Tansel 1953. C.10. 
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Bu tartışma sona erdikten sonra, Muallim Naci’nin “Kureyş’in şiir 

söyleşme meydanına benzeterek Tercüman-ı Hakikat gazetesinde bir 

“Ukaz-ı Osmanî” açması üzerine Halit Ziya da Hizmet gazetesinde 
“Ukaz-ı Şubban” sütunu açarak onları alaya almak ister. “Muallim” 

sıfatını adlarının başına alan Halit Ziya, Ali Kemal, Tevfik Nevzat, 

Abdülhalim Memduh gibi genç yazar ve şairler Hizmet sütunlarında 

alaycı şiirler yayımladılar. Ancak bu hareket -Halit Ziya’nın da kabul 
ettiği gibi- ciddi bir hareket değildir ve bu yüzden olsa gerek Muallim 

Naci’den herhangi bir tepki gelmemiştir. 

1891 yılında Osmanlı devletinin kurucusu Ertuğrul Gazi’nin hayatını 
manzum destan şeklinde kaleme alarak II. Abdülhamid’e sunar. Bunun 

üzerine kendisine Tarih-nüvis-i Âl-i Osman ünvanı verilir ve saraydan 

maaş bağlanır. 

Ancak iki yıl sonra bir Ramazan akşamı kalp rahatsızlığı geçirir. 13 
Nisan 1893 tarihinde henüz 44 yaşındayken vefat eder. Mezarı 

Divanyolu’nda Sultan Mahmut türbesindedir. Mezar taşında kendisi 

tarafından kaleme alınmış bir beyit vardır: 

Hak-perestim arz-ı ihlâs ettiğim dergâh bir 

Bir nefes tevhidden ayrılmadım Allah bir 

Ölümüne Ahmet Rasim, Ali Ekrem Bolayır ve Salahî tarih 
düşürmüşler; Feyzi de bir mersiye yazmıştır. 
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EDİP CANSEVER’İN “ADSIZ BİR ÇİÇEK” ŞİİRİNDE 

AŞK, DOĞA VE EDEBÎ ÜRETİM SÜRECİ 

Can Şen* 

Giriş 

İkinci Yeni şiirinin önemli isimlerinden olan Edip Cansever (1928-

1986), bu şiir anlayışı içinde kelime oyunlarına en az yer veren, dile en 

az müdahale eden şairlerden birisidir. Onun şiiri daha ziyade anlama 
odaklanan, anlamı çok zorlamayan, deneyselliğe ve kapalılığa pek 

yönelmeyen bir şiirdir. Cansever, hayatın/insanın çeşitli görünümlerini 

yoğun bir dille yansıtmaya çalışmıştır (Asiltürk, 2021: 166). Onun 
şiirdeki amacı ustaca dizeler kurmaktan ziyade insanı tüm yönleriyle 

kavramak ve anlatmaktır (Asiltürk, 2021: 175). 

Edip Cansever, şiire hececi şiir ile Garip şiirinin etkisinde başlamıştır 

ve şiir anlayışı zaman içinde değişimler geçirmiştir. Cansever’in şiir 
serüveninin İkinci Yeni öncesi ve sonrası olmak üzere genellikle iki 

aşamada değerlendirildiğini ve bunun eksik bir yaklaşım olduğunu 

belirten Bâki Asiltürk’e göre Cansever, özellikle 1958’de yayımladığı 
Umutsuzlar Parkı ile İkinci Yeni’nin dışında farklı bir şiir anlayışına 

yönelmiştir (Asiltürk, 2021: 163, 168). Bu değişimde T. S. Eliot’ın 

yazılarından öğrendiği “nesnel bağlılaşık/bağlılaşım” kuramının etkisi 
olmuştur (Asiltürk, 2021: 175). 

Çalışmamızda inceleyeceğimiz “Adsız Bir Çiçek” şiiri de, Edip 

Cansever’in İkinci Yeni’nin dışına çıktığı dönemde, 1977’de 

yayımlanan Sevda ile Sevgi adlı kitabında yer almaktadır (Cansever, 
2011: 113). Cansever’in bu kitabı önceki eserlerine kıyasla durulduğu, 

adeta “munisleştiği” bir eser hüviyetindedir (Asiltürk, 2006: 216). O, 

bu kitabında “sevda” ve “sevgi”den yola çıkarak insanın yalnızlığını 
bireyden topluma yayarak işlemiştir (Sazyek, 2018). Cansever, Sevda 

ile Sevgi’nin yanı sıra Yerçekimli Karanfil, Kirli Ağustos, Şairin Seyir 

Defteri gibi kitaplarında yer alan kısa şiirlerinde Umutsuzlar Parkı, 
Tragedyalar, Ben Ruhi Bey Nasılım gibi kitaplarındaki uzun ve 

dramatik şiirlerinden farklı olarak lirik bir dil kullanmayı tercih etmiş 

ve yaşanmışlıkları şiirleştirmiştir (Dirlikyapan, 2016: 203). Bu 

minvalde değerlendirebileceğimiz “Adsız Bir Çiçek”te oldukça naif bir 
duyarlıkla aşkı ve kendi şairliğini şiire taşımıştır: 

* Doç. Dr., Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
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Rengini dünyaya ilk defa sunan 

Adsız bir çiçek gibi parlıyorsa gözlerim 

Sevgilim 
Bana ‘sen bir şairsin’ dediğin zaman. 

Yalnız sana yazıyorum bu şiiri 

İstersen bir şiir gibi okuma 
Çünkü her yıl yeniden yazacağım onu 

Soğuklar başlayınca havalanıp 

Millerce yol katettikten sonra 
Güneyi tadan bir kuşun sevinciyle. 

Ve yazmış olacağım bir de 

Her dönemde her çağda 
Sevdanın kendine özgü diliyle. (Cansever, 2011: 113) 

Çalışmamızda Cansever’in bu şiirini aşkın doğayla ve edebî üretim 

süreciyle bağlantısı açısından iki başlık altında inceleyeceğiz. 

1. “Adsız Bir Çiçek”te Aşk ve Doğa

Edip Cansever’in aşka ve kadına dair yazdığı şiirlerin çoğunda erotizm 

ön plandadır (Karabulut, 2013: 257). Bu noktada “Adsız Bir Çiçek” 
şairin genel eğiliminin dışında, farklı bir konumda karşımıza 

çıkmaktadır. Şairin bu farklı tutumunda Bâki Asiltürk’ün belirttiği gibi 

Cansever’in bu şiirin yer aldığı Sevda ile Sevgi kitabında daha “munis” 

bir tavır sergilemesi etkilidir (Asiltürk, 2006: 216). Ayrıca Oğuz 
Öcal’ın belirttiği üzere Cansever bu şiiri eşi Mefharet Hanım için 

yazmıştır (Öcal, 2009: 121) ve bunun da şiirdeki istisnai durumu ortaya 

çıkaran nedenlerden biri olduğunu düşünebiliriz. Cansever, on dokuz 
yaşındayken Mefharet Hanım ile evlenmiş ve evlilikleri Edip 

Cansever’in vefatına kadar devam etmiştir (Canberk, 2003: 11-12, 28). 

Şiirde görülen “munis”/“naif” tavır, özellikle şiirin ilk iki parçasında 
aşkın pastoral unsurlarla birlikte sunulmasıyla doğrudan ilişkilidir. Edip 

Cansever’in şiirlerinde doğanın önemli bir yeri vardır. Öyle ki, 1981’de 

kendisiyle yapılan bir söyleşide “şiiri doğadan sağdığını” söylemiştir 

(aktaran Asiltürk, 2006: 219). Ona göre insan, doğadan bir parçadır ve 
şair, insan-doğa-şiir bütünlüğünü kurmakla vazifelidir (Öcal, 2009: 37). 

Cansever, modern şehir hayatında doğadan uzaklaşmanın bireyi 

yalnızlığa ve yabancılaşmaya sürüklediğini düşünmektedir. Şairin bu 
düşüncesi özellikle Tragedyalar adlı eserinde belirgin olarak 

görülmektedir (Balık, 2011: 13). 
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Cansever, çocukluk izlenimlerini şiirlerine taşıyan bir şairdir 

(Karabulut, 2013: 99) ve şiirlerinde doğanın; doğaya ait çiçek, bitki, 

meyve gibi unsurların imge ve anlam açısından etkili bir şekilde yer 
almasında çocukluğunun önemli bir etkisi vardır. Sanatçıların çocukluk 

dönemlerindeki yaşantıları/izlenimleri birey olarak yetişkinlik 

dönemlerinin belirleyicisi olmanın yanında sanatçı kişiliklerinin 

şekillenmesinde de önemli bir role sahiptir (Tarım, 2013: 306). Bu 
bağlamda Cansever’in çocukluğunun bir kısmının İstanbul’da geniş 

bostan ve tarlalarla iç içe doğal bir yaşam alanında geçmesi (Sazyek, 

2018), İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı yıllarda İstanbul’un 
bombalanacağı söylentileri üzerine ailesinin memleketi olan 

Çankırı’nın Atkaracalar köyüne taşınmaları ve burada doğayla birlikte 

köy yaşamını yakından tanıma imkânı bulması (Karabulut, 2013: 100) 

onda küçük yaşlarda pastoral bir duyarlılık gelişmesini sağlamıştır. 
Cansever’in çocukluğundaki bu doğayla yakın teması ve bunun daha 

sonra şiirlerine yansıması benzer bir şekilde çocukluğu Sinop’ta 

doğayla iç içe geçen Ahmet Muhip Dıranas’ın şiirlerindeki pastoral 
duyarlılığı (Şen, 2018: 269-274) anımsatmaktadır. Cansever’in doğaya 

karşı ilgisi yetişkinlik döneminde de devam etmiştir. Şair 1975’ten 

sonra yazları eşiyle beraber Akdeniz gezilerine çıkmıştır ve hatta 
hayatının son günlerini Bodrum’da geçirmiştir (Sazyek, 2018). “Adsız 

Bir Çiçek”in yer aldığı Sevda ile Sevgi’nin 1977’de yayımladığı göz 

önünde bulundurulduğunda kitaptaki naiflikte ve pastoral duyarlılıkta 

bu Akdeniz gezilerinin de etkisi olduğu söylenebilir. 

Cansever, “Adsız Bir Çiçek”in ilk kıtasında sevgilisinden gelen bir 

övgünün kendisindeki yansımasını ifâde etmek için şiirin adı olan 

“adsız bir çiçek” imgesinden yararlanmıştır. Sevgiliden gelen övgü 
dolu bir söz şairin gözlerinin “rengini dünyaya ilk defa sunan adsız bir 

çiçek gibi parlamasını” sağlamaktadır. Cansever’in şiirlerinde 

Yerçekimli Karanfil kitabına isim veren “karanfil” başta olmak üzere 
(Asiltürk, 2006: 223) gerek genel olarak “çiçek” kelimesi gerekse daha 

özel olarak kendi adlarıyla çiçekler önemli bir yere sahiptir. “Leylak Itır 

Lâle” şiirinin başlığında ve “Leylak, ıtır, lâle / Ansızın sabahı gördüler 

/ Bir bardaktan bir bardağa / Su boşaltan çocuğun ellerinde.” 
(Cansever, 2011: 165) şeklindeki ilk kıtasında geçen leylak, ıtır ve lâle 

ile ünlü “Gelmiş Bulundum” şiirinin 

Şiirler yazdım, kitaplar okudum 
Elime bir bardak aldım, onu yeniden oydum 

Derinlerde kaldım böyle bir zaman 

Kim bulmuş ki yerini, kim ne anlamış sanki mutluluktan 
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Ey yağmur sonraları, loş bahçeler, akşam sefaları 

Söyleşin benimle biraz bir kere gelmiş bulundum.  

şeklindeki son bendindeki akşamsefası şairin şiirlerindeki çiçeklere 
sadece birkaç örnektir (Cansever, 2011: 225). Cansever’in şiirlerinde 

çeşitli çiçeklere isimleriyle yer vermesine rağmen burada “adsız bir 

çiçek”ten yani henüz keşfedilmemiş, botanik terimi olarak ve günlük 

konuşma dili açısından henüz bir isim verilmemiş bir çiçekten 
yararlanmasının sebebi sevgilisinin hitabı karşısında hissettiği 

duygunun da bu çiçek gibi eşsiz/biricik olduğunu ifâde etme isteğidir. 

Burada Divan şiirindeki sevgili anlayışıyla bu şiirdeki sevgilinin 
farklılığı dikkat çekmektedir. Divan şiirinde sevgili, âşığa karşı 

müstağniyken ve şairler genel olarak aşk acılarını dile getirirlerken 

(Genç, 2005: 200) Cansever’in şiirinde sevgili onun şairliğini 

beğenmekte, bunu dile getirmektedir. Bu da şairde, adı bilinen 
çiçeklerle imgeleştirilmesi mümkün olmayan duygular 

oluşturmaktadır. 

Şiirin ikinci kısmında Cansever, duygularını ifâde etmek için yine 
pastoral bir unsura yönelmiştir. Şiirini sevgilisi için yazdığını belirten 

şair, bunun bir süreklilik şeklinde devam edeceğini, bu aşk şiirlerinin 

her yıl yeniden yazılacağını göçmen kuş imgesiyle şiirine taşımıştır. Bu 
da tıpkı sevgiliden gelen övgü dolu bir söz gibi şairi mutlu etmektedir. 

Her sene havalar soğuyunca daha sıcak olan güneye göç eden bir kuş, 

millerce süren yolcuğunun sonunda sıcağa kavuştuğunda nasıl mutlu 

oluyorsa şair de sevgilisi için yeni şiirler yazdıkça öyle mutlu 
olmaktadır. Bu mutluluk, göçmen kuşun her seneki mutluluğu gibi şair 

için de devamlı olacaktır. Ayrıca göçmen kuşun millerce yolu aşarak 

güneye varması, aşkın engelleri aşıcı gücünü de ortaya koymaktadır 
(Öcal, 2009: 122). 

Cansever, şiirinin ilk iki parçasında aşkın ve sevgilisinin kendisinde 

uyandırdığı güzel duyguları ifâde etmek için doğaya yönelmiş, “adsız 
bir çiçek” ve “göçmen kuş” imgelerinden yararlanmıştır. Bu imgeler 

şiirdeki duygu aktarımını güçlendirmiştir. 

2. “Adsız Bir Çiçek”te Aşk ve Edebî Üretim Süreci 

Edebiyat biliminin üzerine eğildiği önemli meselelerden birisi edebî 
üretim süreci, yani şairlerin/yazarların nasıl eser verdiğidir (Aytaç, 

2016: 35-36). Edebî üretim sürecinin nasıl gerçekleştiği, sanatçıların 

eserlerinin oluştururken bilincin ve bilinçdışının ne derece etkili olduğu 
kesin olarak cevaplanması mümkün olmayan sorulardır. Bunda, edebî 

üretim sürecinin büyük ölçüde kişisel bir süreç olması etkilidir (Aytaç, 
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2016:36). Bu doğrultuda eserler, edebî üretim bağlamında 

çözümlenirken sürece kişisel tecrübeler (otobiyografik etkiler), şairin 

poetik yönelimleri gibi pek çok etken dâhil olabilir. Bunların yanı sıra 
sanatçıların kendi beyanları, edebî eserin üretim ve tahlil sürecini farklı 

boyutlarda değerlendirmenin önünü açmaktadır. Kimi şairler/yazarlar 

eserlerini nasıl yazdıklarına yazılarında değinmişler, kimileri de yazma 

süreçlerini edebî eserlerine taşımışlardır. Edip Cansever de yazılarında 
şairlik ve şiir hakkındaki görüşlerine geniş bir şekilde yer vermiştir 

(bakınız Öcal, 2009: 35-49).  

Edip Cansever’in edebî üretim sürecine bakışını ortaya koyması 
açısından “Kaybola” şiirinde geçen “yapılan bir şeydir şiir” sözü 

dikkat çekicidir. Bu, şairin şiirlerini sadece ilhamla değil; tasarlayarak, 

bir sanatsal tasarım sonucu yazdığını göstermektedir (Yavuz, 2005: 

109, 111). Cansever’in bu ifâdesi psikanalizin edebî üretim sürecine 
bakışıyla da örtüşmektedir. Eser verme süreçlerinin tüm gizleri 

çözülmüş değilse de bunun büyük ölçüde iki aşamada gerçekleştiği 

kabul edilmektedir. Şairin bilinçaltında/bilinçdışında gerçekleşen ilk 
oluşum sürecinin ardından şiir; ikincil zihinsel süreçte, bu kez şairin 

bilinçli çabasıyla son şeklini almaktadır (Alper, 2010: 111). 

Cansever’in şiirin yapılan bir şey olduğunu söylemesi bu ikincil süreci 
belirginleştirmektedir. 

Edip Cansever, “Adsız Bir Çiçek”te ise edebî üretim sürecini aşkla 

ilişkilendirerek aşkın şairliği üzerindeki etkisini dile getirmiştir. Genç 

yaşta evlenen Cansever’in şiirlerinin ilk okuru eşi Mefharet Hanım’dır 
(Canberk, 2003: 12). Bu açıdan “Sevgilim / Bana ‘sen bir şairsin’ 

dediğin zaman.” mısraları teması aşk olsun ya da olmasın şairin 

şiirlerinin ilk okuru olan sevgilisi/eşi tarafından beğenildiğini ortaya 
koymaktadır. Şiirlerinin sevgili/eş tarafından beğenilmesi ise yukarıda 

belirttiğimiz gibi tarifi, adı bilinen çiçeklerle mümkün olmayan eşsiz 

duygular yaşatmaktadır şaire. Bu bağlamda aşkın, sevgiliden gelen 
övgü dolu sözlerin Cansever’in edebî üretim süreci açısından motive 

edici bir gücü olduğunu söyleyebiliriz. 

Daha özelde bu şiirin ve Cansever’in diğer aşk şiirlerinin muhatabı ise 

sevgilidir: “Yalnız sana yazıyorum bu şiiri”. Ve bu şiirler göçmen 
kuşun her sene tekrarlanan yolculuğu gibi yeniden yazılacaktır. Bu 

mısralar da aşkın şairi şiir yazmaya, üretmeye yönelttiğini 

göstermektedir. Zira aşk/sevda tükenmeyen, güçlü bir duygudur ve 
kendine özgü diliyle çağlar ötesine uzanabilmektedir: “Ve yazmış 

olacağım bir de / Her dönemde her çağda / Sevdanın kendine özgü 

diliyle.” Şiir dilinin günlük dilden ayrı, kendine özgü bir dil kullanımı 
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olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda burada “sevdanın 

dili”yle “şiir dili” arasında bir koşutluk kurulduğu da görülmektedir. 

3. Sonuç 

Edip Cansever’in “Adsız Bir Çiçek” şiiri onun şiir dünyasında farklı bir 

yeri olan Sevda ile Sevgi adlı kitabında yer almaktadır. Diğer eserlerine 

nazaran bu kitabında daha munis/naif bir yaklaşım sergileyen şairin bu 

tavrı incelediğimiz şiirde belirgin olarak görülmektedir. Zira, onun aşk 
ve kadın temalı şiirlerinde genellikle erotizm önemli bir öğe olarak 

görülmekle beraber “Adsız Bir Çiçek” bunun dışındadır. Bu şiirde “saf” 

bir aşk anlayışı karşımıza çıkmaktadır. 

“Adsız Bir Çiçek” bir aşk şiiri olmanın yanı sıra şairin pastoral 

duyarlılığını ve edebî üretim süreciyle ilgili bazı detayları yansıtması 

açısından dikkat çekici bir şiirdir. Bu şiirde aşk; doğa ve Cansever’in 

şair kimliğiyle bağlantılı olarak karşımıza çıkmaktadır: Aşk ve 
sevgiliden gelen övgü dolu sözler şiir yazmada Cansever’i motive 

etmekte, doğaya ait unsurlar ise duygularını daha rahat söze dökmesini 

sağlamaktadır. Platonik bir aşktan ziyade sevgiliden karşılık görülen bir 
aşk, sevgilinin şaire gösterdiği ilgi onun edebî üretim sürecine olumlu 

yansımakta ve onda tarifi zor, güzel duygular uyandırmaktadır. Bu 

duyguların tarifinin güçlüğünü şair, pastoral imgelerden yararlanarak 
ifâde etmiştir. 

Sonuç olarak “Adsız Bir Çiçek”in aşkı doğayla, pastoral duyarlılıkla ve 

edebî üretim süreciyle birleştiren; aşkın çok boyutlu bir duygu 

olduğunu ortaya koyan incelikli bir şiir olduğunu söyleyebiliriz. 
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YOLDAN ÇIKAN EDEBİYAT: KADIN TAMİRCİSİ 

ROMANINDA ATAERKİL SÖYLEME ERİL DİLLE ERKEK 

YAZAR İTİRAZI 

Gülseren Özdemir Riganelis 

“Erkek soyunun rüyasıdır, Tanrı 

Babanın  kendinden çıkıp oğlunda 

zuhur etmesi.” 
Hélène Cixous 

Giriş 

Erol Hızarcı’nın 2014 yılında yayımlanan, yüksek düzeyde mizah 

içeren oldukça ironik bir üslûba sahip olan Kadın Tamircisi romanı; 
aileden siyasete, eğitimden sosyal hayata, cinsellikten aşka ataerkil 

toplumsal düzenin her alanının yine ataerkil söylem kullanılarak alaya 

alındığı, yerleşik değerleri tartışmaya açan bir eserdir. Yaşamda var 
olan kişi, olay ve durumlar eserde aşırı abartı yoluyla saçma mantığı ile 

bir araya getirilerek kurgulanmıştır. Absürt hikâyesinden çok muzip bir 

sembolizmle sunulan ve kesin anlamlara sabitlenemeyen ciddi 
mesajlarıyla dikkat çeker. Çeşitli erkek ve kadın tiplerine yer verse de 

merkez figürler farklı jenerasyonları temsil eden, ataerkil düzeni 

görünür kılma fonksiyonlarıyla ön plana çıkan, aralarında baba oğul 

ilişkisi bulunan eril cinsiyetten beş kişidir. Okura oldukça karikatürize 
çizgiler ve grotesk ögelerle erkeklerin dünyasının iticiliğini gösteren 

yazar, anlatı figürlerini bahane ederek geçmişten geleceğe iktidar, 

cinsellik ve üreme kavramları etrafında gelişen ve tarih boyunca tekrar 
eden durumlara işaret ederek evrensel ve yerel bir toplumsal panorama 

çizer. Kronolojik zamanla döngüsel zamanı birlikte barındıran Kadın 

Tamircisi’nde anlatıcının çeşitli anlamları metne yerleştirebilmek için 

kişilerin hikâyeleri ile yetinmeyip hikâye dışı bilgi veren bir karakter 
sergilediği de olur. Temelde ataerkil düzenin ikiyüzlü, sahte, kusurlu ve 

gülünç yanlarını göstermeyi ve okuru bu düzene eleştirel gözle 

baktırmayı amaçlayan yazar, bunun için oldukça eril bir dili tercih eder. 
Eserdeki yüksek düzeyde argoya dayalı üslûbun ağırbaşlı edebiyattan 

hoşlanan okurların beklentilerini karşılaması mümkün değildir.  

Kadın Tamircisi romanına dil ve üslûp özellikleri bakımından 
odaklanan bu makalede, ataekil düzenin dilinin ve söyleminin ona karşı 

kullanılarak bir direniş aracı hâline getirildiği iddia edilmektedir. İnsan 
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sömürüsüne dayalı hegemonik toplumsal düzenlerin geçmişten 

günümüze değişmez sorunlarına dikkat çeken metin; bu sözde 

düzenlerin ikiyüzlülüğünü, tutarsızlığını son derece gülünç, grotesk 
sahnelerle gözler önüne serer. Bir yandan ataerkil düzeni göstergesel 

olarak üst düzeyde yansıtan, diğer yandan bu düzenin yaratıcısı ve 

sürdürücüsü olan yazılı ve sözlü yasa koyucu otoriteler tarafından 

dışlanan argonun ironi ve mizahla harmanlanarak iğrençlik sınırlarına 
varan abartılı kullanımı, topluma ve onu şekillendiren otoriter her türlü 

yapılanmaya karşı itirazcı bir tutumdur. Makalenin amacı; Kadın 

Tamircisi’nin kendine özgü dili aracılığıyla okurda yabancılaştırma 
yoluyla içinde yaşadığı topluma karşı farkındalık yaratıldığını; 

güldürdüğü hâlde ciddiyet içeren, nefret söylemine başvurmadan 

eleştiren bu dilin üstlendiği fonksiyon nedeniyle kendi başına önemli 

bir özellik olarak öne çıktığını göstermektir. Fransız feministlerinin 
ecriture feminine adını verdikleri dişil dille Hızarcı’nın dili arasında 

hedefleri bakımından ciddi ortaklıklar bulunduğu tespit edildiğinden, 

çalışmada karşılaştırma yöntemi kullanılarak bu açıdan 
değerlendirmeler yapılmış, ayrıca eserin dili çeşitli özellikleri nedeniyle 

Bakhtin’in karnaval, Kristeva’ın iğrençlik ve Aristoteles’in katharsis 

kavramlarıyla ilişkileri bakımından da ele alınmıştır.  

1. Kadın Tamircisi’nde Gülünç ve Grotesk 

“Mizahın gizli kaynağı neşe değil hüzündür. Cennette mizah yoktur.” 

(Mark Twain) 

Erol Hızarcı’nın Kadın Tamircisi romanında her biri toplum normalleri 
olarak görülen sıradanlaşmış tuhaflıkları abartılı biçimde yansıtan eril 

cinsiyetten beş jenerasyonu temsil eden kişiler oldukça komik, absürt 

ve grotesk çizgilerle anlatılır. Başkalarının kusurlarının ahlâk dışı değil 
toplum dışı olmaları bakımından bizi güldürdüklerini belirten 

Bergson’un (2014: 90) ölçülerine göre değerlendirildiğinde, bu kişiler 

toplum dışı olmaktan çok birbirini tekrar eden ataerkil düzenler içinde 
yüzyıllardır çoğalarak normali ele geçirmiş olan anormalliğin 

görüntüleri olarak toplumda mevcutturlar ve onları gülünç yapan 

abartılı biçimleridir. Hem kendilerinin hem de içinde bulundukları 

durumların aşırı derecede karikatürize edilmiş olması, yazarın insanın 
kusur ve eksiklerini alaycı bir bakış açısı ile gülünç şekilde yansıtmak 

istemesinden kaynaklıdır. Kişilerine karşı acımasız tutumunu Don 

Quijote ve Sancho Panza ikilisi dışındaki bütün figürlere uygulayan ve 
sevimli ikiliyi tereddüt içeren duygularla hem öyle hem böyle 

görmemizi sağlayan Cervantes’ten farklı olarak Hızarcı okurun 

dünyaya, insana, içinde yaşadığı topluma ve kendine eleştirel gözle 
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bakmasını mizahla sağlamaya çalışırken eserdeki figürlere herhangi bir 

kimseyi kayırmadan şefkat duyulmasını, onların anlayışla 

karşılanmasını engeller. Metnindeki figürlerinin hiçbirine karşı yazar 
zaafı olmayan Hızarcı, kişilerini onaylanan başkişiler yaratmadan, 

insan doğası hakkında iyimser ya da kötümser olmadan, kendi 

dünyalarındaki gülünç hâlleri içinde anlatırken onlara karşı kesin bir 

tavırdan uzak durur. Bakhtin’e göre övgü ile sövgü arasındaki hızlı 
değişimler meşrudur ve bu ikisi bir madalyonun iki yüzüdür, edepsiz 

konuşmalar iki yüzü olan ilah Janus iken övgü ironik ve müphemdir 

(Bakhtin, 2005:191). Kadın Tamircisi’nde kişilerin tanıtımı ister yergi 
ister övgü içersin güldürücüdür ve anlatıcının kişilere yaklaşımı her 

zaman “Elektrik kesilse karanlıkta fotosentez yaparak yaşayabilirdi.” 

(Hızarcı, 2014: 48) örneğindeki gibi alaycı ve imalıdır. Yazarın 

kişilerini kesin ve sabit olmayan bir tutumla, şiddetli bir duygu belirtisi 
göstermeden anlatması söz konusudur. Bergson’a göre gülme 

duygularla bağdaşmaz ve en önemsiz kusurun tasviri sempati, endişe 

veya acıma doğuracak şekilde yapılırsa, her şey başlamadan bitmiştir 
ve orada gülecek hiçbir şey bulunmaz (2014: 90, 91). Cervantes’in Don 

Quijote ile okurun kahkahasına değil acı gülümsemesine neden olması 

bundandır. Cervantes şefkate engel olmadığı için bütün deliliklerine 
rağmen Don Quijote’yi çok seven okur, Kadın Tamircisi’nde ne 

onaylayacak ne de sevebilecek birini bulabilir. Toplumun arızalarını 

görme becerisi olan ve ülkeyi delice kararlar alarak yöneten Copgür 

Özcop, zaman zaman çok akılcı laflar eden Don Quijote’ye benzese de 
okurda onun yarattığı sempatiyi yaratmaz. Ama Copgür’e Don 

Quijote’nin 21. yüzyıldaki versiyonu gözüyle bakmak pekala 

mümkündür.  

Eserde öne çıkan aynı genetiğe sahip aralarında baba-oğul ilişkisi olan 

ama Asgari Efendi ve Copgür hariç beklenen baba-oğul ilişkisini 

sergilemeyen ayrı jenerasyonları temsil eden beş figürün ve onların 
saçma olarak özetlenebilecek yaşantılarının abartılı karikatürize 

çizgilerle anlatımı eserin çatısını oluşturur. Bergson’a göre ideal gülünç 

bir karakterin gülünçlüğü bu özelliğe sahip kişiye görünmez olmalıdır. 

Kendini tereddütsüz ortaya serebilecek kadar hoş görmeli ama başkaları 
tarafından acımasızca cezalandırılabilecek kadar etrafına sıkıntı 

vermelidir. Gülmeyi lüzumsuz kılmayacak denli kolay ıslah edilebilir 

olmalı, gülmeye konu olmayı sürdürecek şekilde farklı boyutlarda 
kendini ortaya koyabilmelidir. Hem toplumsal hayatın ayrılmaz bir 

parçası olmalı hem de toplum tarafından tahammül edilemez olmalıdır. 

Tahayyül edilebilecek en çeşitli biçimlere girmesi, her tür kusurla ve 
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hatta bazı erdemlerle yan yana durabilmesi gerekir (Bergson, 2014: 

109). Kadın Tamircisi’ndeki Bergson’un gülme şartlarının tamamını 

taşıyan figürler, temsil ettikleri tipler itibariyle ima ettikleri anlamlar 
bakımından derin ama kendi yaşantıları içinde oldukça yüzeyseldirler. 

Kurguyu şekillendiren, gülünçlüklerinin farkında olmayan ve toplumun 

sayıca önemli bir kısmını temsil eden bu kişiler ve eylemleri; aşırı uç, 

iğrence yaklaşan kaba gülünçlükler; tuhaf, absürt, tutarsız durumlar 
içinde anlatılırlar. Yalnızca komik görüntüler sunarak okuru 

eğlendirmek yerine ciddiyetin kendisini dil aracılığıyla komik hâle 

getiren Kadın Tamircisi, mizahı yaratan nedenlerden kaynaklanan 
mesajları nedeniyle eğlenceye dönük türlerden farklıdır. Ciddi bir 

güldürü özelliği taşıyan metin boyunca mizah dozunu hiç düşürmeyip 

ironinin her türüne yer veren Hızarcı, groteski de aynı maksatla 

kullanmıştır. “Kaba gülünçlüklerden, tuhaf ve olmayacak 
şakalaşmalardan yararlanan, karşıt görüntüleri, bağdaşmaz durumları 

şaşırtıcı biçimde birleştiren güldürü biçimi” (TDK, sozluk.gov.tr, 

2021) şeklinde tanımlanan grotesk,1 Kadın Tamircisi’nde bedensel bazı 
özellikleri ve fonksiyonlarının aşırı abartı yoluyla deformasyona 

uğradığı; tuhaf, anormal eylemler ve mantıksız durumlar içinde 

gösterilen; normallik ölçülerini zorlayan roman figürleriyle kendini 
gösterir. Gerçek yaşamdan beslendiği hâlde onunla uyuşmayan aşırı 

gülünç, absürt ve biraz da tiksindirici ögelerle ve buna uygun bir dille 

desteklenir. Hızarcı’nın grotesk özellikler taşıyan karikatürize kişileri 

dünya dışı acaip yaratıklar değillerse bile temsil ettikleri insanların 
doğasında ve yaşamında var olan unsurları abartılı ölçüde sergiledikleri 

için anormal görünürler. Arka planında ciddiyet barındıran bir komedi, 

eleştirel dozu çok yüksek bir karnaval eğlencesi görüntüsü sergileyen 
Kadın Tamircisi’ndeki grotesk özellikler, Ortaçağ eğlencelerinden 

ziyade “saçma tiyatrosunda anlamlı bir biçimde kullanılmış” (Çalışlar, 

2004: 79) olan modern edebiyatın grotesk özelliklerini andırır.  

                                                
1 “Grotesk: Tiyatro ve edebiyatta komik-olanın bir çeşidi; gülünç-olan ile acıklı-olanın 
yan yana yer aldığı, tuhaflık ve çarpıcılık son kertesinde zorlanmış, bağdaşmaz komik 
durum; öznel olan ile genel olanın uyuşmazlığından, paradokstan komik-olanın 
çıkarılması; gerçekle ve mantıkla bağdaşmaz görünümü uyandıran tuhaf, çarpıcı, 
abartmalı ve şaşırtıcı duyumlardan alışılagelmedik gülünçlükler yaratan, daha çok 

duyumlara seslenen güldürücü biçimi; buna uygun oyunculuk. Grotesk’te çelişmelerde 
içerikli komik olan vurgulanmakla birlikte, uyum olanağı dışarıda bırakılır. Bu nedenle 
Grotesk, yaşanan gerçekle uyuşmazlık, bağdaşmazlık gösteren oyunlarda kullanılır. Bu 
bağlamda, Grotesk önce romantik bireyin toplum düzeniyle uyuşmazlık içinde olduğu 
romantik tiyatroda görülür (“Grotesk, bütünün insanla artık uyuşmadığı yerde başlar”-
Hugo)” (Çalışlar, 2004: 78) 
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Kadın Tamircisi ciddi ve elit edebiyata kendini onaylatma gayretinde 

olmak yerine bilinçli olarak ötekileşen, öteki olmayı tercih eden bir 

metindir. Hızarcı sözde akıl ve mantığın yarattığı toplum düzeninin 
bastırılan ve yok sayılan bilinçaltı kadar çılgın bir düzensizlik içinde 

olduğunu göstermek için son derece etkili bir yöntem kullanmıştır. 

Karnavalımsı bir ortamda türlü delilikleri bu deliliğe son derece uygun 

bir dille anlatan yazar karşıtlıkları uyum içinde göstermeyi değil, aksine 
uyumsuzlukları belirginleştirmeyi hedefler. Sanders’ın dediği gibi  her 

karnaval kutlaması gücünü karşıt imgeleri bir araya getirmesinden alır 

(2001: 190) Hızarcı’nın bütün bu “düzen” adı verilen karmaşayı insanın 
doğasından gelen özelliklerine ve doğasına uymayan kurallara 

zorlanmasına bağlayıp ancak bu doğaya uygun davranıldığında 

sorunların çözüme ulaşabileceğini göstermesi, geleceğe yönelik 

planlamalarla ilgili bir öneriden ziyade tespit özelliği taşır. Karnavalda 
her zaman bir gelecek tasarımı olduğunu söyleyen Sanders 

buna“Koşulların daha iyi ve daha matrak olabileceği üzerinde ısrar 

eden bir gelecek. Karnavalesk özgürlük halklara her türlü 
zorunluluktan ve kısıtlamadan arınmış bir dünyada soluk alma olanağı 

tanır. Kutlamanın sürdüğü kısa süre boyunca, karnaval hayali altın çağ 

arzusuna gerçeklik kazandırır.” (2001: 191, 192) sözleriyle açıklık 
getirir. Ancak karnaval eğlencelerinin pratiğe dönük olmayan, içinde 

yaşanan dünyanın ve o dünyayı yönetenlerin kusur ve eksiklerinin 

farkında olunduğunun alaycı biçimde serbestçe ifade edilebildiği ve 

sadece karnaval süresince devam eden mutluluk çağına iktidar 
tarafından izin verilmesi, karnaval zamanı dışındaki sürelerde sakin ve 

uysal bir kitle yaratmak içindir. Bu nedenle karnavaldaki gelecek 

tasarımı da iktidar üzerinde herhangi bir etki yaratmayan ve sadece 
eğlenceye katılanların dâhil olduğu bir simülasyondur. Hızarcı distopik 

Dumuristan’ı ütopik Dumuristan’a dönüştürerek romanını bir gelecek 

tasarımı üzerine kurmuş görünmekte ise de yeni dünya burada 
gerçekleşmesi beklenen bir yer değil, distopik olanı aksini göstererek 

belirginleştiren ve okurda bu yolla farkındalık yaratan bir yerdir.  Ancak 

yine de Kadın Tamircisi’ndeki gelecek tasarımı karnaval 

eğlencelerindeki rahatlama fantezilerinin ötesinde bir anlam taşır.  

Erol Hızarcı Kadın Tamircisi’nde okuru yabancılaştırma yoluyla 

ciddiyetle kurulmuş modern toplum düzenlerine dışarıdan bir gözle 

baktırırken karikatürize figürler üzerinden onların temsil ettikleri 
dönemlere ve sistemlere eleştirel göndermeler yapar. İsimlerinden de 

anlaşıldığı üzere temsil özellikleriyle metinde yer alan ve birbirleri 

arasında baba-oğul ilişkisi olan farklı kuşaklardan Molla Tenasül 
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Efendi, Vatanperver/Vatanhaini Zürriyet Efendi, Asabî Efendi, Asgari 

Efendi ve Copgür Özcop’un normallik sınırlarını çok fazla zorlayan 

mizah yüklü hikâyelerinin ne akılda kalıcı ne ilginç ne de önemli 
olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu kişiler ve hikâyeleri 

doğalarının ve içinde yaşadıkları sorunlu düzenin sonucu olarak saçma 

ile ilişkilidirler ve saçma oluşlarının sorumlusu kendileri değildir; bir 

anlamın vurgulanmasına hizmet etmek üzere saçma tasarlanmışlardır.1 
Eserde tutarsız ve çelişkili bir mantık/sızlık/la ilerleyen eylemler, olay 

örgüsündeki rastlantısallık, abartılı karakter sunumları yaşamın 

görüntülerinin saçmalığına işaret eder. Kişileri ve içinde bulundukları 
durumların sorunlu yanlarını göstermenin en güzel yolu onları 

karikatürize etmektir ve bu da çizgileri abartılı hâle getirerek sağlanır. 

Erol Hızarcı Kadın Tamircisi’nde bunu olağandışılığa yol açacak bir 

dereceye taşır. Bergson’a göre abartmanın gülünç olabilmesi için bir 
amaç gibi görünmemesi, çizerin doğada potansiyel hâlde gördüğü 

bozuklukları gözlerimiz önüne sermek için başvurduğu basit bir araç 

gibi görünmesi gerekir ve önemli olan, ilgimizi çeken bu bozukluklardır 
(2014: 19, 20). Karikatür zaten hayattan beslenir ve insanların içinde 

bulundukları durumların öne çıkan yanlarını güldürücü bir tavırla 

ortaya koyar. Mükemmel görünen bir bedenin, yüzün bile karikatürize 
edilebilmesi bu nedenledir ve güzellik de karikatürize edilebilir.2 

Nietzsche’ye göre ise kabalık ve çarpıtma, karikatür yoluyla karakteri 

abartma enerjik bir ruhsal yaşamın ve estetik bir yaşamın özünü teşkil 

eder. İnsan yalnızca karikatür yoluyla, bir başka deyişle normal 

                                                
1 “Théophile Gautier en uçtaki gülünçlüğün, saçmanın mantığına uyduğunu dile getirdi. 
Benzer bir fikir etrafında dönen pek çok gülme kuramı vardır. Buna göre her gülünç 
etki bir yanıyla bünyesinde çelişki barındırır ve bizi güldüren şey somut bir biçimde 
vuku bulan saçma, belirgin saçma -ya da önce doğru kabul edip hemen ardından tashih 
ettiğimiz bir saçma görünümü- veya daha iyisi, bir yanıyla saçmayken diğer yanıyla 
doğal olarak izah edilebilir vs. bir şey olacaktır… Gülünç şeydeki saçmalık sıradan bir 
saçmalık değildir. Belirli türden bir saçmadır. Gülünçlüğü yaratmaz, ondan kaynaklanır 

daha çok. Sebep değil sonuçtur fakat onu üreten sebebin hususi yapısını yansıtan çok 
özel bir sonuçtur.” (Bergson, 2014: 117, 118) 
2 “Bir yüz ne kadar muntazam olursa olsun, çizgilerini ne kadar uyumlu, hareketlerini 
ne kadar yumuşak düşünürsek düşünelim o yüzdeki ahenk asla tamamen mükemmel 
değildir. Onda daima, kendini belli etmek üzere olan bir kırışık alameti, olası bir 
buruşma emaresi ve nihayet doğanın tercih edeceği türden, bir çarpıklık eğilimi 
saptanabilir. Karikatür sanatı kimi zaman duyumsanmaz olan bu hareketi yakalamak ve 
onu büyüterek herkesin görebileceği hale getirmektir. Üzerinde çalıştığı yüzlere, en 

kötü durumda buruşacakları şekilde surat astırır. Biçimin yüzeysel ahengi altında 
maddenin derin boyun eğmezliğini keşfeder. Doğada bir eğilim halinde bulunmuş 
olması gereken fakat daha üstün bir kuvvet tarafından bastırıldığı için açığa çıkamamış 
biçimsizliklere ve orantısızlıklara hayat verir.” (Bergson, 2014: 19) 
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görünüşün sınırlarını aşmak yoluyla bu dönemde kendi bireyselliğini 

kesinleyebilir. Karikatür, güzel sanatlarda olduğu gibi, daha yüksek bir 

ruhsal yaşamın ilk göstergesidir (Nietzsche’den akt. Sanders 2001: 281) 
Hızarcı’nın amacı çarpıcı bir veya birkaç hikâye anlatmak ve okurun 

hikâyeye veya kendileri olarak kişilere odaklanmasını sağlamak değil, 

bunları temsili bir araç olarak kullanıp dünyaya, insana, içinde 

yaşanılan topluma dair söylemek istediklerini askıya asılan bir kıyafet 
gibi onlara yerleştirmektir. Bu nedenle tamamen karikatürize ve çizgi 

film karakterlerini andıran boyutsuz kart karakterler olarak yarattığı 

anlatı figürleri üzerinden okurun kendisini kaptırmasının imkânsız 
olduğu hikâyeler kurarak metne karşı okurda bir tür yabancılaşma 

yaratır. Eserde hikâye ve karakterler değil onların içinde bulunduğu ve 

temsil ettikleri durumlar önemlidir.  

Kadın Tamircisi’nde anlatıcının anlattıklarına karşı hiçbir sahiplenme, 
taraf tutma yoluna gitmediğini her şeye ve herkese alaycı ve ironik 

tutumla yaklaştığını özellikle belirtmek gerekir. Babadan oğula genetik 

olarak geçen zürriyet düşkünlükleri ve üç torbalı testisleri olan beş 
jenereasyonun anlatımında aşırı argo, bedenin alt bölgelerine ve cinsel 

organlara yönelen bir dil dikkati çeker. Oğullardan sadece birinde 

üçüncü yumurtanın ortaya çıktığı bu genetiğin ilk temsilcisi Molla 
Tenasül Efendi’dir. Birbirlerinden önce evlendikleri kırkar kişinin 

gerdek gecesi ölümüne neden olan ve bu yüzden birbiriyle evlendirilen 

Şehvet Hanım ve Molla Tenasül Efendi’nin evlendikleri gece köydeki 

her şeyin yıkılmasına neden olan, kırk birinci günde Molla Tenasül 
Efendi’nin ölümü ve Şehvet Hanım’ın bitkisel hayata girmesiyle 

sonuçlanan evlilikleri eserin ilk kısmı olan Peşrev’de anlatılır. Şehvet 

Hanım dokuz ay on gün yaşadıktan sonra Vatanperver Zürriyet 
Efendi’yi dünyaya getirip ölür. Anlatıcının aşırı seks düşkünlüğü 

vurguları yaparak anlattığı Şehvet Hanım ve Molla Tenasül Efendi 

evlendikleri kişilerin ölümüne neden oldukları için birbirleriyle 
evlendikleri gün “köyün kurtuluş günü” ilân edilmiştir. İkinci 

jenerasyonun temsilcisi olup diğerleri gibi eşini sürekli hamile bırakan, 

“bir’e dönüşme” genetiğine sahip olduğu söylenerek erkek cinsiyetinin 

tamamında görülen özelliklerine işaret edilen ve vatan haini olarak 
darağacında sallandırılan Vatanperver Zürriyet Efendi’nin anlatımında 

da bedenin aynı bölgeleri üzerinden erkek egemen düzende aynı erkek 

davranışlarına vurgu yapılır.1 Aslanlara hükmedebilen ve onlara 

1 “Vatanperver Zürriyet Efendi silsilesi sürekli ürer, çevreye saçılır, mutlaka bir’e 
dönerdi. Hayat çizgileri nerelere uzarsa uzasın, kaderleri onları nerelere götürürse 
götürsün, beklenmedik bir anda bir’e döner, buna eklenen her niteliği bir anda boşluğa 
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istediğini yaptırabilen1  Rüyaşehir kurucusu Hitit Aslanı/Üç Kuma Dört 

Koma Asabi Efendi’nin hayattan memnuniyeti “Ortalıkta taşağı üç 

torbalı baldırı çıplaklar dolaşıyordu. Zürriyetinden memnundu.” 
(Hızarcı, 2014: 25) sözleriyle dile getirilir. Sinirlenip nüfus dairesini 

dağıtırken kucağındaki bebeği düşürüp ölüsünü bile almayan, her hafta 

evlenen, tutuklanıp cinsel organına bir ay boyunca elektrik verildiğinde 

bile memnun olan Asabi Efendi de diğerleri gibi normallik sınırlarını 
zorlayan karikatürize bir figürdür. Asgari düzeyde yaşadığı için çok eşli 

olmayan ama var olan tek hanımını sürekli hamile bırakan Asgari 

Efendi beşinci jenerasyonu temsil eden ve Dumuristan’ı tamamen 
değiştirecek olan Copgür Özcop’un babasıdır. Eserde yalnızca bu ikisi 

arasındaki baba oğul ilişkisi üzerinde durulur ama ataerkil düzenin oğul 

merakının fazlaca abartılması şeklinde ortaya çıkan bu ilişki de normal 

kabul edilen ölçülerin deformasyona uğramış biçimidir. Şaşırtıcı 
biçimde cinsel organı kalkık doğan ve hep kalkık kalan Copgür adını 

bile babasının onun penisine olan sevgisinden almıştır. Kadın 

Tamircisi’ndeki bütün bu karikatürize kişiler ile onların tuhaf hâllerinin 
saçmalığı ve gülünçlüğü eserde sembolik okuma yapıldığında oldukça 

anlamlıdır ve bu anlamın ortaya çıkışında en önemli araç yazarın tercih 

ettiği dildir. Bu bakımdan Kadın Tamircisi Polonyalı yönetmen, oyuncu 
ve senarist Andrzej Saramonowicz’in 2007’de yazdığı, yedi erkek 

üzerinden eril cinsiyeti ve onların dünyasında kadının yerini güldürü 

biçiminde ele alan, ülkemizde uzun süre tiyatro oyunu olarak 

sahnelenen ve 2013 yılında sinemaya uyarlanan Testosteron adlı oyunla 
amaçları ve bu amaca ulaşmada sergiledikleri biçimsel stratejiler 

bakımından oldukça benzerdir. Bu iki eserin ayrı bir çalışmada ele 

alınması gereken ayrıntılı karşılaştırmalı analizi edebiyat ve sanatta 
erkeklik çalışmalarına katkı sağlayacaktır. 

                                                
düşürürlerdi. Birbirlerini ilk bakışta tanır, tanımazlıktan gelirlerdi; aynı bir’den türeyip 
gitmemiş gibi hareket ederler, hiç olmadık bir anda tek tek ya da topluca, bir’e 
dönebilirlerdi. Kıyasıya kavga eder, birbirlerinin gözlerini oyar, döşlerini deşer, ağız 
burun kırar, dudak patlatır, sonra oturup içki içerlerdi. İçkiyi ekseriya dövenler 
ısmarlardı. Oysa yetiştirilişlerinin tersiydi bu, gazozuna mahalle maçlarında 
kaybedenler ısmarlardı. Gazozuna maç oyun, kavga gerçekti. Oyunda kaybedenle 
gerçekte kazananın yer değiştirdiğini bilirlerdi. 

Hayata yaklaşımları da aynıydı. Hayat oyundu ve gerçekte kimin kazandığını 

bilirlerdi. Varlık yasalarıyla oyunun kurallarını birbirine karıştırmaz, ilahi yasalara kılıç 
zoruyla destek verirlerdi. Kazanıp kaybetmek umurlarında değildi. Zahmetsiz olanı 
seçerlerdi.” (Hızarcı, 2014: 49) 
1 “Asabi Efendi ne dese yapıyorlardı. Aslanlar kafeslerini kendileri temizliyor, gazete 
ve terlik getiriyor, Asabi Efendi ağızlarına file takıp bakkaldan sigara aldırıyor, her türlü 
ayak işine onları yolluyordu.” (Hızarcı, 2014: 21) 
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2. Kadın Tamircisi’nde Argo ve İğrençlik

2.1. Argo 

“Yasak meyve tatlıdır. Hürmetsiz dile karşı kanun çıkaran kralların bile 
gözde küfürleri vardı.” (Bakhtin) 

Normal kabul edilen dili aşan ve kelimelerin anlamlarından ortaya 

çıkan anlamın kaynağına ve farklı uluslarda kabul edilen ölçütlerine 

kadar çetrefilli bir yapısı olan argo, toplumun benimsenmeyen ve üstün 
tutulmayan kesiminin dilidir. Argonun çok çeşitli tanımları olduğunu 

belirten Hulki Aktunç aralarında yabancı kaynakların da bulunduğu 

farklı sözlük ve ansiklopedilerden alınmış on bir çeşit argo tanımını 
okurlara sunar (2015: 7-9)  Bunlar arasında “Sınıfsal, mesleki ya da 

yöresel olarak sınırlı bir insan topluluğunun kullandığı özel dil. 

Almancada Rotwelsch, İngilizcede slang diye adlandırılır.” (Neues 

Grosses Volks Lexikon’dan akt. Aktunç, 2015: 7) gibi kibar olanlar 
bulunsa da çoğu tanımda başıboşların, hırsızların, serserilerin, 

dilencilerin kullandığı dil olarak tarif edilir.“Bir toplumda geçerli genel 

dilden ayrı” (Ana Britannica: 266) bir dil olarak değerlendirilen 
argonun kabul gören dile göre durumunun “genel dilin koynunda 

asalak bir kelime hazinesi bulunan konuşma sistemleri” 

(Devellioğlu’ndan akt. Aktunç, 2015: 8) şeklinde kaba ifadelerle 
belirlendiği de görülür. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde kelimenin 

kaynağı Fransızca argot gösterilir ve “1.  Her yerde ve her zaman 

kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin 

söylediği söz veya deyim. 2.  Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı 
söz veya deyim.” (TDK, 2021) şeklinde tanımlanır.  Hulki Aktunç 

argoyu genel argo ve alan argosu biçiminde ayırarak Türkiye 

argosunun oluşum alanlarını suç dünyası, kapalı dünyalar, azınlık 
dünyası, cinsel dünya, alışveriş dünyası ve spor dünyası genel başlıkları 

altında ayrıntılı biçimde değerlendirir (Aktunç, 2015: 9). Bunlardan 

Kadın Tamirci’sinde en fazla görülenler suç dünyası başlığı altındaki 
kabadayı (bıçkın, külhanbeyi, serseri) argosu ve cinsel argonun hemen 

her çeşididir. Herhangi bir filtreleme yapmadan, fütursuz, çekinmesiz 

bir söylemle yazan Hızarcı, kendini her daim geçersiz kılan ve klişe 

sözlerle ayakta duran ahlâk anlayışıyla görünüşte uyumsuz ama bu 
ahlâk anlayışının geçerli olduğu dünya ile oldukça uyumlu ve 

yaygınlığı herkesçe bilinen bir lisan-ı erazili serbestçe kullanır. 

Normları belirleyip kuralları koyanların kullandığının dışında kalan 
azınlık hâline getirilmiş genelin diliyle edebîliğin dışına çıkmakla 

kalmayıp ağırbaşlı, soylu ve yüce edebiyatı yoldan çıkartıp 

itibarsızlaştırır.   
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Yalnızca sözcük düzeyinde değil gramer ve türetme bakımından da 

kurallara uyma zorunluluğu olmayan, bu anlamda oldukça serbest olan 

argoyu Vecihe Hatipoğlu’nun  “kullanılan ortak dilden ayrı olarak, 
belirli toplulukların sesbilgisi, yapıbilgisi, sözdizimi, ve anlam 

bakımından özellikler gösteren dili veya sözcük dağarcığı…” 

(Hatiboğlu’ndan akt. Aktunç, 2015: 8) şeklinde tanımlaması önemlidir. 

Sanders’a göre anlam zorlu bir savaştır, karnavaleskin ruhundan 
pazarlıkla elde edilmiş bir alışveriştir, çünkü her tümcenin çoğalan 

anlamları sözdizimi ve dilbilgisi sınırlamaları içinde birbiriyle savaşır. 

Mizah ruhu, romanın anlatı biçimini -anlamın ‘dikiş yerleri’nden 
sökülmesini engelleyen en üst noktadaki dilbilgisini- sürekli olarak 

bozmakla tehdit eder (Sanders, 2001: 199). Hızarcı’nın Kadın 

Tamircisi’nde karnaval diliyle de ilişkilendirilmesi mümkün olan 

argoya eserin temelini teşkil edecek kadar aşırı yer vermesi nedeniyle 
edebî metinlere özgü yüceltilmiş beklentileri karşılamayıp günlük 

sıradan dilin bile sınırlarını çok fazla zorlayarak kendine has bir üslûp 

yaratması, gramer kurallarını ve resmî söylemi aşan bu aşırı serbest 
üslûbu toplumsal düzenin bütün aygıtlarına karşı bir silâh gibi 

kullanması oldukça önemlidir. Edebi bir eserde argo kullanımının 

değerlendirilmesinde öncelikle ele alınması gereken onun fonksiyonu 
olduğu için Hızarcı’nın argoyu neden bu derece abartılı kullandığı 

üzerinde durmak gerekir. Belirlenmiş kurallara göre işleyen toplumsal 

düzenlerin sürekliliği normal ve anormal etiketlemeleri ile 

sağlandığından, aslında kendini özgürce ifade etme biçimi olan argo 
resmi dilin karşısında ve onaylanmış dilin günlük dile yansıyan 

pratikleri ile dışlanır. Kadın Tamircisi’nde basit görünümüne rağmen 

altsöylemdeki anlamsal göndermeleri derin olan bu yıkıcı dil sadece 
güldürücü özelliğiyle değil, psikolojideki istenmeyen bir davranışı 

önleme yolu olarak -ünlü Otomatik Portakal filminde de kullanılan- o 

istenmeyen davranıştan iğrendirme yöntemi olarak da kullanılmıştır. 
Ataerkil düzenin dinamiklerine onun kendini görmesini sağlayacak 

aşırı eril bir dil ve anlatımla saldırmak oldukça dikkat çekici bir 

yöntemdir. Sanatta iğrençlikin bir alt başlığı olabilecek olan aşırı argo 

burada görsel sanatların yaptığını söz bağlamında gerçekleştirir.  

Erol Hızarcı kendini mükemmel işleyen bir yapı olarak sunan toplum 

yapısının çelişkili, tutarsız ve ikiyüzlü yanlarını bu yapının benimsediği 

normallik ölçütlerindeki dil ile değil; itirazcı, yıkıcı, direnişçi bir dil 
kullanımı olan argo ile görünür kılarken; mantıklı yaklaşımlarla analiz 

ettiği toplum ve ailenin sözde düzenlerinin sorunsal yanlarını da argo 

ile ifade eder ve onlara bu dille saldırarak oldukça ciddi bir eleştirel 
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bakış açısı sunar. Toplum düzeni ve bu düzenin onayladığı dil bilincin, 

argo da biliçaltının çıktısı kabul edilirken yazar bunu tersine çevirir ve 

bilinç ile bilincin ötekileştirdiği bilinçaltının yarattığı kodlanmaya bağlı 
beklentileri tersyüz eder. Eserde insanlığın başlangıcından beri 

toplumsallaşmayla birlikte herkesi kuşatan, gerekliliği tartışmalı bütün 

şekillendirici davranış kalıplarını, yasa ve sistemleri içine alan geniş 

anlamlı bir ataerkillik vurgusu vardır. Genel kabullerden dolayı normal 
gibi algıladığımız bütün durumların aslında insan doğasına 

uygunluğunun şüpheli ve birçoğunun da aykırı olduğu mesajını içeren 

metin, normal ve anormal kabul edilen durumları tartışmaya açan bir 
algı evreni yaratır. Kadın Tamircisi argodan hoşlanmayanlar için 

tiksindirici bir eser olsa da yazarın dilin olanaklarını resmi onaylara 

ihtiyaç duymadan yalnızca günlük dilde kalan ve orada bile kabul 

görmeyen argoyu yazılı basılı hâle getirerek genişletmesi ve onu sırf 
eğlence için değil oldukça işlevsel olarak kullanması çok önemlidir. 

“Erkek muhabbeti” modunun en aşırı uçlarında bir dile sahip olan 

Kadın Tamircisi, bu dille ve anlattıklarıyla sempatik değil, son derece 
iticidir ve yazarın amacı da budur. Okuru bu dünyaya iğrendirerek onda 

kendini görme kabiliyeti gelişmesini sağlamak eserin en çok öne çıkan 

özelliğidir. “Araba çadırın önünde kız gibi yatıyordu.” (Hızarcı, 2014: 
25) örneğinde görülen sıradan eril dilin eserin bütünündeki durumu

değerlendirildiğinde bu sıradanlığın çokça aşıldığı, ataerkil düzenle 

onun dilini kullanarak alay edildiği ve yüzeysel değerlendirmelerle 

yetinilemeyeceği görülür. Türk edebiyatında sık rastlanmayacak 
derecede yüksek düzeydeki bu argonun gramer ve anlatım kurallarını 

yıkması, son derece serbest ve aşırı özgür tarzı ile dikkati çekmesi, 

anlamı zıtlık ve çelişkileri dışlamadan çoğaltması ve -kime yaradığı 
prensibine göre- temel kabulleri reddedenlere yaraması nedenleriyle 

tamamen zıt göründüğü dişil dile (ecriture feminine) fonksiyonel olarak 

yaklaşır.  

Kadın Tamircisi’nde dilbilgisini tehdit ederken zaman zaman iğrence 

varan argoyu katlanılabilir kılan şey mizahtır. Bergson’a göre dille 

ifade edilen gülünç ile dilin yarattığı gülünç arasında ayrım yapmak 

gerekir. İlki, gerektiğinde bir dilden başka bir dile anlamından büyük 
ölçüde kaybetse de çevrilebilirken, dilin yarattığı güldürü tüm varlığını 

cümlenin yapısına veya sözcük tercihine borçlu olduğundan çoğunlukla 

bir dilden diğerine çevrilemez ve burada artık gülünç hâle gelen dilin 
kendisidir (2014: 69). Kadın Tamircisi’nin dilinde her iki özellik de üst 

düzeyde mevcuttur ve gülünç olanı gülünç bir dille anlatan bu eserin 

başka bir dile çevrilmesi hiç kolay değildir. Karakterlerin olduğu kadar 
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anlatıcının da kullandığı, toplumun genelinin tercih etsin ya da etmesin 

az çok bildiği argo sınırları içindeki sözcük ve ifade kalıplarının eserde 

çoğu zaman yinelenmesi, toplumdaki her şeyin basmakalıp oluşuna 
dikkati çeker. Kadın Tamircisi’nde argo yerine onaylanan bir dille 

konuşan kimse yoktur. İnsanların çoğunun kullanıp büyük bir kısmının 

özel alanlar dışında konuştuğunu sakladığı argo, romanda anlatı 

figürlerinin hayatta kalma kabiliyetlerinin bir parçası olarak da önem 
arz eder. Çünkü argo, genel kültür karşısındaki özel kültürlerin ve 

altkültürlerin yaşama direncidir ve genel iletişim dizgesine de bu 

dirençle karşı çıkar, karşı koyar (Aktunç, 2015: 19). Ancak kitapta 
şaşırtıcı olan karakterlerin1 değil anlatıcının argosudur. 2 Yazarların az 

                                                
1 “Daphne bacımız ağaç olmak suretiyle Apollon’a bile vermeyerek iffetini korumayı 
bilmiş harbi karıdır.” (s. 41), “ ‘Ne görüyorsun rüyanda, piç kurusu?” (s. 61), “Ne bu 
eşek sıpası? Yoksa sapık mı olacaksın? Babasının oğlu! Sen bana çekeceksin orospu 
çocuğu.” (s. 61), “Puştluğa karşı orospuluk!” (s. 69), “Orospu ulan ablam, kime zararı 
dokunmuş? Kocan var da elinden mi alacak ibne!” (s. 106), “Sana girsin! Küba’dan 
geldi o.” (s. 111), “Usta amma mal adamsın be!” (s. 111), “Senin için memleketi 
yakarım ulaaan!” (s. 120), “Seviyorum ulan!” (s. 121), “Sevmeyen puşttur! Yürü ulan 
be!” (s, 121), “Kerhane kerhane duy sesimizi, bu gelen başkanın korna sesleri!” (s. 121), 

“Sevgili orospu ablalar, değerli pezevenk ağabeyler…” (s. 121), “Vatandaşa hesap ver 
sidikli başkan, ne bu hal?” (s. 126), “Bok mu vardı, sidik gölüne girdin diyeceğim 
ama…” (s. 127), “Hayır dersem orospuyum!” (s. 128), “Bu gerdek fantezisi, çift tarife 
yazıyor.” (s. 128), “Sayın  sülükler, değerli keneler.” (s. 130), “Her orospu evlenmek 
ister.” (s. 131), “Bir o şerefsiz var başkan, adam gibi çalışkan, gerisi yavşak…” (s. 137, 
138) vb. 
2 “Bir gün sıra ona gelmek üzereyken memurlar öğle tatili için paydos edince, şalteri 
kofradan attı.” (s. 13), “Fakat mendebur herif sabahın köründe çıkıp köy kahvesine 

kuruluyor, akşama kadar kavatlarla çene çalıyor, hava kararmadan gelmiyordu.” (s. 18), 
“Sonunda verdi yağı lavuğun şerbetine.” (s. 18), “Asabi Efendi kapıyı açıp feneri 
adamın malafatına tuttu. Babası değildi. Adam bir eliyle dizine inip donunu tutup, diğer 
elinde bakır ibrikle, Asabi’yi sıça sıça kovaladı bahçede.” (s. 18), “Rüyasında yedi 
düvel afetleri hamamda cıscıbıl çevresini sarmış, çocuklarının tekmili öldüğü için 
taziyeye geldiklerini söylüyorlardı.” (s. 37), “Tarihsel misyonları yüzünden zaten 
zıvanadan çıkan, kişiliklerini bulduklarını sanırken yırtık pırtık şorolo kıyafetleriyle 
ortalıkta dolanıp karılarına her türlü yalakalığı yapmak suretiyle iyice yumuşayıp, örgüt 

uğruna can vermek neyse de, hani nerdeyse götü kaybediyorlardı.” (s. 39), “Onların 
lügatinde oportünist ibne, revizyonist pezevenk demekti.” (s. 41), “Asabi Efendi 
kamışına elektrik verilmesinden dayanılmaz bir zevk alıyordu.” (s. 43), “Üstelik 
götünün ne zaman zuhur edeceğini kendisi de bilmezdi.” (s. 51), “Ellerine bir bok 
geçtiğinde ne işe yarayacağını değil, onunla başkalarına nispet yapıp yapamayacağını 
değerlendirir.” (s. 52), “Birileri iktidara geliyordu, çüklerinin keyfine göre saltanat 
sürüp gidiyordu”. (s. 63), “Her sokağın midyeden çekirdeğe, don lastiğinden ara bezine, 
her bokun korsanı ve mafyası bitmişti.” (s. 63), “Kızışan şiddetin dayanılmaz cazibesine 
kapılan mafya kendilerini falanjist ilan ederek, aşiretlere baskınlar düzenledi. Aşiretler 

de kendilerini filanjist ilan etti, ağır silahlarla topyekûn birbirine girdiler, içsavaş cillop 
gibi başladı.” (s. 71), “Kıdemin, rütbenin önemini, üstün olanın illa ki ezmesi 
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ya da çok kişileri aracı ederek argoya yer vermelerinde şaşırtıcı bir 

durum yoktur. Karakterleri toplumsal sınıflarına göre konuşturmak 

doğallığın gereğidir. Ancak anlattıklarından tarih, sosyoloji, felsefe, 
siyaset gibi konularda eğitim seviyesinin hiç de düşük olmadığı 

anlaşılan bir anlatıcının karakterlerinden geri kalmayacak derecede bu 

dili kullanması önemlidir. Hulki Aktunç’a göre dilin verili anlam 

dizgesini alt üst etmeye çalışan argo başkaldırıdır ve o genelgeçer 
ahlâka ne denli yenik düşse de bu çaba, dilde dışlaştırılan genelgeçer 

ahlâkın da yargılanmasıdır (2015: 18). Kadın Tamircisi’nde anlatıcı 

yaratıcı ifadelerle dilin olanaklarını genişletmekle birlikte argoyu 
öncelikle kara mizah tonunda aşağılama, alay etme, güldürerek 

düşündürme aracı olarak kullanır. Yazar toplum düzeninin bireyi ve 

doğayı yok sayan işleyişiyle ve bu düzen içinde farklı biçimlerde var 

olmaya çalışan herkesle bu dille alay ederken aynı dille yarattığı 
yabancılaştırma sayesinde onlara eleştirel bakış açısı sunar. Toplumda 

dışlanan grupları ve onların dillerini kendisi de benimseyerek topluma 

saldırdığı gibi edebiyat dünyasının işleyişine de üstü örtülü olarak 
sataşır. Normal-anormal, suçlu-suçsuz, düzen-düzensizlik konularını 

tartışmaya açar, kabul görmüş ve geçerli olana başkaldırır; ahlâk, 

siyaset ve toplum kurallarını yerle bir eder.  

Hızarcı’nın dili son derece eril olmasına rağmen bu dil düzene itirazı, 

direnişçiliği ve başkaldırışı ile kadın yararına kullanılmıştır. Kadın 

Tamircisi’ndeki dil bu nedenle feminizmle postyapısalcılığı buluşturan 

postfeministlerden Fransız feministleri Julia Kristeva, Luce Irigaray ve 
Hélène Cixous’un dile odaklanan anlayışları sonucu Derrida ve 

Lacan’dan da yararlanarak felsefî bir yaklaşımla ortaya attıkları 

“écriture féminine”yi (dişil dil) andıran taraflar barındırır. Maggie 
Humm’a göre dil sistemlerinin aranıp bulunabilen ve bölünüp parçalara 

ayrılabilen iç çelişkiler üzerine kurulu güç sistemleri olduklarına 

inandıkları için yapısökümcü olan bu üç yazarı birleştiren, 
anladıklarımızın yapısının dilin içinde ve dil tarafından şifrelendiği 

                                                
gerektiğini öğrenmiş, abazan muhabbetinin kralına tanık olmuştu. Aleti hazır kıta 
olduğu için, kıdem ve rütbece üstün olanlardan bile saygı görmüş, hiç ezilmemişti.” (s. 
74, 75), “Copgür kendini berbat hissediyor, onca çile çabaya rağmen boşalamadığı için 
taşağı ağrıyordu.” (s. 83), “O kadar hafifledi ki, sanki havalandı, süngüsünün 
düştüğünün farkına vardı.” (s. 85), “Bu arada afyonu patladı, uykusu dağılmıştı.”  (s. 
85), “Copgür bir türlü üstünlük kuramadı, rakip her seferinde onu itin deliğine 
sokuyordu.” (s. 86), “Paçozlar afet olmuş, şişmanlar incelmiş, suratsızlara nur inmişti.” 

(s. 99), “Copgür Özcop için hayatının en mutlu günü ve kuşkusuz en kötü gecesiydi. 
Kucağında gelinle dünya evine adım atar atmaz taşağında üçüncü yumurta bitiverdi.” 
(s. 130), “Artık Norveç’te suç işlemek büzük isterdi.” (s. 145) vb. 
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ortak inancıdır (2002, 140). Yaşamda olduğu gibi edebiyattaki 

cinsiyetçiliğin kökeninde de dilin cinsiyetçi oluşu yatar. Felsefî bir 

yaklaşımla toplumun görünürdeki değil derinlerdeki cinsiyetçiliğinin 
nedenlerine yönelen Fransız feministleri bu nedenle dile odaklanırlar. 

Edebiyat toplumla karşılıklı diyalektik ilişki içinde olması ve bunların 

birbirlerini ve kültürü şekillendirme kapasite ve yetkileri nedeniyle el 

atılması gereken önemli bir alandır. İkili karşıtlıklar yaratarak oldukça 
çelişkili bir biçim/sizlik sunan toplumsal düzenin aslında oldukça 

ideolojik yapılanmış farklı unsurlarının tutarsız yapısını görünür 

kılmanın, dinamiklerini açığa çıkarmanın, bu yapılanmayla mücadele 
etmenin ve onu olması gerektiği şekilde bir dönüşüme uğratmanın en 

önemli yollarından biri dişil bir yazın oluşturmaktır. Batı-doğu, beyaz-

zenci, heteroseksüel-homoseksüel, kültür-doğa, erkek-kadın gibi bir 

tarafa üstünlük sunan ikili karşıtlıklar üstünlüğü elde etmek isteyenin 
ihtiyacından doğar. Hızarcı’nın bu anlamda alt kimlikleri konu alan 

eseri dilde de aynı tutumu göstererek hem edebiyattaki kanonlaşma ile 

alay ettiği ve konuşma dilinde bile aşağılanan bir dili edebiyata taşıdığı 
ve böylece baskılanmış olana eserde üstünlük kurdurduğu için hem de 

abartılı bir eril dille ataerkil düzeni antipatik gösterdiği için çok 

yönlüdür. Anlatıcı kendi dilini alt kimlikleri temsil eden karakterlerin 
dilinden ayırmayarak bu durumu onlara başkaldırı sloganları 

attırmadan ve onları sahiplenmeden oldukça olağan ve doğal hâle 

getirir. Postfeministler yalnızca kadınlarla değil, toplum içinde 

anlaşılması gereken çok çeşitli nedenlerle baskılanmış tüm kimliklerle 
ilgilidirler. Hızarcı’nın son derece eril bir dil kullanarak ve yerleşik 

söylemleri tekrar ederek yerleşik kabullerle alay etmesi, 

postfeministlerle aynı hedefe odaklanıp farklı yoldan aynı sonuca 
ulaşması oldukça dikkate değerdir.  

Dişil dil, hiyerarşik yapıyı kadının lehine çeviren bir dil değil, mevcut 

her türlü alana hükmeden eril yapıyı yapıbozuma uğratarak yıkan bir 
dildir ve kadın yazarlar buna daha yatkın olsa da dişil dili yaratmak için 

yazarın kadın olması da gerekmez. Julia Kristeva S. Mallarmé, James 

Joyce, A. Artaud gibi yazarların bu özelliğe sahip olduğunu söyler 

(Kristeva’dan akt. Moran, 1994: 240). Fransız feministlerinden dişil 
yazın üzerinde en çok duran ve bunun örneklerini veren Hélène 

Cixous’tur. Cixous ritmik, imgeli ve şiirsel bir dil kullanarak (Moran, 

1994: 240) kabul gören, benimsenen dili yapıbozuma uğrattığı eserler 
verir. Medusa’nın Gülüşü adlı yazısında uzaktan bakıldığında, samimi, 

gizli konuşmada kadınların daha oyunbaz, şakacı kişiler olarak 

göründüklerini ama yakına geldiğinizde, o çok sayıdaki iğneleyici 
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dillerden birinin zehirli ısırığının kurbanı olabileceğinizi söyler 

(Cixous’tan akt. Sanders, 2001: 39). Ömer Yıldırım Cixous üzerinden 

dişil yazına “Bu yazı pratiği çoksesli olmasının yanı sıra farklı özneler 
yaratmaktan da geri durmaz. Ama temelde dişil yazının indirgenebilir 

bir tanımı söz konusu olamaz Cixous'a göre. Yalnızca şu söylenebilir: 

Dişil yazı fazlasıyla sese benzer ya da sese yakındır. Yani, konuşma 

etkinliğine benzemesi, dişil yazının karakteristiğidir. Burada ses ya da 
konuşma, bilinçdışına yakınlığı noktasında önemsenir.” (felsefe.gen.tr, 

2021) diyerek açıklık getirir. Erol Hızarcı’nın Kadın Tamircisi’ndeki 

bilinçdışının özgür ifadesi gibi duran kural yıkıcı, resmî ve normallik 
sınırlarını bozan, yerleşik ve kabul görmüş olanı rahatsız eden dili, 

Cixous’un hedeflediği dille amacı bakımından benzerdir. Maggie 

Humm’un “Dişil dil toplumsal ve kültürel konuşmanın Öteki’sidir.” 

(2002: 140) demesi bu anlamda önemlidir.  

Hızarcı eserinde olağan dışı denebilecek kadar absürt olay ve kişileri 

dil ve kültür otoritelerinin onaylamadığı, baskılanan benliğin ifadesi 

olan ama kendisi de baskı aracına dönüşen bir dille anlatarak 
bilinçdışına yakınlaşmış görünürken bilincin onayladığı kural, tutum ve 

davranışları tartışmaya açmakta, asıl çılgınlığın bilinçdışını bastıran ve 

kendisinin sorunsuz olduğuna inanan hegemonik toplumda olduğuna 
işaret etmektedir. Bilinçdışı yönlendirmelerin sözde bir mantığa 

oturtularak bilincin ürünüymüş gibi kabul edildiği, mantıklı olanınsa 

bilinçdışı olarak dışlandığı ve bunların sürekli yer değiştirdiği ataerkil 

düzenleri, erkek dünyasına savaş açan feminist tutumlarla yeniden 
üretmek yerine, onu parodileştirip taklit ederek farkındalık yaratma 

yoluna giden yazar, eril yapıya uzun ve daha etkili bir yoldan karşı 

çıkar. Hızarcı’nın kitabına dikkatle bakılırsa çokseslilik,  belirsizlik, 
anakronileri olan çizgisel bir zaman içine yerleştirilen döngüsel 

zamansallık ögeleri barındırdığı ve bütün muzipliğine rağmen 

patriarkal düzene karşı çıkan son derece ideolojik bir eser olduğu 
dikkati çekecektir. Sabit bir anlam yerine, ertelemeli ve değişken 

özellikli çeşitli anlamlar içeren eserdeki bütün mesajların karşıt 

biçimlerde yorumlanabilme ve bir sonraki aşamada bir önceki yorumu 

geçersizleştirebilme kapasitesi barındırdığı belirtilmelidir1 ve bunda da 

                                                
1 “Yorum ya da açıklama yoluyla imleneni imleyenden ayırmak, böylelikle de yazıyı 
yazıyla -yani kendisi de bir yazı olan okumayla- yok etmek bize ilke düzeyinde 
imkânsız gibi görünüyorsa da bu imkânsızlığın tarihsel olarak (başka ögelerle) 
eklemlendiğine inanıyoruz. (…) Filozof, vakanüvis, genel olarak kuramcı ve giderek 
bir şey yazan herkes aynı şekilde ‘yakalanmış’tır  (surpris). Fakat her vakada yazan 
belli bir metinsel sistem içinde yer alır.  Asla saf imlenen mevcut olmasa da imleyenin 
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ironinin etkisi büyüktür. Sanders’a göre okur ironiyle bir süre 

geçirdikten sonra sorular peşini bırakmaz, her zaman sayfayı belirgin 

bir topallamayla okur ve gerçekten anlayıp anlamadığını sorgular 
(2001: 117). Kadın Tamircisi’nde kesin anlamı engelleyen, ima edileni 

çeşitli yorumlamalara açık hâle getiren ironi, belli hatlar olmasına 

rağmen savaşılacak ve savunulacak sabit alanlar ilân edilmesine de 

engel olur. Yazarın ataerkil söylemle argo yoluyla alay ederken erkek 
ve kadın dünyasını ayırıp birine tamamen sahiplenici diğerine tamamen 

saldırgan bir tavır takındığı söylenemez. Onun yaptığı mevcut olanın 

kusurlarını, çelişkilerini, mantıksızlığını ve gülünçlüğünü göstermektir 
ki bunda payı olan herkes aynı alaycılıktan nasibini alır.  

Batı kültür sistemini tanımlamak üzere, logocentrism ve phallocentrism 

terimlerini birleştirerek “phallogocentrism” kavramı altında toplayan 

Derrida’nın (Moran, 1994: 239) batı dillerinin phallocentrik olduğunu 
yani fallusu gücün simgesi olarak gören fallusmerkezci bir kültür 

olduğunu söylemesinden etkilenen Cixous başta olmak üzere 

postfeministler, ataerkil Batı kültürünün diline saldırmak için 
Derrida’dan yola çıkarlar (Moran, 1994: 238). Dilin erkeklerin dünyayı 

kendilerine mal ettikleri merkezi mekanizma olduğunu düşünen, aklın 

ve muhakemenin mülkü dediği fallosantrik  dille muhalefet eden 
(Humm, 2002: 141) Kristeva, Irigaray ve Cixous fallusmerkezci 

kültürün ikili karşıtlıklarla dilde kendisini gösterdiğini düşünürler. 

“Hélène Cixous, Luce Irigaray, Julia Kristeva’nın önerdikleri kadınca 

dil, ataerkilce dili yıkmayı hedefleyen, ikili karşıtlıklar mantığına yer 
vermeyen, bir başkaldırı dili olacaktır. Başka bir söyleyişle, 

Derrida’nın sözmerkezci  metinlerde bulduğu yanılgıya düşmeyen, 

yenilikçi diyebileceğimiz, yazınsal ve şiirsel özellikler taşıyan 
différance’ın bilincinde olan bir dil(dir).” (Moran, 1994: 239, 240). 

Hızarcı’nın dişil dilin hedeflediğini hedefleyip yolu farklı olsa da 

ataerkil dünyayı dil yoluyla yıkmaya çalışması önemlidir. Yazar 
erkeklerin dünyayı kendilerine mal ettikleri bu mekanizmayı değiştirme 

yolunu seçmeyerek, bir şeyin değiştirilmesi için önce görünür kılınması 

gereklidir düşüncesinden hareket eder. Postfeministlerdeki 

phallocentrik olmayan bir dille fallus merkezli kültürü yıkma gayreti, 
Kadın Tamircisi’nde aşırı eril bir dille ve abartılı bir anlatımla eril 

düzeni daha açık biçimde görünür kılmaya, parodi ve gülünç 

dönüştürüm yoluyla da komik duruma düşürerek eleştirel bakış açısı 
geliştirmeye dönüşür. Sanders’a göre nüktenin keskin, saldırgan ifade 

                                                
kendini imlenenin indirgenemez katmanı olarak sunan ögesi konusunda farklı ilişki 
biçimleri vardır.” (Derrida, 2014: 244) 
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tarzıyla edilgenliğin bir araya gelmesi olanaksızdır (Sanders, 2001: 

311).  Hızarcı’nın dili marjinal bir dil olduğu kadar yarattığı etkiler 

nedeniyle de gizil biçimde dişil ve saldırgandır. Ayrıca bu dilin bütün 
kabalığı içinde  “Bir an önce yetişmek isterken artık her nereyeyse, her 

bir taş bir yüz olmuş kendilerine seslenecekmiş gibi ezip geçiyorlardı 

kaldırımları Copgür Özcop gibi!” (Hızarcı, 2014: 94) cümlesinde 

olduğu gibi -Copgür’ün aşkının anlatılmasında kullanılan türden- 
istendiğinde böylesi yazmanın hiç de zor olmadığını gösteren ciddi 

şiirsellik barındıran parçalar1 da zaman zaman kendini gösterir. Hiçbir 

şeyi tek renge boyamak istemeyen yazar, Kadın Tamircisi’nin bütün 
ögelerinde bunu hissettirir. Zaman zaman cahili okura göz kırparcasına 

bilgili konuştururken argo ve kaba bir anlatımın içine de şiirsellik 

yerleştirir ve böylece dili iki katmanlı hâle getirir. Çeşitli tarzları içinde 

barındıran genelin dilini çokça kullanırken kendine göre bir üslupçu da 
olduğunu gösterir. Kadın Tamircisi’ndeki dil sürçmeleri gibi duran 

şiirsel kısımlar bilinçaltının yani dişil dilin yaygın dile uzanan yarıkları 

gibi durur. Hızarcı bu ikili, değişken yapılı dil ile ciddiyetsiz görüntüsü 
altında oldukça ciddi bir iş yapmaktadır. Yazarın ve yazının cinsiyeti 

erilse de alt söylemi, imaları, amacı dişildir. Hızarcı’nın okuru mevcut 

1  “Trampetler çalmaya başladı bir çocuğun kalbinde. Copgür çocuğa yürü diyor, çocuk 
direniyordu uygun adım yürüyerek yerinde. Bir yıldız patlayıp saçıldı dört bir yana. 
Dört bir yanda şimşekler çaktı. Yardı gökyüzünü bir yıldırım peşlerinden yetişmeye 

lunaparkın ortasından. Durdu birdenbire atlıkarınca ve dönme dolaplar. Yağmurdan 
kaçarak sığındıkları korku tünelinin derinliklerinde kayboldular Copgür’le birlikte. 
Çığlıklar yankılandı, içeride kaldı. Durdu birdenbire bulutlar, paralı yolda eserken 
rüzgâr. Kalbinde trampetler çalarken durdu birden Dantel’in hayaliyle dönen dünya. 
Beyaz, buhar olup bulutlara yükseldi. Yeşil, ormana döndü bakamadan rengârenk 
balıkların yüzüne. Sarı güneşte, kızıl ateşte, Copgür ortada kaldı paramparça renkler 
içinde. Yolunu şaşırmış adımları sokaklarda kaybolurken kapkara bir yağmur altında, 
kuşlar saptı göç rotalarından. Üstüne gelen insanlara çarpa çarpa yürürken gökyüzünü 

karartan gözleriyle, sağından solundan geçerek güneşe uçuyordu geceyle esenleşen 
yarasalar. Karıncanın ziline basıp kaçan ağustosböceğinin üstüne bastı görmeden. 
Düştü çocuk dizlerinin üstüne, orada kaldı. Trampetler kendi kendine yürüyor, Copgür 
çamurlu kaldırımları çiğniyordu hayallerinin en işlek caddesinde.” (Hızarcı, 2014: 91, 
92) 
“Yol çalışmasında kaytaran işçilerden mutlusu yoktu bir yerden bir yere yetişmekle 
meşgul ahali içinde. Biri almış eline balyozu, umutlarını kırıyordu var gücüyle. Delinin 
teki üstü başı rozet madalya ve başında gösterişli bir şapka, dört yol ağzının ortasına 

atmış kendini, yokluğunu alay edercesine insanlara göstererek, onlara yol gösterip 
hayatlarını düzenleyerek kutluyordu. Biri evine ekmek götürebilmek için sara nöbetiyle 
on metrede bir atıyordu kendini yere. Vicdan vergisi tahsil ediyordu sıktığı yumruğu, 
yuttuğu dili, ağzından saçtığı köpüklerle. Ötede bir adam kalp krizi geçiriyordu Copgür 
Özcop gökyüzünü arayan bir şimşek gibi üstünden basmamaya özen göstererek 
geçerken.” (Hızarcı, 2014: 94) 
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dil materyalinin oluşumlarına ve anlam ile bu oluşumların ilişkisine 

götürdüğü inkâr edilemez. Bu anlamda Hızarcı’nın dili, dişil yazı tarzı 

gibi görünmese de dişil yazı tarzının yapmak istediğini yapar. Her ikisi 
de ağır ve soylu edebiyata ve onun yerleşik kodları onaylayan eleştiri 

biçimine darbe vurur.  

Kadın bilinçaltını dişil yazının kaynağı olarak gören, dili de bu 

edebiyatı yıkacak bilinçaltı arzularına giden koridor olarak kullanan 
Fransız feministlerinden Cixous, The Newly Born Woman’da histeriğin 

sesini dinlerken; Irigaray, La Mystèrique’te mistiklerin yazılarının bir 

seçenek dil olduğunu öne sürer   (Humm, 2002: 144). Çocuğun doğma, 
yetişme ve kendini bir imge olarak yaratma dönemlerini dile dahil olma 

ile ilişkilendirerek değerlendiren Lacan’ın gerçek, imgesel ve simgesel 

olarak işaretlediği üç düzeni yine dille ilişkilendirerek semiyotik ve 

sembolik olarak ayıran; Joyce, Artaud, Mallarmè, Proust ve 
Lautrèamoınt’un eserlerinde anne ve çocuğun erken işaret sembollerini 

içeren semiyotik dilin özelliklerini gören Kristeva psikoseksüel olan ile 

dilsel olanı birbirinden ayırma amacındadır  (Humm, 2002: 144,145). 
Hızarcı’nın argo dili bu anlamda bir yönden bilinçaltının ve kural dışı 

kabul edilip dışlananın dili iken, diğer yandan özel veya açık alanda 

yaygın olan bir dildir ve bir yanıyla semiyotik dile bir yanıyla da 
sembolik dile karşılık gelir. Yazar ataerkil düzenden beslenen argoyu 

eğlence aracı yapıp gülünçlüğünü gösterirken ciddiyet içindeki 

toplumsal düzenleri ve onların kabul görmüş dillerini de argoyla 

küçümser.  Argoyu hem toplumdaki şizofreninin yansıması olarak hem 
de o topluma otoritelerin dışladığı bir karşı dille tepki göstererek iki 

yönlü olarak kullanır. “Genel toplumsal düzenle, onun cari etnik ve etik 

tezahürleriyle problemli olan argo, onunla mücadelesini, çoğu zaman 
kaba olan, muhatabını alay konusu eden, küfürlü, gizli ve özel bir dille 

sürdürür. Buradaki direniş, muhatabının ciddiyetini imha etmeye 

yönelik bir indirgemecilikte gizlidir.” (Çağan, 2010: 75)   Kullanıcısına 
diğerini küçümseme imkânı sunan argoyu ataerkil dayatmacı toplumsal 

düzeni yıkıcı bir unsur olarak kullanan Hızarcı’nın dil ile başlayan 

simgeselleşmeye, hegemonik kuralcı yapının bireyleri şekillendirici 

dayatmacı yapısına itiraz eden bir dili vardır. Ancak yazarın argoyla 
hiyerarşiye karşı çıkarken herhangi bir kişi, grup ya da düşünceye kesin 

üstünlük imkânı vermediği de unutulmamalıdır. 
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Detaylı gramer analizleriyle dilin gramatikal cinsiyetçiliğini ortaya 

koyan,1 “Dil cinsiyetliyse nasıl olur da söylem cinsiyetli olmaz?” 

(Irigaray, 2006: 32) diyen ve cinsel özgürleşmeye dilin cinsiyet 
türleriyle ilgili yasaları değiştirmeden ulaşılamayacağını söyleyen Luce 

Irigaray ın (2006: 33) sözünü ettiği gramatikal cinsiyetçilik Türkçede 

yoktur ama cinsiyetçiliğin anlam bakımından dilimizde bulunmadığı 

iddia edilemez. Ayrıca argo eril bir konuşma biçimi olarak her zaman 
toplumda varlığını sürdürmesine ve cinsel argo da kadının 

nesneleştirilmesine yönelik olarak kurulmasına rağmen, Kadın 

Tamircisi’ndeki kadınların da aynı dille konuşması gerçek yaşamda 
konuşma biçimlerinde cinsiyetler arasında çok da farklılık olmadığına 

gönderme yapar. Argonun eril kabul edilse de her zaman eril 

olmadığını, kadın argosunun da mevcut olduğunu, bunun yanında 

kadınların ataerkil düzene boyun eğişin temsili olarak erkek argosuyla 
konuştuğunu da unutmamak gerekir. Eserde erkeklerin konuşmalarında 

birbirlerine saldırı malzemesi olarak kadını kullanmasının kaynağının 

erkekteki sahiplenme takıntısından geldiğini, sahip olamama ve 
hükmedememe duygusunun onlarda saldırganlığa neden olduğunu  ve 

bunun da dışavurumunun argo ile kendini gösterdiğini ortaya koyan, 

argonun mantık ölçüleriyle değerlendirildiğinde kendi ile çeliştiğini 
göstererek yapısöküme uğratan bir kısım vardır. Copgür Özcop, gerçek 

hayatta Dantel’e sahip olamayıp rahatlayamayınca internete girer ve 

önüne gelene saldırarak küfrettikçe küfreder. Herkesi kaçıran ve sadece 

“Rakip sağlam küfürbazdı, dağarcığı da zengindi, hiç altta kalmıyor, 
hiçbir küfrü tekrar etmiyordu.” (Hızarcı, 2014: 86) sözleriyle tanıtılan 

kişi karşısında yenilgiye uğrar. Rekabetin kızışması üzerine 

hesaplaşmak için buluştuklarında Copgür karşısında bütün erkeklerin 
hayran olduğu bir kadın aktris bulur. Özürler dileyen Copgür’e “O 

söylediklerin yalnızca erkekler için geçerli, kadınlara geçersiz mi? Bu 

yüzden mi sana ibne dememe öfkeleniyordun?” (Hızarcı, 2014: 87) 
diyerek onu kışkırtan kadının aldığı cevap “Kadın olmasaydınız, 

amınıza kordum!” (Hızarcı, 2014: 87) olur. Oldukça ironik 

göndermeleri olan ve argoda söylenen ile kastedilen arasındaki 

1 “Erkek doğrudan ya da dolaylı olarak evrene kendi cinsiyetini vermek istemiş 
görünmektedir. Tıpkı çocuklarına, eşine, sahip olduklarına kendi ismini vermek istediği 
gibi. Bunun, cinsiyetlerin dünyayla, şeylerle, nesnelerle ilişkileri üzerinde ağır bir etkisi 
olmuştur. Gerçekten de değere sahip olduğu varsayılan her şey erkeklere aittir ve 

onların cinsiyet türüyle belirtilir. Erkek kelimenin tam anlamıyla malların sahipliğini 
kendine yüklemesinin dışında, kendi cinsiyet türünü Tanrı’ya, güneşe ve aynı zamanda 
yansızlık kılıfı altında evrenin, toplumsal ya da bireysel düzenin yasalarına da verir. Bu 
kendinin kılışın soyacağını sorgulamaz bile.”  (Irigaray, 2006: 31, 32) 
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çelişkiyi, bu dilin mantıksızlığını gösteren söz konusu gülünç sahne, 

eser içinde argonun yapısöküm yoluyla bir tür değerlendirmesidir. 

Tabii burada okurun cinsiyetine göre okuma yapması ve bu dile 
cinsiyetine göre tepki göstermesi de söz konusu edilebilir. Yazar, okur 

ve dil arasında diyalektik bir ilişki vardır ve okur çeşitlerine göre farklı 

anlamlandırmalar da söz konusu olabilir. Kadın Tamircisi’ndeki argo, 

kaynağını günlük dildeki konuşma biçimlerinden alsa da aşırılığı 
nedeniyle kurgulanmış ve yapay bir dildir. Yazarın argo içerikli olsun 

olmasın aşırılığı nedeniyle günlük dilden epeyce uzaklaşmasının dilde 

yarattığı uyumsuzluk da gülmece unsurlarından biridir. Ayrıca yazarın 
argonun temsil ettiği dünyaya karşı oluşu kadar bu dili dışlayan 

otoritelere de karşı oluşu, onu klişe ifadeler yoluyla kısır gösterdiği gibi 

yaratıcı yanlarıyla da ortaya koyması argoyu çok yönlü kullandığının 

göstergeleridir.    

Hızarcı’da Türkçe argo toplumsal yapıyı yansıtan önemli bir unsurdur 

ve Ortaçağ karnavallarının direniş biçimini de içinde barındırır. Ancak 

iktidara, gücü elinde bulunduranlara bir başkaldırı olarak 
değerlendirilen karnavallar halkın içinden doğmuş eski bir gelenek olsa 

da Ortaçağ gibi düşünce özgürlüğünün olmadığı bir dönemde aşırı 

taşkınlıklara izin verilmesi, gücü elinde bulunduranların bu eğlenceye 
savaş açmaması aslında halkın rahatlayarak pasifize edilmesini 

sağlayan bir iktidar oyunudur. Başkaldırı karnaval döneminde ne kadar 

yaygın ve güçlü olursa olsun pasif bir direniş şeklindedir ve bunun 

önemli bir parçası da dildir. Karnavalda kullanılan dil gücü elinde 
tutanların dilinden farklı pazar meydanına özgü bir konuşma biçimidir.1 

Hızarcı’nın dilinde Bakhtin’in “Rabelais’de Pazar Meydanı Dili” adlı 

yazısında karnavalla ilişkilendirdiği dille açıklanabilecek özellikler 
mevcuttur. Bakhtin Gargantua’daki insan bedeninin alt bölgesine ait 

dışkı ve çiş gibi unsurların; beddua, hürmetsiz sözler, küfür gibi belirli 

                                                
1 “…Ortaçağın ve hatta Rönesans’ın gayri resmi halk kültürünün kendine ait bir alanı 
ve kendine özgü bir zamanı vardı: Panayır ve bayramlar. Daha önce de söylediğimiz 

gibi bu alan, resmi Ortaçağ düzeninin içinde özgül ikinci bir dünyaydı; bu dünyaya, 
özel bir tür, özgür dostane ilişki türü, yani Pazar meydanı ilişkileri egemendi. Saraylar, 
kiliseler, kurumlar, özel evler resmi olarak hiyerarşinin ve adabımuaşeret kurallarının 
hükmü altındaydı, hâlbuki Pazar meydanında özel bir tür konuşma duyulurdu; bu 
kendine has bir dildi, Kilise’nin, sarayın, konakların, resmi kurumların dilinden oldukça 
farklı bir dil. Bu, resmi edebiyatın ya da yönetici sınıfların (aristokrasi, soylular, üst 
sınıftan din adamları ve şehir eşrafının) dilinden çok farklıydı. Öte yandan halk dilinin 
saf gücü, bu çevrelere dahi sızardı. Bayram günleri, özellikle de karnaval zamanı bu 
güç, her alanı işgal ederdi; Kilise bile ‘deliler bayramı’nın işgaline uğrardı. Şenlikli 

Pazar meydanı, her biri aynı resmi ruhla dolu pek çok tür ve biçimi bünyesinde 
birleştirirdi.” (Bakhtin, 2005: 180) 
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gündelik, pazar meydanına ait konuşma biçimlerinin dile karşımasını 

Rable uzmanlarının modern anlayışla yorumlamasına karşı çıkar. Ona 

göre romanda geçen kinizm, münasebetsizlik, edepsiz konuşmalar ve 
pazar meydanı ögeleri grotesk gerçekçilik ve popüler şenlikli biçimlerin 

temsili içinde karnaval eyleminden ayrı bir şeymiş gibi ele alınamaz  

(2005:175- 177). “Her imge, bütünün anlamına tabidir; imgeler farklı 

bir şekilde sunulsa bile her biri, çelişkili bir oluş dünyasına dair tek bir 
kavramı yansıtır. Yaşam, ölüm, doğum ile yakından ilişkili olmaları 

açısından, bu imgelerin her biri, bütün oluşlarında son derece 

müphemdir. Bu tür imgelerin, bizim anladığımız anlamda kinizmden ve 
kabalıktan ari oluşlarının nedeni budur.” (2005:175, 176) diyen 

Bakhtin karnavalesk jest ve imgeleri doğru anlamak için hepsinin bir 

bütün olarak karnavalın bir parçası olduğunun, bunun da tek bir imge 

dokusu mantığı altında kaynaştığının göz önünde bulundurulması 
gerektiğini belirtir. Bu açıklamalar Kadın Tamircisi’nin dilinin 

değerlendirilmesi için oldukça yol göstericidir. Bütün ifade ögeleri 

metnin bütüncül anlamı kapsamında ele alınmalıdır. Eserin dili bu dille 
anlatılan dünyanın dışında eğlencelik bir unsur olarak görülemez.  

Hızarcı’nın dili yüzeysel değerlendirildiğinde kaba olsa da metnin 

anlamı ve amacıyla birlikte analiz edildiğinde sıradan dilin aşırı hâli 
olarak karnaval dili gibi etkili ve enerjik olmakla kalmaz; alay, eleştiri, 

yergi, güldürü, eğlendirme ve rahatlatma yoluyla alternatif ve yeni bir 

dünyaya da işaret eder. Bu anlamda söz konusu dil “karnavalın 

toplumlara yıkımdan doğan bir yenilenme fırsatı, insanı gözyaşına 
boğan yoğun bir kahkahanın getirdiği bir yenilenme sunması” 

(Sanders, 2001: 183) gibi pasif de olsa bütünüyle bir yenilenme 

imgesidir. Yazarın alt tabakanın diliyle alt tabakaya hitap ettiği 
söylenemez. Toplumun üst kurumlarına sızmaya çalışan ve sızan 

karnaval dili gibi Hızarcı’nın dili de öncelikle eğitimli kesimi hedef alır 

ve birbirine karşıt görünen veya karşı karşıya getirilmiş ögelerin birbiri 
içinde var olduğunu gösterme amacı üzerine kuruludur. Kural 

sevicilerce delilik sınırına yaklaştığı şeklinde yorumlanabilecek bu 

kendini serbest bırakmış dil ve anlatım biçimi serbest çağrışıma dayalı 

değildir ve oldukça bilinçli bir tercihtir. Resmi ve kabul görmüş dilin 
zorlayıcı olması kadar yapaylığa varacak derece abartılı biçimde 

müstehcen olduğu için kendisi de zorlayıcıdır. Kanonik edebilik 

ölçütlerine göre sevimli ve etkileyici olmaya çalışmayan, normal kabul 
edileni tersini yaparak rahatsız eden, sıradanı sıra dışı hâle getirerek 

onunla da hesaplaşan Hızarcı’nın dili, sınırları zorlarken kendisi de 
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zorlama bir dile bilinçli biçimde kayarak okurda farkındalık yaratmaya 

çalışır.  

2.2. İğrençlik 

“Sistematik olarak gaddar davrandığımı da söylüyorlar. Dünya ruhunu 

değiştirsin ben biçemimi değiştirmeye razıyım.”   

                                                                    (Louis-Ferdinand Céline)  

Kadın Tamircisi’nin dilinde bedeninin alt bölgelerine yönelen idrar, 
dışkı ve cinsellikle ilgili zaman zaman iğrendirici olarak 

nitelendirilebilecek unsurlar görülür.1  Bu durum aslında yazarın diline 

has bir durum olmaktan ziyade toplumun kullandığı argo ifade 
biçimlerinin günlük sıradan dile göre çok daha fazla temsil özelliği 

taşımasından kaynaklıdır. Kadın Tamircisi’nde bu tür ifadeler kişilerin 

konuşmalarında yer aldığı kadar anlatıcının dilinde de görülür. Ayrıca 

küfür ve sövgü türündeki konuşmalarda bu özellikler çok olmakla 
birlikte anlatıcının ya da anlatı figürlerinin sövgü niteliği taşımayan 

konuşmalarında da göze çarpar. Dışkı, idrar ve yellenme ile ilgili 

esprilerin veya bunlara dayalı argo ifade kalıplarının bolca bulunduğu 
Kadın Tamircisi’nin dilini bu imgeler bakımdan değerlendirirken 

görüşlerine başvurulacak önemli eleştirmenlerden biri yine Bakhtin’dir. 

Bakhtin Rabelais’de küfürlerin içeriklerinin temel olarak insan 
bedeninin parçalanmasına, küfrün en çok kutsal bedenin uzuv ve 

organlarına edilmesine, anatomik olanla yemeğe dair olana yapılan 

                                                
1 “Zürriyetinden önce palavralarının suyu kurumuştu.” (s.14), “Hepinizin zürriyetine 
sikeyim!” (s. 38), “…tabiri caizse, Aksak Timur’un filinin hortumuyla Nasreddin 

Hoca’nın eşeğinin amına su kaçırıyorlardı…” (s. 42), “Kodumun memleketinde yine 
mi cereyan kesildi?” (s. 43), “Üstelik götünün ne zaman zuhur edeceğini kendisi de 
bilmezdi.” (s. 51), “Şuna bak şuna. İşerken bile inmiyor şerefsiz evladının malı.” (s. 
62), “Sade vatandaş taşak oğlanına dönmüştü.” (s. 63), “Sabah oğlunu kucaklayıp 
oynuyor, copcop yapıp güldürüyor, akşama kadar fabrikada takılıp eve gidiyor, bir 
copcop faslı daha çekip osura osura uyuyordu.” (s. 69),“Ustam değil misin, bildiğin her 
boku öğreteceksin. Sadece boya badana mı yaptın, çivi de çaktın mı?” (s. 84), “Kadın 
olmasaydınız, amınıza kordum!” (s. 87), “Her şeyi bok edebilirdi.” (s. 104), “Sıçtırma 

ağzına. Söyleyeceksen söyle.” (s. 105), “Burada üniversite diplomasıyla kıçını silersin 
ancak.” (s. 112), “Çekirdeğini bile karneyle tükürttürmezlerse yıkılan ikiz kuleler bana 
girsin.” (s. 112), “Buna göt etmek derler.” (s. 113), “Karpuz yetişmiyor diye 
aşağılarsan, tarlada güneşe bıraktığın kavunu sikersin tabii.” (s. 114), “Hayallerimin 
içine sıçtın ulan! O sidikli koka yapraklarını çiğneyip yutturmaz mıyım puşt!” (s. 116), 
“Buraya işeyenin anasını avradını sikeyim.” (s. 122), “Arşimet’in kaldıracını götüne 
sokarım, küresel dünya yerinden oynar.” (s. 124), “Ne bok yemeye girdin sidik 
gölüne?” (s. 126), “…Sen geçmişe takılıp, bugün yaşayacağına önceden karar verdiğin 

sürece sidiğe de girersin boka da batarsın.” (s. 127), “Kabız olmuş da ıstırabını sıçamaz 
gibisin.” (s. 134), “Para güç olmaktan çıkmıştı ama güç diye bir bok hep vardı.” (s. 145) 
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muamelenin parçalara ayrılan beden imgesine dayandığını söyler 

(2005: 219, 220). Ona göre Rabelais’deki skatolojik imgeler yaşlı 

dünyanın neşeli cenazesini temsil eder (2005: 202). Bakhtin karnavalın 
kilisenin saflık ve temizlik duygusunu ihlal eden, ne canlı ne de 

tamamen bozulmuş bir madde olarak; cennetle cehennem arasındaki ara 

nokta olan toprağın yerine, yaşayan bedenle çürüyen beden arasındaki 

ara nokta olan dışkıyı geçirerek onu karnaval şenliğini temsil eden; 
verimi ve yaşamı olumlayan bir güç şeklinde yorumlar (Sanders, 2001: 

233). Bakhtin’in düşünceleri üzerinden yellenmeye de değinen 

Sanders“Yellenme temel olarak terkip bozmadır. Yiyeceğin 
bozulmasını temsil eder, çünkü dışkı malzemesinin ötesinde 

görünmezliğe gider. Köylü osurduğunda, her zaman kendini alçaltır. 

Alayın gücünü yok etmenin en iyi yolu insanın kendisiyle alay etmesi 

değil midir?” (2001: 256) diyerek bu eylemin kendiyle alay etmeyle 
ilişkisinin psikolojik boyutuna işaret eder.  

Cinselliğe dayalı olarak bedenin alt bölgelerinden fazlaca sözü edilen 

Kadın Tamircisi’nde yellenme alt sınıfı temsil eden ve çekinmeden 
yapılan insan davranışı olarak kullanılmakla birlikte argo ifade 

kalıplarının içinde sıkça yer alan dışkı ve idrardır. Metin içerisindeki 

dünyada ne müstehcenlik ne de skatolojiyle1 ilgili sözcükler tuhaf 
karşılanmaz. Hızarcı’nın dilinde bu imgelerin halkın kullandığı dil 

bağlamında Bakhtin’in karnaval dilini yorumlamasındaki gibi temsili 

özellikler taşıyacak biçimde bilinçli kullanılmış olması mümkün 

olabileceği gibi yazarın -temsili özellikleri içinde saklı olmakla birlikte- 
toplumdaki dinamiklerin sonucu olarak doğan bir dili; kelime 

dağarcığını, kelimeleri kullanma ve konuşma biçimini yansıtmak 

istemesinden kaynaklanan bir tercih olarak görmek de mümkündür. 
Mine Kırıkkanat “Siyasal Skatoloji” başlıklı yazısında skatolojiyi 

“dışkılara ilişkin söz ve yazı düşkünlüğü” skatofili de “dışkı 

düşkünlüğünü cinselliğine taşıyan sapık” olarak tanımlayarak bazı 
çevrelerdeki “skatolojik” evreyi atlatamamış, sınırlı dil ve düşünce 

dağarcığına sahip, kendilerini ancak sürü halinde güçlü 

duyumsayabilen, bireysel cesaret sahibi olmayan kişilerin hedefteki 

muhalife toplu tecavüz eğiliminde olmalarının bireysel 
ezilmişliklerinin bir göstergesi olarak ortaya çıktığını söyler. Ona göre 

                                                
1 “Skatoloji: ~ Fr scatologie ağız bozma, küfürlü konuşma § EYun skōr, gen. 
skat- σκώρ, σκατ- dışkı + EYun logeía λογεία konuşma, söyleme  
→ +log  
Not: +Loji burada "bilim" değil "söz, söylem" anlamındadır.” (Nişanyan Sözlük, 
https://www.nisanyansozluk.com, E.T. 03.01.2021) 

https://www.nisanyansozluk.com/?k=%2Blog&lnk=1
https://www.nisanyansozluk.com/
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skatolojinin en masum biçimi, konuşmaya başlayan 

çocukların “ayıp” dendikçe tekrarlamaktan hoşlandığı çiş, kaka, pırt 

söylemi olup, zaten cinselliğin keşfinin de çocuğun çişinin ve kakasının 
nereden çıktığına gösterdiği yakın ilgiyle başladığını belirtir 

(yeniyaklasimlar.org, 2021). Kırıkkanat’ın kendisini sinirlendiren 

kesimi tanıtırken bireysel ezilmişliğe işaret etmesi tesadüf değildir. 

Çünkü skatoloji bir şekilde bu psikoloji ile ilgilidir ve bir tür direniş 
olarak kullanılır. Hızarcı’nın toplumun bu durumunu yansıtmayı ve bu 

dille onu kendisine göstererek kendinden tiksindirmeyi hedeflemiş 

olması mümkündür.  

Kristeva’ya göre iğrenme kişiler için önemli bir eylemdir. Varlığın 

kuralsız, zıvanadan çıkmış bir içeriden ya da dışarıdan kaynaklandığını 

sandığı, tahammül ve tahayyül edilebilir olasılığın dışına defedilmiş bir 

tehdide karşı o şiddetli, karanlık isyanlardan biridir iğrenme (Kristeva, 
2014: 13). Ayrıca iğrenç, yani fobi ve benlik bölünmesi durumlarında 

ortaya çıkan temel karşıtlık, Ben ile Öteki arasındaki bir karşıtlık 

gibidir. Sanki bu karşıtlık, nevrotik durumlarda ortaya çıkan Bilinç ve 
Bilinçdışı arasındaki karşıtlığın yerine geçmektedir (Kristeva, 2014: 19, 

20). Kadın Tamircisi’nde nevrotik olmanın çok daha ötesine geçmiş 

olan toplumun ben ile öteki, bilinç ve bilinçdışı arasındaki bölünmeyi 
kendine göre kodlarla sürdürürken çelişkili durumlar sergilediğini 

gösteren Hızarcı, bilinç ile bilinçdışı arasındaki keskin ayrımın yerine 

kendini bütüncül olarak tanıma algısını yerleştirir, bilincin ve 

bilinçdışının sınırlarını birbiri içine geçirir. Eserdeki tiksindiricilik de 
bel altı kavramlardan toplumun kendisine yönelir. Hızarcı, geri plana 

itilmiş görünse de toplumun hiç de azımsanmayacak bir çoğunluğunun 

kullandığı dili eserinin en belirgin unsurlarından biri yaparak aslında 
toplum için bir tehdit olduğu algılanmayan eril düzeni kendisine bu 

yolla gösterirken, her bedenin sahip olduğu ama söz edildiğinde tiksinti 

uyandıran sözcükleri de toplumun içinde bulunduğu durumu ifade eden 
bir metafor olarak dile yerleştirir. Makbul olanı umursamayarak 

gerçekte herkesin bildiği ama üzeri örtüleni açığa çıkarır. Tiksinti 

duyurmak istediği şey, toplumdaki dili de içine alan tek tek unsurlar 

değil alışık olunan ve görmezden gelinen ikiyüzlülüktür, dil aracılığıyla 
iğrendirerek yadırgatma bunun yalnızca bir parçasıdır. Asıl iğrençlik 

toplumun yönetimden aileye bütün kurumlarındadır. Kristeva’ya göre 

“Yolsuzluk iğrençliğin en yaygın ve en aşikâr figürüdür; iğrençliğin 
toplumsallaşmış figürüdür.” (Kristeva, 2014: 28) ve Hızarcı bu tür bir 

iğrençlik üzerinde de ısrarla durur. Bütün bunlarla birlikte Kadın 

Tamircisi’ni özetleyebilecek iki eylem kendine gülme ve kendine 
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güldürmedir. Yazarın eserdeki bu tutumu Kristeva’nın söylediklerinde 

anlamını bulur: 

 “İğrence varlık kazandıran kişi, özdeşleşmek, arzulamak, ait olmak ya 
da reddetmek yerine (kendisini) yerleştiren, (kendisini) ayıran, 

(kendisini) konumlandıran ve dolayısıyla da gezip dolaşan bir 

dışlanmıştır. Bir anlamda sitüasyonisttir (durumcu) ama gülmeyi bilir; 

çünkü gülme tiksinmeyi konumlandırmanın ve konumundan etmenin 
bir biçimidir. Zorunlu olarak ikil (dichotomique) ve biraz manici olan 

bu kişi böler, dışlar ve doğruyu söylemek gerekirse tiksintilerini 

tanımaktan yana olmasa bile, onları hiç de yadsımaz. Ayrıca genellikle, 
kendisini tiksintiye dâhil eder, ayrımlarını gerçekleştiren neşteri 

böylece kendine de vurur. 

Kendini ‘varlığı’ hakkında değil, yeri hakkında sorgular: ‘Kimim?’den 

ziyade ‘neredeyim?’ diye sorar. Çünkü defedilmişin, dışlanmışın 
kafasını meşgul eden mekân, asla tek olmadığı gibi türdeş ve 

tümleştirilebilir de değildir. Bu mekân öncelikle bölünebilir, 

katlanabilir ve faciamsı bir mekândır. Alanlar, diller, eserler inşacısı 
olan dışlanmış kişi, kendi evrenini hiç durmadan sınırlandırır ve bu 

evrenin akışkan sınırları (çünkü bu sınırlar, olmayan-nesneyle, iğrençle 

oluşturulmuştur) sağlamlığını sürekli tartışma konusu eder ve onu 
sürekli yeniden başlamaya iter.” (Kristeva, 2014: 20, 21) 

Hızarcı’nın dildeki iğrençliği ne dışladığı ne de sevdirme ve sempatik 

gösterme çabası içine girdiği Kadın Tamircisi’nde iğrençlik toplumdan 

dile bulaşmış, dilde yansımasını bulmuş bir iğrençliktir. Gülünç olmasa 
katlanması zor görünür ama ötekileştirdiği bu dile katlanamayan güç ve 

iktidar sahibi kurumlar bu dilden daha iğrenç olmakla kalmaz bu 

iğrençliği dışlar görünürken üretir de. Kadın Tamircisi’nde bu duruma 
Copgür Özcop’un başkan oluşuyla ortaya çıkan ütopik Dumuristan’la 

bir alternatif sunuluyor görünse de onun da idealleştirildiği söylenemez. 

İdealleştirme ciddi bir dil gerektirir, oysa yazar anlattığı bu yeni 
Dumuristan’ı tamamen sahiplenmek yerine okuru güldüren anlatımını 

bu kısımda da sürdürür. Başlangıçta okura yüksek düzeyde sorunlar 

içeren komik bir distopya sunarken, romanın sonlarına doğru bunu 

komik bir ütopyaya dönüştürür. Kadın Tamircisi’nin en dikkat çekici 
yanı birbirinin zıddı gösterilen bütün yapay karşıtlıkları kendisi de bu 

karşıtlığı kurarken çökertmesidir. Mizah ve ironi temeline oturtulan dil 

bu tavrın belli edilmesinde en önemli unsurdur. Hızarcı’nın dilindeki -
Kristeva’nın deyişiyle- sapkınlaşmanın nedeni belki yine Kristeva’nın 

söyledikleri ile anlaşılabilir: 
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“Modern edebiyat Dinden, Ahlâktan ve Hukuktan boşalan yeri 

doldurmaz; bu edebiyat sanki daha ziyade üstbensel ya da sapkın 

konumların tahammül edilemezliğiyle yazılır. Edebiyat Dinin, Ahlâkın 
ve Hukukun imkânsızlığını gözler önüne serer, zor kullanılarak 

dayatıldıklarını, hem zorunlu hem de absürt olduklarını ortaya çıkarır. 

Sapkınlığın yaptığı gibi edebiyat da onları kullanır, onlardan kaçmanın 

yolunu bulur ve onları tınmaz. Bununla birlikte edebiyat, iğrençle 
arasına mesafe koyar. İğrencin büyüsüne kapılan yazar onun mantığını 

tahayyül eder, kendini ona yansıtır, onu içe yansıtır ve sonuç olarak dili 

-üslubu ve içeriği- sapkınlaştırır. Ama öte yandan, iğrenme duygusunun 
iğrencin hem yargıcı hem de suç ortağı olması, bu duyguyla karşı 

karşıya kalan edebiyat için de geçerlidir. Bu açıdan da bu tür edebiyat, 

Temiz ve Kirli, Yasak ve Günah, Ahlâki ve Ahlâki olmayan gibi ikili 

kategoriler arasından açılan yolu katederek yazılır.” (Kristeva, 2014: 
29) 

Sanatta iğrençlik söz konusu olduğunda fikirlerinden söz edilmesi 

gereken iki önemli filozof Platon ve Aristoteles’tir. Platon’un 
tragedyada korkakların, delilerin ve sarhoşların taklit edilmesinin 

alışkanlık yaratacağı ve bu sahneleri yazan, oynayan ve izleyenlerin 

kişiliği üzerinde olumsuz etkide bulunup karakterlerini bozacağını 
düşüncesine (Moran, 1994: 23) karşılık Aristoteles’in Poetika adlı 

eserinde âdeta ona bir tür cevap niteliğinde katharsisten1 söz ettiği 

(Aristoteles, 2014: 29) herkesçe bilinir. Günümüz Yunancasında da 

kullanılmakta olan bu kavrama önerilen çeşitli anlamlar söz konusu 
olsa da sözcük genellikle arınma ve temizlenme olarak anlaşılır2 

                                                
1 “Demek ki olup bitmiş, belirli bir zamana yayılan, soylu bir eylemin taklididir 

tragedya ve yapıtın bölümlerine göre her biri ayrı ayrı kullanılan ögelerle 
çeşnilendirilmiş bir dil kullanır bunu yaparken. Bu taklit anlatı yoluyla değil, eylem 
içindeki kişiler tarafından yapılır; uyandırdığı acıma ve korku aracılığıyla da bu türden 
heyecanların katharsis’ini gerçekleştirir. ‘Çeşnilendirilmiş bir dil’ derken, tartım, ezgi 
ve şarkı içeren bir dili kastediyorum; ‘ayrı ayrı kullanılan ögeler’ derken de kimi 
bölümlerin yalnızca ölçülü dizelerle, kimi bölümlerin şarkı biçiminde söylendiğini 
belirmek istiyorum.” (Aristoteles, 2014: 29) 
2 “(Aristoteles) tragedyanın tanımını yaparken, ‘acıma ve korku duygularını 

uyandırmak suretiyle bu duyguların arınmasını (katharsis) sağlar’ diyor. Aristoteles 
katharsis kavramını daha fazla açıklamadığı için tam ne demek istediği üzerinde 
bugüne dek süregelmiş tartışmalar doğmuştur. Genellikle kabul edilen bir yorum, 
tragedyanın seyircide bu duyguları uyandırmak ve harcatmak suretiyle onu daha sakin 
ve psikolojik bakımdan daha sağlıklı bir duruma getirdiğidir. Bir başka yoruma göre bu 
duygulardan kurtulmak değildir söz konusu olan; bu bencil duyguların tragedyayı 
seyrederken yücelmesi ve değerlenmesidir. Son zamanlarda çok değişik bir yorum 
atılmıştır ortaya. Bu yorumu yapan G. F. Else’e göre arınma seyircide meydana gelmez, 

eserde bu duyguları davet eden olayların (davranışların) arınmasıdır. Oğlun babasını 
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(Moran, 1994: 27). Dostoyevski, Proust, Joyce, Borges ve Artaud’dan 

örneklerle iğrençlik kavramını tartışan Kristeva da katharsis ve 

iğrençliği birlikte ele alır.1 Kadın Tamircisi’nin de hem anlattığı kişi ve 
olaylar hem de dili bakımından ideal olanı değil farklı perspektiflerden 

kötü, kusurlu ve gülünç olanı yansıtması bir çeşit katharsis etkisi 

yaratmak içindir. Toplumun iğrencin dile getirilmesini yadırgayan ve 

bu dili dışlayan üstbeninin samimiyetsiz, sahte, ikiyüzlü oluşuyla 
kendisinin iğrenç olduğunu ortaya koyan Hızarcı, anlamsızlık ve saçma 

içine hapsolmuş bir dünyanın anlamlı görülüşünü alaya alır. Eserin dış 

dünyaya göndermelerle dolu olan kurgusal dünyasına karşı yarattığı 
tiksinti ile okuru içinde bulunduğu kendi dünyasına yabancılaştırır ve 

ona yaşamın sahnelerinin olumsuz yanlarını göstererek onlardan 

uzaklaşma, bunları zaten görmüş bir okursa kendisiyle ortak duygu ve 

düşüncede buluşturarak rahatlama ve bütün bunları iğrenme ve gülme 
yoluyla dışa vurma imkânı sağlayarak bir çeşit arınma yaşatır. 

Hızarcı’nın kural yıkıcı dili, edebiyatın ve genel anlamda sanatın 

fobinin tedavisi değil fobiyle birlikte oluşan “hüner” olduğunu 
düşünen Kristevacı bakışla (2014: 55), bir anlamda eksiklikten duyulan 

korkunun dilidir. Makbul görülüp yüceltilenin kusurlarından duyulan 

rahatsızlık, mizahi ve alaycı bir tepkiye dönüşür. 

Sonuç 

2014 yılında yayımlanan Kadın Tamircisi, ataerkil düzeni bütün 

yönleriylee yapısöküme uğratan ve bunu da bu düzenin dili aracılığıyla 

yapan; mizah dozu yüksek, son derece ironik bir metindir. Kitabını 
ataerkil düzenin düzeninin tutarsızlık, ikiyüzlülük ve gülünçlüklerini 

gözler önüne serme, okurda bu sözde düzene karşı bir farkındalık 

yaratma ve tavır geliştirme aracı olarak kullanan Erol Hızarcı, iğrençlik 
unsurları da içeren yüksek düzeyde bir argo ile kanonik edebiyata 

üstünlük tanıyan ciddîyet beklentisi içindeki okurları hayal kırıklığına 

                                                
öldürmesi, anasıyla evlenmesi gibi hareketler temizlenmesi gereken yasak 
hareketlerdir.” (Moran, 1994: 27, 28)  
1 “Aristoteles poetik arınma edimini saflığın koşulu olan Platoncu ölüme karşı ileri 
sürer: ancak iğrencin içine dalarak iğrençlikten korunan, kendisi de saf-olmayan bir 
süreç söz konusudur. Ses ve anlamla taklit edilen iğrenç, tekrarlanır. İğrencin yok 
edilmesi söz konusu değildir. Platoncu son ders anlaşılmıştır, saf-olmayandan 
kurtulmak mümkün değildir; ama ona ikinci bir defa ve ilk saflık-olmayandan farklı bir 
varlık kazandırılabilir. Ritim ve türkü, dolayısıyla henüz var olmayan ya da artık 
“anlam” olmayan şeklinde tekrar; bu tekrarsa pathos’ları, öfkeyi, ateşliliği, coşkuyu 
düzenler, başkalaştırır, farklılaştırır ve uyumlulaştırır…” (Kristeva, 2014: 41) 
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uğratır. Anlatıcıdan anlatı figürlerine kadar herkesin son derece eril bir 

dille konuştuğu eserde zaman zaman şiirsel bir dilin göze çarptığı da 

olur. Eserde kendini sıradan dilin fazla abartılmış biçimi olarak 
normallik sınırlarını aşmış biçimde gösteren argo, ataerkil düzenle alay 

etmek amacıyla mizahla birleştirilerek okurda sıradanlaşmış olana, 

kabul gören mantıksızlığa karşı bir yabancılaşma yaratır. Kendine 

gülme ve kendinden tiksinme eylemlerini bir araya getiren, 
bilinçdışının ifadesi gibi dursa da bilinci ve bilinçdışını alışık olunan 

etiketlemelerden sıyrılarak değişken olarak yansıtan bu dil, hedefleri ve 

bazı özellikleri bakımından postfeministlerin ecriture feminine adını 
verdikleri dişil dille ortaklıklar taşır. Ayrıca nefret söylemine yer 

vermeden güldürüp tiksindirerek eleştirme yolunu seçen eserde sık sık 

vücudun alt bölgelerine yönelen bu dildeki skatolojik imgeler, yaşamsal 

vurguları bakımından karnaval direnişiyle ilişkili olduğu gibi yarattığı 
iğrenme duygusu nedeniyle de toplumsal düzenin çürümüşlüğünün 

temsili olarak ortaya çıkar. 

 Kadın Tamircisi’nde karakterlerden olaylara, dil ve üslûba kadar 
kurgunun bütün ögelerinin her bakımdan belirleyicisi, yaşamın çeşitli 

görüntülerinin abartılı anlatımlarından doğan absürtlüktür. Edebiyat ve 

kültür otoritelerini rahatsız edici üslubuyla, iktidar ve güç odaklarının 
hazzetmeyeceği mesajlarıyla sempati yaratmayan bu eserde herhangi 

bir düşüncenin diğerine sabit ve kesin biçimde hükmetmesine izin 

verilmemiş, oldukça bilinçli bir biçimde toplumun özellikle de 

erkeklerin başrol oynadığı ve kadınların da katkıda bulunduğu ataerkil 
toplum yapısının parodileştirildiği bir metin kurgulanmıştır. Romanda 

herkes ve her şey karnaval eğlencelerin abartılı çizgilerini ve 

taşkınlığını taşır. Kuşkusuz yazarın amacı resmi otoritelerin okuma 
listelerine girecek müthiş bir edebiyat eseri ortaya koymak değil içinde 

bulunduğu dünyayı farklı ve etkili bir yöntemle yansıtma gayretidir. 

Toplumsal yapının bütün unsurlarını yapısöküme uğratması 
bakımından yıkıcı bir tavır sergileyen eser, bütününde güldürücü 

unsurlar bulunmasına rağmen alt söyleminde ciddiyet barındırır. İnsanı 

kendisinden uzaklaştırarak şekillendiren her türlü hegemonik gücün eril 

olarak yorumlanması, buna karşı alaycı bir varoluşçu felsefenin 
oldukça sade ve doğal biçimde sürekli kendini göstermesi, insanlığın 

tekamülünün sorunsal hâle getirilmiş olması ve bütün bunların mizah 

penceresinden ortaya konması eserin dikkat çekici özellikleridir. 
Hızarcı uzak ve yakın tarihe, güncel olaylara göndermelerle dolu olan, 

toplumsal dinamikleri temelden sorgulayan Kadın Tamircisi’nde insan 

sömürüsüne dayalı bir toplumda, salakça eylemler yığını içinde insanın 
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kendi doğasına karşı tutumunun toplum düzenlerine yansımasını 

görünür kılar. Baba yasalarına karşı direniş gösteren, komik olan ama 

öfkeli olmayan bir dil ve üslubu simgesel düzenin bütün unsurlarını 
göstermek için sansürsüz biçimde çılgın bir araç olarak kullanır. 

Hızarcı’nın Kadın Tamircisi’nde kendi düşünce ve amaçları da dâhil 

olmak üzere metinde anlattıkları için en ilginç, en uygun ve en doğru 

aracı seçtiği, metnin çok çeşitli yorumları mümkün kılması ile de 
açıktır. 
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TUFANDA TÜRK’E TUTUNMAK: ÖMER SEYFETTİN’İN 

HİKÂYELERİNDEKİ “TÜRK” KAVRAMI ÜZERİNE BİR 

TASNİF DENEMESİ 

Fatih Alper Taşbaş
*
 

Giriş 

1789 senesinin 5 Mayıs’ında ne Etats-Généraux’yu toplayan kudretli 

Fransa Kralı 16. Louis ne de toplantıya katılan burjuvalar, köylüler, 
ruhbanlar ve aristokratlar, o büyük yangını başlatacaklarından haberdar 

değillerdi. Oysaki Montesquieu, Jean Jacques Rousseau, Diderot ve 

Voltaire gibi Fransız münevverlerin kalemlerinden saman rengi 
kâğıtlara, oradan da Fransız “yurttaşların” zihinlerine damlaya damlaya 

biriken o siyah mürekkep, yarım asırdan fazladır üzerine düşecek bir 

kıvılcımı beklemekte idi. Gerçi bu isimlerin hiçbiri ihtilali göremedi 

fakat onun hazırlayıcısı olduklarını muhtemelen tahmin ediyorlardı. 
Nitekim 9 Temmuz 1789’da Fransızların “Millî Meclisi”, kurucu 

meclis hüviyetini aldı. Paris’in geniş sokaklarını “Liberté, égalité, 

fraternité” (hürriyet, eşitlik, kardeşlik) sloganlarıyla inleten ihtilalciler, 
Bastille Hapishanesi’ni basıp, kardeşlik hukuku gereği mahpuslara 

hürriyetlerini verdikten sonra Bastille’i yıkarak yeryüzüyle eşitlediler.  

Fransız milleti, krallarını ve onun mutlak otoritesini sahnenin dışına 
itmekte idi. Öyle ki 4 ve 5 Ağustos 1789’da yapılan toplantı nihayete 

erdiğinde, asillerin soyluluk hakları ile feodalite sisteminin ilga 

edilmesi kararı alındı. Hemen ardından Kurucu Meclis “İnsan ve 

Vatandaş Hakları Demeci”ni kabul etti (28 Ağustos 1789). Artık 
Fransızların hepsi yasalar önünde eşit kabul edilecekti. Aynı senenin 

Ekim ayı, kral ve kraliçe için sonun başlangıcı oldu. Versay Sarayı’nda 

ikâmet eden 16. Louis ve eşi Marie Antoinette, Paris’in içinde yer alan 
Tuileries Sarayı’na zorla getirildiler. 10 Nisan 1790’daki “Kilise 

Yasası” ile ruhban sınıf da ihtilalden nasibini aldı. Devlet, Kilise’nin 

mal varlığına el koydu. Kilise, devlet tarafından finanse edilecekti. 14 
Eylül 1791’de Fransa, kendi Anayasası’nı ilân ederek “Meşruti 

Monarşi”ye geçti. 16. Louis ve Kraliçe’nin kaçma teşebbüsleri 

başarısızlıkla sonuçlandı. Kral ve Kraliçe, “Milletin hürriyetine 

kastetmek ve devletin güvenliğine karşı suikastta bulunmak” suçundan 
idama mahkûm oldular. Fransız İhtilali’nin kanlı sembollerinden olan 

giyotin, bu kez onlar için görevini yerine getirdi (Armaoğlu, 1997: 33-

*Arş. Gör. Dr., Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve

Edebiyatı Bölümü. 
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98). Aradan geçen yaklaşık iki asırdan sonra Cemal Süreya, 16. 

Louis’nin başındaki tacı ile tahtının, bir daha sönmemek üzere 

tutuştuğunu ve devrik kralın bu serbest düşüş esnasında meselenin 
idrakine çok geç vardığını,      

Olur mu anumsamamak Onaltıncı Louis’yi, 

14 Temmuz 1789 akşamı, Louis, 

Şöyle yazmamış mıydı defterine; 
Bugün kayda değer bir şey yok… 

 dizeleriyle şiirine taşıyacak idi (Süreya, 2008:254).  

İngiltere, İtalya, Prusya ve İspanya gibi devletler Fransa’da yaşananları 
dikkatle takip ederken; bu yangının alevlerinin en çok kavuracağı üç 

imparatorluktan Avusturya İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu, ezeli 

rakibi Osmanlı İmparatorluğu ile savaşmaktadır (Armaoğlu, 1997: 41). 

Çok milletli, çok dinli ve çok dilli olan bu imparatorlukların söz konusu 
unsurlarının tamamı, çok geçmeden çatısı altında yaşadıkları ve 

bütünleştikleri devletlerden kopmaya hazır hâle geleceklerdir. Bu 

durum, pek çok büyük devlet için Fransa’daki muktedir ihtilalcileri 
potansiyel bir tehlike hâline getirir. Çünkü bu ihtilal monarşiyi, kiliseyi 

ve aristokrasiyi doğrudan tehdit etmektedir. Fakat asıl tehdit, millet 

egemenliği ile kanun üstünlüğünün Fransızlarca kabul edilerek devlet 
yönetiminin bu hususta şekillenmesidir. Fransızlar, “millî irade” 

kavramını sadece Fransız hukukuna değil, milletlerarası hukuk alanına 

da işlemeye başlamışlar, böylece yeni bir hukuk anlayışı ortaya 

çıkmıştır. İmparatorlukların iktidarı üzerine şekillenen uluslararası 
düzen ve dengeler, “millî irade” kavramı ile değişmek durumunda 

kalacaktır (Armaoğlu, 1997: 43-44). 

On dokuzuncu asır, Osmanlı İmparatorluğu için hem büyük bir 
değişimin ve gelişimin fakat aynı zamanda sonun başlangıcı olacaktır. 

Devletin sivil ve askeri bürokrasisi, çöküşü önlemenin çaresini bulmaya 

çalışır. Aslında bir önceki asır, Osmanlı Türkiye’sinin kıta Avrupası’nı 
takip etmeye başladığı ve modernleşmenin temellerinin atıldığı 

dönemdir. Modernleşmek demek, Batılılaşmak ve Batı’yı benimsemek 

anlamına gelir ki bu hadise Osmanlılar için anlaşılması zor bir mesele 

olmuştur. (Ortaylı, 2008: 13-19). Osmanlı İmparatorluğu’nun 
toparlanması, çağı yakalaması ve aynı zamanda imparatorluğu 

oluşturan unsurların, devletin çatısı altında kalması için III. Selim, II. 

Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz ve II. Abdülhamit’in saltanatları 
dönemlerinde pek çok yeni kurum oluşturulmuş ve kanuni 

düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan en önemlilerinden olan Tanzimat 
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Fermanı (3 Kasım 1839) ve Islahat Fermanı (18 Şubat 1856) ile 

İmparatorluğun dağılmasının önüne geçilmeye çalışılır. Söz gelimi, 

Tanzimat Fermanı ile müsadere ve iltizam gibi usuller kaldırılarak can, 
ırz ve mal güvenliğinin sağlanması; “kanunsuz suç ve ceza olmaz 

prensibi” gereği, suçun kanunlar çerçevesinde belirlenmesi; asker 

toplama ve askerlik sürelerinin düzenlenmesi hedeflenir. Padişahın da 

şeriata uygun olan bu kanunları tasdiklediği belirtilir 
(Ortaylı,2008:404-408). Bâb-ı Âli’de Tercüme Odası’nın kurulması; 

Avrupa’ya eğitim almak üzere öğrenci gönderilmesi; Tıbbiye, Harbiye 

ve Mühendishane gibi yeni okulların açılmasıyla yenilik hareketi halka 
mâl edilmeye çalışılmıştır (Tanpınar, 2003: 73).   

İmparatorluklar çağının sonu olan bu dönemde, nüfusu ve nüfuzu fark 

etmeksizin bütün unsurların, “millet olmak” bilincine vardığı görülür. 

Bir asır önce Paris sokaklarında başlayan milliyetçilik yangını, Osmanlı 
İmparatorluğunu da tutuşturmuştur. Devletin ilan ettiği fermanlar ve 

çıkardığı kanunlar bile Osmanlı İmparatorluğu’ndan ilk önce gayri 

Müslimlerin, daha sonra da Müslüman unsurların kopmasına engel 
olamayacaktır. “Hepimiz Osmanlıyız!” söylemi ve bu söylem 

doğrultusunda çıkarılan kanunlar ve yapılan düzenlemeler, 

imparatorluğu bir arada tutmaya yetmez. Gayri Müslim milletlerin, 
vuruşarak imparatorluktan ayrılmasını üzerine Osmanlı bu kez, 

“Hepimiz Müslümanız!” söylemiyle devleti bir arada tutmaya çalışır. 

Lakin yirminci asra gelindiğinde, bu söylem de çözülmeyi durduramaz. 

Trablusgarp Harbi, Balkan Harbi ve nihayet I. Dünya Harbi ile beraber, 
geride sadece imparatorluğun asli unsuru olan Türkler kalır. 

Nihayetinde Osmanlı, bir Türk İmparatorluğu’dur. İmparatorluğun 

vatanperver münevverleri için tutunacak dal, Türk(lük) olmuştur ki bu 
münevverlerden biri de Ömer Seyfettin’dir.  

Romantik Bir Türk Milliyetçisi ve Hikâyeci Olarak Ömer Seyfettin 

Ömer Seyfettin’in nesli Türk edebiyatında, kültüründe ve devlet 
yönetiminde söz sahibi olmuş bir nesildir. Müjgan Cunbur bu nesli, 

“Mustafa Kemal Nesli” olarak tanımlar. Nihayetinde bu kuşağın pek 

çok münevveri askeri okullardan yetişir, edebiyatla ilgilenir ve yabancı 

lisan öğrenirler. Bu nesilden, yazarlar ve şairler de çıkmıştır 
(Cunbur,1985:1). Ömer Seyfettin de bu neslin güçlü kalemlerindendir 

ve Türk hikâyeciliğinin mihenk taşlarından biridir. 1884 senesinde 

doğup 1920’de vefat eden yazar, imparatorluğun en zor dönemlerinde 
ömrünü sürdürmüştür. Hayatını tarihi kronoloji içerisinde 

incelediğimizde II. Abdülhamit devrini yaşamış, II. Meşrutiyet’i 

görmüş, Trablusgarp mücadelesini takip etmiş, Balkan faciasının 
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ortasında kalmış ve devletin son nefesini verdiği I. Dünya Harbi’nin 

acılarına şahit olmuştur. Sadece belirttiğimiz bu hadiseler bile, Ömer 

Seyfettin gibi vatanperver bir münevverin Türk(lüğ)e sarılmasını 
açıklamak için yeterli olacaktır. Ayrıca 1908 yılından itibaren 

entelektüel anlamda yürütülen “Türkçülük” faaliyetlerinin de Ömer 

Seyfettin üzerinde etkisi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Söz gelimi, 

“Türk Derneği” (1908-1913), Mehmet Emin Bey’in (Yurdakul) 
kurduğu “Türk Yurdu” ile gününüzde de varlığını sürdüren “Türk 

Ocakları” çok önemli Türkçü oluşumlardır. Ayrıca Ziya Gökalp de bu 

dönemin en önemli Türkçü münevveri olarak karşımıza çıkar. Nitekim 
Genç Kalemler dergisinde yayımladığı “Turan” şiiriyle Türkçülük 

düşüncesini benimsediğini göstermiştir (Önertoy,1985:74). 

Ömer Seyfettin’in Türk milliyetçisi olmasında, özellikle Balkanlar’daki 

ayrılıkçı hareketlerin etkisi büyüktür. Başta Bulgaristan ve Makedonya 
olmak üzere, yazarın Balkanlarda yaşadığı dönemde, orada yaşayan 

Balkan milletlerinin, kendi milletleri ve milliyetleri için girdikleri 

mücadele Ömer Seyfettin’i etkilemiştir. Yazarın pek çok hikâyesinde 
mekân olarak Balkan şehirlerini seçmesi tesadüf değildir. Bu ayrılıkçı 

hareketlerin yanı sıra, Türklerin bu eski Türk yurdunda başka 

milletlerden gördüğü zulüm de Ömer Seyfettin’e tesir etmiştir. Yazar, 
Türklerin “Kızılelma”ya bir gün mutlaka ulaşacağı ve Türklerin birlik 

olacağı hayaliyle yaşar ve yazar. Onun milliyetçiliği, bu yönüyle 

romantiktir.  

Okumakta olduğunuz bu çalışmada Ömer Seyfettin’in “Türk(lük)” 
kavramını ele aldığı hikâyeler tema, şahıs kadrosu ile ana fikir 

bakımından değerlendirilmiş ve hikâyeler üç ana başlıkta tasnif 

edilmiştir. Bu başlıklar, “Hor görülen, İnkâr Edilen ve Mazlum Olan 
Türk(lük)”, “Bir Kurtarıcı ve Birleştirici Olarak Türk(lük)” ve 

“Unutulan Benliği/Türk(lüğ)’ü Tarihte Aramak”tır. Söz konusu tasnifin 

bir deneme olduğunu tekrardan vurgulamak isterim.    

1. Hor Görülen, İnkâr Edilen ve Mazlum Olan Türk(lük) 

Ömer Seyfettin, hikâyelerinde kendi milletine yabancılaşan, Türk 

olduğunu inkâr eden ve Türk(lüğ)ü hor gören anlayışı eleştirir. Bu 

anlayışın normalleştirilmesini kabul etmez. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun asli unsuru olan “Türk”ün, gayri Müslim ve gayri 

Türk olan tebaayı kaybetmemek adına yok sayılmasına ve ihmal 

edilmesine karşı çıkar. “Primo Türk Çocuğu” (1911/1914) 
hikâyesindeki Kenan Bey; “Piç” (1913) hikâyesindeki Ahmet Nihat; 

“Hürriyet Bayrakları”ndaki (1913) Genç Mülazım; “Küçük Hikâye 
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[Tatlısu Frenkleri/Ashab-ı Kehfimiz]”’de (1914) anlatıcının yanı sıra, 

Şair ve Feylesof Sait, Doktor Eserullah Nâtık, Hasan Rûdi, Doktor 

Sadullah Behçet, Celâl Mün’im, Nutki Zeki, Diyamandis Efendi, 
Dikran Hayikyan, Müslihiddin Bey, Firaşerli Nadir Bey, Salihü’l- ayni 

Efendi, Nikofor Koştanof, Nikolaviç Efendi, Mina Efendi, Moiz Bori, 

Savsaklıyan, Câsimü’l Kürdî, Louis Durant, Hamdi Çavuş, Niyazi Bey 

ve Hoca Bâli Efendi; “Şîmeler”de (1914) Büyük Adam ile Muhabbetçi 
ve Husumetçi Türk(lüğ)ü hor görüp inkâr eden tiplerdir. Bu açıdan 

bakıldığında, yazarın hikâyelerindeki şahıslar içerisinde en olumsuz 

tipler bunlardır.  

Ömer Seyfettin hikâyelerinde, “yeni, suni, tarih bilinci olmayan ve 

hafızasız bir millet” yaratma çabasındaki “aydınları” eleştirir. Bu 

hikâyelerde, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir Türk imparatorluğu 

olduğu çoğu zaman doğrudan, bazen de dolaylı olarak fakat her zaman 
vurgulanır. Osmanlı olmak için gayri Türk olmak ve aslını unutmak 

gerekmez, düşüncesini ön plana çıkaran yazar; imparatorluğun asli 

unsuru olan Türklerin -hâliyle Türklüğün- inkâr edilmesine itiraz eder. 
Söz konusu eleştirileri Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi Osmanlı 

entelektüellerine de yöneltir. Ömer Seyfettin’in Tanzimat’ın gayri 

milliliği hususunda genelleme yaptığı görülmektedir. Fakat Ahmet 
Vefik Paşa ve Şemsettin Sami (Fraşeri) gibi isimlerin Türkçü 

hassasiyetleri olduğunu ve Türkleri imparatorluğun asli unsuru olarak 

gördüklerini de belirtmek gerekir (Ortaylı, 2008: 269). Hikâyelerinde, 

Türklüğünü inkâr edenleri sert bir biçimde eleştirdiği gibi Türk(lüğ)e 
düşman olanları da aynı sertlikte eleştirir.    

Söz gelimi, “Primo Türk Çocuğu” (1911/1914) hikâyesindeki 

Mühendis Kenan Bey, üzerinde dikkatle durulması gereken bir şahıstır. 
Hikâyenin başında olumsuz özellikleriyle ön plana çıkarılan; ilerleyen 

bölümlerde ise, az sonra değinilecek olumsuz özelliklerinden 

arındırılarak idealize edilen ve olumlu bir tipe dönüşen Kenan Bey, 
yazarın kurguladığı müstesna kişilerden biridir. Kenan Bey, tahsilini 

Paris’te yapar. Türk olmayı medeniyetsizlik ve vahşilik olarak görür. 

Türklüğe düşmandır. Tahsilini tamamladıktan sonra İzmir’e döner ve 

orada Grazia adında bir İtalyan kızıyla evlenir. Daha sonra da Selanik’e 
yerleşirler. Kenan Bey, aynı zamanda üst düzey bir Mason’dur (Ömer 

Seyfettin, 1911:367-370). Görüleceği üzere yazar, gayri millî bulduğu 

bütün olumsuz özellikleri Kenan Bey’de toplamıştır. Felatun Bey ve 
Bihruz Bey “Alafranga Züppe” (Moran, 2001:259-268) tiplerdir. Bu 

taklitçi ve yarı cahil iki tip, türlü maskaralıklarla kendilerini gülünç 

duruma düşürürler. Fakat Ömer Seyfettin’in Kenan Bey’i yukarıda 
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bahsettiğimiz özellikleriyle, hikâyenin henüz başında, vatanın ve Türk 

milletinin aleyhinde çalışan bir kişi olarak kurgulanmıştır. Bu 

özellikleri sebebiyle onun, “Alafranga Hain” tipine yakın olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Kenan Bey, Selânik’in ve dolayısıyla 

Balkanlar’ın vatan toprağından kopmak üzere olduğunu fark edip öz 

vatanında bir yabancı olduğunu anlayınca büyük bir sarsıntı geçirir. 

Yıllarca beraber olduğu gayri Müslim dostları ile Mason biraderlerinin 
kendisine ne kadar uzak, yabancı ve hatta düşman olduğu gerçeğiyle 

yüzleşir. Bu esnada hor görüp inkâr ettiği Türklük, son sığınağı olur.          

Bu hususta dikkat çekmek istediğimiz bir diğer hikâye, “Piç”tir (1913). 
Yazarın “Türk kaçığı” ve “Hissiz Sart” olarak tarif ettiği Ahmet Nihat/ 

Frenk Ahmet, hikâye anlatıcısının mektep arkadaşıdır. Anlatıcı, bir 

arkadaşıyla beraber Bingazi’de İtalyanlarla savaşmaya gitmektedir. 

Fakat arkadaşı Kahire’de rahatsızlanır ve iyileşene kadar on gün orada 
kalırlar. Burada Ahmet Nihat’a tesadüf eden anlatıcı, mektep arkadaşını 

tanımakta güçlük çeker. Karşısındaki kişi bir Fransız’a dönüşmüştür. 

Anlatıcı ile sohbet etmeye başlayan Ahmet Nihat, ısrarla Türk 
olmadığını Fransız olduğunu söyler ve mektep arkadaşına hikâyesini 

anlatır. Ahmet Nihat’ın annesi Müslüman bir Çerkez kadınıdır ve 

kendisi gibi Müslüman bir Türk ile evlidir. Çocuğu olmadığı için eşi ile 
arası bozulur. Mutsuzluğu sebebiyle hastalanır ve kendisini tedavi eden 

Fransız Doktor Dubois ile gayri meşru bir ilişki yaşar. Bu ilişkiden de 

Ahmet Nihat dünyaya gelir. Bu gerçeği hem eşinden hem de Ahmet 

Nihat’tan saklayan anne, ölüm döşeğindeyken oğluna gerçeği itiraf 
eder. Paris’e giden Ahmet Nihat, babasını bulur ve onun adını alarak 

Pierre Dubois olur (Ömer Seyfettin, 2011: 237-247). Ahmet Nihat, 

gerçek babasını öğrenmeden evvel de Türk’ten ve Türklüğe benzer her 
şeyden tiksindiğini söyler. Türklüğe dair ne varsa tahkir ettiğinden, 

Türkçe konuşmayacak kadar nefretinde taassup gösterdiğinden 

bahseder. Annesinin eşine, yani kendisine babalık yapan ve yetiştiren 
kişiye, “Babam iri vücudu, geniş omuzları, kuvvetli kolları, ablak 

çehresi, kalın dudaklarıyla tıpkı budala bir Türk pehlivanını andırırdı. 

Bütün hareketleri adî, kaba ve bayağı idi.” (Ömer Seyfettin, 2011: 240), 

diyerek hakaret etmekten geri durmaz. Anlatıcı ise, hikâyenin sonunda 
Türklüğü tahkir eden ve hor gören eski arkadaşına, “Anladım, lâkin 

zaten Türk değilmişsiniz ki… Piçmişsiniz!” (Ömer Seyfettin, 2011: 

247) diye mukabele eder. Türk olmanın bir şeref olduğunu ve o şerefe 
istese de nail olamayacağını söyler. “Piç”, yazarın Türklüğü hor gören 

ve inkâr edenlere karşı en sert söylemlerde bulunduğu hikâyelerden 

biridir. 
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“Hürriyet Bayrakları” (1913) hikâyesinde yazar, “Osmanlılık” 

kavramını tartışır. Hikâyede, anlatıcı ile genç mülazım, 10 Temmuz 

Bayramı  üzerine sohbet ederler. Genç mülazım bu bayramı en büyük, 
en şanlı ve en mukaddes millî bayram olarak nitelendirir. Anlatıcı ise, 

“Bu nasıl millî bayram? Hangi milletin bayramı?” diye sorduğunda, 

genç mülazım Osmanlı milletinin bayramı olduğunu söyler. Anlatıcı, 

Osmanlı milleti demekle Türkleri mi kastediyorsunuz?, diye karşılık 
verdiğinde; genç mülazım, “Hayır, asla… Bütün Osmanlıları…” (Ömer 

Seyfettin, 2011: 251)  cevabını verir. Genç mülazım “Osmanlılık” diye 

bir millet/milliyet olduğu düşüncesindedir ve Osmanlı milletini şöyle 
tanımlar: “Araplar, Arnavutlar, Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Ulahlar, 

Yahudiler, Ermeniler, Türkler… Hasılı hepsi” (Ömer Seyfettin, 2011: 

251). Genç mülazımın Osmanlı tanımını kabul etmeyen anlatıcı -

aslında burada konuşan bizzat Ömer Seyfettin’dir- mülazımın saydığı 
milletlerin ismini tek tek sayar ve mülazımdan bunların müstakil birer 

millet olduğunun teyidini alır. Daha sonra, “Osmanlı milleti” 

kavramına itirazını şu şekilde dile getirir: “Bir cinsten olan şeyler cem 
olunabilir. Meselâ on kestane, sekiz armut, dokuz elma… Nasıl cem 

edeceksiniz. Bu mümkün değildir.” (Ömer Seyfettin, 2011: 252). 

Yazar, Osmanlı milleti kavramının, imparatorluğun farklı etnik 
unsurlarını bir arada tutabilmek için ortaya atılan suni bir kavram 

olduğunun altını çizer. İmparatorluğun asli unsuru olan “Türk”ü inkâr 

ederek, diğer unsurları bir arada tutmanın mümkün olamadığını 

göstermek çabasındadır. Hikâyenin sonunda, gayet samimi ve saf bir 
biçimde Osmanlı’nın bir millet olduğuna iman eden mülazım ile 

anlatıcının Bulgar köyünde, sırf Türk oldukları için maruz kaldıkları 

kabalık, genç mülazımda üzüntü ve hayal kırıklığına yol açar. Yazar, 
imparatorluk içinde kendini inkâr eden yegâne milletin Türkler 

olduğunu bir kez daha vurgular.  

Bu başlık altında değerlendirilmesi gereken en önemli hikâyeler, 
“Küçük Hikâye [Tatlısu Frenkleri/ Ashab-ı Kehfimiz]”dir (Ömer 

Seyfettin, 2011: 275-340). Aslında hiç de küçük olmayan bu uzun 

hikâyelerde kalabalık bir şahıs kadrosuyla karşılaşırız. Ömer 

Seyfettin’in bir takım hikâyelerinde tek tek karşımıza çıkan, Türk- 
İslâm aleyhtarı olan ve Türklüğü(nü) inkâr edip hor gören olumsuz 

tiplerin mümessili sayılabilecek şahısların hepsi, bu hikâyede bir araya 

getirilmiştir. Türksüz ve Türkçe’siz bir “Osmanlı Milleti” oluşturmak 
amacıyla “Osmanlı Kaynaşma Cemiyeti”ni kuran bu kalabalık güruh, 

yaratacakları sunî milleti terbiye etmeyi, birleştirmeyi ve kaynaştırmayı 

amaçlamaktadır. “Kaynaşma”yı sağlamak için atılması gereken ilk ve 
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en önemli adım, zaten kaba ve gayri medeni olan Türk(lük)’ten ve 

Türkçe’den uzaklaşmaktır. Yazar, hikâyedeki kişileri özenle seçer ve 

kurgular. Söz gelimi Şair/Feylesof Sait, Doktor Eserullah Nâtık, Hasan 
Rûdi, Doktor Sadullah Behçet, Celâl Mün’im, Nutki Zeki, Müslihiddin 

Bey, Firaşerli Nadir Bey, Salihü’l- ayni Efendi, Câsimü’l Kürdî, Hamdi 

Çavuş, Niyazi Bey ve Hoca Bâli Efendi gibi Müslümanlar (bu isimlerin 

çoğu aynı zamanda Türk’tür) ile Diyamandis Efendi, Dikran Hayikyan, 
Nikefor Koştanof Efendi, Nikolaviç Efendi, Mina Efendi, Moiz Bori, 

Savsaklıyan, Louis Durant gibi gayri Müslimler bir araya getirilmiştir. 

Dikkat edilecek olursa Türk(lüğ)ü inkâr edip hor görerek “Osmanlı 
Milleti” çatısı altında kaynaşmak isteyenlerin kurduğu bu cemiyette 

Türk ve İslâm olanların sayısı, gayri Müslimlerden daha fazladır. 

Yazar, başka dine ve millete mensup olanların Türk(lük) 

aleyhtarlığından önce, bizzat Türk ve Müslüman olanların benliklerini 
inkâr ettiğine işaret eder. Üstelik bu kulüpte yer alan gayri Müslimlerin 

hepsi, diğerlerinin aksine milliyetperver kişilerdir. Örneğin, anlatıcı ile 

cemiyetin Rum üyelerinden Diyamandis Efendi’nin sohbetleri 
esnasında Diyamandis Efendi anlatıcıya, Türkiye’deki Türk nüfusun 

sayısını sorar. Anlatıcı “milliyetperver” olmadığı için sayıyı 

bilmediğini fakat yirmi beş milyon Osmanlı olduğunu söyler. 
Diyamandis Efendi, Türkiye’de bir milyon dahi Türk bulunmadığını 

düşünmektedir ve şöyle devam eder: “İstanbul’un, Bursa’nın, 

Trakya’nın, Makedonya’nın, İzmir’in, Aydın’ın, Adalar’ın, Trabzon’un 

bütün Karadeniz sahillerinin ahalisi Rum’dur.  Yazık ki bir kısmı İslâm 
olmuşlar ve dillerini kaybetmişler.” (Ömer Seyfettin, 2011: 286). 

Diyamandis Efendi bütün medeniyetin Yunanistan’da doğduğunu, bu 

sebeple Türkiye’yi Rumlaştırmak gerektiğini iddiasındadır. Anlatıcı 
ise, Amerikalılar gibi yeni ve tarihsiz bir millet oluşturmak istediklerini 

söyleyerek buna itiraz eder.    

Hikâyede Türk(lüğ)ü hor görme ve inkâr etme meselesi, dil bahsi 
üzerinden de ele alınır. Cemiyet “Osmanlı milletini”, Türksüz bir 

Türkiye yaratarak inşa etmeyi planlar. Bunu da Türkçeyi ortadan 

kaldırarak gerçekleştireceklerdir. Cemiyetin Müslüman üyeleri, kaba 

ve gayri medeni buldukları Türkçe’nin yerine Farsça ve Arapça 
kaidelerden oluşan “Osmanlıca”yı tüm Türkiye’ye öğretmeyi amaçlar. 

Böylece Osmanlı milletinin dil meselesi çözülmüş olacak ve millet 

olmanın en önemli kıstası yerine getirilecektir. Yazar, bu yeni dilin 
bayraktarlığını, özenle kurguladığı Şair ve Feylesof Sait’e yaptırır. 

Anlatıcının, “Sait’in kalemi kadar Osmanlı memleketinde bir kalem 

yoktur.” (Ömer Seyfettin, 2011: 289) diye tanıttığı filozof şairin en 
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büyük meziyeti Türkçe kelimelerin yerine, “Osmanlıca” diye tarif 

ettikleri Arapça-Acemce kelimeler ile terkipleri kullanmasıdır. Türk 

adını şiirlerinde bile anmayan bu şair, Türkçe kelimeleri bile Arap-
Acem tecvidine uydurarak söyler. Cemiyet’in bir toplantısı esnasında 

Şair ve Feylesof Sait, yapacakları muazzam çalışmalar ile Osmanlı 

milletini nasıl inşa edeceklerini dair, Arapça- Farsça terkiplerle yüklü 

bir şiir okur. Cemiyetin Müslüman üyeleri şiiri anlamış gibi yaparken; 
gayri Müslim üyeler, şiirin ne anlattığını anlamadıklarını açıkça 

belirtirler. Çünkü şiir Türkçe, Ermenice, Fransızca veya Rumca değil; 

Osmanlıca’dır. Cemiyetin gayri Müslim üyelerinin milliyetperverliği 
burada da vurgulanır. “Osmanlıca”daki terkiplerin Arapça-Acemce 

olmasına itiraz eden gayri Müslimlerden Diyamandis, kaide ve 

terkiplerin Rumca; Moiz İbranice; Koştanof Bulgarca ve Durant ise, 

Latince olmasını ister (Ömer Seyfettin, 2011: 289-292).   

Ömer Seyfettin, millet olma bilincine sahip gayri Müslim ile bu bilince 

sahip olmayan ve kendini yok sayıp inkâr eden Müslüman Türk’ü, 

Osmanlı Milleti ve dili yaratma idealiyle “Osmanlı Kaynaştırma 
Cemiyeti” çatısı altında bir araya getirerek ironi yapar. Bu cemiyet 

aslında, imparatorluğu sembolize eder. Bu milletler kalabalığında 

kendini ve dilini yok sayan tek millet, imparatorluğun sahibi olan 
Türkler’dir. Diğer unsurlar ise, millî benliklerini ortaya koymaktan 

çekinmezler ve hatta bundan gurur duyarlar. Hikâyenin ilerleyen 

bölümlerinde anlatıcının, Moiz Bori ve Nikefor Koştanof ile diyalogları 

da bu açıdan da değerlendirilmelidir. Moiz Bori’yi Balat’taki evinde 
ziyaret eden anlatıcı, beynelmilel bir Osmanlı milleti yaratma idealiyle 

bir araya geldiklerini düşündüğü arkadaşının, Siyonizm’e hizmet eden 

bir Yahudi milliyetçisi olduğunu ve maile bununla gurur duyduklarını 
görür. Kendinden ödün veren yine Türk ve Müslüman anlatıcı olur. 

Anlatıcı, Osmanlı olmayı umarken, kendini Moiz’in Siyonizm taraftarı 

söylemlerini alkışlarken bulur  (Ömer Seyfettin, 2011: 294-296). 
Nikefor Koştanof ise, sıkı bir Bulgar milliyetçisidir ve uzun yıllar 

Selânik’te çete reisliği yapan eli kanlı bir katil olarak kurgulanmıştır. 

Anlatıcı ile sohbetleri esnasında Koştanof, Osmanlı Kaynaştırma 

Cemiyeti’nin şiarı olan beynelmilel ve insaniyetçi bir Osmanlı milleti 
düşüncesinin çürük bir fikir olduğunu söyler. Anlatıcı ise, bütün 

pişkinliği ile Osmanlılıktan ve insaniyetten bahseder (Ömer Seyfettin, 

2011: 296-297).   

Ömer Seyfettin bu hikâyede millet ve dil bahsinin yanı sıra, ordu ve 

hukuk meselesine de değinir. Yazar, bu bahiste de ironiyi sürdür. 

Türksüz, Türkçe’siz, beynelmilel ve hümanist Osmanlı Milleti’nin 
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kendine ait bir hukuk düzeninin olması ve ordusunu lağvetmesi 

gerekmektedir. Ordunun lağvı meselesini ortaya atan Doktor Eserullah 

Nâtık’tır. Fakat bu teklif ciddiye alınmaz. Ardından cemiyetin en güçlü 
hatiplerinden olan hukukçu Nutki Zeki, Osmanlı Milleti’nin ihtiyacı 

olan kanunların Liberya Hükümeti kanunları olduğunu söyler ve 

cemiyetin diğer üyeleri de bu teklife alkış tutarlar (Ömer Seyfettin, 

2011: 292-293). Ömer Seyfettin, “Osmanlı Kaynaşma Cemiyeti”ne 
Liberya hukukunu benimseterek onların şahsında, Osmanlıcılık fikriyle 

Türk(lüğ)ü hor görenlerle ve inkâr edenlerle alay eder. Liberya, on 

dokuzuncu asırda kurulan ve Afrika kıtasının güneyinde yer alan küçük 
bir ülkedir. Adını liberty (hürriyet) kelimesinden alır (Dursun, 2003: 

173-174). Avrupalıların ve Amerikalıların geçmişte köleleştirdiği ve 

daha sonra azat ettikleri insanların kurduğu bir devlettir. Kurulduğu 

günden bu yana da kanlı iç çatışmalara sahne olmuştur. Öyle ki 
günümüzde bile dünyanın en tehlikeli ve hukuksuz ülkelerinden biridir. 

Kimliği, dili, ordusu olmayan bu muhayyel Osmanlı Milleti’nin kanunu 

ve hukuku da ol(a)maz.  

Cemiyetin üyelerinden ve “Ashab-ı Kehfimiz” hikâyesinin de başkişisi 

olan Dikran Hayikyan’a da ayrı bir parantez açmak gerekir (Ömer 

Seyfettin, 2011: 298-340). “Tatlısu Frenkleri” hikâyesindeki anlatıcı 
Türk ve İslâm’dır. Osmanlı Milleti’nden olmak uğruna, Türk(lüğ)ü hor 

görüp inkâr eder. Hayikyan ise, Ortodoks Hristiyan bir Osmanlı 

Ermeni’sidir. “Osmanlı Milleti” fikrinin II. Meşrutiyet sonrasındaki 

gidişatı, onun gözünden okura sunulur. Yazar, Türk(lük) yerine ortaya 
konulan “Osmanlı Milleti” fikrinin adım adım yok oluş hikâyesini, 

Hayikyan’ın perspektifinden anlatır. Hayikyan, II. Meşrutiyet’in 

ilânına kadar olan devrede Ermeni milliyetperveridir ve ihtilâlcidir. 
Meşrutiyet’in ikinci kez ilânıyla beraber o da Osmanlılık hususuna 

olumlu yaklaşanlardandır. Kanun-i Esasi ile bütün Osmanlı 

vatandaşlarının kanun önünde eşit şartlara sahip olması Hayikyan’a 
makul görünse de gayri Müslim Osmanlılar bundan hoşnut değillerdir. 

Hayikyan’ın tabiriyle “Osmanlılık dinine” ve Kanun-i Esasi’ye iman 

edip sadakat gösteren sadece Türklerdir (Ömer Seyfettin, 2011: 303).  

Hayikyan, Türklerin millî kimliklerini inkâr etmeleri hususundan da 
bahseder. Türklerin milliyet bilincine sahip olmadığını, hatta din ile 

milliyetin başka kavramlar olduğunu bilmediklerini, bilenlerin de bunu 

inkâr ettiklerini söyler (Ömer Seyfettin, 2011: 305-306). Yazar, benzeri 
bir cümleyi cemiyetin üyelerinden Niyazi Bey’e de söyletir: “Türklerin 

de Türklük diye milliyetleri, tarihleri, emelleri olduğuna ihtimal 

veriyorlar. Yanılıyorlar.” (Ömer Seyfettin, 2011: 308). Yazar, yine 
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Niyazi Bey’in konuşmaları vasıtasıyla Tanzimat’ı, bu dönemin 

maarifini ve ediplerini eleştirir. Mektepte okutulan hiçbir coğrafya ve 

tarih kitabında “Türkiye” diye bir memleket ile “Türk” diye bir milletin 
adı geçmez. Avrupa-yı Osmanî, Asya-yı Osmanî, Afrika-yı Osmanî ve 

sonra hepsine birden Memalik-i Osmaniyye denmektedir. 

Napolyan’dan İskender’e kadar pek çok yabancı hükümdardan övgü ile 

söz edilirken; Emir Timur ve Hülâgu gibi büyük Türk hükümdarlarına, 
Türk oldukları için hakaretler edilir, der (Ömer Seyfettin, 2011: 308).  

Hikâyede, Türk(lük) ve Türkçe’nin kullanımı bağlamında Tevfik Fikret 

ile Mehmet Emin (Yurdakul) mukayese edilir. Rubab-ı Şikeste şairinin 
ünlü eserinde bir kere bile “Türk” adını anmadığı söylenir. 

Osmanlılarca bir “fantezist” olarak nitelendirilen Mehmet Emin’in ise, 

şiirlerinden de anlaşılacağı üzere, Türklük bilincine sahip bir şair 

olduğu vurgulanır (Ömer Seyfettin, 2011: 308). Ömer Seyfettin’e göre, 
Tevfik Fikret Tanzimat kuşağının devamı olan bir neslin temsilcisidir. 

Bu sebeple Türk(lük) bilincine sahip değildir. 

“Tatlısu Frenkleri” hikâyesinde kurulma hazırlıklarına başlandığı 
haberi verilen “Osmanlı Kaynaşma Cemiyeti”, “Ashâb-ı Kehfimiz”de 

resmen kurulur ve hükümete altı maddelik bir beyanname sunar (Ömer 

Seyfettin, 2011: 313). Beyannamede din, dil ve milliyet farkları 
gözetilmeksizin tüm unsurların Osmanlılık çatısı altında toplanacağı 

vurgulanır. Bunu yaparken de imparatorluğu oluşturan milletlerin, 

özellikle de Türklerin, eğitim ve lisan kullanılarak millî benliklerinin 

unutturulması amaçlanır. Yani tarih, edebiyat ve dil alanlarında 
“Türkçe” yerine “Osmanlıca” kullanılacak; “Türk Edebiyatı”nın yerini 

“Osmanlı Edebiyatı”, “Türk Tarihi”nin yerini ise, “Osmanlı Tarihi” 

alacaktır. Ömer Seyfettin bir milletin benliğini, dilini, kültürünü ve 
dinini bir anda yok etmenin ve yerine sunî, köksüz bir yapı kurmanın 

mümkün olmadığını anlatmaya çalışır. Kadim ve güçlü bir medeniyete, 

sağlam bir dile ve dine sahip olan Türk milletinin, “Osmanlı Milleti” 
gibi uydurma bir kavram altında birleşmesinin mümkün olmadığını 

belirtir. Nitekim Dikran Hayikyan, cemiyetin faaliyetlerinin anlamsız 

olduğunu ve beyannamede hedeflenenlerin gerçekleşmesinin 

imkânsızlığını ifade eder, bu düşünceleri çocukça bulur (Ömer 
Seyfettin, 2011: 319).   

Yazar, Osmanlı İmparatorluğu’nun ancak Türk(lüğ)e sahip çıkarak 

ayakta kalabileceğine işaret eder. Hikâyelerinin pek çoğunda bu fikir 
doğrudan ya da dolaylı olarak okura iletilir. Hikâyenin son bölümünde 

Hayikyan, “Mercure de France” dergisinde yayımlanan “Türkler Millî 

Bir Ruh Aramakta” başlıklı makaleyi okur ve canı hayli sıkılır (Ömer 
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Seyfettin, 2011: 323). Artık Türkler de “millî” bir bilince sahip olmaya 

başlamıştır. Hayikyan, Türklerin Türk(lüğ)e tutunmalarını, kendileri 

için tehlikeli bulur ve makalede gayri Müslim Osmanlılara yapılan 
eleştirilere hak verir. Makalenin yazarı şunları söyler (Ömer Seyfettin, 

2011: 324):  

“Eğer Türkiye’deki Hristiyanlar fazla mutaassıp milliyetperverlik 

göstermeyip onları uyandırmasalar, Meşrutiyet sayesinde yarım asır 
içinde bir Türk kalmayacak, servet, ticaret, arazi hatta hükümet 

Hristiyanların eline geçecek, Türkler yine çadırlarına girerek 

yaylalarına çekilecekler, namazlarını daha rahat kılmak için geldikleri 
tenha, saf, asude, Türkistan’a dönecekler.”    

Hikâyenin sonunda Türkler, makalede de belirtildiği üzere, millî 

bilinçle hareket ederek Osmanlı Kaynaşma Cemiyeti’ne karşı büyük bir 

nümayiş gerçekleştirirler. Cemiyetin üyeleri dört bir yana dağılır. 
Osmanlı Kaynaşma Cemiyeti kendiliğinden ortadan kalkar (Ömer 

Seyfettin, 2011: 332-338). Ömer Seyfettin, Tanzimat ile beraber ortaya 

çıkan Türksüz bir “Osmanlılık” fikrine karşıdır.  İmparatorluğu 
oluşturan diğer unsurların milliyetleri ve dinleri hususundaki 

hassasiyetleri gözetilirken, Türklerin hassasiyetlerinin göz ardı 

edilmesini yanlış bulur. Gayri Türk olan unsurları Osmanlı 
İmparatorluğu bünyesinden tutmanın artık mümkün olmadığını gören 

yazar, bu unsurları tutmak adına Türk(lüğ)ün inkârını, hor görülmesini 

ve bu uğurda mazlum olmasını kabul etmez.      

2. Bir Kurtarıcı ve Birleştirici Olarak Türk(lük) 

Ömer Seyfettin için Türk(lük), dağılmakta olan Osmanlı 

İmparatorluğu’nu yeniden birleştirip ayağa kaldıracak olan yegâne 

güçtür. Nitekim pek çok hikâyede Türk(lük), kimliğini yitiren ve 
benliğini kaybeden kişilerin yolunu aydınlatan bir meşale gibidir. 

Yazar, yirminci asrın kapısından buhranlarla giren bir milletin ferdidir. 

Hikâyelerini kaleme aldığı dönem, Osmanlı İmparatorluğu’nun iç ve 
dış çatışmalarının yoğun olduğu bir dönemdir. II. Abdülhamit istibdatı 

ve sultanın halli, ardından Trablusgarp ve Balkan Harbi ile akabinde 

patlayan I. Dünya Harbi, vatanperver ve Türkçü münevver Ömer 

Seyfettin’in millî hassasiyetlerini keskinleştirmiştir. Bahsi geçen 
coğrafyalarda yaşayan ve imparatorluğu oluşturan unsurların bir kısmı 

çoktan müstakil devletler hâline gelirken; kalan kısmı da Osmanlı 

İmparatorluğu ile yol ayrımındadır. Üstelik bu coğrafyalardaki Türkler, 
yıllardır üzerinde yaşadıkları ve vatan bildikleri topraklar üzerinde 

yabancıya dönüşmüşler, vatansız kalmışlardır. Özellikle Balkanlar’ın 
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kaybedilmesi Türkçü münevverleri derinden etkilemiştir ki bu 

münevverlerden biri de Ömer Seyfettin’dir.  

Yazar, Türk milletinin karamsarlığını gidermek ve milletine umut 
vermek için hikâyelerini bir vasıta olarak kullanır. Okura, vatanın ve 

milletin kurtulması Türklük bilincine varmakla mümkündür, fikrini 

aşılmaya çalışır. “Primo Türk Çocuğu” (1911/1914) hikâyesindeki 

Primo/Oğuz ve Kenan Bey; “Ant”taki (1912) Mıstık; “Mehdi”deki 
(1912) Hoca Efendi; “Çanakkale’den Sonra” (1917) hikâyesindeki 

Türk Münevver; “Bir Çocuk Aleko” (1938) hikâyesindeki Aleko/Ali bu 

düşünceyle kurgulanmış hikâye kişileridir.      

Yarım kalan bir tefrika olan, “Primo Türk Çocuğu”nda (1911/1914) 

Mühendis Kenan Bey ve oğlu Primo, idealize edilmiş kişiler olarak 

karşımıza çıkar. Burada ele alacağımız ilk isim, Kenan Bey’dir. Yazının 

bir önceki bölümünde Mühendis Kenan Bey’in hikâyenin başında 
olumsuz bir tip olarak kurgulandığından bahsetmiş ve detaylı bir 

biçimde gayri millî Kenan Bey’i değerlendirmiştik. Tekrara düşmemek 

adına burada, Türk(lüğ)ünün farkına varıp örnek alınması gereken bir 
kahramana dönüşen Kenan Bey’i değerlendirmeye çalışacağız. Oğluyla 

beraber Selanik’te hayatını sürdürmeye devam eden Kenan Bey, 

Primo’ya sadece babalık yapmaz. Ona Türklük bilinci aşılayan bir hoca 
hüviyetindedir. Primo’ya, Orta Asya’dan başlayarak Türk tarihini 

anlatır. Selçuklu’nun ve daha sonra Osmanlı’nın, Türkleri bir çatı 

altında birleştirerek Avrupa ve Asya içlerine kadar ilerlediklerini ve 

buraları fethettiklerini anlatır. Fakat Tanzimat ile beraber milletin 
Türklüğünü unuttuğunu, Türk düşmanlarının güçlendiklerini ve 

“Osmanlı” adı altında Türk düşmanlarına “kardeş” demek zorunda 

kaldıklarını söyler (Ömer Seyfettin, 2011: 392-398). Selanik kaybedilir 
ve Kenan Bey Yunanlılar tarafından tutuklanır. Primo ise, artık Oğuz 

adını almıştır ve babasını kurtarmak için silahlanmaya başlamıştır. 

Tefrika’nın yarım kalması sebebiyle, Oğuz’un hikâyesi nihayete 
er(e)mez. Kenan Bey, Primo’yu Oğuz’a dönüştüren en önemli güçtür. 

Ayrıca Selanik’in işgale uğraması da Primo’nun gerçek kimliğini 

bulmasını sağlar. Primo, İtalyan annesi ile Türk babası arasında bir 

seçim yapmak zorunda kaldığında, içindeki Türk(lük) sevgisi, onu 
babasının yanına götürür. Türk kimliği ile babasıyla bütünleşir.  

Ömer Seyfettin’in Genç Kalemler dergisinde yayımladığı ve 

biyografisinden izler taşıyan “Ant” (1912) hikâyesinde, anlatıcının 
henüz küçük bir çocukken “kan kardeş” olduğu Mıstık ile maceraları 

anlatılır. Mıstık, anlatıcıyı kurtarmak için kuduz bir köpekle boğuşur ve 

aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybeder (Ömer Seyfettin, 2011: 219-
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226). Anlatıcı, yirmi yıl öncesine döner, çocukluğunun geçtiği Gönen’i 

hatırlar. Mektebin bahçesindeki abdest musluğunun koparıldığını fark 

eden ve olayın failini bulmaya çalışan Büyük Hoca’ya, suçluyu haber 
vermiştir. Büyük Hoca hasta, zayıf ve çelimsiz Ali’yi falaka yatıracağı 

esnada, başka bir çocuk kabahati üstlenir ve cezalandırılır. Anlatıcı, 

yalancı durumuna düşmüştür. Büyük Hoca, arkadaşına iftira ettiği 

gerekçesiyle anlatıcının kulağını çeker. Anlatıcı, kabahati üstlenen 
çocuğa, Ali’nin suçunun üstlenmesinin sebebini sorar. Çocuk, Ali’nin 

zayıf olduğunu ve falakaya dayanamayacağını söyler ve devam eder: 

“Biz onunla ant içmişiz. O bugün hasta, ben iyi ve kuvvetliyim. Onu 
kurtardım işte.” (Ömer Seyfettin, 2011: 222). Anlatıcı, ant içmenin ne 

anlama geldiğini bilmemektedir. Çocuk şöyle karşılık verir: “Biz 

birbirimizin kanlarını içeriz. Buna ant içmek derler. Ant içenler kan 

kardeş olurlar. Birbirlerine ölünceye kadar yardım ederler, imdada 
koşarlar.” (Ömer Seyfettin, 2011: 222).  

Hikâyenin ilerleyen bölümlerinde anlatıcının Mıstık ile ant içip kan 

kardeş olduğunu öğreniriz. Bir gün anlatıcı, mektepten eve dönerken 
kuduz bir köpeğin saldırısına uğrar. Mıstık, kan kardeşine siper olur, 

yaralanır ve bir süre sonra hastalanarak ölür (Ömer Seyfettin, 2011: 

224-225). Son bölümde anlatıcı, maziden âna döner. Sol elinin şahadet 
parmağına, Mıstık ile kan kardeş oldukları “pek mukaddes” yara izine 

bakarak, kahramanı ve kan kardeşi Mıstık’ı hayal eder (Ömer Seyfettin, 

2011: 226):  

“Ve kavmiyetimizden, hadsî (intuitif) Türklükten uzaklaştıkça daha 
müteaffin derinlerine yuvarlandığımız karanlık uçurumun, bu 

ahlâksızlık ve bozukluk, vefasızlık ve hodkâmlık, adilik ve miskinlik 

cehenneminin dibinde meyus ve sartlaşmış kıvranırken saf ve nurdan 
mazi, kaybolmuş bir cennetin serabı hâlinde karşımda açılır. Beni 

müteselli ve mesut eder. Saatlere Mıstık’ın hatırasıyla, bu muazzez ve 

necip matemin eskiyip unutuldukça daha ziyade kıymeti artan tatlı ve 
mahzun acısıyla mütelezziz olurum.” 

Hikâye, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmaya yüz tuttuğu dönemde, 

1912’de yayımlanmıştır. Öyle ki aynı senenin ekim ayında Balkan 

Harbi çıkacaktır. Çok uluslu ve çok dinli imparatorluk, ilk önce gayri 
Müslimlerini kaybetmiştir. Nitekim başta Araplar olmak üzere, bir 

takım Müslüman unsurların da kopmasının çok yakın olduğu fark 

edilmiştir. Geriye sadece devletin temelini oluşturan Müslüman Türkler 
kalacaktır. Yazar, kan kardeşliği metaforu ile buna işaret eder. Ömer 

Seyfettin, bir Türk İmparatorluğu olan Osmanlı’nın yalnızca 

Mıstıkların -yani Türklerin- fedakârlıkları ve kahramanlıklarıyla 
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düştüğü yerden kalkacağı mesajını verir. Yazara göre, Türklükten 

uzaklaşmak, yok olmak demektir.   

“Mehdi” (1912) hikâyesinde yazar, devletin ve milletin kurtuluşunu 
Türk-İslâm düşüncesi çerçevesine yerleştirilir. Artık çoktan 

kaybedilmiş olan Serez’den trenle yola çıkan ve birbirini 

kompartımanda tanıyan beş Türk’ün yolculuk hikâyesini anlatan Ömer 

Seyfettin, söz konusu beş kişinin şahsında Türk Milleti’nin fertlerinin o 
günkü karmaşık ruh hâlini ortaya koyar. Hikâyedeki eski mutasarrıf 

karamsar, pes etmiş ve kaybetmeyi çoktan kabullenmiş bir kişidir. 

Yunanistan’a bir daha hiçbir Türk’ün ayak basamayacağını ve ileride 
İstanbul’un bile Hristiyanları eline geçeceğine söyler (Ömer Seyfettin, 

2011: 342-344). Eski mutasarrıfa ilk itiraz eden Serezli Bey’dir. Serezli 

Bey, Mehdi’nin gelerek Osmanlıları kurtaracağını söyler. Mutasarrıf 

ise, müstehzi bir biçimde bu yanıta güler (Ömer Seyfettin, 2011: 342-
344). Genç Serezli Bey, Türk Milleti’nin saf, temiz ve kurtarıcısını 

bekleyen fertlerini temsil eder. İlahi bir gücün, mucizevi bir biçimde 

milletin kaderini değiştireceğine inanır fakat aksiyoner değildir. Bu 
yüzden pasif bir biçimde kurtarılmayı bekler. Eski mutasarrıfla beraber 

Serezli Bey’e kendini durduramayıp gülen şık bey ise, olan bitene 

sadece seyircidir. Bu kişi milletin pasif, pasif olduğu kadar da 
umursamaz kanadını temsil eder. Olanları izler, yorum yapmaz fakat 

eski mutasarrıfın müstehzi sözlerini gülerek onaylar  (Ömer Seyfettin, 

2011: 344). Hikâyedeki kişilerden biri olan anlatıcı, “saf çocuk” olarak 

nitelendirdiği Serezli Bey’i savunma ihtiyacı duyar. Harekete geçmek 
üzereyken ihtiyar, sakallı hoca efendi sohbete katılır. Anlatıcı, cahil ve 

yobaz bir molla ile karşılaşacağını düşünürken; bilgili, mantıklı ve aklı 

başında bir din adamıyla yolculuk yaptığının farkına varır ve şaşırır. 
Hoca efendi, “Mehdi” kavramını şöyle açıklar (Ömer Seyfettin, 2011: 

346):  

“Bir kavmin hâdîleri o kavmi, gaflet, cehalet ve idraksizlik uykusundan 
uyandırır. Biz Türkler kurtarıcılarımızın elindeki mukaddes ve hidayet 

şulelerinin aydınlattığı millî bir mefkûreye doğru yürüyecek, altında 

inlediğimiz zincirleri kıracak, diğer Türk olmayan İslâm 

kardeşlerimizin bile imdadına yetişeceğiz. Ve bizim gibi her İslâm 
kavim de kendi hâdisini beklemekte haklıdır. Bu müjdeyi biz 

Müslümanlara Kuran-ı Kerim vermiştir. Evet işte, Kuran-ı Kerim 

elimizde… Bir Mehdi yoktur fakat birçok hâdîler olacaktır. Avam o tek 
ve hayalî Mehdi’yi beklerken biz Türk, Arap, fars ve diğer İslâm 

mütefekkirleri kendi hâdîlerimizi, hakiki mehdileri beklemeliyiz. Ve 
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onların zuhur edip etmeyeceklerinden bir an için olsun 

şüphelenmemeliyiz…”  

Yazarın kurguladığı bilgili, ümitli ve mantıklı din adamı olan Hoca 
Efendi; milletin akıllı, sağduyulu, gerçekçi ve bilge kanadını temsil 

eder. Duyguları ve inancı Serezli Bey gibi hâlisane olmakla birlikte, 

ilahi bir gücün mucizevi bir müdahale ile Türk Milleti’ni 

kurtarmayacağını bilecek kadar akıllıdır. Kurtuluşun ancak çalışmayla, 
bilgiyle, birikimle, kendini yetiştirerek ve millî bir mefkûre 

doğrultusunda yürümekle mümkün olacağını bilir. Yazar, Türk ile 

İslâm’ı bir kâğıdın iki yüzü gibi tasavvur eder. İç içe geçmiş olan bu iki 
kavramı birbirinden ayırmak mümkün değildir. Nitekim kurguladığı 

din adamını da bu düşünce ile idealize eder. Müslüman Türk’ün 

esaretten kurtuluşu, akıl ve bilgi vasıtasıyla cehaleti yenerek mümkün 

olacaktır.  

Ömer Seyfettin, “yanlış batılılaşma” neticesinde kimliğini ve benliğini 

yitiren Türk’ün, vatanın işgale uğramasıyla beraber –yani millî bir 

felâket neticesinde- özünü yeniden bulmasını bir mesele olarak 
hikâyelerinde ele alır. Bu Türk, aldığı eğitim ve Batı özentiliği 

sebebiyle Tatlısu Frenk’ine dönüşerek yanar ve kül olur. Memleketini 

işgal edip milletini esir edenlerin Frenkler olduğunu fark edince de 
küllerinden doğar ve Anka’ya dönüşür. “Çanakkale’den Sonra” (1917) 

hikâyesi, okura verilen mesaj bakımından “Mehdi”ye benzer. 

Hikâyede, kendisi ve milleti için ümidini yitirmiş olan karamsar bir 

Türk münevverinin, millî bir zaferin ardından milletine ve kendine olan 
güvenini yeniden kazandığı ve geleceğe ümitle baktığı görülür. Bu 

hikâyenin başkişisi, iyi eğitimli bir Türk münevveridir fakat şahsi 

bunalımları ile Türkiye’nin içinde bulunduğu durum onu karamsar ve 
ümitsiz hâle getirir. Henüz kırk beş yaşında olmasına rağmen, 

Acıbadem’deki köşkünde ölümü beklemektedir. Bir milliyeti, dini, 

mabedi ve mefkûresi bulunmadığı için kendini insan olarak görmez. 
Yirminci asrın başındaki Türkiye’nin hâli, onun üzmektedir. 

Meşrutiyet’in ilânı onda kısa süreli bir sevinç yaratsa da memleketin 

Rus işgaline uğrayacağı korkusu, onun büsbütün içine kapanmasına 

sebep olur. Kendi muhitine, “Uyanınız! Kendinizi biliniz. Hayvanlar 
gibi gayesiz, teşkilâtsız, medeniyetsiz yaşamayınız. Bir millet 

olunuz…” (Ömer Seyfettin, 2011: 488) demeye cesareti yoktur. Üzüntü 

ve hayal kırıklığı içerisinde Rusların Türkiye’yi işgal etmesini bekler. 
Çanakkale’den zafer haberinin gelmesiyle birlikte, münevver de 

dönüşür. Geleceğe güvenle bakmaya başlar, mutludur. Hikâyenin son 
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bölümünde evlenir ve doğan kızına “Mefkûre” adını verir (Ömer 

Seyfettin, 2011: 490-491).  

Karamsar olan bu münevverin dönüşümünü kronolojik olarak takip 
etmek mümkündür. Münevver ilk önce, içindeki boşluğun farkına varır. 

Bu boşluk, Türk ve İslâm olmanın anlamını kavrayamamasından ileri 

gelmektedir. Rusların, İngilizlerin ve Fransızların Türkiye’yi 

parçalamak istemeleri, onda milliyet bilincinin oluşmasına neden olur. 
Çanakkale’de elde edilen zafer ile birlikte bu bilinç, Türk ve İslâm 

olmak hususunda güçlü bir aidiyete dönüşür. “Mefkûre” adını verdiği 

kızının dünyaya gelişi ise, kendisi ve milleti için güzel günlerin yakın 
olduğu hissini uyandırır.  

Acıbadem’deki köşk, Türkiye’yi; münevverin kızı “Mefkûre” ise, 

milletin geleceğini sembolize eder. Hikâyedeki kırılma noktalarının 

tamamında mekân, bu köşktür. Hikâyenin başında münevver, babadan 
kalma köşkünde tek başına ve izole bir hayat yaşar. Köşkün bahçesi, 

baldıranlar ve yabanî otlarla kaplandığı için vahşi bir ormana dönüşür. 

Münevver, bahçenin içinde yaptığı gezintilerde kendine, milletine ve 
memleketin durumuna üzülür, öfkelenir ve isyan eder. Kendini ve 

milletini kurtarmak istercesine, bahçesindeki baldıranları ve dikenleri 

koparır. Meşrutiyet’in ilân edildiği haberini de köşkün bahçesinde alır. 
Bahçesine, “güneşin doğduğu”nu düşünür fakat sükûtu hayale uğrar. 

Trablusgarp ve Balkanlar’ın kaybedildiğini öğrendiğinde, kendisini esir 

almak için geleceğini düşündüğü Rus askerlerini yine Acıbadem’deki 

köşkünde bekler. Çanakkale’den gelen zafer haberini yine 
köşkündeyken alır ve dışarı çıkar. Millet ve memleket uyanmıştır. Bu 

noktada münevver, bir mezara dönüşen köşkünün baldıranları söktürür, 

köşkü tamir ettirir ve temizletir. Eskiden kargalara yuva olan köşkte 
artık bir bülbül ötmektedir. Metruk köşkte ölümü bekleyen münevver, 

köşkün tamir ve tadilinin ardından evlenip yuva kurar. Kısa süre sonra 

da kızı Mefkûre dünyaya gelir. Yazar, parlak bir istikbale ancak bir 
“ülkü/ideal” ile ulaşılabileceğine işaret eder. Hikâyenin bütününe 

bakıldığında ise, mutlu bir geleceğe ulaşmak için millet olmak 

bilincine/ Türklük bilincine varılması gerektiği mesajı verilmektedir.     

“Bir Çocuk Aleko” (1938), hikâyesi Çanakkale Savaşları’nı konu alır. 
Hikâyede, annesi ve babasını yitiren Türk çocuğu Ali’ye, bir Rum 

Papaz sahip çıkar. Ali, Papaz’dan Türk olduğunu gizler. Papaz ise, Rum 

olarak bildiği bu öksüz ve yetim çocuğu casus olarak kullanmak 
niyetindedir. Papaz, Ali aracılığıyla işgalci İngiliz ordusu ile muhabere 

etmeyi planlar. İngiliz komutana iletilmek üzere yazdığı mektubu 

Ali’ye verir ve çocuğu cepheye gönderir. Ali, “Türk” olduğunun 
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bilincindedir. Rumların ve İngilizlerin,  düşmanı olduğunun 

farkındadır. Cepheye vardığında mektubu Türk komutana götürür. 

Papaz, mektubunda İngilizlerin kendilerini kurtarmalarını dört gözle 
beklediklerini, mektubu getiren Rum çocuğunun onlar için hizmete 

hazır olduğunu yazmaktadır (Ömer Seyfettin, 2011: 1388). Ali, 

milletine hizmet etmek ister ve gönüllü olarak İngiliz cephesine gider. 

Gerçek kimliğini bilmedikleri için oradan Türk ordusuna haber 
getirebilecektir. Mektubu İngiliz komutana götürmek üzere yola çıkar. 

Komutan, mektubu okuduktan sonra gayet memnun olur. Aleko olarak 

bildiği ve son derece iyi Türkçe konuşan Ali’ye, Türk komutanın 
çadırına bırakması için bir saatli bomba verir. Ali, bombayı alır ve 

sessizce mekanizmayı harekete geçirir. İngiliz komutanı, kendisiyle 

beraber havaya uçurur (Ömer Seyfettin, 2011: 1395-1396). Ali’yi 

canından vazgeçiren milletine duyduğu sevgidir. Kendi hayatını feda 
eder fakat pek çok soydaşının da hayatını kurtarır. 

Ömer Seyfettin’in bu başlık altında incelenen hikâye kişileri, milliyetçi 

oldukları kadar romantiktirler. Bu yüzden hadiseler karşısındaki 
tavırları ve davranışları sıra dışıdır. Bu kişiler, Türk milletinin ferdi 

olduklarının bilincindedirler. Bu bilinç onları fedakâr kahramanlara 

dönüştürür. “Türklük” hem bu kahramanlar hem de onlar vasıtasıyla 
diğer hikâye kişileri için bazen bir kurtarıcıya, bazen de birleştirici bir 

güce dönüşür.     

3. Unutulan Benliği/Türk(lüğ)’ü Tarihte Aramak 

Ömer Seyfettin, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türk milletinin geri 
kalmışlıktan ve cehaletten kurtulması; imparatorluğun yeniden güçlü ve 

müreffeh günlerine dönmesi hususu üzerinde sıkça durur. Yazar bu 

meselenin çözümünü ise, tarihte arar. Türk imparatorluğunun parlak 
dönemlerini ele aldığı hikâyelerinde kurguladığı kişilerin tamamı 

idealize edilmiş tiplerdir. Bu hikâye kişilerini, birer kahramana 

dönüştürür ve okurun örnek alacağı hâle getirir. Türk milleti böylece 
şanlı tarihini ve “mefkûresini/ülküsünü” yeniden hatırlayacak, düştüğü 

yerden kalkacak ve çalışarak eskisinden de güçlü olacaktır. Yazarın, 

“Turan Masalları” ve “Eski Kahramanlar” başlığı altında topladığı 

“İhtiyarlıkta mı Gençlikte mi?” (1916) hikâyesindeki Hasan Bey; 
“Ferman” (1917) hikâyesindeki Tosun Bey; “Kütük” (1917) 

hikâyesindeki Arslan Bey; “Vire”deki (1917) Barhan Bey; 

“Teselli”deki (1917) İskender Paşa; “Pembe İncili Kaftan”daki (1917) 
Muhsin Çelebi; “Başını Vermeyen Şehit”teki (1917) Deli Mehmet, Deli 

Hüsrev ile Kuru Kadı; “Kızılelma Neresi” (1917) hikâyesinde orduda 

ayakkabıcılık yapan serseri, genç yeniçeri neferi ile bostancı; 
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“Büyücü”deki (1917) Doğan; “Teke Tek”teki (1917) Kasım Voyvoda 

ve “Topuz”daki (1917) Osmanlı Elçisi hep bu amaca hizmet eder.     

Yazar, konusunu tarihten alan hikâyelerinde gözü kara ve zeki 
cengâverler kurgular. Bu savaşçılar, düşmana aman vermez ve aldıkları 

her türlü emri, gözlerini bile kırpmadan yerine getirirler. Bu cengâverler 

için devletin ve milletin bekası, başta kendileri olmak üzere, her şeyden 

önemlidir. Söz gelimi “Ferman” (1917) hikâyesinde yazar, okurunu 
Kanuni Sultan Süleyman Devri’ne götürür. Sultan’ın gözü pek, yiğit ve 

korkusuz cengâveri Tosun Bey, padişahın Otağ-ı Hümayun’u 

kaybolduğu için öfkelenir ve bu kayıptan sorumlu tuttuğu sadrazama 
ağır sözler söyler. Daha sonra, Niş’e bir ferman göndermek üzere 

görevlendirilir. Yola çıkan Tosun Bey, taşıdığı fermanda kendi idam 

hükmünün verildiğini öğrenir. Fermanı Niş’teki Bey’e götürür. Bey, 

Tosun gibi bir yiğide kıymak istemediğini söyler ve sultandan Tosun 
Bey’in affını isteyeceğini söyler. Tosun Bey, ilk önce idamının 

gerçekleşmesini daha sonra da affının istenmesini talep eder. Hükmü 

yerine getirmek istemeyen Bey’in üzerine yürür. Bey ise, fermanın 
gereğini istemeyerek de olsa yerine getirir ve Tosun Bey’i idam eder 

(Ömer Seyfettin, 2011: 492-503). Tosun Bey, haksızlığa uğradığını 

bilir fakat canından çok sevdiği padişahının fermanını emir telakki eder. 
Gözünü kırpmadan başını idam sehpasına uzatır. Yazar ise, Türk 

milletinin ayağa kalkması için kendini feda etmeye hazır “Tosun 

Bey”lere ihtiyaç olduğu mesajını verir. 

“Kütük” (1917) hikâyesindeki Arslan Bey ile “Vire”deki (1917) Barhan 
Bey, yiğit ve mert kumandanlar olarak kurgulanırlar. Fakat bu iki beyin 

ön plana çıkan özelliği, keskin zekâlarıdır. İkisi de soğukkanlı ve 

akıllıca planlarıyla düşmanı tuzaklarına düşürüp bertaraf ederler. 
“Kütük” hikâyesinde de mekân Macaristan’dır. Türk ordusu, 

Macaristan seferindedir, Şalgo (Salgó) Kalesi’ni muhasara eder ve 

kaleyi düşürmek ister. Ordunun başındaki Arslan Bey, kestirdiği 
kütüğün devasa bir top olduğuna kaledekileri inandırır ve tek bir gülle 

atmadan onların teslim olmasını sağlar (Ömer Seyfettin, 2011: 522-

531). Hikâyede dikkat çeken bir diğer husus, Arslan Bey’in Türk 

tarihinin önemli zaferlerini Şalgo muhafızlarına hatırlatarak onlara 
teslim olma çağrısı yapmasıdır (Ömer Seyfettin, 2011: 529):  

“Hey bre Şalgo muhafızları! Ben, padişahımın dedesine sizi kralınızın 

memleketlerinden büyük yerler zapt etmiş Bosna Valisi Yahya Paşa’nın 
torunlarındanım. Ceddim Hamza Balı Bey daha ön dört yaşında iken 

sizin ordularınızı perişan etmiş, Viyana muhasarasında, Viyenberg 

önünde şan almıştır. Ben hangi kaleye gittiysem geri dönmemişim.”  
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Barhan Bey ise, Macaristan İmparatorluğu içlerine kadar ilerleyen 

Osmanlı’nın uç beylerindendir ve fethedilen bir kaleyi korumaktadır. 

Kaleyi muhasara eden düşmana karşı savunma yapmasını sağlayacak 
cephaneye ve yiyeceğe sahiptir. Fakat kaleyi teslim etmek üzere 

düşman ile uzlaşır. Vire’den önce de kalenin sularına siyah kömür tozu 

döktürür. Düşman, kaleyi teslim aldığını düşünerek rehavete kapıldığı 

anda askerlerine emir veren Barhan Bey, kaleyi muhasara eder. Suların 
zehirli olduğunu zanneden düşman direnmeye kalkışır fakat cesaret 

gösteremez ve teslim olmayı kabul eder. Barhan Bey, düşman birliği 

içerisindeki soyluları esir alır. Diğer askerleri silahsız olarak serbest 
bırakır. Soyluların serbest kalması için fidye olarak bir yıldan fazla 

yetecek kadar erzak talep eder ve fidyeyi alır (Ömer Seyfettin, 2011: 

532-543).  

Ömer Seyfettin’in “Eski Kahramanlar” serisinde kurguladığı hikâye 
kişileri içerisinde, belki de en nevi şahsına münhasır kahraman, “Pembe 

İncili Kaftan”daki (1917) Muhsin Çelebi’dir. Muhsin Çelebi, yazarın 

özenle oluşturduğu bir tiptir. Devlete, millete ve padişaha karşı sonsuz 
bir sevgi besler. Milletinden ve devletinden -yani padişahtan- izzet, 

ikram ve ikbal beklemez. İnce ruhludur ve şairdir. Aynı zamandan 

gazaya girmiş, düşmanla vuruşmuş ve gazi olmuş bir cengâverdir. Kılıç 
kullanır, ata biner ve de âlimdir. Yazar, Muhsin Çelebi’nin şahsında bir 

“alp” tipi ortaya koyar. Hikâyede sadrazamın gözünden yapılan Muhsin 

Çelebi tasviri bu anlamda dikkat çekicidir: “Ortasında geniş bir kılıç 

yarasının izi parlayan yüksek alnı… Al yanakları… Yeni traşlı beyaz, 
kalın boynu… Biraz büyücek, eğri burnu… ince sarığı… tıpkı, 

Şehname sayfalarında görülen eski kahramanların resimlerine 

benziyordu. Evet, bu alnında yarası görülen kılıcın yere düşüremediği 
canlı bir kahramandı.” (Ömer Seyfettin, 2011: 570). Yazarın burada 

Firdevsi’nin ünlü eseri Şehname’de adı sıkça geçen, kahramanlığı ve 

yiğitliğiyle anılan Türk Hakanı Alp Er Tunga (Efrâsiyâb) ile Muhsin 
Çelebi arasında dolaylı bir ilişki kurduğu söylenebilir. Şehname’de Alp 

Er Tunga’nın Farslarla kahramanca çarpıştığı ve öldürüldüğü anlatılır 

(Şerîfî, 1999: 1025-1028). Ömer Seyfettin, “Pembe İncili Kaftan” 

hikâyesi ile aynı zamanda bir Fars milliyetçisi olan Firdevsi’ye 
mukabele eder gibi görünmektedir. Alp Er Tunga’nın ölümüne Muhsin 

Çelebi ile cevap verir. Muhsin Çelebi, Tebriz Sarayı’na vardığında Şah 

İsmail’in eteğini dahi öpmeden Yavuz Sultan Selim’in namesini Şah’a 
verir. Padişahının soyunun “Oğuz Kara Han” nesline dayandığını 

söyleyerek başladığı konuşmasını, “Ecdadı hilkatten itibaren hükümdar 

olan bir padişahın elçisi hiçbir ecnebi padişahın karşısında divan 
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durmaz. Çünkü kendi padişahı kadar dünyada asil bir padişah yoktur” 

diyerek, bitirir (Ömer Seyfettin, 2011: 573). Şah İsmail, bu korkusuz 

Osmanlı elçisinin cüreti ve tavrı karşısında donakalır. Muhsin Çelebi 
ise, yere serip üzerine oturduğu ünlü “Pembe İncili Kaftan”ı Tebriz 

Sarayı’nda bırakarak oradan ayrılır.     

Bu hikâyenin genel çerçevesini Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail 

çatışması oluşturur. Aslında söz konusu çatışma tarihi anlamda iki 
büyük Türk hükümdarının mücadelesidir. Ömer Seyfettin’in bu 

çatışmada Safevileri hasım olarak nitelendirdiği görülmektedir. Muhsin 

Çelebi de hasım hükümdara gönderilen bir Osmanlı elçisidir. Bu elçi, 
kimseye boyun eğmez, el etek öpmez, ikbal uğruna iki büklüm olup 

şahsından ödün vermez. Milleti, devleti ve padişahı için ölümü göze alır 

fakat bunun karşılığında herhangi bir çıkar gözetmez. Nitekim 

sadrazam, elçilik görevi için masrafları devletin üstleneceğini 
söylediğinde Muhsin Çelebi, bu teklifi kesin bir biçimde geri çevirir. 

Devletin şanını göstermek için ünü dört bir yanı saran “Pembe İncili 

Kaftan”ı satın almak için tüm mal varlığını rehin bırakır. Sadrazama, 
“Devlete karşı ücretle yapılacak bir fedakârlık, ne olursa olsun, 

hakikatte şahsî bir kazançtan başka bir şey değildi. Ben maaş, mansıp, 

ücret falan istemem. Fahrî olarak bu hizmeti görürüm. Şartım budur! 
(…) Devletten hep alınmaz ya… Biraz da verilir!” diyerek bu görevi 

kabul eder (Ömer Seyfettin, 2011: 571). Ömer Seyfettin, Muhsin 

Çelebi’yi Türk milletinin içerisinden çıkarır. Okuruna, milletin 

içerisinde nice Muhsin Çelebiler olduğu mesajını verir. Yazara göre, 
Türk milleti kendi tarihinden ilham alarak ayağa kalkabilir, kalkınabilir 

ve görkemli zamanlarına dönebilir. Ömer Seyfettin de mevzubahis olan 

hikâyeleri ve hikâye kişileri vasıtasıyla, Türk milletinde bu bilinci 
uyandırmaya çalışır.    

Son Söz Yerine 

Ömer Seyfettin, Türk edebiyatının ve özellikle de hikâyeciliğimizin en 
önemli isimlerindendir. Türk(lüğ)ü bir tema olarak hikâyelerinde sıkça 

kullanmıştır. Bu yazı, Ömer Seyfettin’in mevcut hikâyelerinin tamamı 

okunarak kaleme alınmış ve yazarın Türk(lük) kavramını ele aldığı 

hikâyeler üç ana başlıkta tasnif edilmiştir. Söz konusu kavramın bir 
tema olarak ele aldığı hikâyeler ise, şunlardır: Primo Türk Çocuğu; Piç; 

Hürriyet Bayrakları; Küçük Hikâye [Tatlısu Frenkleri/Ashab-ı 

Kehfimiz]; Şîmeler; İhtiyarlıkta mı Gençlikte mi?; Ferman; Kütük; 
Vire; Teselli; Pembe İncili Kaftan; Başını Vermeyen Şehit; Kızılelma 

Neresi; Büyücü; Teke Tek; Topuz; Ant; Mehdi; Çanakkale’den Sonra; 

Bir Çocuk Aleko. 
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Ömer Seyfettin, bahsi geçen yirmi bir hikâyede Türk(lüğ)ün kıymetli 

olduğunu, Türk milletinin bu kıymeti görmezden geldiğinde felakete 

sürüklendiğini anlatır. Yazar için Türk(lük) ve Türkçe çok katmanlı ve 
derin anlamları olan kavramlardır. Türkçe sadece bir dil, Türk(lük) ise, 

sadece bir kimlik değildir. Bu iki Türk milleti ile birlikte nefes alır, yani 

canlıdır. Bu yüzden hor görülmemeli ve varlığı inkâr edilmemelidir. 

Türk milleti bu iki kavram ile zorlukların üstesinden gelebilir ve birlik 
olabilir. Türkler, bu iki kavramı unuttuğunda tarihlerine bakıp onları 

yeniden hatırlayacak ve benliklerini yeniden kazanacaklardır.   
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BALKAN TÜRKLERİ EDEBİYAT TARİHİNDE 

KLASİK DÖNEME DAİR BİR DERKENAR 

Atıf Akgün* 

Giriş 

Türk Edebiyatının Halk ve Divan Edebiyatı olmak üzere iki ana 

kolunun, günümüzde muhtelif Balkan ülkelerinde varlık gösteren Türk 

dili ve edebiyatı faaliyetlerinin doğması ve gelişmesinde derin tesiri 
bulunmaktadır. Tarihî bir perspektifle ele alındığında her iki edebî kol 

geçmişten günümüze Balkanlarda çağdaş Türk edebiyatının temel 

beslenme alanı konumundadır. Aynı zamanda bu edebî disiplinler 
Balkanlarda çağdaş Türk edebiyatlarının gelişim çizgilerinde önemli 

köşe taşları olarak da değerlendirilebilir. Bu kollardan biri olan Türk 

Halk Edebiyatı, Balkanlarda Türkçenin henüz yazılı bir edebiyat 

meydana getirmediği dönemlerden itibaren bölgede Türk dilinde 
edebiyatın üretildiği yegâne zemin olmuştur. Balkanlarda şifahi Türk 

halk edebiyatının bu misyonunu günümüzde de sürdürdüğünü ve 

özellikle 20. yüzyılda hazin tarihî ve sosyal hadiseler neticesinde sesi 
kısılan edebî Türkçeye en önemli imkânı sunduğunu söylemek 

mümkündür. Balkanlarda 14. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar 

süregelen son Türk hâkimiyeti evresinde teşekkül eden klasik Türk 
edebiyatı ise bölgede Türkçenin yazılı bir edebiyat dili olarak 

gelişmesinde ve yüksek bir kültür dili oluşturmasında en büyük paya 

sahiptir. Söz konusu klasik dönem, Balkanlarda Türk edebiyatının 

muhtelif edebiyat muhitleri, matbuat merkezleri ve üdeba zümrelerini 
geliştirerek kayıt altına alındığı ilk aşama olarak önem kazanmıştır.  

Balkanlarda klasik Türk edebiyatının yerleşmesi ve bu bölgede zengin 

bir varlık göstermesi Osmanlı Devleti’nin o zamanki yaygın adlandırma 
ile “Rumeli”deki fetihleri ve siyasi bir otorite olarak bölgede hâkim 

olması ile doğrudan ilişkilidir. Uzun süreli Osmanlı Türk hâkimiyeti 

Balkanlarda sanatın ve sosyal hayatın birçok alanında olduğu gibi dil 
ve edebiyatta da Türk-İslam medeniyeti dairesinde gelişen bir birikim 

ortaya koymuştur. Bu dönemde bölgede gelişen yazılı edebiyat, genel 

Türk edebiyatı dairesinde “Divan Edebiyatı” olarak bildiğimiz çizgidir. 

Bu klasik geleneğin inşa ve ihya ettiği muhtelif Balkan şehirlerindeki 
edebî muhitler, çevrelerinde birçok temsilci yetiştirmiştir. Bu bağlamda 

Üsküp, Manastır, Priştine, Prizren, Saraybosna, Selanik, Vardar 

* Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim

Üyesi. 
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Yenicesi, Şumnu, Razgrat, Köstence, Filibe gibi şehirler âdeta birer 

Türk kültür merkezi durumunda olmuştur. Türkiye’de Balkanlar ve 

klasik Türk edebiyatı münasebeti üzerine dikkatleri çekerek bu alanda 
derinleşen çalışmalarıyla öne çıkan bilim insanı Mustafa İsen, 

“Balkanlar ve Divan şairleri” konusundaki büyük irtibatı vurgularken 

tezkirelerin verdikleri bilgilere göre Osmanlı şair kadrosunun üçte bire 

yakın bölümünün Balkan şehirlerinde doğup büyüyenlerden oluştuğunu 
belirtmektedir (İsen, 2009, s.2). Bu oran Osmanlı coğrafyasının 

genişliği dikkate alındığında Balkanlarda Klasik Türk  Edebiyatının ne 

denli güçlü olduğunu ifade etmek için yeterlidir.  

1. Tezkirelerde Balkanların İzini Sürmek 

Balkan kökenli zengin klasik edip kadrosunun tespiti için en temel 

kaynak eserler şuara tezkireleridir. Bir bakıma şairler bibliyografyası 

da diyebileceğimiz tezkireler üzerinde yoğunlaşan Divan Edebiyatı 
araştırmaları göstermektedir ki divan şairlerimizin büyük bir bölümü 

Rumeli/Balkan şehirlerinde doğan ya da eğitim alan temsilcilerdir. 

Tezkirelerden elde edilen veriler ışığında Balkanlarda divan şairlerinin 
doğum yerleri ve en çok şair yetiştiren bölgeler şu şekilde 

sıralanmaktadır: Saraybosna (19), Prizren (8), Üsküp (8), Mora (7), 

Selanik (7), Yenişehir Fener (7), Siroz/Serez (6), Ağrıboz (4), Öziçe 
(4), Vardar Yenicesi (4), Arnavutluk (3), Kalkandelen (3), Manastır (3), 

Mostar (3), Rumeli (3), Eski Zağra (2), Niğbolu (2), Peşte (2), Priştine, 

Rusçuk, Yenipazar, Belen, Belgrad, Dıraç, Drama, Ferecik, Filibe, 

Hacıoğlu Pazarcık, Hezargrad, İşkodra, İştip (Çeltik, 2013: 34-35). 
Sadece fikir vermesi bakımından bazı temsilcileri edebiyat tarihimize 

yansıyan adları ile hatırlamakta da fayda vardır: “Yenişehirli Avni, 

Bosnalı Kaimi, Leskofçalı Galib, Hersekli Arif Hikmet, Manastırlı 
Naili, Gelibolulu Mustafa Ali, Rumelili Zaifi, Üsküplü Ata, Üsküplü 

İshak Çelebi, Dramalı Fatin, Selanikli Hasan Akif, Köstendilli 

Süleyman Şeyhi, Taşlıcalı Yahya, Sofyalı Yusuf Rasih, Mostarlı Hasan 
Ziyai Çelebi, Yenipazarlı Ahmet Vali, Bosnalı Asım, Priştineli Mesihi, 

Koniçeli Musa Kazım Paşa, Kalkandelenli Muidi, Bosnalı Sabit, 

Selanikli Meşhuri, Manastırlı Civanî, Üsküplü Rindî” gibi şairler adları 

Balkanlardan muhtelif yer adları ile anılan zengin şair kadrosundan 
sadece bir kısmıdır. 14.- 20. yüzyıllar arası klasik dönemde varlık 

gösteren söz konusu edip kadrosu ağırlık şiirde olmak üzere, klasik 

edebiyatın muhtelif edebî tür ve şekilleriyle eserler vermiştir. Bu dönem 
yazılı Türk edebiyatı temsilcilerinin meslek gruplarına bakıldığında 

kâtip, müderris, muallim, kadı, şeyh, müftü, vezir vb. gibi mesleklerin 

öne çıktığı görülür. 
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Söz konusu Balkanlar ve şuara tezkireleri olduğunda kendisi de bir 

Rumelili olan Âşık Çelebi ve tezkiresinin zikredilmediği kaynak yok 

gibidir.  Âşık Çelebi’nin Meşâirü'ş-şuarâ adlı eserinde Priştine ve 
Prizren’e dair ifade ettiği görüşler, dönemin edebiyata ve Rumeli’ye 

dair telakkisini yansıtması ve edebî muhitlerin vaziyetini resmetmesi 

bakımından oldukça değerlidir:  

“Mevlidi Rûmili’nde Prizren’dir. Kasaba-i mezkûre Rûmili’nde 
menbit-i serv ü semen-i ma’rifet olan hâkdân ve menba’-ı cûy-ı nazm u 

nesr olan gülistân olmağla meşhur bir şehr-i şöhret-âyîndür. Rivâyet 

olunur ki Prizren’de oğlan toğsa adından mukaddem mahlas korlar. 
Yenice’de toğan oğlan etmeğe papa diyecek vakt Fârsî söyler. 

Piriştine’de oğlan toğsa dividi bilinde toğar dirler. Binâ’en ‘alâ-zâlik 

Prizren şâ’ir menba’ı ve Yenice Fârsî ocağı ve Piriştine kâtib yatağıdır” 

(Kılıç, 2010, s. 904). 

Âşık Çelebi’nin ve tezkiresinin Balkanlar ve klasik edebiyatımız 

bakımından sahip olduğu değer onun şahsiyeti ve hayat hikâyesiyle 

ilgilidir. Eğitimi, vazifeleri ve diğer çeşitli sebepler gereği Balkanların 
birçok bölgesini gören Âşık Çelebi’nin Balkanlara olan vukûfiyetini 

kendi dilinden şöyle okuruz:  

“…hevâsına tâbi’ olup gâh hubût u gâh su’ûd gâh nuhûs u gâh su’ûd 
gâh neşîb ü gâh firâz gâh kütâh u gâh dırâz gâh cenûb u gâh şimâl gâh 

evc ü gâh vebâl Rûmilini ucdan uca seyridüp…” (Kılıç, 2010, s. 248) 

Üsküp, Dukakin, Prizren, Vardar Yenicesi, Karaferye, Rusçuk, 

Dobruca, Tırhala, Yanbolu, Filibe, Kefe, Priştine, Köstendil, Eğri, 
Depedili, Novaber, Pojega, Manastır, Kalkandelen, Niğbolu, 

Deliorman, Serfice, Semendire, Varna, Rudinik ve Dimetoka’nın,  Âşık 

Çelebi’nin Meşâirü'ş-şuarâ adlı eserinde bahsedilen Balkan şehirleri 
arasında yer aldığı bilinmektedir (Çınarcı, 2021, s.279). 

Tezkireler üzerine yapılacak yeni çalışmalarla dönemin zengin şair ve 

yazar kadrosu hakkında yeni bilgilere ulaşılacağı kuşkusuzdur. Bu 
noktada Türkiye merkezli öncü çalışmalar arasında bazılarını anmak 

yerinde olacaktır. “Edirne Şairleri” çalışması ile Rıdvan Canım; 

“Tezkirelere Göre Makedonya’da Yetişen Divan Şairleri” çalışması ile 

Cuneys Nureski; “Üsküplü Divan Şairleri” çalışması ile Hanife Yakup 
gibi isimler belli bölgelerdeki klasik Türk edebiyatı muhitleri üzerine 

odaklanırken Halil Çeltik “Rumeli Şairlerinin Şiir Dünyası” adlı 

eseriyle klasik şairler ve Balkanlar temasını sistematik bir yaklaşımla 
ele almıştır. Mustafa İsen ise özel olarak Balkanlar ve Türk edebiyatı 

konusuna eğilmiş ve Türkiye’de divan edebiyatının Balkan boyutu 
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üzerine yoğunlaşan çalışmaları ile öne çıkan isimler arasında yer 

almıştır.  

2. Şehrengizlerde Balkanların İzini Sürmek  

Söz konusu Balkanlar ve Klasik Türk Edebiyatı münasebeti olduğunda 

meselenin izini sürebileceğimiz diğer temel kaynaklar arasında 

şehrengizler önemli bir yere sahiptir. Daha çok klasik mesnevi tarzında 

ele alınan bu türde bir şehir ve o şehrin güzelleri anlatılırken mutlak 
surette mahallî hususiyetlere temas edilir ve şehrengizler mekânın 

hafızalarından biri olarak görülmektedir. Balkanlarda varlık gösteren 

klasik edebiyatımızın mahallî münasebetleri oldukça güçlüdür. 
Balkanlarda yetişen klasik dönem divan şairleri, içinde bulundukları 

coğrafyaya bigâne kalmamışlardır. Şehrengiz türünün bilinen ilk 

örneğini kaleme alan Priştineli Mesîhî’den itibaren birçok şair, 

Balkanlardaki farklı şehirler için şehrengiz kaleme almıştır. Bu bahiste 
Balkan şehirlerine hasredilen şehrengizler ve müelliflerini Tığlı’nın 

“Türk Edebiyatında Şehrengizler” başlıklı çalışmasından iktibasla 

şöylece hatırlatmakta fayda vardır: Âşık’ın Siroz Şehrengizi, 
Cemâlî’nin Siroz Şehrengizi, Hâcı Dervîş’in Mostar Şehrengizi, 

Hâlî’nin Üsküp Şehrengizi, Hayretî’nin Belgrad Şehrengizi, İshak 

Çelebi’nin Üsküp Şehrengizi, Maksadî’nin Yenice Şehrengizi, 
Maksadî’nin İştip Şehrengizi, Sânî’nin İnebahtı Şehrengizi, Usûlî’nin 

Yenice Şehrengizi, Rahmî’nin Yenişehir Şehrengizi, Vahîd 

Mahtûmî’nin Yenişehir Şehrengizi, Yahya Bey’in Edirne Şehrengizi, 

Za‘fî’nin İştip, Yenice, Moton ve Âbkır Şehrengizleri, Mesîhî’nin 
Edirne Şehrengizi, Neşâtî’nin Edirne Şehrengizi, Zâtî’nin Edirne 

Şehrengizi, Garamî’nin Karaferye Şehrengizi, Adlî Çelebi’nin Mostar 

Şehrengizi, Cem’î’nin Podgorika ve İşkodra Şehrengizleri, Dürrî’nin 
Gümülcine ve Moton Şehrengizleri, Maksadî’nin Yenice Şehrengizi 

(Tığlı, 2020, s. ix-xii). Balkan şehirlerini merkeze alan şehrengizler 

elbette bu eserlerle sınırlı değildir. Budin ve Belgrad’a ait müellifi 
belirsiz şehrengizler ile Adli’nin Karaferye’ye hasredilen şehrengizi de 

bu babda varlığı bilinen diğer eserler arasında zikredilebilir.   

Şehrengizlerde Balkan coğrafyasına yönelik unsurlar ve yaklaşımlar ön 

plana çıkarıldığı gibi yine şehirlerin sosyo-ekonomik durumları, doğal 
güzellikleri, tarihî özellikleri ve fetih hikâyeleri gibi anlatılara yer 

verilmesi bu tür metinlerin şehir monografileri açısından da değer ifade 

ettiği bu konuda yapılmış çalışmalarla ortaya konulmuştur (Yazar, 
2007, s.775). Göre, şehrengiz türündeki şiirlerin büyük bir kısmının 

Rumeli şairleri tarafından ve yine Rumeli şehirleri adına yazıldığını 

belirterek bu türün bilinen ilk örneğini yazan şair Mesihi’nin de Balkan 
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kökenli olmasına vurgu yapar. Şehrengiz türü, hususen Balkan kökenli 

şairlerce geliştirilmiştir. Balkan kökenli şairler, şehir, kasaba, dağ, nehir 

vs. gibi Balkanların coğrafi unsurlarını estetik zeminde divan şiirine 
taşımışlardır. Aynı zamanda bu şairler muhtelif Balkan şehirleri için 

müstakil şiirler ve kendi şehirleri adına şehrengizler yazarak Balkan 

coğrafyasını da edebiyat zemininde temsil etmişlerdir (Göre, 2017, s. 

112; Yazar, 2009, s.180). 

3. Mahallî Motifleriyle Balkanlarda Klasik Türk Edebiyatı

Klasik Türk edebiyatı Balkanlarda altın çağlarını yaşarken bu 

edebiyatın bir imparatorluk şemsiyesi altında birçok farklı coğrafyada 

da varlık göstermekte olduğunu belirtmeliyiz. Ancak söz konusu edebî 

kolun, Anadolu ve Rumeli gibi çeşitli bölgelere yayılması; Çağatay, 

Horasan, Bağdat vb. bölgelerde ve sahalarda ister istemez yerel 

motiflerle birlikte gelişmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda “Rumeli 

şairlerinin yetiştikleri ortam, ele aldıkları konular, anlattıkları sosyal 

hayat, şiirlerinde kullandıkları motifler, söz sanatları, hayal dünyası, 

kelime kadrosu incelendiğinde onların bazı ortak noktalarının 

bulunduğunu” aktarmalıyız. Rumeli şairlerinin şiirleri incelendiğinde 

günlük konuşma dilinin ifadeleri dikkat çekecek kadar yoğun bir 

biçimde karşımıza çıkar. Dolayısıyla Rumeli şairleri söyleyiş 

bakımından bu yönleriyle diğer bölgelerden ayrılırlar. İleriki 

yüzyıllarda Arapça ve Farsça’nın etkisi artar ancak buna rağmen 

Rumeli şairlerinin sade bir dille ve günlük konuşma dilinin 

imkânlarından faydalanarak şiirler yazdıkları bilinmektedir. Bu tarz 

unsurlar arasında “a be”, “gel e”, “gör e”, “a beyim”, “a efendim” gibi 

hitaplar yer alır (Çeltik, 2013, s.24, 180-181). Rumeli sahası, Divan 

Edebiyatının en zengin olduğu sahalar arasındadır ve bu bölgede verilen 

söz konusu edebî ürünler kuşkusuz daha sonra çağdaş edebiyat 

dairesinde bölgede devam edecek olan yerel Türk edebiyatlarının 

öncüsü ve yazılı edebî üretim zincirinin ilk halkalarındandır.  

Rumeli sahasında bu dönemde varlığını özellikle şiir sahasında 

gösteren ediplerin kendilerine has tarzı, balkan Türk edebiyatının özerk 

yapısının ilk göstergelerinden biridir. Bu hususa Köprülü de dikkat 

çekerek bölge şairlerini diğerlerinden ayıran yapıyı şöyle özetler:  

“Bu serbest ve rindane aşk şiirlerinde Hayâlî, İshak Çelebi gibi Rumeli 

şairlerinde de gördüğümüz hususiyetler vardır: samimilik, kuvvetli 

ilham, laubalilik, gurur ve istiğna, mahallî renklere itina” (Köprülü, 
1988, s. 554). 
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Âşık Çelebi, tezkiresinde Üsküplü Niyazi hakkında bilgi verirken onun 

şiirlerinde “Rumeli” üslûbunun hâkim olduğunu belirterek şöyle der: 

‘Üskübî idi. Şiirindeki edalar dahi Rumili üslubu idi.” (Âşık Çelebi, 
1994, s. 499-500’den naklen Çeltik, 2013, s.261). Cafer Çelebi’nin bir 

şiirinde geçen “Kadimi adetidür Rumili’nün” mısrası da Rumeli üslubu 

veya Rumeli adetleriyle ilgili bilgiler vermektedir: 

“Neler izhar ider gör perde-i gayb 
Şebabı hoş geçür irişmedin şeyb 

Şarab içmek güzel sevmek degül ayb 

Kadimi adetidür Rûmili’nin”   
       (Erünsal 1983, s. 304-305’ten naklen Çeltik, 2013, s. 264)  

Balkanlarda yazılı Türk edebiyatının ilk teşekkül evresi de olan klasik 

dönemde bölgede gelişen Türk edebî üretiminde divan şiiri estetiği ve 

kalıpları dâhilinde içinde bulunulan çevreye dair unsurların en önemlisi 
gayrimüslim “öteki” kavramıdır. Özellikle dönem şartları göz önünde 

bulundurulduğunda Müslüman kimliği en belirgin vasıf durumundaydı 

ve Balkan Türkleri için “öteki” gayrimüslimler idi. Balkanlardaki 
Divan şiirinde çok sayıda örnekte bu münasebete temas vardır. Rumeli 

şairleri örneklerine hemen her şairde rastlanabilecek olan Hristiyanlık 

kültürüyle ilgili telmihlere, diğer sahalardaki klasik şairlere göre daha 
fazla yer vermişlerdir. Hayretî’nin; 

“İhya ederdi mürdeleri dayima Mesih 

Sen öldürürsin ademi hikmet ne a mesih.”,  

ya da Hayâlî’nin; 

“Nice bir ehl-i İslâma bu kinin  

Behey kâfir senin de var dinin.” 

beyitleri bu türden edebî mahsullerdir. Bu husustaki en etkili örnek 
eserlerden biri Rumelili kimliği baskın olan İshak Çelebi’ye aittir: 

“Ben dimezdüm seni âşub-ı dil ü cân olasın 

Dir idüm ola ki bir derdüme dermân olasın 
İtdüğün cevre umardum ki peşimân olasın 

Vay be kâfir hâşâ ki müselmân olasın. 

 

Gitdüğünce ne acem afet-i devrân oldun 
Ölmesün mi kişi günden güne fettân oldun 

Kişver-i dilde varup rehzen-i iman oldun 

Vay be kâfir seni hâşâ ki müselmân olasın. 
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Bir belâdur dile gisularunun her tarı 

Anma ol iki sitem-pişe olan mekkarı 

Kâfir olduğuna yetmez mi saçun zünnarı 
Vay be kâfir hâşâ ki müselman olasın. 

 (…)  

Dir imişsin giderek ben seni imana çekem 

Dolaşam kakül-i pür-kişüne meydana çekem 
Küfri terk itdi diyü yok yere bühtana çekem 

Vay be kâfir hâşâ ki müselman olasın. 

Pertev-imihrün ile Ruşen idüp afakı 

Zulmet-abad-ı felâketde kodun uşşakı 

Anmadun Tanrı yaratdı dimedün İshak’ı 

Vay be kâfir hâşâ ki müselman olasın.”  
(Çeltik, 2013, s. 237-238) 

Geçmişten günümüze gayrimüslim milletlerle bir arada yaşamış 

olmaları Balkan Türklerinin edebî ürünlerinde Hristiyanlıkla ilgili 
kavramların sıklıkla yer bulmasına sebebiyet verir. Bu bağlamda Haç, 

kilise, zünnar, İsa, rahip, mesîh, ruhban vb. unsurlar klasik dönem edebî 

ürünlerinde içinde bulunulan çevrenin kültürüyle birlikte verilirken bu 
kültüre ait gözlemler de şiirlerde yer bulmuştur (Çeltik, 2013, s. 514). 

4. Klasik Edebiyat Geleneğimiz ve Balkanlarda Derin Tesir

Balkanlarda Türk-İslam edebiyatı dairesinde eser veren temsilcilerin 

niteliği ve niceliği noktasında çok sayıda değerli araştırma yapılmış ve 
yapılmaya devam etmektedir. 14. yüzyıldan itibaren bu bölgelerde 

klasik Türk edebiyatı kapsamında Türkçe edebiyat eseri verenler 

belirginlik kazanmış hatta Boşnak, Arnavut, Sırp, Bulgar ve diğer 
milletler arasından kimi temsilciler Türkçe divan tertip etmişlerdir. Bu 

tesir Balkanlarda Türk-İslam kültürünün yerleşmesine hizmet ederken 

aynı zamanda diğer milletlerin sanat ve kültür hayatında Türkçenin 
yayılmasına da hizmet etmiştir. Dönemin şartları düşünüldüğünde 

Balkanlarda Klasik Türk edebiyatı ve bu alanda faaliyet göstermek bir 

üst yapıyı, estetiği ve zevki temsil etmekteydi ve bu itibarla bir tür 

şehirlilik sembolüydü. Bu bağlamda Balkanlarda Divan edebiyatının 
oldukça canlı olduğu söz konusu evrede etkileşimler sonucu muhtelif 

balkan dillerine giren Türkçe kelimeler hakkında şu bilgileri verebiliriz: 

“Sırpça ve Hırvatça’da 7000, Makedoncada biraz daha fazla, 
Bulgarcada 5000, Rumcada 3000 civarında, Macarca ve Romencede 

çok sayıda, Arnavutçada ise hepsinden fazla miktardadır” (İsen, 1997: 

514). 
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Balkanlarda yazılı Türk edebiyatının ilk evresi diyebileceğimiz klasik 

dönemde akıncı beylerini ve bu zümrenin edebiyata olan katkısını 

mutlaka zikretmeliyiz. Osmanlı Devleti’nde sarayın sanatı ve sanatçıyı 
himaye eden vasfı bilinen bir husus olmakla birlikte büyük kültür 

merkezlerinden uzakta yaşayan şairlerin koruyucuları ise İstanbul’dan 

çeşitli nedenlerle sürülmüş vezirler, sancak beyliklerine çıkmış vali ve 

paşalar, sınırları korumakla görevli uç beyleri veya her vilayette, hâli 
vakti yerinde olan muhasebeci ve defterdar gibi nispeten daha alt 

seviyeli memurlar olmuştur. Osmanlı imparatorluğunda uç beyleri olan 

Mihaloğulları, Turhanlı, Yahyâlı beyleri, Evrenosoğulları, 
Malkoçoğlulları da bir taraftan devlet hizmetlerinde vazife görürken, 

diğer taraftan âlim ve şairleri korumakla tanınmışlardır. Sanatın hâmisi 

olan bu akıncı beyleri çevrelerinde çok sayıda önemli divan şairini 

himaye etmişler, bu vesileyle edebî üretimin de destekçisi olmuşlardır. 
Eldeki veriler akıncılık faaliyetlerinin bölgede azalmasının ardından 

şair/yazar sayısının da azaldığını göstermektedir (Durmuş, 2021, s. 

605-636).  

 Balkanlarda Klasik Türk edebiyatı dairesinde neşet eden söz konusu 

Türk-İslam medeniyeti tesiri Boşnak ve Arnavutlar gibi Osmanlı 

Devleti ile din bağı da olan bazı Balkan milletlerinin edebiyatlarında 
öylesine derinden olmuştur ki Arap harfli ve İslam medeniyeti 

dairesinde ancak kendi dilleri ile ortaya koydukları edebî zeminler de 

meydana gelmiştir. Bu noktada “Alhamiyado Edebiyatı” olarak 

adlandırılan Arap harfli ancak muhtelif Balkan dillerinde meydana 
getirilen edebiyat ürünleri söz konusu dönemdeki Türk-İslam tesirine 

ışıklık edecek önemli verilere sahiptir ve yeni araştırmalar için değerli 

bir alanı işaret etmektedir. Alhamiyado Edebiyatları, “Türkizm” adı 
verilen ve tarihî süreçte karşılıklı etkileşimin bir neticesi olarak Balkan 

dillerine Türkçe menşeli kelimelerin yerleşmesini ifade eden akımda 

temel belirleyicidir. Boşnak Alhamiyado Edebiyatı üzerine yoğunlaşan 
çalışmasında Aksoy konuya Bosna sahası özelinde izahat getirirken şu 

ifadelerde bulunur: 

“Bosna Hersek’te Türk hâkimiyeti ve Boşnakların İslamlaşması ile 

birlikte Osmanlı tarzı klasik medreselerin açılması Boşnak kökenli 
okur-yazar kitlenin Türkçe, Arapça ve Farsça ile tanışmasına ve bu 

dilleri edebî eserler vücuda getirecek derecede öğrenmesine imkân 

sağlamıştır.” (Aksoy, 2018, s.57) 

Klasik Türk edebiyatı geleneği, genç Türkiye’nin teşekkülü ile birlikte 

Anadolu sahasındaki varlığını süratle yitirmiş olsa da Balkan sahasında 

etkisini tedricen ve daha yavaş yitirmiştir. Söz konusu edebiyatlarda 
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klasik tavır, özellikle 2. Dünya savaşına kadar, muhtelif Balkan 

ülkelerinde ayakta kalabilen medreseler ve tekkeler etrafında devam 

etmiştir. Balkan Türklerinden bir kısım aydın zümre arasında 
Türkiye’deki harf inkılabına intibak eş zamanlı olmadığı gibi tekkeler, 

ocaklar ve dergâhlar çevresindeki tasavvuf geleneği de kısmen devam 

etmiştir. Makedonya Üsküp Meddah Medresesi, Şumnu Nüvvap 

Medresesi gibi köklü kurumlarda geleneksel usülde eğitim 
sürdürülürken Makedonya sahasında Abdülfettah Rauf Efendi, 

Bulgaristan sahasında Mehmet Fikri, Batı Trakya’da İskeçeli Mehmet 

Sıdki Bey (Sıdkî) gibi isimler ara nesil sanatçılar arasında 
zikredilebilecek birkaç örnek isimdir. Söz konusu ara nesil sanatçılar 

Osmanlı eğitim sisteminde yetişmiş, Klasik geleneği de bilen ve 

bölgelerindeki çağdaş yerel Türk edebiyatlarının ilk temsilcileridir. 

Hatta bu noktada birçok Balkan Türk aydınının yazışmalarına Osmanlı 
Türkçesi ile devam ettiği, Osmanlı Türkçesi ile Arap harfli bazı süreli 

yayınların 1970’li yıllara kadar Balkanların muhtelif bölgelerinde 

faaliyet gösterdiği bilinmektedir.  

Sonuç 

Bugün muhtelif Balkan ülkelerinde varlığını sürdüren Türklerin son iki 

asırda tedricen azınlık hâle gelmesi tarihin en dramatik savaş ve göç 
hadiseleri neticesinde olur. Balkanların kadim milletlerinden biri olan 

Türklerin özellikle Osmanlı Devleti döneminde Balkanlarda inşa ve 

ihya merkezli faaliyetleri bugün diğer Balkan milletlerinin dahi teyit 

ettiği bir husus olarak ortadadır. Söz konusu yüksek medeniyet 
birikiminin günümüz Balkan Türk Edebiyatlarını ilgilendiren tarafı ise 

edebiyat tarihlerinde altın devir olarak görülebilecek klasik dönemi 

yaşatmış olmasıdır. Bugün Bulgaristan Türkleri Edebiyatı, Makedonya 
Türkleri Edebiyatı, Batı Trakya Türkleri Edebiyatı vb. adlarla tasnif 

edilen çağdaş Balkan Türk edebiyatları, tarihî bir bütünlükte ele 

alındığında klasik Türk edebiyatının devamı, bir zincirin halkaları 
olarak görülmelidir. Klasik Türk edebiyatımızın Balkan boyutunun ne 

denli geniş olduğu tarihî vesikalarla ortadadır. Tezkirelere ve 

şehrengizlere büyük oranda yansıyan bu münasebetin tesir gücü Boşnak 

ve Arnavutların Alhamiyado Edebiyatlarında daha da somutlaşır. Bu 
zengin miras bugün de Balkan Türklerine ilham verecek niteliktedir. 

Çağdaş Balkan Türk Edebiyatları yaklaşık son yüzyılda teşekkül ederek 

sancılı süreçlerde varlık mücadelesi veren bir maziye sahiptir. Ancak 
bütün olumsuz şartlara rağmen günümüz Balkan Türk Edebiyatlarının 

zengin bir klasik Türk edebiyatı geleneğinin varisi olduğu kuşkusuzdur. 
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AZERBAYCAN KAÇAK HİKÂYELERİNDE 

YALAN SÖYLEYEREK KANDIRMA 

Sevtap Yazar 

Giriş 

Kaçak hikâyeleri, 18. ve 19. yüzyıllarda Azerbaycan’ın Çarlık 
Rusyası’nın işgali altında bulunduğu süreçte yaşanan siyasî, sosyal ve 

ekonomik gelişmeler sonucunda ortaya çıkmış hikâyelerdir. 

Hikâyeler, Çar Hükümetine, onun memurlarına, yerli bey, ağa ve mülk 
sahiplerine karşı isyan edip yurtlarından ayrılarak dağlara ve 

ormanlara yerleşip devlet kanunlarına uymayan, kendilerine ve halka 

zulüm edenlere karşı silahlı mücadele veren yiğitleri konu 

edinmektedir. (Saray 1993: 17; Gömeç 1997: 26; Rızayeva 2000: 6-7; 
Guliyev 2002: 11-18; Rüstemzade 1984: 53). Kaçak hikâyeleri Semed 

Ağa, Kara Tanrıverdi, Hacı Tağı, Garay Söyün, Molla Nur, Kaçak 

Nebi, Kaçak Süleyman, Kaçak Kerem ve Gandal Nağı adlarına 
yaratılmıştır (Yazar, 2018: 432). 

Kaçak hikâyelerinin tümünde ortak bir yapı mevcuttur. Hikâyeler ilk 

olarak kahramanın yaşadığı olayların zamanının açıklanması ve 
kahramanın yaşamını sürdürdüğü yerin tanıtılması ile başlar. 

Kahramanın ailesi ve kendisi tanıtılır. Daha sonra kahraman, yanında 

çalıştığı ağadan veya beyden hakkını alamaması, yaşadığı köy veya 

çevredeki bey, ağa ve hükümet adamlarına karşı gelen tavırları 
dolayısıyla dikkat çekip ortadan kaldırılmak istenmesi, akrabalarından 

birinin bey, ağa veya hükümet adamlarının zalimce hareketlerine 

maruz kalması, kendi malını ve mülkünü korumak isterken ağalar, 
beyler ve hükümet adamları ile karşı karşıya gelmesi, yakınlarının 

işlediği suçlardan dolayı onlarla birlikte hareket ettiği kabul edilerek 

hapsedilmek istenmesi, ağalar, beyler ve hükümet adamlarına karşı 

köylüleri kışkırtmasıyla dikkat çekmesi, ağaların ve beylerin 
iftiralarına maruz kalması, öç almak istemesi gibi gerekçelerle kaçak 

düşer. Kaçak düştükten sonra bir grup kurar ve kendisine bir yer 

edinir. Daha sonra kahraman, halka ve kendisine zulüm edenlerle 
mücadele eder. Bu mücadelelerin sonunda ya ölür ya da köylüler 

hakkını almaya başlayınca ortaya çıkıp vatanına döner. 

Kaçak anlatmalarında kanuna uygun olmayan hareketler yapan bir 
kaçak grubu ve onlarla mücadele eden hükümet adamları, ağalar, beyler 

ve mülk sahipleri grubu olmak üzere birbiri ile düşman olan ve sürekli 

Dr., Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen. 
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mücadele eden iki grup bulunmaktadır. Bu iki grup içinde bulundukları 

konumlar itibari ile hikâyeler boyunca birbirlerini kandırmak zorunda 

kalmıştır. Kaçaklar, yakalanmamak için hükümet adamları, ağalar, 
beyler ve mülk sahipleri ise onları yakalamak için kandırma unsurlarına 

anlatmalarda başvurma ihtiyacı duymuştur. 

Kaçak hikâyelerinde kandırma ile ilgili olarak; yalan söyleyerek 

kandırma, kimliğini saklayarak kandırma, kılık değiştirerek kandırma, 
tuzak kurarak kandırma, iftira atarak kandırma, hile yaparak kandırma, 

rol yaparak kandırma gibi farklı çeşitlemeler bulunmaktadır. Bu 

çalışmada hikâyelerde yer aldığı ölçüde metinlerden hareketle “yalan 
söyleyerek kandırma” konusu üzerinde durulacaktır. Çalışmada yer 

alan metinler, orijinal metinlerin Azerbaycan Türkçesinden Türkiye 

Türkçesine aktarımını içeren tek çalışma olduğu için 2008 yılında 

tamamladığımız doktora tezinden alınmıştır. 

Yalan Söyleyerek Kandırma 

Kaçak anlatmalarında ağalar, beyler ve mülk sahipleri için 

topraklarında karın tokluğuna çalıştıracak, hayvanlarına bakacak 
adam bulmak çok önemlidir. Bu yüzden ağalar, beyler ve mülk 

sahipleri kendilerine hakkını vermeden çalıştıracak iyi birer adam 

bulduklarında onu kaybetmemek için yalana başvururlar. Tanrıverdi 
hikâyesinde İsmayıl ile oğlu Tanrıverdi, Sulduz’da çalışmak için bir 

ağanın hizmetine girerler. İsmayıl bir müddet çalıştıktan sonra 

haklarını alıp oğlu ile evlerine dönmek ister. Ancak Tanrıverdi’nin çok 

çalışkan olduğunu gören ağa onu göndermek istemez. Aralarında şu 
konuşma yaşanır: 

“–İsmayıl, kendin git, bırak Tanrıverdi bizimle kalsın, evde ve bahçede 

çalışsın. 

–Ağa, o çocuk daha iş güç bilmez.

–Önemi yok, öğretirler, götürüp de ne yapacaksın? Bırak kalsın.

Ağa çok ısrar eder. İsmayıl, çaresiz kalıp oğlunu ağaya hizmetçi olarak 
verir.” (Yazar, 2008: 428). 

Tanrıverdi’yi iş güç öğretme yalanı ile yanında çalıştıran ağa, çocuğa 

babasına söylediği gibi davranmaz, ona eziyet edip döverler ve kötü 

sözler söylerler:  

“Evet, Tanrıverdi bir müddet yurtlarından çok uzakta olan Sulduz 

köyünde hizmetçilik yapar. Ancak çocuk ne kadar canla başla çalışsa 

da ona eziyet edip, döver ve kötü sözler söylerler.” (Yazar, 2008: 428). 
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Gandal Nağı hikâyesinde de Nağı’nın hakkını almak istediği Hacı 

İsahan Ağa, Nağı’yı üç yıl daha çalıştırmak için yalan söyleyerek 

kandırır: 

“Hacı İsahan Ağa, oğlanın yiğitliğini görüp, eğer hakkını verirse 

Nağı’nın kaçıp koyuna gitmeyeceğini düşünerek der: 

–Ey oğul, dinle, senin benim sürümle çok ilgili olduğunu görüyorum. 

Bu yüzden de senin bir yıllık hakkını şimdi vermeyip, üç yıldan sonra 
hepsini toplu olarak veririm. Senin de gözünde kıymeti olur.” (Yazar, 

2008: 1207). 

Kaçak anlatmalarında köylüler kendilerine yardımcı olan kaçakları ele 
vermek istemezler. Bu yüzden kendilerine kaçakların yerini soran 

hükümet adamlarını onların farklı yönlere gittiklerini söyleyerek 

kandırırlar. Tanrıverdi hikâyesinde Tanrıverdi ve grubunun 

Bozalganlı’da olduğunu öğrenen Gence Valisi ve askerleri 
Bozalganlı’ya gelir. Onlar gelmeden önce Tanrıverdiler, Çeyrançöl’e 

gitmek için oradan çıkmıştır. Askerler halka eziyet edip kaçakların 

nereye gittiğini öğrenmek isterler. Köyden bir ihtiyar onlara yalan 
söyleyerek onları farklı bir yöne gönderir. Köylüler de onun yalanını 

doğrular: 

“İhtiyar; bir dövülenlere, bir halka, bir de dönüp valiye bakıp der: 

–Vali, mademki soruyorsun, dinle: Kaçaklar, sabah buraya gelmişlerdi. 

Halkı bir araya toplayıp size kim eziyet ediyor diye sorguladılar. 

Size kim eziyet ediyorsa bize söyleyin dediler. Biz de bir şey demedik. 

Biraz oturup tekrar atlandılar. Giderken bize, sizin buralara gelip 
gelmediğinizi sordular. Doğrusu, gelmez, dedik. Eğer gelirse söyleyin, 

bizi Öküz Dağı’nda arasın, onun yolunu bekleyeceğiz, dediler. 

Kendileri de atlanıp Şemşeddin tarafına gittiler. Şimdi kendiniz 
bilirsiniz, ister gidin ister gitmeyin. 

İhtiyarın sözü bitmeden her yerden “doğru söylüyor, doğru” sözleri 

gelir.” (Yazar, 2008: 453-454). 

Görüldüğü gibi hükümet adamları köylülerden belirli bir kişiye soru 

sormuyorsa köyün önde gelen ihtiyarlarından biri yalan söylemekte, 

diğer köylüler de onu doğrulamaktadır. 

Bazen de köylüler topluca yalan söyler şekilde anlatmalarda görülürler. 
Kaçak Nebi hikâyesinde Nebileri soran Polis Komutanı Suçovski’ye 

köylüler, Nebilerin Nahçıvan’a gittiği yalanını söylerler: 
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“…Onun Südgöl’de olduğunu Suşevski duyup çok sayıda atlı ile 

Südgöl’e doğru gitmeye başlar. Südgöl’ün yakınında köylülere sorar: 

–Nebi oymakta mı? Onu kandırıp derler:

–Yok, Nebi Nahçıvan tarafına gitti.

Akılsız polis komutanı da bu söze inanıp Nahçıvan tarafına gitmeye 

başlar, hâlbuki Nebiler oymaktadır.” (Yazar, 2008: 883). 

Kaçak Nebi hikâyesinde Binis köyüne çiftçilik yapmaya gelen Nebi’yi 
yakalamak isteyen hükümet adamlarını Ermeni halkı, Nebi’nin 

Nahçıvan’a gittiğini söyleyerek kandırırlar: 

“…Hükümet atlıları ve beyzadeler gelip Nebi’yi yakalamak isterler; 
ancak Ermeni halkı onu gizleyip hükümete vermez.”  

–Nebi, kaçıp Nahçıvan’a doğru gitti, derler.” (Yazar, 2008: 565).

Kaçak Nebi hikâyesinde bir tacirbaşı, mahallî polis komutanı ve 

grubunu, Nebilerin gittiği yön yerine başka bir yön söyleyerek kandırır: 

“Polis komutanı grubu ile onların önüne çıkar. Onlara Nebileri 

sorar. Tacirbaşı der: 

–Nebi grubu ile Ağoğlan’a doğru gitti.

Tacirbaşı polis komutanını öyle uzağa gönderir ki, ölünceye kadar 

gezse Nebi’yi bulamaz.” (Yazar, 2008: 759). 

Bazen de kaçaklar, halktan nerede olduklarına dair yalan söyleyerek 
peşlerindeki hükümet adamlarını kandırmalarını isterler. Kaçak Nebi 

hikâyesinde Garaçıngıl’da bir düğüne katılan Nebi, köylülerden onları 

yakalamak için gelen Mahallî Polis Amiri Eliağa Bey’i onların gittiği 

yalanını söyleyerek kandırmalarını ister: 

“Nebi arkadaşlarına emir verir, onlar gizlenip sınırları keserler. 

Kendisi de üç kişiyle evde gizlenir, emir verir: 

–Eliağa Bey gelirse gittiler dersiniz, kendisini de düğün evine davet
edersiniz.” (Yazar, 2008: 663). 

Kaçak anlatmalarında kaçaklarla dost olmuş ya da onların yiğitliğine 

hayran kalmış hükümet adamlarının da kaçakları saklamak için yalan 
söylediğine şahit olmak mümkündür. Hacı Tağı hikâyesinde Hacı 

Tağı’yı evinde misafir eden Zöhrab Han, adamlarını bir misafiri geldiği 

yalanını söyleyerek kandırır: 
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“Epey bir zaman sonra Hacı Tağı’yı inandırır, adamlarını çağırıp Hacı 

Tağı’yı aramaya devam etmelerini, kendisinin bir misafirinin 

geldiğini ve üç gün boyunca onunla meşgul olacağını söyler.” 
(Yazar, 2008: 500). 

Kaçak hikâyelerinde en çok rastlanan yalanlardan biri de hükümet 

adamlarının evine ya da bürosuna giden kaçakların içeriye girebilmek 

için nöbetçilere yalan söylemeleridir. Hacı Tağı hikâyesinde valinin 
kapısına giden Hacı Tağı, kapıcıya kendisini valinin çağırdığı yalanını 

söyleyerek içeri girer: 

“Söz tamamlanır, Hacı Tağı terkinde Savat Hanım’ın kardeşi ile 
atını hızla sürerek doğruca şehre gelir. Valinin dairesinin önünde sıra 

beklerler, adamlar azalır, Hacı Tağı kapıcıya beş altın verip der: 

–Beni vali çağırmış, ben içeriden çıkmadıkça içeriye kimseyi sokma.”

(Yazar, 2008: 508). 

Kaçak anlatmalarında kaçaklarla mücadelede aciz kalan hükümet 

adamları, kaçakların gruplarında çok sayıda asker olduğu, güçlerinin 

çok büyük olduğu yalanlarını ortaya atarak kendi acizliklerinin üzerini 
örtmek isterler. Kaçak Nebi hikâyesinde Hocahan’a gelen polis 

komutanı Nebi’nin gurubundaki asker sayısını beş yüze, vali de bine 

çıkararak hükümet adamlarını kandırır: 

“Polis komutanı halkı döverek toplayıp, sorar: 

–Nebi’nin yanında kaç atlı vardı? Derler:

–Yüzden fazla.

Bu sözü duyunca polis komutanının sanki başından şapkası havaya 
uçar. O, yaprak gibi titrer, valiye “Ne duruyorsun? Nebi beş yüz 

atlıyla gidip, Hocahan’ı alt üst etmiş” diye yazar. Bir müddet sonra 

vali, mektubu okuyarak korkudan tir tir titremeye başlar, O da 
Tiflis’e, Kafkas Valisi’ne yazarak, Nebi’nin grubundaki adamların 

sayısını bine çıkarır…” (Yazar, 2008: 570). 

Yine Kaçak Nebi hikâyesinde Hecer’i Gorus Hapishanesinden 
Nebi’nin kolayca kurtarmasını kabullenemeyen Polis Komutanı 

Cefergulu Bey, üst makamları Nebi’nin grubunun kalabalık olduğu 

yalanını söyleyerek kandırır: 

“Polis Komutanı Cefergulu Bey, bu olayı gözyaşları içinde valiye şu 
şekilde yazar: 
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“Kaçak Nebi yanındaki bin atlı ile Gorus’u kuşattı. Her taraftan 

karargâhı ve büroyu kurşuna tuttular. Göz açmaya fırsat bile olmadı, 

sonunda kaçaklar hapishaneyi dağıtıp Hecer’i götürdüler. Tedbir alın, 
çare bulun, bizim gücümüz ona yetmiyor.” (Yazar, 2008: 577-578). 

Mektup valiye ulaştığı gibi, o da bini üç bin yapıp Fitilbörk’e, 

padişahın kendisine yazar: 

“Kaçak Nebi üç bin atlı ile Gorus şehrini kuşattı, hapishaneyi dağıttı, 
karısı Hecer’i hapishaneden çıkardı. Çare, tedbir bulun. Bize çok 

sayıda asker gönderin.” (Yazar, 2008: 578). 

Mahallî Polis Amiri Cefergulu Bey, Nebi ile yaptığı bir diğer 
mücadelede daha yenilir. Bu mücadele hakkında da üst makamları 

Nebi’nin adamları ve gücü hakkında yalan söyleyerek kandırır: 

“Polis komutanı generale şöyle bir telgraf çeker: 

“Nebi iki bin atlı ile Çiçekli Dağı’nı kendisine mesken yapmış. Güçlü 
bir askeri birlik oluşturup dağa hücum ettik. Hücum sırasında bizden 

on kişi, Nebi’nin grubundan da yirmi adam vuruldu. Nebi’nin grubu 

kaçıp Salvartı tarafına gitti.”  

Böyle bir mektup da vali serdara, serdar da padişaha yazar. Burunlu 

ve kulaklı yalan duymuştum, ama böylesini duymadım, iki adam iki bin 

olur, iki adamdan yirmi adam öldürülür. Bu yalanı Nebi de duyar ve 
çok güler.” (Yazar, 2008: 588). 

Kaçak anlatmalarında casusların da hükümet adamlarından makam, 

para, mal, mülk elde etme adına haberler getirdiğini görmek 

mümkündür. Bu haberlerin bir kısmı doğru çıkarken bir kısmı yalan 
haber niteliğindedir. Kaçak Nebi hikâyesinde casusun biri Nebi ve 

adamlarında para basma makinesi olduğunu, para basıp halka 

dağıttıkları yalanını söyleyerek hükümet adamlarını kandırır: 

“Bu sırada bir casus Mahallî Polis Amiri Eliağa Bey’e yanaşıp der: 

–Bey, ne olduğunu biliyor musun? Şahhüseyn, kardeşleri ile gelerek 

Nebi’nin grubuna katılmış, Şahhüseyn kendisiyle beraber bir de para 
basma makinesi getirmiş. Onlar para basıp köylülere dağıtıyorlarmış. 

Mahallî polis amiri bu durumu biraz daha üzerine katıp polis 

komutanına yazar, polis komutanı da generale, general de 

başkomutana, başkomutan da padişaha yazar. Bu ahmak mahallî 
polis amiri hepsini inandırır. Aslında ne Nebi’de ne de Şahhüseyn’de 

para basma makinesi vardır. Sonraları mahallî polis amirinin yalanı 



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

651 

ortaya çıkar, herkes Nebilerde para basma makinesi olmadığını 

anlar.” (Yazar, 2008: 612). 

Burada da görüldüğü gibi hükümet adamları duydukları bir yalanı 
hemen bir üst makama aktarır, üst makamlar da üzerine daha da yalan 

katıp daha üst makamlara ileterek silsile hâlinde birbirlerini kandırmış 

olurlar. 

Kaçak anlatmalarında hükümet adamlarını öldüren kaçaklar, diğer 
hükümet adamlarını kandırmak ve aynı zamanda onlarla alay ederek 

güçlerini göstermek için ele geçirip öldürdükleri hükümet adamlarını 

öldürmediklerine dair yalan haber yollarlar. Kaçak Nebi hikâyesinde 
Ağudu’da Kaçak Nebi, Kinkor Bey’i öldürür. Ancak polis komutanına 

askerlerle Kinkor Bey’i bağışladıklarına dair yalan haber gönderir: 

“–Kardeşler, biz gidiyoruz, polis komutanı Ağudu’da, ona haber 

verin, gelip Kinkor Bey’i götürsün, günahından geçip onu bağışladık.” 
(Yazar, 2008: 621). 

Kaçak hikâyelerinde dini duygularını istismar edip fakir köylülerden 

adak, mal veya mülk alarak onları kandırmaya çalışan din görevlileri 
ile de mücadeleye girildiğini görmek mümkündür. Bu mücadele 

esnasında kaçaklar özellikle halkın içinde din görevlilerine kötü 

muamele etmemeye dikkat ederler. Çünkü köylülerin dini duyguları 
güçlüdür ve kaçaklar din görevlilerine kötü davranan insanlar imajı 

çizerek köylülerin gözünden düşmek istemezler. Kaçak Nebi 

hikâyesinde yalan söyleyerek halkı kandıran ve onlardan adak 

toplayan seyitleri, içki aleminde yakalayan Nebi, halka onların gerçek 
yüzünü gösterir: 

“Onların yanına giderler. Nebi atın dizginini toplayarak der: 

–Bunlar da bizim seyitlerimiz! Hey, bu koyunları nereden çaldınız?
Seyitlerden biri der: 

–Vallahi, biz seyidiz, çalmadık, Şurnuhu’da bize adak olarak verdiler.

–Peki içki, onu da mı adak olarak verdiler?

Seyitler başlarını aşağı eğerler. Hayik: 

–Şüphesiz, onu da Ermeniler adak olarak vermişlerdir diyerek kahkaha

atar.” (Yazar, 2008: 629). 

Yine Kaçak Nebi hikâyesinde Namazalı köyüne gelen Nebi, köylüleri 
kandırmak isteyen seyidin gerçek yüzünü onlara gösterir: 
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“Halkın bir seyidin ayağına kapanıp ağladığını görür. Seyid de onları 

baş demeyip göz demeyip sürekli dövmektedir. Nebi bağırarak der: 

–Hey ahali, ne oldu? 

Adamlar biraz sessizleşir, bir adam ona der: 

–Bu yıl az tahılımız oldu, seyide her zamanki kadar tahıl veremedik. 

Şimdi seyid çok sinirlendi, “tepenin üstüne çıkıp sarığı alacağım, 

göğe yüz çevirip köyü harap ettireceğim” diyor. Biz de gel ne kadar 
tahılımız varsa hepsini al köyümüzü harap etme diye yalvarıyoruz. Razı 

olmuyor. Nebi, sen de minnet et, belki senin sözünü dinler, bunun nefesi 

çok kuvvetlidir. 

Nebi der: 

–Baş üstüne. 

Nebi attan iner, adamları yara yara seyidin yanına gelir. 

–Ağa, adağın az geldi ve köyü harap etmek istiyorsun değil mi? Ağaya 
yol verin diye halka bağırır. 

Halk seyide yol verir. Nebi onu tepenin üzerine çıkarıp der: 

–Sarığını al, göğe yüz çevir, köyü harap et, halkı da ölsün!  

Seyid der: 

–Allah’ın lanetine uğramış melun, benden vazgeç. Öyle bir ah çekerim 

ki parça parça olursun. 

Nebi çok sinirlenir: 

–Hemen sarığını alıp göğe yüz çevir, bakalım köyü dağıtabilecek misin?  

Seyid der: 

–Nebi, benden vazgeç, izin ver bir şekilde geçinelim. Göğe yüz 
çevirmekle köy falan dağılmaz. Bana çok fazla adak versinler diye bu 

sözü söylüyorum.” (Yazar, 2008: 750). 

Kaçak hikâyelerinde hükümet adamlarının emrindeki muhafızlardan 
birçoğu kaçaklarla dosttur. Onlara karşı mücadele etmek istemezler. 

Ancak bazen bu muhafızlar komutanları tarafından yakalanarak zor 

durumda kalırlar. Onlar da bu durumu açıklamak için yalana 
başvururlar. Kaçak Nebi hikâyesinde Nebilerle dost olan muhafız 

Hüseyn, Nebilerle karşılaşınca onunla tokalaşıp sohbet ederken 

yakalanır ve yalan söyler: 
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“Hüseyn, mahallî polis amirinin yanına gelir. Şefi Bey, onun 

belinden tabancasını, omzundan da tüfeğini alarak: 

–Meğer sen muhafız elbisesi giyinmiş bir kaçakmışsın, biz de seni 
tanımıyormuşuz. Babamın başı için seni öldüreceğim deyip onun başına 

dört beş kırbaç vurur. 

Hüseyn yalvarır: 

–Bey, ben ne yapabilirdim ki Nebi önüme çıktı. Eğer tokalaşmasaydım 
beni öldürecekti, ölümden kurtulmak için tokalaştım. Beni öldürme.” 

(Yazar, 2008: 634). 

Yine Kaçak Nebi hikâyesinde muhafız Allahverdi’nin Nebilerle dostça 
konuştuğunu bir casus görüp mahallî polis amiri Cefergulu Bey’e 

söyler. Polis komutanı yaşananları sorunca Allahverdi yalan söyler: 

“Polis komutanı hemen Allahverdi’yi çağırtıp der: 

–Öğrendiğime göre Nebi ile dostluk yapıyor, her haberi ona 
ulaştırıyormuşsun. Allahverdi der: 

–Bey, öyle bir şey yok, fesatların sözüdür. Nebi benim düşmanımdır. 

Her casusun sözüne inanıp da beni bedbaht etme.” (Yazar, 2008: 711). 

Yine Kaçak Nebi hikâyesinde Nebi, kendilerine Selim Bey’in odasına 

girmekte yardım eden Allahverdi’ye, Nebilerin kollarını bağladığı 

yalanını Selim Bey’e söyletir: 

“Nebi, odanın kapısını kilitleyip Selim Bey’i içeride bırakır, 

arkadaşlarının yanına gelip Allahverdi’ye der: 

–Bir saat sonra kapıyı açarsın. Polis komutanına “benim de kollarımı 

bağlamışlardı, köşeden geçen bir adam açtı” dersin.” (Yazar, 2008: 
907). 

Kaçak anlatmalarında hükümet adamlarına haber getiren birçok casus 

vardır. Bu casuslar da kaçaklar tarafından yakalandıklarında, casus 
olmadıkları yönde yalan söylemek zorunda kalırlar. Ya da kaçaklar 

tarafından üzerleri arandığında yanlarında tabanca olmadığına dair 

yalan söylerler. Kaçak Nebi hikâyesinde Erefse’de Nebilerin yerini 
öğrenmek için gelen casus Kerbelayı Mehemmed Bey, casus olmadığı 

yalanını söyler: 

“Nebi der: 

O bir casus, bizim yerimizi öğrendi, hemen onu yakalayıp benim yanıma 
getirin. 
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Mehdi bir yandan, Hayik bir yandan, Memmedtağı bir yandan, Telli 

Gara bir yandan atını sürerek adamı yakalarlar, geri çevirip 

Nebi’nin yanına getirirler. Nebi dikkatle onun yüzüne bakar: 

–O, Kerbelayı Mehemmed Bey’dir. Nasılsın Kerbelayı, hayırdır sen 

kim, burası kim? Yoksa bir hile mi yapıyorsun? 

Kerbelayı Mehemmed, kekeleye kekeleye der: 

–Nebi Bey, Allah bende hile olmasına izin vermesin. Sizi kaçak veya 
eşkıya sandım, bu yüzden geri döndüm.” (Yazar, 2008: 639). 

Yine Kaçak Nebi hikâyesinde Nebilerin Aras’a giderken yolda 

yakaladıkları casus, tabancası olmadığı yalanını söyler: 

“Nebi sorar: 

–Şu an sende tabanca var mı doğruyu söyle.  

Adam der: 

–Nebi, tabanca benim neyime gerek, belime ekmek bağladım, şiş 
duruyor, şüphesiz onu kastediyorsun. 

–Sen ki doğrusunu demediysen başka türlü başlarız. Hey Veli, bunu 

arayın. 

Veli ile Mehdi onu ararlar, elbiselerinin altından iki tabanca ve çok 

miktarda kurşun çıkarırlar.” (Yazar, 2008: 770). 

Kaçak anlatmalarında kaçakları öldürmek için peşlerine düşen kişiler, 
bazen korkarak gruptaki diğer kişilere yalan söyleyerek mücadeleden 

kaçarlar. Kaçak Nebi hikâyesinde Gara Nebi ve Necefgulu, Nebi’yi 

öldürmek için onları ararlar. Nebi ve grubu onları kuşatır. Gara Nebi, 

asker getireceği yalanını söyleyerek kaçar ve Necefgulu’yu kandırır: 

“Gara Nebi, Kaçak Nebi’nin sözlerini duyduğu gibi atın boynunu geri 

çevirir: 

–Necefgulu sen mücadele et, ben gidip asker getireyim, der. Yavaş 
kaçan namerttir. 

–Çabuk dön! 

Kum çiçek açınca o geri dönecektir.” (Yazar, 2008: 672). 

Kaçak anlatmalarında görülen bir diğer yalan türü de kaçakların 

kendilerini öldürmek için gelen kişileri bozguna uğratarak, kendilerini 

öldürmeye gelen kişilerin ağzından üst makamlara mektup yazıp, 
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öldürülmüş oldukları yalanını duyurmalarıdır. Kaçak Nebi hikâyesinde 

Nebi, kendisini öldürmek için gelen Necefgulu’yu öldürür, Gara Nebi 

ise kaçar. Ancak Nebi, onların ağzından Mahallî Polis Komutanı 
Cefergulu Bey’e Nebi’yi öldürdüklerine dair bir mektup yazar: 

“Nebi, polis komutanına bir mektup yazar. Mektupta, “Nebi’yi beş 

arkadaşıyla öldürdük, cesetleri Derelezi Dağı’nda, kalanları da bir 

hafta içinde öldürüp geleceğiz” diye yazar…” (Yazar, 2008: 672). 

Bu şekildeki yalanlarda mektubu götüren kaçaklar da hükümet 

adamlarına ve onların nöbetçilerine yalan söyleyerek mektubu 

ulaştırırlar. Mehdi ile Hayik Nebi’nin mektubunu alarak Cefergulu 
Bey’e yalan söyleyerek iletirler: 

“Mehdi mektubu cebine koyar, Hayik ile ata binip gece yola çıkarlar, 

erkenden Cefergulu Bey’in kapısına varırlar. Mehdi nöbetçiye der: 

–Bizi Gara Nebi ile Necefgulu gönderdiler.

Nöbetçi izin alıp onları bahçede bırakır. Mehdiler attan inerler. 

Hayik atın yanında kalır, Mehdi içeri girer, mektubu polis komutanına 

verip der: 

–Ağa, mektubu Necefgulu ile Gara Nebi gönderdi, kendileri de

Nebi’nin grubundan beş altı kişi kalmış onları öldürüp gelecekler.” 

(Yazar, 2008: 673). 

Hükümet adamları anlatmalarda kendi onurlarını kurtarmak için de 

yalan söylemek zorunda kalırlar. Kaçak Nebi hikâyesinde Nebi, haksız 

yere yakalanıp hapse atılan köylüleri serbest bırakması için Cefergulu 

Bey’in evine gider. Cefergulu Bey, Nebi’nin emri ile hapisteki adamları 
bırakır. Ancak rezil olmamak için yakalanan adamları suçları olmadığı 

için bıraktığı yalanını söyler: 

“Polis Komutanı Cefergulu Bey, Nebi’nin onun evine geldiğini hiç 
kimseye söylemez, her yere “yakalanan adamları suçları olmadığı için 

bıraktım” diyerek söz yayar.” (Yazar, 2008: 679). 

Kaçak anlatmalarında kaçakların peşlerine düştükleri kişilerin 
yakınları, onların yakalanacağı sırada onları ele vermeyerek farklı bir 

yön gösterip yalan söylerler. Kaçak Nebi hikâyesinde Nebi, Gecelan 

köyüne gider. Köyde bulunan Mkrtıç adlı rahipten herkes şikâyet eder. 

Nebi onu yakalamak için dükkânına gittiğinde kardeşi onun sefere 
çıktığı yalanını söyler: 
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“Nebi arkadaşlarını köyün içinde bırakıp, tüfeğini alıp rahip 

Mkrtıç’ın dükkânına doğru gitmeye başlar. Rahip onu gördüğü gibi 

tanır, kaçıp dükkânın arkasında gizlenir, dükkânda kardeşi kalır. Nebi 
dükkâna gelip Mkrtıç’ı sorar, kardeşi onu aldatıp cevap verir: 

–Sefere çıktı.” (Yazar, 2008: 697). 

Yine Nebiler, Paşa Bey’i cezalandırmak için onun Kürdhacı köyündeki 

evine giderler. Paşa Bey bunu duyup kaçar, karısı da Nebilere sefere 
gitti diyerek yalan söyler: 

“Nebi grubu ile doğruca Kürdhacı köyüne gider, arkadaşlarını köyün 

etrafında bırakır, kendisi İsmayıl’ı, Ağahüseyn’i ve Balakişi’yi alıp, 
doğruca Paşa Bey’in kapısına gider. Nebi’nin kapıya geldiğini Paşa 

Bey görür. O, hemen kaçıp içerideki odaya girer, kapısını da sıkıca 

kilitler. Nebiler eve girip çok ararlar, ancak Paşa Bey’i bulamazlar. 

Paşa Bey’i karısına sorarlar. Karısı “sefere çıktı” diye onlara cevap 
verir.” (Yazar, 2008: 720-721). 

Kaçak anlatmalarında kaçaklar dışında kanunsuz işler yapan bir diğer 

grup da hırsızlardır. Hırsızlar, yakalandıklarında yaptıkları şeyleri inkâr 
etmek için yalan söylerler. Kaçak Nebi hikâyesinde İsgender Bey’in 

koyunlarını çalan Hesenalı koyunları çalmadığı yalanını söyler: 

“…Hesenalı, İsgender Bey’in ayağına kapanıp der: 

–Allah kemerini kuşatsın ağa. Ağa, vallahi senin koyunlarından benim 

haberim yok.” (Yazar, 2008: 764). 

Yine hikâyede Nebi’nin atını çalan Hesenalı, atı da çalmadığını söyler: 

“–Hoş günün olsun, ancak Hesenalı söyle bakalım, Boz atı sen mi 
çaldın? Hesenalı der: 

–Nebi ağabey, nasıl yani, Boz atı mı çaldılar? Allah hakkı için haberim 

yoktu.” (Yazar, 2008: 766). 

Kaçak hikâyelerinde halk; yiyecek, içecek temin etme, malzeme 

sağlama, mücadelelerde destek olma gibi kaçaklara birçok hizmette 

bulunur. Bazen bunları yapmaya güçleri yetmez. Bu durumda ağaların, 
beylerin mallarını kullanır ve bir yalan ile onları kandırmayı düşünürler.  

Kaçak Nebi hikâyesinde Divargan’a giden Nebilere ağanın koçlarından 

kesmek isteyen çoban, ağaya canavarların koçları götürdüğü yalanını 

söylemeyi düşünür: 
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“–Mademki bizi kebap yemeye davet etmek istiyorsun, o zaman 

ağanın koçlarından keseceksin ha! 

–O da olur, canavar götürdü derim.” (Yazar, 2008: 783). 

Kaçak anlatmalarında ağaların, beylerin, hükümet adamlarının evli, 

bekâr kadınların namuslarına göz diktikleri, zorla onları kendi eşleri 

yapmak için birçok oyun yaptıkları görülmektedir. Onların bu 

niyetlerini öğrenen kadın kahramanlar, razı oldukları yalanını 
söyleyerek onları öldürerek cezalandırmıştır. Kaçak Nebi hikâyesinde 

Nebi’nin karısı Hecer, namusuna göz diken Ehmed Han’ın oğlu Ağa 

Niyazı’ya onun eşi olmaya razı olduğu yalanını söyleyerek onu öldürür: 

“Hanın oğlu der: 

–Hecer Hanım, seni götürmeye geldim. Sen hanlara, şehzadelere 

layıksın. Ben senin bu kaçağın eşi olmanı reva görmüyorum. 

Hecer yüksek sesle güler: 

–Ah öyle, demek benimle gizlice görüşmeye geldin. Ne iyi, 

kaçaklıktan tamamen bezmiştim, hanzadelerle keyif etmek, hanım gibi 

yaşamak istiyordum, der. 

Ağa Niyazı cesaretlenir: 

–Güzel… Şimdi doğru yolu buldun. Kadın dediğinin yedi kat üzerinde 

oturup kocası ile şakalaşması lazım. Senin gibi bir zavallı, Nebi gibi 
kaçakta ne görsün ki? 

–İzin ver hemen kapıyı açayım, içeriye gir, yüz yüze konuşalım, 

kapının arkasından konuşmak, maşa ile kadın çimdiklemek gibidir, 

diyen Hecer kapıyı açar. Hanın oğlu keyifle içeri girdiği gibi Hecer 
tüfeği onun göğsüne dayar: 

–Domuz, sen beni nasıl bir kadın sanıyorsun? Hemen Azrail gibi canını 

alacağım.” (Yazar, 2008: 788). 

Yine Kaçak Nebi hikâyesinde Balakişi’nin karısı Bahar, kendisini 

karısı yapmak isteyen Esed Ağa’yı kocamın kırkı çıksın karın olurum 

diyerek kandırır: 

“Evet, bu olaydan bir hafta geçer. Bir akşam Esed Ağa yine 

Bahar’ın yanına gider. Bahar ona der: 

–Bana kırk gün müddet ver, kocamın kırkı çıksın. Sonra senin karın 

olurum.” (Yazar, 2008: 806). 
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Kaçak Kerem hikâyesinde İrevan Valisi, âşık olduğu bir kızı zorla elde 

etmek için uğraşır. Kızı ona vermek istemeyen babası ve kızı kurtarmak 

isteyen Kerem, valinin askerlerine yalan söylerler: 

“Adam doğruca evine gider. Aradan bir, iki gün geçer. Valinin iki atlısı 

kapıda görünür. Kaç gündür kızı komşularında saklamışlardır. Adam 

atlıların hangi maksatla geldiklerini anlar, dışarı çıkıp, der: 

–Kızım yakında bir yerde, siz bekleyin, gidip çağırayım.

Adam bu bahane ile Kaçak Kerem’in söylediği yere gitmeye başlar. 

Atlıların gelişini ona haber verir. Kerem atını sürüp hemen köye gelir. 

Valinin adamlarının oturup beklediğini görür. Öne doğru yürüyüp der: 

–Kimi arıyorsunuz?

–Sana ne? İşine bak, yoksa her yanını kırarız.

Kerem bir şey demez. Yavaşça atından inip onların yanına gelir. 

Hançeri çıkarıp ikisine de silahlarını bıraktırır. Birinin el ve kolunu 
bağlayıp yere uzatır. Diğerine der: 

–Git valiye, kızın akrabasının onun götürülmesine izin vermediğini

ve kendisi gelmezse kızı vermeyeceğimi söyle.” (Yazar, 2008: 1139). 

Kadınların namusuna yönelik yaşanan olaylarda kadınlara göz koyan 

hükümet adamları ve onların askerleri, kadınların yakınlarına ya da 

onları kurtarmak isteyen kaçaklara, kadınların o kişilerin artık karısı 
olduğu yalanını söylerler. Kaçak Nebi hikâyesinde Balakişi’ye, 

strajnikler karısı Bahar’ın artık Esed Ağa’nın eşi olduğu yalanını 

söylerler: 

“Stajnikler Balakişi’yi bıraktıktan sonra Balakişi evine gelir, hiç 
kimsenin olmadığını kapılarına da set çekildiğini görür. Karısını ona, 

buna sorar hiçbir haber alamaz. Ona buna haber sorar, ona “karın 

Esed Ağa’yla evlendi” derler, bu da Balakişi’ye çok tesir eder.” 
(Yazar, 2008, 807). 

Yine Esed Ağa, Bahar’ı kurtarmaya gelen Nebi’ye Bahar’ın kendisinin 

karısı olduğu yalanını söyler: 

“Esed Ağa titreye titreye der: 

–Bahar benim karım, onu ne yapacaksın?” (Yazar, 2008: 808).

Kaçak anlatmalarında hükümet adamları, günahı olmayan kişileri kendi 

istekleri üzerine adamlarına öldürtür ve onları öldürmek için bir yalan 
ürettirirler. Kaçak Nebi hikâyesinde mahallî polis amiri, Esed Ağa’nın 
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isteği üzerine, adamlarına Balakişi’yi öldürtmek ister. Adamlarına 

Balakişi kaçarken vurdukları yalanını söylemelerini emreder: 

“Mahallî polis amiri yakın dostlarından olan iki muhafızı çağırıp der: 

–Balakişi adlı bir tutsak var. Bu gece onu Gorus’a hapishaneye 

götürürsünüz. Yolda onu öldürüp, “kaçarken vurduk” dersiniz. 

Elbisesini de bana getirirsiniz.” (Yazar, 2008: 804-805). 

Bu durumda kaçakların dostu olan muhafızlar da diğer muhafızlardan 
emri yerine getirmemelerini, ancak mahallî polis amirine emri yerine 

getirdikleri yalanını söylemelerini isterler. Kaçak Nebi hikâyesinde 

Nebilerin dostu olan muhafız Allahverdi, Balakişi’yi öldürmemelerini 
ama öldürmüş gibi yalan söylemelerini diğer muhafızlara söyler: 

“Allahverdi de onlara katılır. Muhafızlar, mahallî polis amirinin 

emrini gizlice Allahverdi’ye de söylerler. Allahverdi der: 

–Bu, Esed Ağa’nın hilesidir. Bu zavallı, çobandır. Kime ne zararı var? 
Gelin siz böyle yapın, bunun elbisesini alın, bir tavşan falan vurun, 

elbiseyi kana bulayın, götürüp mahallî polis amirine “öldürdük, bu da 

elbisesi” deyip verin.” (Yazar, 2008: 805). 

Kaçak anlatmalarında hükümet adamları kaçakları öldürdüklerine dair 

üst makamlara mektup yazarlar. Kaçak Nebi hikâyesinde Mahmudava 

köyünde Nebilere yenilen polis komutanı, Nebileri yendiğine dair bir 
mektup yazıp üst makamları kandırır: 

“…Zeynelabıdınbeyov çok hilekâr ve yalancı bir adamdır. Bu 

mücadeleden sonra alıp polis komutanına, generale, başkomutana ve 

padişaha, Nebi’nin grubunu öldürüp dağıttığını, kendisinin de yaralı 
kaçtığını, kendi grubundan da yetmiş tane adam kaybettiklerini yazar. 

Onlar da Nebi’nin grubunda dört beş bin adam olduğunu ve onları da 

Zeynelabıdınbeyov’un öldürdüğünü sanırlar.” (Yazar, 2008: 866). 

Yine Kaçak Nebi hikâyesinde Nebi ölünce herkes üst makamlara 

Nebi’yi kendilerinin öldürdüğü yalanını bildirir: 

“Nebi öldürülünce her bölge ve ülkenin generalleri, polis komutanları 
padişaha ve serdara telgraf çekip “Nebi’yi biz öldürdük.” deyip 

padişahtan ve serdardan mükâfat almak isterler. İran valileri 

serdarlara yazar: 

–Nebi bizim askerlerimiz tarafından öldürüldü.  

Nahçıvan Polis komutanı der: 
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–Hayır, Nebi’yi bizim adamlarımız öldürdü.

Zengezur Polis Komutanı Selim Bey der: 

–Herkes yalan söylüyor, Nebi’yi biz öldürdük.

Casuslardan Paşa Bey, Allahverdi Bey ve Kerbelayı Mehemmed gibi 

casuslar der: 

–Hepsi yalan söylüyor, Nebi’yi biz öldürdük, mükâfat da bize verilmeli.

Sohbetin kısası, herkes birbirine girer, yerinden kalkan der: 

–Nebi’yi biz öldürdük.” (Yazar, 2008: 953-954).

Kaçak anlatmalarında kaçaklar, hükümet adamlarına birtakım emirler 

verirler. Hükümet adamları da bu emirlere uyacaklarına dair kaçaklara 
söz verirler. Kaçaklar onların yalan söyleyip söylemediğini sözlerinde 

durup durmadığını takip ederler. Sözlerinde durmayıp yalan 

söyleyenleri cezalandırırlar. Kaçak Nebi hikâyesinde İsmayıl Bey, 

Nebi’ye Sisyan köylülerini bir daha ücretsiz çalıştırmaya 
götürmeyeceği konusunda yalandan söz verir, ancak sözünde durmaz: 

“İsmayıl Bey der: 

–Bey, Allah’tan gizli değil, senden neden gizleyeyim. Ben Sisyan
köylülerini iki aylık ücretsiz çalışmaya götürürüm. Nebi gelip 

‘köylüleri çalışmaya götürme, eğer sonradan gelip götürürsen, evine 

geleceğim’ dedi. İyi dedim. Ancak sonradan gidip Sisyan köylülerini 
ücretsiz çalışmaya götürdüm. Şimdi o benim evime gelmeden bir 

şekilde onu ben öldüreyim diyorum. Onun için senden yardım almaya 

geldim.” (Yazar, 2008: 897). 

Kaçak anlatmalarında kaçakların yakınlarının kaçakların işledikleri 
suçları üzerlerine almak için yalan söyledikleri de görülür. Kaçak 

Süleyman hikâyesinde Gülsüm’ün suçunu polis komutanını ben 

öldürdüm diyerek kardeşi Hesen üzerine alır: 

“Bir altın apoletli asker öne doğru yürüyüp der: 

–Polis amiri ve muhtarı her kim öldürdüyse kendi ayağıyla öne çıksın!

Gülsüm’ün kardeşi Hesen, öne doğru yürüyüp ellerini arkasına 
koyar; “Ağa, ben öldürdüm, cezam neyse verin.” der.” (Yazar, 2008: 

1178). 

Kaçaklar, hikâyelerde eğlenmek istedikleri zaman yanlarına âşıkları 

getirirler. Bu âşıklar da kaçakları ele vermemek için onların yanına 
gittiklerini söyleyemez, yalan söylerler. Gandal Nağı hikâyesinde Nağı 
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ve arkadaşları Kür’ün yakınlarına gelince eğlenmek isterler. O sırada 

yakında bir köyde olan Âşık Mirze’yi düğün ortamından kaçırıp 

getirirler. Eğlenceden sonra onu düğüne geri bırakırlar. Düğün sahibi 
nerede olduğunu sorunca Âşık Mirze eve gittiği yalanını söyler: 

“Düğün sahibi Âşık Mirze’yi görüp der: 

–Sabahtandır halk seni soruyor, neredeydin?

–Hiçbir yere gitmedim, bir evimize gidip geleyim dedim. Gittim, misafir
vardı, sohbete tuttu, biraz geciktim.” (Yazar, 2008, 1218). 

Kaçaklar bazen yakınlarını üzmemek adına da hikâyelerde yalan 

söylerler. Kaçak Yusuf hikâyesinde Medine’yi görüp âşık olan Yusuf, 
derdinin ne olduğunu soran annesine yalan söyler: 

“Onun bu halini gören annesi sorar: 

–Oğul, sana gelen benim yüreğime gelsin. Ne oldu? Neden böyle

düşünüyorsun? 
Yusuf der: 

–Hiç, öylesine.” (Yazar, 2008: 1220).

Sonuç 

Kaçak hikâyelerinde kahramanların farklı farklı gerekçelerle yalan 

söyleyerek kandırma eylemi içinde oldukları görülmektedir. 

Hikâyelerde ağalar, beyler ve mülk sahipleri kendilerine ücretsiz 
çalıştıracak bir adam bulduğunda ve o adamı kaybetmek 

istemediklerinde yalan söyleyerek kandırma unsurlarına başvururlar. 

Köylüler kendilerinin hakkını savunan kaçakları ele vermemek için 

kendi istekleri ya da kaçakların isteği ile diğer kahramanları kandırırlar. 
Kaçaklarla dost olmuş hükümet adamları onlara düşman olan hükümet 

adamlarını aldatmak için kandırma unsurlarını kullanırlar. Kaçaklar; 

kandırmaya hükümet adamlarının bürolarına, evlerine girebilmek, 
beylere, ağalara, hükümet adamlarına korku salmak, onlarla alay etmek, 

onları yakalamak ya da öldürmek için başvururlar. Hükümet adamları 

kendi acizliklerinin üzerini örtmek, kaçakları yakalamak, kaçakları 
halkın gözünden düşürmek, sahip olmak istedikleri kadın ve kızları elde 

etmek, canlarının istediklerini öldürtmek, mal, mülk, makam sahibi 

olmak, kaçakların emirlerini yerine getiriyormuş gibi görünmek için 

kandırırlar. Casuslar; mal, mülk ve makam sahibi olmak, kendi 
canlarını kaçaklardan kurtarmak, casus olduklarını belli etmemek için; 

kaçakları öldürmek için yoldan çıkarılan kişiler, mücadele 

meydanından kaçmak için; kaçakların aradığı bey, ağa, mülk sahibi ve 
hükümet adamlarının yakınları, onları korumak için; hırsızlar 

yaptıklarını inkâr etmek için; kadın kahramanlar namuslarını korumak 

için; kaçaklara malzeme temin eden köylüler mal sahiplerini aldatmak 
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için; kaçakların yakınları kaçakları korumak ve suçlarını üstlenmek 

için; kaçakların yardımını gören kişiler ise kaçakların serbest bırakılıp 

affedilmesi için diğer kahramanları kandırırlar. 

Hikâyelerin başkahramanı olan kaçaklar, diğer kahramanlar gibi 

kandırma unsurlarına başvurmanın yanında fakir köylülerin dini 

duygularının sahte din adamları tarafından sömürülmesine ya da 

namusuna göz dikilen kadınların ve kızların kandırılmasına karşı da 
mücadele verirler.  

Hikâyelerde bir kişinin bir diğerini ya da bir grubu kandırmasının 

yanında özellikle hükümet adamları arasında alt makamların birinin 
söylediği bir yalanın üzerine biraz daha katılarak bir üst makama 

sunulduğu, onların da daha üst makamlara bu yalanları sunduğu ve 

kandırma işleminin aşağıdan yukarıya doğru bir silsile şeklinde 

yürütüldüğü de olmaktadır. Kaçak anlatmalarında yalan söyleyerek 
kandırma işleminin yapılış yolunun ise sözlü, telgrafla veya mektup 

aracılığıyla olduğu görülmektedir. 
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KÜLTÜRÜMÜZ  KELİMELERİMİZ 

Maksut Belen* 

Bir milleti yaşatan, gelenekleri ve binlerce yıl devam eden kültürüdür. 
Kendi milletinden kopan, kendi milletinden, halkından ayrılan kişiler, 

yabancı kültürlere, bağlanır, kendi kültür değerlerinden, edebiyatından 

ve medeniyetinden yüz çevirir. 

Dil ve edebiyat bütün kültür ve medeniyet unsurlarının sahnesidir. 
Kültürün ilk ve temel unsuru dildir. Kültür, varlığını nesilden nesile 

aktarmaya borçludur.  Bu da en başta dille mümkündür. Ne yazık ki 

Türkçemiz, dilimizi, milletimiz ve mazimizden ayrı görenlerin ve 
dilimize yabancı dillerden geçmiş olan kelimeleri atalım, sadeleştirelim 

diyerek uydurma kelimeler yapanların elinde acınacak hâle düşmüştür. 

Bir milletin kültür birliğini sağlamada dil, önemli bir yer tutar. 

Topraklar fethedildiği gibi kültürler ve onların aracı olan kelimeler de 
fethedilirler. Bunun aksi olarak da kültür ihtilallerinde asıl ve 

fethedilmiş kelimeler öldürülür, yok edilirler. Dünyada saf bir dil 

yoktur. Her dil bir diğerinden kelime alış verişinde bulunmuştur. Dünya 
tarihinde dilci ve gramercilerin çabalarıyla bir millet dili icat edilmediği 

bir gerçektir. “Sosyalizm” ve “sosyoloji” kelimeleri Fransızcaya 

girebilmek, kabul edilebilmek için Fransız Akademisi’nin kapısında 
aylarca beklemiştir. Öztürkçe olsun diyerek Türkçemize yapılmış ve 

yapılmakta  olan suikastleri küçümsememek gerekir. Bu suikastlerle biz 

ve neslimiz kültürümüzden koparılmak, neslimizin birbiriyle olan 

bağları kesilmek istenmiştir. Yabancı dilleri okullarımızda ve kurslarda 
öğrenmek için bu kadar emek harcarken, millî kültür ve kaynaklarımıza 

sırt çeviremeyiz; Türkçemizdeki yabancı kelime ve terkipleri atmak 

değil, öğrenmek zorundayız. 

Bugünkü Türkçemizde kelimelerimizin önemli bir kısmı atılmış ve 

yerlerine uydurma kelimeler konularak bütün güzellikleri ifade edecek 

kelime zenginliğinden fakir bırakılmış, dilin fakirleşmesi, daha büyük 
fakirleşme ve kayıplara da sebep olmuştur.  

Her çeşit fikir ve sanat faaliyetlerini, duygu, düşünce ve zevk 

sahalarındaki bilgi ve değerleri ifade eden kültür, bir toplumu, tarihin 

akışı içinde üretip kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi 
özelliklerle farklı kılarak, onun kimliğini meydana getiren  yaşayış ve 

düşünüş tarzıdır. Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan ayıran bir 

özelliğe sahip olduğu hâlde, aynı toplum içindeki fertleri biribiri ile 

* Dr., Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Görevlisi.
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kaynaştırır ve uyumlu hâle getirir. Bu anlamdaki kültürün ne olduğu 

konusunda bugüne kadar yapılan araştırmalar, kültürün bir toplumun 

sosyal yapısını yönlendiren ve o topluma şahsiyet kazandıran 
değerler bütünü olduğu ortak noktasında birleşmiştir. Kültür, bu 

anlamlar dışında bir kimsenin bilgisini, genel bilgi düzeyini göstermek, 

öğretim ve tecrübe yoluyla edinilen yüksek bilgi ve zevk düzeyini, 

yaşayış tarzını anlatmak için de kullanılır. 

Kültür, insanı diğer canlı varlıklardan ayıran, yalnız insana verilmiş 

olan bir özelliktir. Gelişmiş topluluklarda olduğu gibi, ilkel 

toplulukların da kendilerine göre kültürleri olduğu bir gerçektir. Ancak, 
aşiret, boy, kabile gibi millet dışı seviyelerde bulunan toplulukların 

kültür değerleri oluşmuş ve gelişmiş, sosyal şekillenmeyi belirlemiş 

değildir. Millet seviyesinde bulunan toplumlarda, kültür öğeleri farklı 

şekillerde gelişmiş olabilir. Hatta, bu unsurlardan din ve gelenek gibi 
kültür öğelerinin baskın olması, diğer öğelerin zayıf kalması da söz 

konusudur. Bununla birlikte asgari müştereklik  vardır. Kültür değerleri 

gelişip benimsenince millî şuur varlığını gösterir. Bu durumda kültür, 
milleti diğer milletlerden farklı kılan duygu, düşünce ve yaşayış tarzını 

meydana getiren ortak şuur olarak kabul edilebilir. Milletlerin 

gelişmişliği, kültürlerinin gelişmişlik ve zenginliğiyle orantılıdır. Bir 
kültür için önemli olan unsurlar, başka bir kültür için önemsiz olabilir. 

Kültürü, özellikleri açısından  maddî kültür ve manevî kültür olarak 

iki gruba ayırmak da söz konusudur. Toplumun yaşama tarzıyla ilgili 

olanlarını maddî kültür; din, dil, tarih, gelenek ve görenek, ahlâk gibi 
manevî yönü ile ilgili olanlarını manevî kültür olarak sınıflandırmak da 

doğru olur. 

Bir milleti yaşatan, gelenekleri ve binlerce yıl devam eden kültürüdür. 
Millet her neslinde yenilenir, ancak kültürüyle bütün ve devamlıdır. 

Kendi milletinden kopan, kendi milletinden, halkından ayrılan, tiksinen 

kişiler, yabancı kültürlere, çağdaşlık iddiasıyla bağlanır, kendi kültür 
değerlerinden, edebiyatından ve medeniyetinden yüz çevirir. Böylece 

sahte çağdaş, sahte aydın sınıf meydana gelir. Modaya uymak, arada bir 

konsere gitmek ve bale gösterisi yapmak kültürlülük ve çağdaşlık 

değildir.  

Kültür ve medeniyet elemanları edebî eserlerle anlam kazanır ve 

güzelleşirler. Dil ve edebiyat bütün kültür ve medeniyet unsurlarının 

sahnesidir. Türk edebiyatı Türk kültürünün ifadesi ve kapısıdır. Türk 
dili ve edebiyatını inceleyerek Türk kültür ve medeniyetinin asıl ve 

varlığını ortaya koyabiliriz. 

https://www.cokbilgi.com/yazi/medeni-ahlak-ve-kisisel-ahlak-ziya-gokalp/
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“Kültür, insanın doğuşundan itibareniçinde yaşadığı toplumdan aldığı 

etkilerin toplamıdır. Bilgi, inanç, ahlâk ve töre ile ilgili olup tarih 

boyunca fertlerin kazandıkları sosyal edinimleri içine alan manevi 
karmaşadır. Sosyologlar, milletleri millet yapan maddî ve manevî ortak 

değer ve kurumlarının hepsine kültür demişlerdir. 

Dil, insanların düşünce, duygu ve hayallerini anlatmak için 

kullandıkları sese dayanan bir sistemdir. Aynı zamanda sosyal bir 
olgudur. Zamanla öğrenilerek zenginleştirilir. Dil, millet denilen sosyal 

varlığı birleştirir. Onların arasında bir duygu ve fikir akımı sağlar, bu 

akım yazıya geçirildiğinde daha sağlam birbirlik meydana gelir. 
Böylece zaman ve mekan engeli kalkar ve kültür maydana getirdiği 

miras yayılır. Şüphesiz kültürün tek unsuru dil değildir, ama en 

önemlisidir. Çağlar boyu milyonlarca insanın işlemiş olduğu bir 

hazinedir. Heidegger’in dediği gibi “dil, insanın evidir.”(Kaplan, 
1982:28) 

His ve duyularımız bilgilerimizin ilk araçlarıdır. Vücudumuzun olduğu 

gibi her duyu organımızın da ayrı gıdaya ihtiyacı vardır: göz ışık ve 
manzara, dil kelime ve tad, kulak da ses ister… Canlılardan hemen 

tamamının dili vardır ama, bunlardan konuşan sadece insandır. 

Biyolojik  yönünün yanında çoğu zaman, lisan anlamında kullanılan dil, 
istek, duygu ve düşüncelerin aynasıdır. Sosyal bir varlık olan insan 

duygu ve düşüncelerini diğer insanlarla paylaşmaya muhtaçtır. 

Düşünme ile konuşma arasında sıkı bir bağ vardır. İnsanlar arasında 

başarılı olanların çoğu en iyi konuşanlardır. Dil bir anahtardır, düşünce 
hazinesini açar. Kelimesiz düşünürüz, fakat düşüncelerimizi 

kelimelerle ortaya koyarız. “Edebiyat ise dile dayanan bir dil sanatıdır. 

Dil, insanın ve hayatın en canlı parçasıdır. Kelime ile hayat arasındaki 
ilişkiyi dilin kelimeleri kurar. Yazar ise bu kelimelerin yaslandığı büyük 

hayat tecrübesini kelimelerin ses ve manâlarıyla düşünür,  duyar ve 

söyler. Edebiyatın gelişimi sürecinde meydana getirilen eserler, içerik 
ve biçim olarak her zaman doğdukları toplumun kendisine has 

karakteristik özelliklerini taşımıştır. Bu bakımdan yüksek değer taşıyan 

edebiyat eserlerinde o toplumun sözlük zenginliği, duyarlıkları, 

çatışmaları, ortak değerleri ve millî çizgileri yansır.”(Genç, 2008; 
Kaplan, 1982:30-50).  Edebiyat söz ve yazı sanatıdır, dil bu dalda çok 

önemlidir. İnsanın kalp odacığında kaynayan ve çağlayan ilhamlar dil 

vasıtasıyla kelimeler hâlinde ağzından dökülür. 

Kültürün ilk ve temel unsuru dildir. Kültür, varlığını nesilden nesile 

aktarmaya borçludur. Gelenek ve görenekler, dünya görüşü, din, sanat, 
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tarih dil sayesinde nesillere aktarılır. Milletin ve diğer kültür 

unsurlarının oluşmasında etkili olan ve en başta gelen dildir. 

Bir şair duygu ve düşüncelerini kendi milletinin bireylerine ancak 
diliyle ulaştırabilir. Bir yazar, bir bilim adamı, bir devlet adamı ve bir 

filozof topluma görüşlerini dil yoluyla yayabilir. 

Dil, milletler arasında da kültür taşıyabilmektedir. Bir millet başka bir 

milletten bir takım kelimeler alabilir. Her kelime kültüre ait bir unsur 
olduğu için alındığı şekliyle olmasa bile o milletin kültüründen izler 

taşıyacaktır. Kültürün nesilden nesile aktarılması, diğer milletlere tesir 

etmesi, yaşaması ve gelişmesi dil sayesinde mümkündür. 

Kültürün koruyucusu ve taşıyıcısı olan dilleri, milletlerinin ve onların 

mazilerinden ayrı bir varlık olarak görenler, milletlerinin dilleri 

üzerinde söz sahibi olamazlar. Bir milletin tarih boyunca ortaya 

koyduğu eserleri sevmek ve anlamakla diller sevilir. Tarih yalnız 
milletlere değil, millî dillere de karakter verir ve onları olgunlaştırır. 

Ne yazık ki Türkçemiz, yetmiş küsur yıldan beri dilimizi, milletimiz ve 

mazimizden ayrı görenlerin ve: “Diğer dillerden dilimize geçmiş olan 
kelimeleri dilimizden atalım, sadeleştirelim; Eski Türkçe kelimeleri 

canlandıralım” diyerek bunlara ilaveten uydurma kelimeler de 

yapanların elinde acınacak hâle düşmüştür. Yeryüzünde başka dillerden 
kelime almamış saf bir dil mevcut değildir. Her dil bir diğer dilden 

kelime alış verişinde bulunmuştur. Dillerin kelimeleri değil, grameri, 

mimarisi; sesleri, iç ve dış musikisi millîdir. 

Bir milletin kültür birliğini sağlamada dil, önemli bir yer tutar. Kültürler 
de gelişim yaşar. Topraklar fethedildiği gibi kültürler ve onların aracı 

olan kelimeler de fethedilirler. Bunun aksi olarak da kültür ihtilallerinde 

asıl ve fethedilmiş kelimeler öldürülür, yok edilirler. Bunun örnekleri 
demirperde ülkelerinde ve emperyalist ülkelerde her zaman mevcuttur. 

Ülkemizde de bu oyun oynanmıştır. Türk milletini bugün bir millet 

olarak yaşatan temel değerler, devlet, millet, din gibi kurumlar, bunlarla 
ilgili duygu ve düşünceleri öğreten ve nakleden kitaplar, şarkılar, 

türküler, atasözleri, deyimler, nakış gibi işlenmiş günlük dilin 

koruyuculuğunu yaptığı düzen, yıkılmak istenmiş, milletin  asırlardan 

beri kullandığı ve anlamını bildiği binlerce kelime değiştirilmiştir. 

Fransa’da dil üzerinde yaptığı araştırmalarıyla tanınan komünist 

Roland Barthes: “ Konuşma ve yazı dili bir düzenlemedir. Onu düzene 

sokan dilin kanunlarıdır. Her dil bir sınıflandırmadır ve her 
sınıflandırma sıkıcıdır.  Dil bizzat yapısı ile insan düşüncesini çarpıtan 
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bir mahiyeti haizdir. Bütün konuşma ve şekillerini içine alan dil 

müessesesi ne gerici, ne ilericidir, düpedüz faşisttir. 

Bu durumda bizim yapacağımız şey dili bozmaktır. İnsanı baskıdan 
kurtaran bu oyun bozanlık, dilde sürekli devrim, bence edebiyatın ta 

kendisidir.”(Fayolle, 1978:210). 

Kültür ve medeniyetler tarih boyunca oluşur ve gelişir ve her yönüyle 

bir bütündür. Medeniyeti meydana getiren her şey birbirine bağlıdır. 
Edebiyat, musikî, mimarî ve minyatür birbirinden ayrılmaz. Her 

edebiyatta olduğu gibi, Divan edebiyatı da devrinin, yani Osmanlı 

kültürünün en mükemmel göstergesidir. Bir devrin özünü, ruhunu 
anlamak için o devrin edebiyatını bilmek lazımdır. Bir yazı dili ve sanat 

eseri olan Osmanlı Türkçesini, mimari, musiki ve hatta da olduğu gibi, 

Türkler meydana getirmişlerdir. Türkçe, Türk milletinin ortak malı ve 

binlerce yılın netice ve kazanımıdır. Osmanlı Türkçesi on binlerce 
yabancı kelime ve terkiplerle doludur. Türkler, İslâmiyet’i kabul 

ettikten sonra, daha önce var olan İslâm medeniyetini de almışlar, fakat 

onu kendi özelliklerine uyarlamışlardır. Dışardan alınmış olduğu hâlde 
yapısı Türkündür. Türkçeye diğer dillerden girmiş olan her kelimenin 

tarihî ve kültürel değeri vardır. Onlar Türklerin diğer milletlerle olan 

kültür alışverişlerinin tarihî ve kültürel yadigârlarıdır. Ortaya konulan 
eserlerle Osmanlı Türkçesi denilen zengin ve ince “kültür dili” 

meydana gelmiştir. 

“ Mübalâğa etmiyerek ve sırf millî gayret dolayısyle söylemiyerek; 

yabancıların da tasdikıyle diyebiliriz ki, millî lisanımız olan Türkçe, 
dünyanın en güzel lisanı değilse, en güzel lisanlarından biri olduğu 

şüphesizdir. Türkçe’nin sesi davasını bu ölçüde iyi ve örnekler vererek 

kavramış olan Şemseddin Sâmi, Türkçe’nin istiklâli davasını da şu 
sözlerle anlatır:Osmanlı lisanı üç dilden yani Arapça, Farsça ve 

Türkçe’den mürekkeptir demek âdet olmuştur. İlâhî âdete ve tabiata 

aykırı olan bu tabir, ekseriya dil ve edebiyat kitaplarında söylenip 
duruyor. Ne kadar yanlış, ne büyük hatâ! Üç dilden mürekkep bir dil, 

dünyada görülmemiş şey!... 

Hayır hiç de öyle değildir. Her lisan bir lisandır. Kavimler ve ümmetler 

arasında olduğu gibi, diller arasında yakınlık ve  münasebet olup her 
birkaç lisan birzümre teşkil eder. Bizim söylediğimiz lisan, Turan dilleri 

zümresine mensup Türk lisanıdır.Buna birinci dereceden Arabîden, 

ikinci derecede Fârisîden bazı kelime ve tabirler girmiştir. Lâkin bu 
kelimeler ne kadar çok olsa lisanın esasını değiştirmez. Meselâ 

İspanyolca ve Portekizce’de o kadar çok Arapça kelime vardır ki 
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bunların toplamı büyük bir cild teşkil etmiştir. Lâkin mezkur lisanlar, 

Arabî ile falan dilden mürekkeptir, denilmeyip Lâtin zümresine mensup 

müstakil lisanlar addolunur.  

Kezalik, İngilizce’de hemen yarı yarıya Fransızca kelime bulunduğu 

hâlde İngiliz lisanı,Cermen zümresine mensup bir lisan olup 

Fransızca’ya yabancı addolunur. Her lisanın başka dillerden alınmış 

kelimelerine bakılmaz, esası olan, kelimelerin dilbilgisi kaidelerine 
göre çekimlerine, söyleyişlerine bakılır. 

İngilizce, yabancı kelimelere karşı kapılarını en çokaçmış olan bir 

dildir. Kelime hazinesinin % 75 i Lâtin, % 25 i Cermen asıllıdır. Lâtin 
asıllı olanlar, edebî dilde, Cermen asıllı olanlar ise, halk ağzında 

yaşamaktadır.” (Banarlı, 1977:287-290). 

Dünyada saf bir dil yoktur. Her dil diğer bir dilden kelime alış verişinde 

bulunmuştur. İngilizler, İngilizcenin birçok dilden kelime almasından 
memnun bir şekilde: “ İngilizce her dilden kelime almış zengin bir 

dildir.” diye övünürler. Türkçemizden, Sırpçaya 5000, Yunancaya 

3000, Bulgarcaya 5000 civarında, Arnavutçaya üçte bir, diğer dillere de 
zamanında daha birçok kelimeler vermiş, bağışlamışız. Ayrıca kültür 

birliğine sahip olan daha birçok millet kelime alışverişinde 

bulunmuştur. Sadece 7500 kelime Fransızca ve İngilizcede müşterektir. 
İslam kültürüyle yoğurulmuş Arapça ve Türkçede de 10 000 küsur ortak 

kelime vardır. Ancak anlam ve telâffuzlar genellikle farklıdır. Biz 

“üniversite”ye “külliye” demişiz, ama Araplar “camia” kelimesini 

kullanmışlardır; Türkçedeki anlamını hepimizin bildiği “misafir” 
Arapçadır, fakat Araplar “yolcu”ya “misafir” derler.  

“…dünyanın eski, yeni bütün kültür ve medeniyet dillerinde başka 

dillerden alınmış yığın yığın kelime varken, bugün yeni ve ileri bir 
medeniyet çerçevesinde ancak ilerlemek mecburiyetinde olan Türk 

milletinin dilini özleştirme bahanesiyle çorbaya çevirip fakirleştirmek 

hadisesi, hangi ilim ve milliyet mantığıyle izah olunabilir? 

Bu hareket, Türkçeye ve Türk milletine karşı işlenmiş en hafif bir cürüm 

olarak, bir makalede çok doğru söylendiği gibi Dil Donkişotluğu’ndan 

başka birşey değildir.” (Banarlı, 1977:282). 

Şark musikisi en güzel şekil ve ahengini Türkiye’de bulmuş, İslâm, 
Arap yazısı en mükemmel şekil ve harikuladeliğe Müslüman Türk 

hattatlarının kıvrak ve maharetli parmaklarında kavuşmuş, Türkçe Orta 

Asya’da rekaketli, cılız ve kuru hâlde iken, İslâm kültürü sayesinde 
Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesi olarak bestelenip melodileşmiş ve 
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en güzel dil ve sanat meyvelerini vermiştir. Dilde, kelimelerde musiki 

önemlidir ve dilde zevk, ahenk aranır. 

“Her dilde mutlaka millî olması gereken iki temel unsur vardır. Biri o 
dilin sesi’dir. Milletler, hem kendi kelimelerini hem başka dillerden 

aldıklarını, kendi dillerinin musikisine uydurarak kullanırlar. Böyle 

millî bir dil musikisi içinde kullanılan kelimeler, kökleri ister millî ister 

yabancı olsun, mutlaka millî kelimelerdir. 

Meselâ Türk milleti, Acem dilindeki câme-şûy kelimesini almış, çamaşır 

demiş; gûşe kelimesini almış, köşe demiş; şüban kelimesini almış, 

çoban demiş; çehâr-şenbih’e çarşamba pencşen-bih’e Perşembe 
demiş... Yine Türk, Fârisi’ye Yunanca’dan geçme külbe kelimesine 

kulübe demiş, Bizanslılardan aldığı Aya-Nikola’ya İnegöl, 

Adriyanopolis’e Edirne demiştir. 

Çamaşır, köşe, çoban, Çarşamba, Perşembe, kulübe, İnegöl, Edirne 
kelimeleri Türkçe’dir. Çünkü bu kelimelere bu sesi, Türk milleti 

vermiştir. Türkçe’de, Yunanca’dan, İtalyanca’dan, Arapça, Acemce, 

Ermenice ve başka dillerden Türkçeleşmiş, en az 15000 kelime 
yaşamaktadır.” (Banarlı, 1977:284-285)    

Dünya tarihinde dilci ve gramercilerin çabalarıyla bir millet dili icat 

edilmediğini söyleyen Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil: “ Fransız 
Akademisi üç yüz küsur senelik muvaffakiyetli hayatında üç kelime icat 

etmemiştir.” dedikten sonra: “ Ruhiyatçı ruh, tarihçi tarih icat eder mi? 

Hayır dostlarım hayır, hesapçı adet, hendeseci şekil yaratamadığı gibi, 

dilci de dil ve kelime icat edemez. Sadece konuşulan dilin kendi 
bünyesindeki kanunlarını meydana çıkarır, formülleştirir ve tespit eder. 

Dile kelime sokmak, dilden kelime söküp çıkarmak bir dilcinin ve dil 

heyetinin hatta bir dil akademisinin bile işi değildir.” diye devam eder 
(Başgil, 2006:52). 

“Sosyalizm” ve “sosyoloji” kelimeleri Fransızcaya girebilmek, kabul 

edilebilmek için Fransız Akademisi’nin kapısında aylarca beklemiştir. 
“Semaî” dediğimiz, bir esasa bağlı olmayan ve işitmekle öğrenilip 

gelen kurala dayanılarak yapılmış “göz”den “gözel, güzel” gibi 

kelimelere bakılarak her kelimeden bu yolla kelimeler yapılacağını 

düşünüp “öz”den “özel”; “avanak”ta olduğu gibi “olanak, gelenek” 
şeklinde kelimeler yapmaya kalkışan uydurmacılar inkılapçı, yenilikçi 

değil, günlük 500 kelime ile konuşan gericilerdir. Bir tek, “isimden fiil, 

fiilden isim yapma” eki yoktur ki, bir eke bakarak bundan birçok kelime 
yapmaya kalkışılabilsin. Sözünü ettiğimiz, bir çok ek vardır ve her 

kelime semaî kaideye binaen de kendine has ekini alarak kalıplaşmıştır. 
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Kelimeler de anlamca canlıdırlar, bazıları ölür veya dumura uğrarlar. 

Bunlar artık tedavülden kalkmış ölü kelimelerdir. Orta Asya 

topraklarına gömmüş olduğumuz bu gibi kelimeleri diriltmeye 
çalışmanın bir anlam ve faydası yoktur. 

Sonuç olarak, Öztürkçe olsun diyerek Türkçemize yapılmış ve 

yapılmakta  olan suikastleri küçümsememek gerekir. Bu suikastlerle, 

neslimiz kültüründen koparılmak, neslimizin birbiriyle olan bağları 
kesilmek, oğulla baba ve dede anlaşamaz durumda bırakılmak, 

geçmişimiz anlaşılmaz kılınmak istenmiştir. 

Tarih şuuruna sahip olunması ve millî kıymetlerin tanınması, 
Cumhuriyet’ten önceki Türk tarih ve edebiyatının da bilinmesiyle 

mümkündür. Bugünkü Türkçe, kelimelerin önemli bir kısmı atılmış ve 

yerlerine uydurma kelimeler konularak bütün güzellikleri ifade edecek 

kelime zenginliğinden fakir bırakılmış, dilin fakirleşmesi, daha büyük 
fakirleşme ve kayıplara da sebep olmuştur. Yabancı kelimeler, deyimler 

karışmıştır diye eski Türk edebiyatını da yok sayamayız. Bu edebiyat, 

eski Türk kültürünün önemli bir parçası ve vitrinidir. Yabancı dilleri 
okullarımızda ve kurslarda öğrenmek için bu kadar emek harcarken, 

millî kültür ve kaynaklarımıza sırt çeviremeyiz. Türkçemizdeki yabancı 

kelime ve terkipleri atmak değil, öğrenmek zorundayız. Bunu inkar ve 
aksini iddia etmek, büyük bir gaflet ve cahilliktir. 
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ERKEN DÖNEM METİNLERİNDE İMPARATORLUĞUN 

KURULUŞUNA UYGUN KELİME SEÇİMİ 

İ. Hakkı Aksoyak* 

Erken dönem metinlerindeki kelimeler, Osmanlı devletinin kuruluşuna 

paralel olarak bir seçime tabi tutulmuşlardır. Kuruluştan itibaren bir 
grup kelime varlığını korurken bir grup kelime de dilden ayrılmıştır. 

Kelimelerin edebî dilde tutunmaları bütün devlet kurum ve 

kuruluşlarının hatta protokolün yerli yerine oturmasına paraleldir. 
Müelliflerin seçtikleri kelimeleri kimi zaman ses ve ahenk belirlerken 

kimi zaman da bu kelimeler herhangi bir sebepten edebî dilde boy 

gösterememiştir. İmparatorluğun kurulması ve gelişmesi ile dildeki 
kelimeler ya sürekliğini korumuşlar ya da ilerleyen dönemlerde dilden 

ayrılmışlardır. Bu yazıda imparatorluk dilini oluşturan kelimelerden 

bazıları seçilerek kullanım oranlarına göre birtakım değerlendirmeler 

yapılmıştır. 

Osmanlı dönemi yazarları ve şairleri, kendi dönemindeki diğer 

toplumlarla kıyas kabul edilemeyecek kadar nicelik ve nitelik 

bakımından oldukça ileri bir düzeydedir. Son zamanlardaki TEİS (Türk 
Edebiyatı İsimler Sözlüğü) ve TEES (Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü) 

gibi çalışmalarla dönemin şair sayısı yaklaşık 15.000, edebî eser 

sayısının ise 10.000 kadar olduğu tespit edilmiştir. Erken dönem 

metinleri için elbette söz konusu sayılar daha azdır. 13-15. yüzyıl şair 
sayısının 1000; eser sayısının 500 civarında olduğu tahmin edilebilir. 

Osmanlının söz konusu dönemindeki edebî üretim sayıları aynı 

dönemdeki diğer toplumların üretimlerine göre açık ara öndedir. 
Mesnevi ve divanlar göz önüne alındığında özellikle mesnevi nazım 

şekliyle yazılanların mükerrer ifadeler barındırsa da uzunluk 

bakımından belki de bir insanın hayatının uzun bir dönemi içinde 
oluşturulması ancak mümkündür. Makalemizde bazı kelimeleri seçerek 

bu kelimelerin edebî anlamda nereye oturtulduğunu ve açıkçası o 

dönem içinde edebî sayılıp sayılmadığını verilerle de destekleyerek 

açıklamaya çalışacağız. 

İlk seçtiğimiz kelimelerden biri, Türkçe “kemik” kelimesidir. Bu 

kelimenin daha önceki yüzyıllarla birlikte 13-15. yüzyılda da kullanılan 

eş anlamlısı, Türkçe “sünük” kelimesidir. Kelimenin Farsçası 
“üstühân”; Arapçası “azm” şeklindedir. Kelimenin farklı dillerdeki 

biçimleri içinde yazarlar tarafından en çok tercih edileni Farsça 

* Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
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“üstühân” kelimesi olmuştur. O dönem için  şairler, her nedense içinde 

hırıltılı hı sesi ve vav-ı madule denilen okunmayan bir vav olmasına 

karşın bu kelimeyi edebî bir kelime olarak görmüşlerdir. Metinlerde 
“üstühân” kelimesinin “kemik” kelimesine göre kullanılma sayısı 

177’ye 37’dir. Yani bu sayı neredeyse oran bakımından 5’te 1’e karşılık 

gelmektedir.  

Kelimelerden ikincisi, “gözgü” kelimesidir. Bu kelimenin 13-15. 
yüzyılda da kullanılan eş anlamlısı Farsça “âyîne”; Arapçası “mir’ât” 

ve “secencel”dir. Ele alınan eserlerde âyîne 2021; mir’at 453; gözgü 79; 

secencel 6 kez geçmektedir. Bu örnekte de “mir’at” kelimesinin “âyine” 
kelimesinin kullanım sayısının oranı 4’te 1 seviyesindedir. “Gözgü” 

kelimesinin kullanım sayısının 14-16. yüzyıllar arasında 79 iken 17-19. 

yüzyıllar arasında 10 olduğu görülmüş olup 17. yüzyıldan sonra azalma 

gösterdiği tespit edilmiştir. 

“Güyegü-damad; gelin-arûs” kelimeleri de 15-16. yüzyıllarda aynı 

oranlarda dilde yer alırken 16. yüzyıldan sonra ağırlık Farsça “damad” 

kelimesine döner. Hatta Gelibolulu Mustafa Âlî, Mısır’ın âdetlerinini 
anlatırken bu kelimeleri dönüşümlü olarak kullanır. Henüz kelimelerin 

birbirine baskın çıkamadığı örneklerden olması bakımından önemli 

olup Âlî’nin ifadeleri şöyledir:  

Gelin güyegüye müteallik cilve hususıdur ki meselâ bir 

kız ere virilse evvelâ cemiyyet-i sûr-ı zenân olup kınâ gecesi 

didükleri encümen-i şebâne zuhûra gelse lâbüd güyegüyi 

donadup bir kürsî üstine oturdurlar. Âşinâ ve bîgâneden hâzır 

bulınan zenler ve dûşîzeler ve ricâl kısmından âlüfte-i seyr-i 

zenân olan şûrîdeler iki cânibe sâf baglayup otururlar. Badehu 

arûs-ı zînet-menûsı donadurlar Meşşâtalar arz-ı kudret ile 

tezyîn etdikden sonra bal mûmı ile gözlerinün kabaklarını 

berkidürler yani sâire nazar itmeyüp göz açdukda güyegüyi 

görmek hatırasını mukarrer kılur. Fî-nefsi'l-emr arûsa o gice 

gözlerini açsa güyegüden gayrı dizilüp duran nâ-mahremlerün 
birine baksa ölüp gidince ol ayb ile anılması mukarrer ü 

müsellem olur. Pes arûsa müteallik kaç pâre came var ise elbette 

bir bir giydürürler. Zîb ü zînetden sonra damadun karşusına 

getürüler güyegüdür gelini niçe yüzden seyr ide ammâ gelin ol 

mahall-i mecmaa gözi baglu geür gider. Ammâ ki hemân arûs-ı 

nâzenîn dâmâda yakın gelür elindeki debbûs ile urup zîr-dest 

idinmege maksûd idinür. (Tietze 1979: 123) 

Edebî dilde değeri 16. yüzyıldan sonra artan önemli kelimelerden biri 

“feyz”dir. Metinlerde 700 kez geçen bu kelime 15-16. yüzyılda 20 defa 
yer alırken 17-19. yüzyıllar arasındaki metinlerinde 680 defa 



Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı 

673 

kullanılmıştır. İmparatorluk dilinin oluştuğu süreç ile 17. yüzyıldan 

sonra ki dönem karşılaştırıldığında kelimenin kullanım sayısının 20’ye 

680 olduğu görülmektedir. Bu kelime de aruza uygun olmasına ve “f” 
ve “z” gibi sızıcı sesler içermesine rağmen çok da sayılmayabilir. 

Kelimenin pek çok farklı anlamı içermesi, onun kullanım sayısını 

belirleyen bir etkendir, denilebilir. “Feyz” kelimesinin sözlükteki 

anlamlarına baktığımızda  bazı anlamlarını şöyle sayabiliriz: "Allah 
tarafından kula lutfedilen ve ilham yoluyla kalbe gelen şey, bağış, 

bereket, bolluk, coşku, çokluk, gönül rahatlığı, gürlük, huzur, ihsan, 

ilim, irfan, kemal bulma, kerem, lirizm, lütuf, marifet, mutluluk, 
mübarek, nimet, refah, ruha huzur verici, suyun akıp taşması, uğurlu 

tesir, varidat, verimlilik..." 

İmparatorluğun kuruluşundan itibaren bir sel gibi dile giren kelimeler 

özellikle Bâkî’den sonraki zamanlarda tercihler noktasında baskın hâle 
gelmektedir. Bu kırılmanın yaşandığının Ziya Paşa Harabat 

Mukaddimesi’nde Bâkî’yi eleştirdiği beyitle nabzını tutmaktadır. 

Bâkîye sezâ olunsa tayîn 
Tabîr-i müceddid-i nuhustîn 

Ammâ yine bazı köhne tabîr 
Bâkîde ider derûnı tekdir       (Ziya Paşa 1291:8) 

Divan Edebiyatı için genel bir değerlendirme sayılabilecek Harbat 

Mukaddimesi’ndeki Baki’deki “köhne” tabir ifadesi birkaç şeyi 

karşılayabilir. Hayaller, arkaik kelimeler ve arkaik ekler. Ziya Paşa’nın 
ifadesinin tam karşılığı net değildir. Buna rağmen hissettiği Bâkî’nin 

bile bir şekilde eski söyleyişten kurtulamadığıdır.  

Sonuç olarak Divan Edebiyatı ve özellikle erken dönem edebî metinleri, 
bir başka topluma mal edilse büyük bir iltifat kabul edilebilecek 

zenginliktedir. Söz konusu metinlerde kelime tercihleri başlangıçtan 

itibaren bir seçime tabi tutulmuş ve her dönemde tutunan ve 
tutunamayan kelimeler söz konusu olmuştur. Kelimelerin edebî dilde 

varlığını sürdürmesinin en büyük etkeni, imparatorluğun kurulup 

gelişmesi sürecinde kullanılmış olmasıdır. Şairler, yaşadıkları devletin 

içinde bulunduğu şartları ve ihtiyaçları da göz önüne alarak çeşitli 
tercihlerde bulunmuşlardır. Bu tercihler, kelimelerin edebî dilde 

sürekliliğini sağladığı gibi zaman zaman da kelimelerin kullanımının 

azalmasına ve dilden ayrılmalarına neden olmuştur. Örneklerde de 
görüldüğü üzere “üstühân” gibi bugün için ahenksiz ve telaffuzu bile 

rahatsız edebilecek bir kelime, o zamanda edebî dilde kendisine yer 
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bulabilirken Türkçe kelimeler varlığını, ancak hâmilik alanının veya 

devlet protokolünün dışında kalan halk edebiyatı alanında korumaya 

çalışmıştır. Arapça ve Farsça kelimelerin kısalık ve uzunluk özellikleri 
elbette vezne uygunluk açısından bu kelimelere kullanım avantajı 

sağlamaktadır. Bununla birlikte Arapça ve Farsça kelimelerin birden 

fazla anlamda kullanılmaya ve birbirleri arasında ahenk yaratmaya 

elverişli olması, bu kelimelerin divan edebiyatında çoğunlukla tercih 
edilmesini sağlamıştır. 
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DÜZCE’DE MEDRESELİ BİR HATİP VE ŞAİR: 

GÜRCÜ HARUN HOCA 

Ali Ertuğrul* 
Betül Paksoy** 

Giriş 

Göçlerle şekillenmiş olan Düzce’nin bugünkü yapısı büyük oranda 

bulunmuş olduğu konumla alakalıdır. Geçmişte İstanbul’dan çıkıp 
Anadolu’yu kat eden tarihsel yol ağlarından Bağdad ve Tebriz yol 

güzergâhının Düzce üzerinden geçmesi, günümüzde de İstanbul ile 

Ankara’yı birbirine bağlayan yol güzergâhı üzerinde bulunması ve 
Karadeniz’e açılan güzergâhların ana kavşak noktasında yer alması 

Düzce’yi hareket halindeki insanların uğradıkları ve tanıdıkları bir yer 

haline getirmektedir. Geçmişte yerleşmek için tercih edilmeyen ovalık 

araziler, Kırım, Kafkasya ve Balkanlarda kaybedilen topraklardan göç 
eden muhacirleri iskân etmek için uygun bir yer olarak görülünce, 

Düzce de bu göç hareketinden nasibini almıştır.  

93 Harbi (1877-1878) olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşı sonrasında 
Kafkasya’dan Anadolu’ya gerçekleşen göçler neticesi önce 

Adapazarı/Karasu’ya, sonra da Düzce’ye yerleşmiş bir ailenin ferdi 

olarak Harun Ulcay, tahsili ve mesleği dolayısıyla Düzce’nin dinî 
hayatına vaazları ve hitabetiyle katkı sağlamış, yazmış olduğu ve 

seslendirdiği dinî içerikli şiirleriyle edebî hayatına canlılık ve renklilik 

katmıştır. Bu çalışmada torunu Burhan Ulcay’ın anlatımıyla Harun 

Ulcay’ın hayatından söz edilecek, sınırlı bir neşrin dışında henüz bir 
yayına konu olmamış olan elyazısıyla tutulmuş şiir defterleri 

tanıtılacak, edebî kişiliği tanımlanacak ve bazı şiirleri tür ve tarzlarına 

göre değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

1. Hayatı:

1290/1873 yılında Batum’un Gvara köyünde doğan Harun Ulcay’ın 

annesinin ismi Hafize, babasının ismi Süleyman’dır. Hasan, Hüseyin, 
Mahmud, Hatice ve Sunsula adında beş kardeşi daha bulunan Harun 

Ulcay, 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonrasında, 1880 

yılında 7 yaşında iken ailesiyle birlikte Batum’dan hareket ederek 

Osmanlı imparatorluğunun daha güvenli olan iç bölgelerine hicret eder. 
28 hâne olarak kafile halinde Gvara köyünden çıkan muhacirler, 

* Prof. Dr., Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
** Arş. Gör., Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
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muhtemelen dönemin Muhacirîn Komisyonu memurları tarafından 

Adapazarı ili Karasu ilçesinde yer alan Köyyeri köyü arazisine 

yerleştirilirler. Dedesi Harun Ulcay’dan ders almış ve sohbetlerini 
bizzat dinlemiş olan 1930 doğumlu torunu Burhan Ulcay, bu göç 

serüvenine dair şunları nakleder:  

“28 hâne halinde Karasu’ya geldiklerinde, dönemin idaresi 

bunları sivrisineği bol olan Köyyeri köyüne yerleştirir. Karalar 

ve Ortaköy de o sırada yeni kurulmuş. Oradan geçen bir dere 

varmış, alabalık kaynıyormuş. O zamanki idareciler oradaki 

ormanlık alanı göstermişler, buralar sizin demişler. Süleyman 
dede oradan birçok yer tutmuş. Dedem Harun ile Hüseyin adlı 

oğlu burada kalmış. Akrabalardan bir kısmı zamanla buradan 

Çilimli’ye göçmüş, oradan sağa sola dağılmışlar. Süleyman 

dedenin diğer oğlu Hasan da Çilimli’ye yerleşmiş. Mahmud adlı 

kardeşleri ise Samsun’a doğru gitmiş, ama ondan bir daha 

haber alamamışlar.” (Burhan Ulcay). 

Köyyeri köyünde büyüyen Harun Ulcay, 

ilk tahsili için Düzce’ye gelmiş, burada 
Hacı Davud Cami‘inin yanındaki 

medresede eğitim görmüştür. Daha sonra 

daha iyi bir eğitim almak için İstanbul’a 
gitmiş,  Fatih Medresesi’nde tahsiline 

devam etmiştir.  Nitekim 4 Şubat 1905’te 

Fâtih Cami‘i dersi‘âmlarından Batumlu 

Hâfız Abdüllatif Efendi’den icazet alarak 
müderris olmuş ve Gümüş Liyakat 

Madalyası ile taltif edilmiştir. Harun 

Ulcay, muhakkikîn-i ilmiyye payesine sahip olmasına rağmen 
medreseden mezun olduktan sonra resmî bir vazife almamış, köyüne 

dönerek burada kısa bir süre fahrî olarak hatiplik yapmıştır. 1921’de, 

Karasu’nun Kocaali köyünde ahali tarafından yaptırılan 12 sınıflı 
medreseye müderris tayin edilmiş; medrese 1923’te ilmiye medresesine 

dönüştürüldüğünde, medresenin Türkçe dersi öğretmenliği Harun 

Efendi’ye tevdi edilmiştir (BOA, BCA).  

Hayatı boyunca fahrî olarak hatiplik yapan Harun Ulcay, kısa bir 
süreliğine de Düzce’nin Hacıyakup köyündeki medresede talebe 

okutmuştur. Dönemin bir âdeti olarak imam-hatip bulunmayan 

camilerde ahalinin davetiyle Ramazanlarda ve Cuma günleri hatiplik 
yapmış, hatta Ramazan’da vaizlik yapması için Denizli’den talepte 

bulunulması üzerine, birkaç yıl Denizli’de de halka hitap etmiş, vaazları 

halkın teveccühüne mazhar olmuştur. Harun hocanın aldığı medrese 
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eğitimine rağmen resmî bir vazife almayışını ve kendisini bağlayacak 

şekilde bir yerde uzun süre görev yapmamasını, torunu Burhan Ulcay 

onun varlıklı olmasına ve gezmeyi seven kişiliğine bağlamaktadır: 

“Dedem hayatı boyunca resmî vazife almadı. Tabii köyde yer 

çok. Köyün yarısı bizimdi. Dedem kürk giyerdi, yakışıklı 

giyinirdi. Dönemin taksisi olan çok bakımlı bir atı vardı. Dedem 

atla gezerdi. Variyetli olduğu için vazife yapmaya ihtiyacı yoktu. 

Yalnız davet ettiklerinde hatiplik yapar, vaaz ederdi.” (Burhan 

Ulcay). 

Harun Ulcay, 1940’lı yıllarda Köyyeri’ndeki tüm arazilerini satarak 

Düzce’nin Cami‘-i Kebir mahallesine yerleşmiştir. Bu yer 
değişikliğinin sebebi torunu Burhan Ulcay’a göre şudur:  

“1940’lı yıllarda Köyyeri köyünde oğlu henüz çocukken kiraz 

ağacına çıkıyor. Akrabalardan biri bunu görünce kızıyor ve 

“niye çıktın ağaca” diyerek çocuğa bir tokat atıyor. Bunun 

üzerine amcam Mehmet Kerim eve gidip kuş tüfeğini alıyor ve 

kendisine tokat adan akrabamıza ateş edip onu vuruyor. Bundan 

sonra Köyyeri’nde rahatımız bozuluyor. Dedem de oradaki 

yerleri satıp Düzce’ye geliyor. Cami‘-i Kebir’de, Osman 
Öney’in binasının orada, altında dükkânlar olan bir bina satın 

alıp oraya yerleşiyor.” (Burhan Ulcay). 

 

Fotoğraf. En sağdan sola: Kürtzâde Mehmed Efendi, Harun Ulcay, Hendekli Remzi Efendi 

“Dedem üçünün fotoğrafını bir araya getirmiş ve dönemin fotoğrafçısı Adem Bakan’a bu 

fotoğrafı yaptırmıştır.” (Burhan Ulcay) 
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Anadili olan Gürcücenin yanında iyi derecede Arapça bilen Harun 

Ulcay, bu bilgisini sadece hatiplik yaparken kullanmamış, âyet ve hadis 

tercümeleri yapmış ve dinî içerikli kasideler yazmıştır. Ahmed 
Şihâbeddin el-Kalyob’un hikmetli hikâyeler ve kıssalardan oluşan ve 

muhtemelen va‘z u nasihatı sırasında çokça atıfta bulunduğu kitabını 

Arapçadan Türkçeye tercüme etmiştir (Ertuğrul 2019:31). Şiirlerinde 

“Harun” ve “Mehmed” mahlasını kullanan Harun Ulcay, “Mehmed” 
mahlasıyla can dostu Kürtzâde Mehmed Efendi’yi kastetmiştir. 

Temelleri Düzce’deki Hacı Davud Câmi‘i yanındaki medresede ders 

tahsil ederken atılmış olan bu dostluk ömür boyu sürmüştür. 1932 
yılında Düzce müftüsü olarak atanan ve 1951 yılındaki vefatına kadar 

bu vazifesini sürdürmüş olan Kürtzâde Mehmed Efendi1, Harun Ulcay 

ile samimi dost ve sohbet arkadaşı olmuştur. 

Torunu Burhan Ulcay’ın kızı Mücella Ulcay’ın belirttiğine göre Harun 
Ulcay, Rabia hanım (1876-1956) ile evlenmiş ve bu evliliğinden 

Zeynelabidin, Mehmet Kerim, Şuayb, Faika ve Zekiye adında beş 

çocuğu olmuştur. 19 Kasım 1962 tarihinde Düzce’de vefat eden Harun 
Ulcay’ın vefatına dair Tevfik Benekay (Ertuğrul 2019:61) tarafından 

verilen gazete ilanındaki şu satırlar onun halk nezdindeki yeri ve itibarı 

bakımından dikkat çekicidir:  

“19/11/1962 Pazartesi günü memleketimizin nuranî yüzlü ve 

tavrı hareketiyle her zaman hürmet telkin eden ve ömrünü din 

hizmetlerine vakfeden muhterem hocamız Hacı Harun Efendi 

Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Düzceli hemşehrilerimizin 

vefalı omuzları değerli hocalarına son vazifesini yapmak için 

birbirleriyle yarış halinde idiler. Kıymetli hocamız Hacı Harun 

Efendi, bugüne kadar Hakkın rahmetine kavuşan değerli 

hocalarımızın geride kalanları arasındaydı. Diğer 

hocalarımızın gaibubiyetini onun şahsında tesellisini 

bulmaktaydık. O da bize veda edince acılarımız tekrar 

tazelenmiştir. Kendilerini ebediyyen yâde vesile olacak kıymetli 
irşatları her zaman tesellimize medâr olacaktır. Onlar Hakkın 

rahmetinde, bizler de onların hasretinde olarak ruhlarının 

daima şad olmasını Ulu Tanrı’dan temenni ve niyaz etmekteyiz.”   

  

                                                
1 Kürtzâde Mehmed Efendi’nin hayatı için bkz. İrfan Başkurt, “Kürtzade: 

Hayatı, Kişiliği ve Eğitim Anlayışı”, kid: kisbu ilahiyat dergisi, Aralık 2019/2, 

2: 25-50. 
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2. Eserleri

2.1. Şiirler 

Harun Ulcay’ın şiirleri, bizzat kendisi tarafından eski harflerle yazılmış 
beş ayrı defterde yer almaktadır. Bir kısmı müsvedde halinde, bir kısmı 

temize çekilmiş şekilde torunu Burhan Ulcay’ın elinde bulunan bu 

defterler, sınırlı bir neşrin (Ertuğrul 2019) dışında henüz 

yayınlanmamış durumdadır. Bu defterlerde toplam 39 müstakil şiir 
tespit edilmiştir. Defterlerde ekseriyetle aynı şiirler tekrar yazılmış olsa 

bile bu şiirlerde yer yer kelime, mısra ve beyit farklılıkları görülmekte, 

bazen diğer defterlerde olmayan beyit, kıta ya da müstakil şiirlere 
tesadüf olunabilmektedir. Bu bakımdan bu çalışmada A, B, C, D ve E 

olarak isimlendirilen bu defterlerden A, B ve C defterleri Harun 

Ulcay'ın şiirlerinin yazılı olduğu birinci cilt, D ve E defterleri ise ikinci 

cilt olarak tarif ve kabul edilmiştir. Zira D ve E defterlerinde yer alan 
ilk şiirin dışındaki şiirler, diğer defterlerde mevcut değildir. Ayrıca D 

ve E defterindeki şiirler –E defterinde yer alan son şiir hariç- birbirinin 

aynısıdır. Dolayısıyla şairin mevlid türünde yazdığı şiirlerin yer aldığı 
D ve E defterlerini diğerlerinden ayrı tutmak icap etmiştir. Söz konusu 

bu defterlerin fiziki özellikleri ise şu şekildedir: 

1. Defter (A):

162 sayfadan oluşan bu defterde 24 şiir bulunmaktadır. Saman 

kâğıdından mamul olan ve sayfalarda farklı sayıda satır bulunan bu 

defterin dış ölçüleri 230x155, iç ölçüleri 215x130’dur. Diğer defterlere 

nisbetle en hacimli olması yönüyle müellifin asıl nüshası olarak 
görülebilir. Defter, mukavva bir kapakla ciltlidir. Mukavva cildin sırtı 

bezle tamir edilmiştir. Şirazesi vardır. Sayfalar kurşun kalem 

kullanılarak Arap rakamıyla numaralandırılmıştır. Şiirler siyah 
mürekkeple, rik‘a-nesih karışımı bir hatla, okunaklı bir şekilde 

yazılmıştır. Bazı kelimelere hareke konulmuştur. Bazı kelimelerin 

üzerinde de kurşun kalemle düzeltmeler yapılmıştır. Sayfalar kurşun 
kalemle cetvellenmiştir. Bazı sayfalarda rutubet sebebiyle bozulmalar 

mevcuttur. 

Zahriye a’da sonradan tükenmez kalemle muhtemelen başka bir kişi 

tarafından bozuk bir imlayla: “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm- 
6.10.1965- sâhibin hayratı- Molla Hasan Efendi’nin hayrâtı- 

Muhterem Hocam selâm [ve] du‘ânızı beklerim” ifadesi yazılmıştır. 

Zahriye b’de muhtemelen bir çocuk tarafından kurşun kalemle yapılmış 
çizikler vardır. Defterde herhangi bir kopma veya eksiklik mevcut 

değildir. 1. ve 57. yaprak cetvel dışından, 149. yaprak ise sağ üst 
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köşesinden yırtılmıştır. Şiirler 158. sayfada bitmektedir. “Ketebe 

hazâ’l-kitâbü’l-Hâc Hârun bin Süleymân…” şeklinde ketebe kaydı 

düşülmüştür. 159. sayfada “tarîh-i tahrîr” başlığı altında kitabın yazılış 
tarihi hicrî, rûmî ve mîlâdî olarak verilmiştir (10 Şa‘bân 1378 hicrî / 5 

Şubat 1374 Rumî / 18 Şubat 1959 Efrenc). Yine 159. sayfada, hangi 

şiirin hangi sayfa aralığında bulunduğunu gösteren “sayfa numrosu” 

başlıklı bir fihrist mevcuttur. Ancak bu sayfanın sağ alt köşesi yırtıldığı 
için fihristin tamamı okunamamaktadır. Sayfanın kopan kısmı çizgili 

kâğıtla tamir edilmiştir. Defterin 161. ve 162. sayfaları boştur. 

Bu defterde yer alan şiirlerde Harun Ulcay, yakın dostu Kürtzâde 
Mehmed Efendi’ye olan muhabbetini izhar sadedinde “Mehmed” 

mahlasını kullanmıştır. Her şiire besmeleyle başlamış, başlıkları 

sayfanın üst tarafına ortalayacak şekilde cetvel üzerine yazmıştır.  

Başlangıç:  
Yâ İlâhî ecel yasdığına bâşım koyunca 

Mâlı mülkü vârislere koyup sana varınca 

İmânımı eyle sâbit bedenden rûh alınca 
Etmedim yâ Rabbi senden gayrı ma‘bûda secde 

Yâ İlâhî kıl keremler cemâliñ mûcibince 

Son: 
Şefî‘ kıl rûz-i mahşerde Mustafâ 

Tahte’l-livâ’ idelim zevk ü safâ 

2. Defter (B): 
98 sayfadan oluşan bu defterde 13 şiir yer almaktadır. Beyaz çizgili 
yapraklardan oluşan bu defterin dış ölçüleri 165x125, iç ölçüleri 

140x115’dir. Defter, vişne çürüğü rengi mukavva bir kapakla ciltlidir. 

Mukavva cildin sırtı mavi bezle tamir edilmiştir. Satır sayısı çeşitlidir 
ve şirazesi vardır. Sayfalar kırmızı kurşun kalem kullanılarak Arap 

rakamıyla numaralandırılmıştır. Şiirler siyah mürekkeple, rik‘a hattıyla 

okunaklı bir şekilde yazılmıştır. Sütun araları kırmızı kurşun kalemle 
cetvellidir.  

İç ve dış kapakta herhangi bir kayıt yoktur. Bu yüzden defterin ne 

zaman yazıldığı belirsiz kalmıştır. Defterde bir şiir bitip diğer şiire 

geçildiğinde bir sayfalık boşluk bırakılmıştır.  Defterin 22, 46, 54, 58, 
62, 68, 94, 95, 96, 97 ve 98. sayfaları boştur. Şiirler 93. sayfada 

bitmektedir. 89-93. sayfalardaki şiirler siliktir. Defterde 4. sayfaya 

kadarki sayfalarda ikinci kez siyah kurşun kalemle numara verilmiştir.  
69. sayfadan 89. sayfaya kadarki sayfalarda sayfa düzenleme biçimi 

değişmiştir. Bu sayfalarda yalnızca sütun araları değil, satır araları da 
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kırmızı kurşun kalemle cetvellenmiştir. 89-93. sayfalarda ise yine ilk 

sayfalardaki düzene dönülmüştür. 

Harun Ulcay,  A defterindeki şiirlerde kullandığı “Mehmed” mahlasını 
bu defterde “Hârûn” olarak değiştirmiştir. A defterindeki bazı şiirlere 

bu defterde farklı başlıklar vermiştir. 95. sayfaya “fihrist-i kitâb 

gösterir” unvanlı bir fihrist yerleştirmiştir. 

Başlangıç:  
İlâhî ecel yasdığına bâşım koyunca 

Mâlı mülkü vârislere koyup sana varınca 

İmânımı eyle sâbit bedenden rûh alınca 
Etmedim yâ Rabbi senden gayrı ma‘bûda secde 

Yâ İlâhî kıl keremler cemâliñ mûcibince 

Son: 

Umarım vâsiʻ rahmetinden idersin mesrûr Hârûn’ı 
Bağışlarsın habîbüne idersin şâdân-ı derûnı 

3. Defter (C):

248 sayfadan oluşan defterin 113-160. sayfalarında 7 şiir mevcuttur. 
Beyaz çizgili yapraklardan oluşan bu defterin dış ölçüleri 155x100, iç 

ölçüleri 135x100’dür. Defter, mukavva üzeri siyah bez kaplama bir 

kapakla ciltlidir. Sayfaların yalnızca en üstü tükenmez kalemle 
cetvellidir. Sayfalar, günümüz rakamlarıyla tükenmez kalemle 

numaralandırılmıştır. Şiirlerin başladığı 113. sayfadan itibaren 1'den 

başlanarak kırmızı kurşun kalemle yeniden numaralandırma 

yapılmıştır. Şiirler siyah mürekkeple, rik‘a hattıyla harekeli olarak 
yazılmıştır. Yer yer mürekkep bozulmaları vardır. Sütun araları kırmızı 

kurşun kalemle cetvellidir. Bir hatibin el defteri olarak hizmet gördüğü 

anlaşılan defterde, şiirlerin haricinde dualar, âyet ve hadisler, âyet ve 
hadis tefsirleri ve hutbeler de yer almaktadır.  

Başlangıç: 

Ölüme olunmaz çâre iletür seni Gaffâr’a 
Îkâz ol nevm-i gafletten verma gönlüni ağyâra 

Son: 

İçi dışı mutahhardır ârız olmaz hayzıyyetde 

Nûrdan yaratmış Hudâmız yok gölgesi cismiyyetde 
Bu ‘âlemde okuyub yazan fâzıl olur 

Okumayub yazmayan câhil kalur 
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4. Defter (D): 

64 sayfadan oluşan bu defterde mevlid türünde 11 şiir vardır. Beyaz 

çizgisiz yapraklardan oluşan bu defterin dış ölçüleri 165x120, iç 
ölçüleri 135x115’dir. Defter, sarı renkli mukavva bir kapakla ciltlidir. 

Bir miktar yıpranmış olan mukavva cildin sırtı bez kaplamalıdır. 

Sayfaların sol üst köşesi mavi tükenmez kalemle numaralandırılmıştır. 

Sayfalar kırmızı kurşun kalemle cetvellenmiş ve ilk üç sayfa hariç iki 
sütuna ayrılmıştır. Şiirler siyah mürekkeple yazılmış olup ilk sayfa 

hariç sonradan kırmızı kurşun kalemle harekelenmiştir. İlk sayfa ise 

siyah kurşun kalemle harekelidir. Defterin zahriye kısmında veya 
sonunda herhangi bir kayıt, mühür vs. yoktur. Dolayısıyla defterin 

yazım tarihini de tespit etmek mümkün olamamıştır. Şiir başlıkları 

cetvelin üstüne yazılmıştır. Bazı şiirlerde başlık yerine yalnızca 

Besmele kaydedilmiştir.  

Şiirler, defterin 3. sayfasından başlayıp 41. sayfasında son 

bulmaktadır. Defterin 41-64. sayfa aralığı boştur. Ayrıca 4. ve 14. 

sayfalar da boş bırakılmıştır. Diğer defterlere nazaran hacim itibarıyla 
en küçük boyuta sahip olan bu defterde Harun Ulcay’ın A, B ve C 

defterlerinde yer almayan şiirleri de bulunmaktadır. 

Başlangıç: 
Dileriz yâ Rabbi senden göster ruhân-ı Mustafâ 

Eyle kalbimizi mesrûr görmesun cevr-ile cefâ  

Son: 

Göster ânda cemâli bulur mü’minler kelmâli 
Bize de göster yâ Rabbi ol günde hüsn-i ahvâli 

Yâ muhibb-i ‘âşıkîn size derin  

Sevgili Peygambere salavât verin  

5. Defter (E):  

704 sayfadan oluşan defterin 1-60. sayfalarında 12 şiir mevcuttur. 

Beyaz çizgisiz yapraklardan oluşan bu defterin dış ölçüleri 155x100, iç 
ölçüleri 135x100’dür. Defter, mukavva üzeri siyah bez kaplama bir 

kapakla ciltlidir. Sayfalar, günümüz rakamlarıyla tükenmez kalemle 

numaralandırılmıştır. Sayfalar kırmızı kurşun kalemle cetvellenmiş ve 

iki sütuna ayrılmıştır. Şiirler 40. sayfaya kadar siyah mürekkeple, rik‘a 
hattıyla harekeli olarak yazılmıştır. 41-59. sayfalar arasında ise hareke 

kullanılmamıştır. Yer yer mürekkep bozulmaları vardır. Şiir başlıkları 

cetvelin üstüne yazılmıştır. Defterde şiirlerin haricinde dualar, âyet ve 
hadisler, âyet ve hadis tefsirleri de bulunmaktadır.  
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Başlangıç: 

Dileriz yâ Rabbi senden göster ruhân-ı Mustafâ 

Eyle kalbimizi mesrûr görmesun cevr-ile cefâ  

Son: 

Dahi okuyan diñleyen cemâ‘at  

Diler Habîb’inden cidden şefâ‘at 

2.2.  Ahmed Şihâbeddin el-Kalyob’a Ait Arapça Bir Kitabın 

Tercümesi 

Kendi ifadesiyle Harun bin Süleyman Ulcay’ın “mesâil-i şer‘iyyeyi 

beyân” etmek üzere kaleme aldığı 592 sayfadan oluşan büyük boy 
kareli defterin 326-592. sayfaları arasında Ahmed Şihâbeddin el-

Kalyob”a ait Arapça kıssaların ve hikmetli hikâyelerin tercümesi yer 

almaktadır. Defter “Besmele-i Şerîf’in faziletini beyân etmek” ile 

başlamaktadır (2-11). Ardından Fâtiha-i Şerîf tefsiri (12-68) ve Elif-
lâm-mim tefsiri (69-89) gelmekte, sonra da ‘Amme cüzündeki Duhâ 

sûresi ile Mâ‘ûn sûresi arasındaki sûrelerin tefsiri yapılmakta (90-276), 

bunları Kur’ân-ı Kerîm’den seçilmiş bazı âyetlerin tefsiri (278-324) 
takip etmektedir. Besmele ile başlayan Ahmed Şihâbeddin el-Kalyob”a 

ait 151 hikâyenin neredeyse her biri: “Bu bâbda Ahmed Şihâbeddin 

Kalyob şöyle hikâye eder” diyerek başlamakta, kıssadan çıkartılması 
gereken hissenin belirtilmesiyle de son bulmaktadır (326-592).     

2.3.  Âyet ve Hadis Tefsirleri 

Medrese tahsili almış bir hatip olarak Harun Ulcay’a ait âyet ve hadis 

tefsirlerinin yer aldığı 3 müstakil defter daha mevcuttur. Bu defterlerde 
pek çok sûrenin kısmî tefsirleri ya da açıklanması lüzumlu görülen 

âyetlerin veya hadislerin şerhi yapılmıştır. Tefsirlerin yer aldığı 

defterlerin tavsifi, çalışmanın hacmini daha fazla artırmamak için 
burada verilmemiştir. 

3. Edebî Kişiliği

Fâtih Medresesi’nde Batumlu Hâfız Abdüllatif Efendi’den icazet almış 
bir medreseli olarak Harun Ulcay, bu tahsiline uygun olarak kısa süreli 

müderrislik yapmanın dışında resmî bir vazife üstlenmemiş ise de, fahrî 

olarak Ramazan aylarında, kandil ve mevlid gibi mukaddes gün ve 

gecelerde imamlık, hatiplik, vaizlik, müezzinlik ve mevlidhanlık 
yapmış, “Harun Hoca” olarak ismini duyurmuş biridir. Mesleği icrada 

rehber olacak kitapların sınırlı ve kitaba ulaşmanın zor olduğu bir yerde 

ve zamanda Harun Hoca, imam/hatiplik yaparken kendisine lazım 
olacak malumatı derlediği, âyet ve hadis tefsirlerini kaydettiği, muhtelif 
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gün ve gecelerde yapılacak duaları zabtettiği, hatta mevlidlerde ve 

teravihlerde okunacak kasideleri yazdığı defterler oluşturmuş bir nâsih 

ve şâirdir. Sûre ve âyet tefsirleri yapması, hadisleri şerh etmesi, 
şiirlerinde yoğun olarak âyet ve hadislere atıf, telmih ve iktibasta 

bulunması, Ahmet Şehabeddin’e ait Arapça bir eseri tercüme etmesi, 

iyi derecede Arapça bildiğini gösteren işaretlerdir.   

Adının duyulması gibi bir amacı olmayan mütevazı bir şâir olarak 
Harun Hoca, şairlik yönü pek de güçlü olmayan mahallî bir şair olarak 

kalmış, yazdığı şiirleri bizzât okumanın ve seslendirmenin dışında 

kamuyla paylaşmak arzusu içinde olmamıştır. Nitekim şiirlerinde tercih 
ettiği konular ve üslup estetik ve popüler olmaktan uzak, didaktik ve 

nasihat ağırlıklı, dinî içeriklidir. Anlaşıldığı kadarıyla onun bir hatip ve 

vâiz olarak asıl kaygısı halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olmuş, 

bu durum şiirlerine de yansımıştır. Şiirlerinin başlıklarına ve 
içeriklerine bakıldığında, onun iyi bir mevlidhân olduğu görülmekte, 

mevlid türünde yazılmış şiirlerini içeren D ve E defterindeki şiirleri 

bizzat seslendirdiği tahmin edilmektedir. Bu durumda bir mevlidhân 
olarak Ramazan’da teravih namazı sırasında, muhtelif gün ve 

gecelerdeki kandil ve mevlid merasimleri esnasında okumak üzere 

mevlid ve kasideler yazarak ve bunları seslendirerek bilinen ve âşina 
olunan metinlerin dışına çıkıp cemaaitin ilgisini çekmiş ve teveccühünü 

kazanmış olmalıdır.   

Harun Hoca’nın bizzat kendi elyazısıyla kaleme almış olduğu 5 

defterde kayıtlı toplam 39 şiiri bulunmaktadır. Şiirlerine başlıklar 
verirken “kaside, münacat, murabba, muhammes, mevize…” gibi 

Divan şiiri nazım şekillerini ve tür adlarını tercih etmesi, onun klasik 

şiir anlayışını benimsediğini gösterir. Ancak okunduğunda, şiirlerin 
başlıkta ifade edilen nazım şekillerine uygun olmadığı görülür. Örneğin 

şiirlerinin yirmisine kaside adını vermiştir. Ancak şiirler sadece övgü 

konulu olmak ve beyitler (20 şiirden 11’inin) halinde yazılmak 
bakımından kaside olarak adlandırılmaya uygundur. Buna mukabil 

hece ölçüsüyle yazılmak, aa/bb/cc… şeklinde kafiye örgüsüne sahip 

olmak ve dörtlü veya beşli bendler halinde (bazıları) olmak bakımından 

kaside nazım şekline uygun değildir. Muhtemelen Harun Hoca, bu 
şiirleri, belli bir tarzda ahenkli olarak okumak veya okunmak üzere 

kaside olarak isimlendirmiş olmalıdır.  

İfade edildiği üzere Klasik Edebiyat tarzını benimseyen Harun 
Hoca’nın şiirleri, bir başka açıdan Halk Edebiyatı ve Yeni Edebiyat 

tarzlarından izler taşımakta, geleneksel olandan yeniye geçişin 

örneklerini içermektedir. Nitekim umûmiyetle sade bir dille yazılmış 
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olan 39 şiirin tamamı hece ölçüsüyledir ve şiirlerde genellikle 15’li ve 

16’lı hece ölçüsü kullanılmıştır. Zaman zaman hece ölçüsünü 

tutturamadığı mısralar da olmuştur. 26 şiir beyitler halinde yazılmış, 1 
şiir yedili, 7 şiir beşli, 4 şiir dörtlü ve 1 şiir altılı bendlerden oluşmuştur. 

Şiirlerin kafiye örgüsü aa/bb/cc… şeklindedir. Şiirlerin bazılarına 

“besmele” ile başlamıştır. Bazen bir şiirin bendlerindeki son mısralarda 

aynı mısraları tekrarlayarak bazen de bir şiirin bendleri arasında aynı 
beyitin tekrar edildiği nakaratlar ekleyerek ahenkli bir söyleyiş 

oluşturmaya çalışmıştır. 

Harun Hoca’nın şiirlerinde işlediği temalar mesleğine de uygun olarak 

ekseriyetle Allah ın varlığı ve birliği, Allah’a günahlarının affı için 

yakarış ve Hz. Muhammed’den şefaat dileme, Allah’ın büyüklüğünü ve 
günahları affetmede bağışlayıcı olduğunu vurgulama, İslam’ın 

şartlarına uygun bir hayat sürmek, iyi bir kul olmanın önemi, ölüm, 

İslam peygamberi Hz. Muhammed’e övgü, Hz. Muhammed’in 
doğumu, hayatı ve mucizeleri olmuştur. Şiirlerinde zaman zaman 

atasözleri ve deyimler de kullanmıştır.  

Harun Hoca’nın şiirlerinde lehçe ya da ağız farklılıklarından doğan 

telaffuz farklılıklarına da sıkça rastlanmaktadır. Onun bazen “f” yerine 

“p” harfini kullanması (“fırsat” yerine “pursat”), anadili olan 
Gürcüceden kaynaklanıyor olmalıdır.1 Emir kipinin 2. tekil şahsının 

olumsuzunu -men/-man olarak kullanması (“katletmeyin” yerine 

“katletman”) ve bazı kelimeleri farklı telaffuz etmesi (“merdiven” 

yerine “nerduban”) ise, kelimeleri asıl haliyle ve lüğatte geçtiği şekilde 
kullanmak isteğiyle alakalı görünmektedir. 

4. Türlerine/Tarzlarına Göre Şiir Örnekleri

Elifnâme 

Klasik Türk edebiyatında elifnâmeler, harflere dair yapılan söz 

sanatlarından birisidir. Elifnâmelerin tertip özeliklerine göre pekçok 
şekli varsa da genellikle mısra veya beyitlerin başındaki kelimelerin ilk 

harflerinin alfabetik olarak “elif”ten “ye”ye kadar sıralanmasıyla 

düzenlenen manzumelere “Elifnâme” denmiştir (Akkuş 2007:17; Aslan 
2008:158).  

Harun Ulcay, İslam peygamberi Hz. Muhammed’i övmek amacıyla 
yazdığı naat türündeki üç şiirini elifnâme tarzında düzenlemiştir. 

“Kaside-i Medh-i Resûl (Elifbâ-yı Murabba)” (A: 94-100) veya “Hazâ 

Kasîdetü ‘alâ Hurûfi’-l-Hicâ” (B: 15-24) başlıklı,  “Kasîde-i Medh-i 

1 Gürcücede “f” harfi bulunmadığından, “f” harfiyle başlayan kelimeler 

genellikle bu harfe en yakın olan “p” harfiyle telaffuz edilir.   
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Resûl (Elifbâ-yı Müsennâ)” (A:101-104) veya “Kasîde-i Hurûf-ı Hicâ 

Müsennâ” (B: 25-28) unvanlı ve “Kasîde-i Bahr-ı Âhir” (A:104-105) 

veya “Kasîde-i Yâ-yı Muhammes” (B: 29-31)  ya da “Medh-i Resûl 
Kasîde” (C:143-149) isimli bu şiirlerin ilk ikisinde dörtlüklerden 

oluşan bentlerin ilk kelimesi elif’ten ye’ye doğru sıralanır. Elifnâmenin 

farklı bir tarzı olan “Kaside-i Bahr-ı Âhir” unvanlı üçüncü şiir ise 

muhammes nazım şekliyle yazılmış olup şiirin ilk bendlerinin ilk 
kelimelerinin hepsi “ye” harfiyle başlar. 

Kasîde-i Medh-i Resûl 
(Elifbâ-yı Murabba‘) (A: 94-100, B:15-24) 

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm 

Elif   
Allâh yâ Muhammed rahmet gönderdi seni 

Nûr-ı vechin hürmetine mevcûd oldı kevneyni 

Hattâ ki arz u semâvât ins ü cin kamereyni 
Muhtâcım şefâ‘atin eyleme mahrûm beni 

Be 

Bi’llâhi olmasan sen halk olunmazdı cihân 

‘Arş ü kürsi levh u kalem hûr u cennet ü gilmân 
Sana ‘âşık kamu ‘âlem olayım ben de kurbân 

Nûr-ı ‘aynı kıl şefâ‘at yevme yekûmu’l-mizân 

Te 
Ti’llâhi türâb-ı ravza-i pâkın etyabdır ‘arş-ı a‘zamdan 

Ki zîrâ ‘aks etmiş âna mübârek nûr-ı azhardan  

Anınçün almış şeref cihânda kâ’in her yerden 
Amân server beni uyar cihânıñ nevm-i gafletden  

Se 

Süreyyâyı geçmişdir şân-ı şerefin fî’l-eflâk 

Okundı şânuna “levlâke lemmâ halaktü’l-eflâk”  
Görmeden eyledik îmân dikilir münkereyn hâşâk 

Şefâ‘at yâ Resûlu’llâh yevme yünsabu’l-livâk 

Cim 
Cemâlin görmesine bütün kâ’inât ‘âşık 

Cümle ‘âlimler iderler medhuni yâ nûr-ı sâdık 

Kevneynin âfitâbsın bu sözime Kur’ân nâtık 

Muhtâcım şefâ‘atin şefî‘ olmak sana lâyık 

Ha 

Hayâtın ile buldı hayâtı ins ü cân 
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Hayy ü kayyûm semâvâtdan sana gönderdi1 Kur’ân 

Îmân idenlerin böyle şer‘an oldı2 müslümân 

Emân yâ mahbûb-ı ‘âlem umarım derdime dermân 

Hı 

Hudâmız yâ Resûlüllâh sana vermişdir3 cinân 

Havz-ı kevseri bahş itdi içer mü’minlerin deyyân 

Hâtemü’l-enbiyâ oldun buna şâhid oldı Kur’ân 
Hayru’l-verâ kıl şefâ‘at yevme lâ-yenfe‘u’l-ebnân 

Dal 

Dîvân-ı kibriyâda va‘de idüpdir ol Gaffâr 
Vire sana ümmetinden râzı oldığun mikdâr 

Dirîğ buyurma himmetin ricâ iderim hem tekrâr 

Şâfi‘ ol yâ Resûlüllâh Hârûn4 gelince günâhkâr 

Zel 
Zü’l-celâl-i nûr-ı ‘ayn seni mürşid gönderdi 

Enbiyâ-i ‘izâmlardan seni a‘zam eyledi 

Mi‘râc-ı cismânını sana ikrâm eyledi  
Kıl şefâ‘at fahr-ı ‘âlem sana şâfi‘ denildi 

Ra  

Rusul-i ‘izâmların cümlesin sana muhtâc 
Cümle ervâh-ı enbiyâ teşrif etdiğin mi‘râc 

Gelüp istikbâlüne ânlara oldun sertâc 

Fahr-ı âlem kıl şefâ‘at ümmetin sana muhtâc 

… 

La 

Lâ-şekdir seni Allâh okudı “mâ-fevka’l-‘ulâ”5 

Didi şânunda te‘âlâ “kâbe kavseyni ev ednâ” 
Bilâ keyf gösterdi cemâl “fe-sübhânellezi esrâ” 

Emân yâ seyyid-i Âdem şefî‘ ol ol günki ‘usrâ 

Ye 
Yedi kat semâvâtda ism-i şerîfin Ahmed 

Yeryüzünde ins ü cin beyninde ismiñ Muhammed 

Bî-‘aded hamd ü senâ ol hâliku’l-ferdu’s-samed 

Kıldı bizi sana ümmet şâfi‘ ol yevmü’l-meded 

  

                                                
1 göndermişdir (B) 
2 oldılar (B) 
3 verdi (B) 
4 Harûn (B) 
5 mâ-fevka’l-‘ulâ: mâ-fevke’s-semâ (B) 
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Hicviye 
Arapça hecâ’ kökünden türeyen hiciv kelimesi, bir kişiyi şiir veya nesir 

yoluyla yerme anlamına gelir. Edebiyatta da biriyle şiir yoluyla alay 
etme, şiir yoluyla birini gülünç hale koyma, yerme anlamında kullanılır. 

Hicviye ise hiciv sözü veya yazısı, taşlama demek olup çokluk şekli 

olan hicviyyât da hicivle ilgili şiir ve manzumeler anlamındadır. Bu 

yönüyle yergi ve benzeri anlatma biçimlerinden birine ad olmuştur. 
Halk kültüründe taşlama şeklinde ifade edilen tarzın karşılığı olan 

hicviyye, günümüz Türkçesinde yergiye karşılık gelir (Akkuş 

2007:103-104). 

“Beyân-ı Ahvâl-i ʻÂlem” (A: 79-89) adlı şiirinde toplumdaki ahlakî 

yozlaşmayı ağır bir şekilde eleştiren Harun Ulcay’ın sigara içenleri 

hicvettiği “Kasîde-i Zemm-i Duhân (A: 135-145)” adlı şiiri hicviyye 

tarzının güçlü bir örneğidir:   

Kasîde-i Zemm-i Duhân (A: 135-145) 

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm 

Ne ‘acâyib oldı ‘âlem toldırır ağzına duhân 
Eylemiş kalbin içini kapkara gûyâ ki külhân 

 

Sağ ele almış sıgara sol ile yarışur nâre 
Çeker âteşin dumanı melekler tutar firâre 

 

Melekler olur mu‘azzeb ol habîsin dumanından 

İderler nefreti senden ağzındaki duhânından 
 

Kaçırdın çün melekleri gelür şeytânın leşkeri 

Şevişürler senin ile memnûn olurlar her biri 
 

Kalbin gitdikçe kararır za‘îflenür nûr-ı îmân  

Devâm etdikçe bu hâliñ olursun karîn-i şeytân 
 

Olursın şeytânla yoldâş indirmezsin secdeye baş 

Ara sıra mü’minlere atarsın yaramaz bir taş 

 
Çirkin gelür sana tâ‘ât şeytân öyle ider vesvâs 

İder la‘net sana Mevlâ rüsvâ olursın beyne’n-nâs 

 
Bu hâle düşüren seni oldı elündeki duhân 

Kaçırdın çün melekleri ele aldı seni şeytân 
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Yakarsın mâlunı nâre alursın ele sıgara  

İsrâf itme dimedi mi inanmaz mısın Gaffâr’a 

 
Dimedi mi Te‘âlâllah harâm kıldım habâ’isi 

Hayâ etmez misin Hak’dan nedir elinde habîsi 

 

Peyganberin iç dimedi kendisi aslâ içmedi 
Ebû Bekir-i Sıddîk’ın boğazdan hâşâ geçmedi 

 

Yüz otuz üç bin sahâbe yetişdi nûr-ı cihâna 
Mübtelâ olmadı biri habâ’is olan duhâna 

 

İmâm-ı A‘zam yetişdi şüphesiz bid‘atdır didi 

Mübtelâ olan bid‘ata imâmeti mekrûh didi  
 

Bunca muhaddisîn geldi husûsan merhûm Buhârî  

Almadı eline tütün kaldı habîsden firâri 
 

Yetişdi Müslim Tirmîzî etdiler dînde beyânı  

Evsâfları gâyet güzel içmediler ol duhânı  
 

Mübtedi‘i men‘ eylemek lâzım iken ‘ulemâya  

Ânlar düşdiler evvelâ şürb-i duhânın sevdâya 

 
Ebû Su‘ûd’ın zamânı şurb-i duhân idi harâm  

Geldi ulaşdı bugüne fukahâdan bize kelâm  

 
Birgivî merhûm yetişdi âteş oluben tutuşdı 

İçmen duhânı harâmdır fetvâyı verüp duruşdı 

… 

Frenkden çıkdı ve tutdı cihânı 

Anaruz göresin içen ânı  

 

Ne âdemler âna meftûn olmuşdur 
Özün ‘âkil sanup mecnûndur 

 

Şol eve içinde ki duhân içilür 
Müslümânlar içinde ol ev seçilür 
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Görürsin ki lüle fincân elinde  

Gûyâ sâkin olmış Yemen ilinde 

 
Çıkar bu dem duhân burnundan ânın 

Gören sanur yandı yüreği ânın 

 

Çıkarttırır cehennemde burnından 
Çıkar gök gök duhân ânın feminden 

 

Sanarsın ki içen yanıyor ânın 
Bağırsaklar ve kalb-i bedenin 

 

Kudret devesi taşır ölüsini 

Frenkistan’da bulur kendüsini 
 

Ki lüle ağzına alup ider pub 

İçmez dimeden on kerre pub pub  
 

Güler şeytân bakup ol hey’etine 

Temâşâ etdirir zürriyetine 
 

Der âdemoğlanları görün temîzi 

Ki hiçe sarf eder ‘ömr-i ‘azîzi 

 
Üşürdüm cümlesin gök gök duhâna 

Nice gark etdim anları ‘ısyâna 

 
Göğerdir dişini veya karardır 

İliği kurudır veya sarardır 

 
Çü tab‘ı hâr veya habîsdir ânun 

Ölüm gibi dündürir tende cânun 

 

İçer şunlar ki kalbin alur gaflet  
Bürüye yüzi îmânını gaflet 

 

Çü âfeti geçip gelür inlemekler 
Sayıklamak gibi söz söylemekler 

 

Bedeni süst oluben başı ağırır 

Yetişdirin lüle deyü çağırır 
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Gösterir dâ’imâ şurb içün rızâ  

Başına gelecekdir dürlü kazâ 

 
Bunu Müslümânlar terk etmek gerek 

Çünkü bunu işlemişdir kavm-ı Frenk 

 

Dîni bâtıl olanların ‘âdâtı  
Kerîh görür işlemeyi sâdâtı 

Mevlid 
Doğum, doğum yeri ve doğum zamanı anlamına gelen mevlid kelimesi 
Arapça velâdet (doğmak) kelimesinden türetilmiştir. Bir terim olarak 

da İslam peygamberinin doğumunu anlatmak ve doğumunu kutlamak 

üzere yazılmış manzum eserlere mevlid adı verilmiştir. Bu bakımdan 

bestelenmiş mevlid metinlerini okuyanlara mevlidhân (mevlid okuyan) 
denmiştir. Anlaşılacağı üzere mevlid, esas olarak Hz. Muhammed ve 

çevresinde gelişen olaylarla ilgili olmakla birlikte, zamanla bazı 

toplumsal merasimleri tanımlamak için de kullanılmaya başlamış ve 
doğum kutlaması, doğum olaylarının anlatıldığı menkıbe, tören, doğum 

ziyafeti ve bayram gibi anlamlarda kullanılır olmuştur (Akkuş 

2007:156).  

Davet edildiği mevlidlerde mevlidhânlık1 yapan Harun Hoca, bu 

merasimlerde Süleyman Çelebî’nin Vesîletü’n-Necât adlı meşhur 

“Mevlid”inin yanında muhtemelen kendi yazmış olduğu mevlid 

türündeki şiirlerini de okumuştur. Mevlid türündeki bu şiirler 
defterlerde şu sayfa aralıklarında yer almaktadır: Mevlid-i Nebevî’niñ 

Okunmasınıñ Fazlını Beyân (D ve E: 15-16), Mevʻize-i Hasene (D: 17-

19) / Mevlûde Şürûʻ İtmeden Evvel Okunacak Mevʻize-i Hasene (E: 17-
19), Hazâ Bidâyetü Mevlidü’n-Nebî ʿAleyhi’s-Selâm (D ve E: 20-25), 

Bidâyetü Mevlîdü’n-Nebî Salla’llâhu ʻAleyhi ve Sellem (D: 26-29) / 

Hazâ Bidâyeti Mevlûdü’n-nebî Salla’llâhi ʻAleyhi ve Sellem (E:26-29), 
Resûl-i Ekrem Toğdığında Okunacak Merhabâ (D: 30) / Resûl-i Ekrem 

                                                
1 Harun Hoca’nın mevlidhânlık yaptığı şu şiirlerinden anlaşılmaktadır: Mevlûd 

Şerbeti İçilecek Zamân Kasîde (A: 146-147) / Mevlûd Şerbeti Kasîdesi (C: 

133-133), Mevlûd Du‘âsının Sonunda Okunacak Münâcât (A: 148-149), 
Mevʻize-i Hasene (D: 17-19)/ Mevlûde Şürûʻ İtmeden Evvel Okunacak 

Mevʻize-i Hasene (E: 17-19), Mevlid-i Nebevî’niñ Okunmasınıñ Fazlını 

Beyân (D ve E: 15-16).  
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Toğdığında Okunacak Kasîde-i Merhabâ (E:30), Baʻde’l-Vilâdet Zâhir 

Olan Muʻcizât-ı Beyân (D:31-35 ve E: 31-33)1.   

Bidâyet-i Mevlîdü’n-Nebî Salla’llâhu ʻAleyhi ve Sellem 
(D: 26-29, E: 26-29) 

 

Âmine Hatun Muhammed ânası 

Ol sadefden toğdı ol dürdânesi 
 

Çünki ʻAbdullâh’dan oldı hâmile 

Nûr-ı Ahmed âna oldı vâsıl  
 

Mâh-ı Receb ol ki Cumʻa güniñ 

Gicesinde rahme düşdi zemîniñ 

 
Ol gice emr eyledi Rabb-i Mennân  

Açın Cennet-i Firdevs’i yâ Rıdvân 

 
Açdılar ol gice cennet ebvâbı 

Saçdılar misk-i ʻanber bî-hisâbı 

 
Hûr u gılmân birbiriyle müjdeler 

Rahme düşdi bu gice şems ü kamer 

 

Dünyâya gelmesi oldukça yakın 
Berekâtla toldı dünyâ bil yakîn 

 

Ol Rebîʻü’l-evvel ayın nicesi 
On ikinci gice isneyn gicesi 

 

Didi gördim ol habîbiñ anası 
Bir ʻaceb nûr kim güneş pervânesi 

 

Berk urup çıkdı evimden nâgehân 

Göklere dek nûr ile toldı cihân 
 

Üç ʻâlem dahi dikildi üç yere 

Her birisi ideyim nerden nire 

                                                
1Bu şiirin D defterinde s. 34’ten sonraki kısmı, E defterinde başka bir şiir 

olarak kabul edilmiş ve yeni bir başlık (Anasından Ṭoġdıkdan Soñra Görülen 

Hâriku’l-‘âde Beyân (E: 34-35)) verilmiştir.  
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Mağrib ü maşrıkda ikisi ânıñ 

Biri üstine dikildi Kaʻbe’niñ 

Bildim ânlardan ki ol halkıñ begi 

Kim yakın oldı cihâna gelmegi 

İndiler gökden melekler sâf sâf 
Kaʻbe gibi kıldılar evim tavâf 

Kalmışdım bu saltanata hayrân 

Geldi üç hûrî bana oldı ʻayân 

Çevre yanıma gelüp oturdılar 

Mustafâ’yı birbirine müjdeler 

Bu senin oğlıñ gibi kadr-i hamîl 

Bir anaya virmemişdir ol Halîl 

Toğacak senden ol nûr-ı ilâhî 

Yüksek olacak be-gâyetde câhî 

Toğmadı dünyâda böyle ʻâlî-şân 

Halk olalı arş u kürs ü ins ü cân 

Ulu devlet buldın ey dildâre sen 
Toğısardır senden ol halk-ı hasen 

Bu gelen bildirecek Rabbü’s-semâ 
Yerde gökde olacak adı nümâ 

Risâlet ânda bulısar diyü tamâm 
Olacakdır cümle ʻâleme imâm  

Hâtemin nebiyyin de nûr-ı şânına 

Cümle ʻâlem ʻâşıkdır cemâline 

Bu gelen ʻilm-i ledün sultânîdir 

Bu gelen tevhîd-i ʻirfân kânıdır 

Vasfını bu resme tertîb itdiler 

Ol mübârek nûrı terğîb itdiler 
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Âmine ider çü vâkit oldı temâm 

Kim vücûda gele ol hayrü’l-enâm 

 
Susadım gâyet harâretden katı  

Sundılar câm tolısı şerbeti 

 

Kardan ak idi vü hem soğuk idi 
Lezzeti dahi şekerde yok idi 

İçdim ânı oldı vücûdım nûra gark 

İdemedim kendimi nûrdan fark 
 

Geldi melek kuş sûretinde meyân 

Arkamı sığadı kuvvetle hemân 

 
Toğdı ol sâʻatde ol sultân-ı dîn 

Nûra gark oldı semâvât ü zemîn 

 
Müjde olsun buna ümmet olana 

Girecekdir bilâ-hisâb cinâna 

 
Salavât idin bu ʻâlî sultâna 

İrmek isterseñiz hûr u gılmâna 

 

Yâ muhibbî ʻâşıkın size derin  
Sevgüli peyganbere salât verin 

Mi‘racnâme/Mi‘raciye 

Yukarıya çıkma anlamındaki ‘uruc sözcüğünden türetilmiş olan 
“mi‘rac” kelimesi, çıkacak yer, merdiven ve göğe çıkma anlamlarına 

gelir. Terim olarak Hz. Muhammed’in Recep ayında göğe çıktığı 

geceye verilen addır. Bu geceye “leyle-i mi’râc”, “leyletü’l-isrâ” gibi 
isimler de verilir. Edebiyatta, manevî âlemlere geçiş mucizesini konu 

edinen manzûm ve mensûr türdeki dinî metinlere “mi‘racnâme” denilir 

(Akkuş 2007:159-160).  

Dinî musikînin en tanınmış formları arasında yer alan mi‘raciyeler de 
câmi ve tekkelerde seslendirilmiş, bilhassa Mevlevîlerde ve 

mevlevîhânelerde büyük ilgi görmüştür. Mi‘rac kandilinin ertesi günü 

câmilerde ve tekkelerde Hz. Peygamberin göğe çıkışını anlatan 
metinler okunur, mevlid serbeti veya şekeri yerine de süt dağıtılırdı 

(Akkuş 2007: 160). Muhtemelen Harun Hoca da, Ramazan ayında,  

Mi‘raç ya da Mevlid kandillerinde davetli veya davetsiz olarak iştirak 
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ettiği merasimlerde günün ya da gecenin anlam ve ehemmiyetine dair 

yapmış olduğu sohbetler sırasında cemaatin dağılan ilgisini yeniden 

toparlamak, sohbetin ağır havasını hafifletmek ve merasimi 
zenginleştirmek amacıyla yazmış olduğu konuyla ilgili şiirlerini 

seslendirmekteydi. Besteli olarak belli bir ahenkle söylemiş olabileceği 

Mi‘rac mucizesini konu alan şiirlerinden biri şudur:   

 

Baʻde’n-Nübüvvet Miʻrâcın Hülâsâsı Beyân (D: 38-41, E: 38-40) 

Turfetü’l-ʻayn vardı Kudüs’e oldı ervâha imâm 

Cümle ervâh-ı enbiyâ ânda bi’t-tamâm 
 

Nûrdan nerdubân kurdular çıkdı semâ üstine 

Gördi nice beyyinâtı vâsıl oldı dostına 

 
Bütün gök ehli melekler tebrîk itdi miʻrâcı 

Yandı sebʻ-i semâvâtda şol muhabbet sirâcı 

 
ʻArş ü kürsi levh ü kalem itdiler iftihârı 

Hamd ü senâ olsun Hakk’a gördik nûr-ı envârı 

 
Sidre-i müntehâda iken geldi refref yanına 

Aldı gitdi fevke’l-ʻalâ ulaşdı sultânına 

 

"Üdnü üdnü yâ Muhammed" didi Rabbü’l-ʻâlemîn 
Cihân-ı sitteden ʻârî ʻarz eyledi cemâlin 

 

Diledi ânda Mustafâ ümmet-i Hak’dan pür-safâ 
Bağışladı âna ümmet olanları elfen elfâ 

 

Hakka dâ’im niyâzında iderdi dilek ümmeti 
Hamd ü senâlar bî-ʻaded bulduñ ʻazm-i devleti 

 

ʻÂşık olmaklık yaraşır nûr-ı cihân Mustafâ’ya 

Hattâ ʻâşık âna Allâh okudı ânı semâya 
 

Sübhâne’llezi esrâ delîl oldı miʻrâcına  

Kâbe kevseyn ev ednâ delâlet ider tâcına 
 

Kaldırdı dünyâ ʻazâbı mâdem geldi bu dünyâya 

Emin oldı dünyâ ehli tâ ecel-i müsemmâya 
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Nice sevmeyesin ânı çün olur cânlar cânı 

Olmasa ol olmaz idi vücûda kevn ü mekânı 

 
Mâdihi Allâh olunca kul nice medh idebilür 

Yazdığımız hüsn-i evsâf deñizden bir katre olur 

 

Yâ İlâhî kulun Hârun sever cândan Mustafâ’yı 
Dünyâ uhrâda Rabbenâ çekdirme âna cefâyı 

 

Dahi okuyan dinleyen muhibbî ʻâşık ümmeti 
Eyle iskân civârında göster cemâl-i devleti 

 

Anamıza babamıza eyle ihsân yâ Rabbenâ 

Aʻmâl defterleri elde geldikde ʻâlî dîvâna 
 

Dahi cümle müʻmînleri eyle mağfiret ânları 

Sevdiler çün Mustafâ’yı dahi ânıñ sünnetleri 
 

Mevlüd okudan kullara eyle nazar cemâl ile 

Cennet-i Firdevs içinde eyle iskân kemâl ile 
 

Ebeveynine nazar kıl bahr-i rahmetinden yâ Rabbi 

Eyleme rûz-ı mahşerde cürümleriyle muʻazzeb  

 
Sen ki settâru’l-ʻuyûbsın eyleme rusvâ-yı ʻâlem 

Şol gün ki kan ağlar gözim başı açık sana yalvaram 

 
Sen ki gaffâru’z-zünûbsın kulun Hârûn diler gufrân 

Gelür cürüm ile ol günde Hârûn İbni Süleymân 

 
Dahi anamı Hafîze eyle cinânıñ hâtûnı  

Bi-hakkı âyât-ı Kur’ân ve hakkı seb‘ü’l-mesânî 

 

Bunda hatm oldı bu kelâm cemâʻate olsun selâm  
Şol günde ki kavlen selâm buyurur Hâlıkü’l-enâm 

 

Gösterür ânda cemâli bulur mü’minler kemâli 
Bize de göster yâ Rabbi ol günde hüsn-i ahvâli 

 

Yâ muhibbî ʻâşıkın size derin  

Sevgüli Peyganbere salât verin 
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Münacât 

Terim olarak münacât, birinin kulağına bir şey söyleme, fısıldama; 

Allah’a gizlice yalvarma, yakarma, dua etme anlamlarına gelir. 
Edebiyatta da Allah’a yakarış, yalvarma, af dileme ve dua içerikli 

metinler münacât adını alır. Bu tür metinler içinde kulun güçsüzlüğü ve 

yetersizliği karşısında yaratıcının mutlak güç sahibi oluşu ve üstünlüğü 

vurgulanır (Akkuş 2007:173-174). 

Harun Hoca aslında hemen hemen bütün şiirlerinde münacât tarzını 

kullanır. Ancak bazı şiirlerine özellikle “münacât” başlığını vermeyi 

tercih ederek şiirini Allah’a yakarmak amacıyla yazdığını belirtmek 
istemiştir. Bazen de Hz. Muhammed’den şafaat talebinde bulunduğu 

“münacât” başlıklı şiirler yazmıştır. Başlığında münacât kelimesi 

bulunan şiirleri şunlardır: Kasîde-i Münâcât-ı Mehmed (A 23-24) / 

Münâcât-ı Hârûnî (B: 89-90), Münâcât-ı Mehmed (A:39-44), Kasîde-i 
Münâcât-ı Muhammed (A: 106-110) / Başlıksız (D: 1-3) / Rûh-ı 

Resûlullâh İlhâk Olmak Niyetiyle Evvelâ İşbu Kasîde Okunup Her 

Beytiñ ‘Akabinde Salavât Getürile (E: 1-2), Kasîde-i Münâcât-ı

Muhammed (A: 110-114) / Kasîde-i Münâcât (B: 47-53), Kasîde-i 
Medh-i Resûl ma‘a’l-Münâcât (A: 116-118, B:55-57), Kasîde-i 

Münâcât-ı Mehmedî (A: 133-134) / Münâcât-ı Hârûnî (B: 121-123). 

Münâcât-ı Hârûnî  (A: 23-24, B: 89-90) 

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm 
15’li 

Yâ İlâhî kapuna geldim1 tökerim gözyaşı 

Kabre kondığım zamân eyle îmânım yoldaşı 

Münker Nekîr melekleri gelüp ider su’âli 

Sen âsân eyle cevâbım ol günde Zü’l-celâli2 

Yevm-i mahşer kurulunca cem‘ olur cümle insân 

Öyle haber verdi bize hâlık iden3 ins ü cân 

Tartılur sevâbla günâh âşikâre ey ulu 

Eyleme yâ Rab ol gün kulun Hârûn4 kayğulu 

1 gelüp (B) 
2 Cemâli (B) 
3 hâlık iden: hâlıku’l- (B) 
4 Mehmed (A) 
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Her kişi etdiğini bulur kimseye olmaz cezâ1 

Mutî‘ olanlara cennet ‘âsiye nâr-ı lezâ2 

 
Nefse şeytâna uyup işledim yâ Rab hatâ3 

Ma‘zûren geldim kapuna eyle yâ Rab ‘atâ 

 

Rahmetiñ artık koma ‘âsî kulundan yâ Celîl 
‘Afv eyle bu kulun Hârûn’ı4 eyleme ol gün zelîl 

 

Gerçi ‘isyân eyledimse olmuşum yâ Rab nedîm 
Kapundan red olmamışdır bir ehad yâ Ze’l-kadîm 

 

Garîk-i ‘ısyânım yâ Rab muhtâcınım ‘afvınıñ 

‘Afvından mahrûm kalursa n’ola hâli kulunın5 
 

Dünyâ uhrâda ‘azîz kıl bu fakîri Rabbenâ 

Bağışla cümle hatâsı secde kılmışdır sana 
 

Tapmadım gayrı nesneye secde kılmadım aslâ 

Ancak ol ulu zâtuna iderim sücûd u salâ 
 

Yâ İlâhî eyle meded kim halâyık ağlaşa 

Cümle ‘âlem dehşetinden hayrân oluben şaşa 

 
‘Afva mazhar eyle yâ Rab ol Habîbin hürmeti 

Sıdk-ıle îmân eyledim oldun ânın ümmeti   

 
Ol iki cihân serveri Hazret-i Fahr-ı Cihân 

Hürmetine âzâd eyle ‘usâtı ehl-i îmân 

 
Vâlideynimize ihsân eyle ol gün yâ Hüdâ6 

Rahmet-i bahrından kılma ânları yâ Rab cüdâ 

 

 

                                                
1 zulûm(B) 
2 Müjde olsun şol kişiye Hak ana dise kulum (B) 
3 Nefse şeytâna uyup yâ Rab işledim hatâ (B) 
4 Mehmed’i (A)  
5 Mehmed’in (A) 
6 Vâlideynimize ihsân eyle yâ Rab ol günda (A)  
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Rahmeten li’l-‘âlemîn gönderdin cümle ‘âleme 

Dünyâda ve uhrâda şâfi‘dir her bir âdeme1 

Yokdur rahmetine gâye2 yâ Rahîm yâ Rahmân 

Hissemend et bu fakîr rahmetünden yâ Deyyân3 

Şol gün ânda kulun Hârûn4 baş açık yalın ayak 
Ağlayup ider nidâ5 yâ Kerîm der6 bana bak 

Kabûl idersen nidâyı eylesen yâ Râb kerem 
Kalmaya kulun Hârûn’da aslâ o günde elem7 

Yâ şefâ‘at ider ise ol Habîbiñ muhterem 

Görmeye kulun kasâvet cennete basdım kadem8 

Eyleme yâ Râb mahrûm kulun Hârûn’ı kapundan9 

Hissemend et bu fakîri göster bana cemâlünden 

Umarım ol yüce Hak’dan kabûl ide ricâmı 

Kavuşdıra ol Habîb’e dünyâ gözüyle encâmı 

Na‘at 

Na‘at, kelime olarak, bir kimsede bulunan güzel şeyleri vasfetmek, bir 

şeyi methederek anlatmak, bir kimseyi överek niteliklerini mübalağalı 

olarak belirtmek anlamlarına gelir. Edebiyatta ise Hz. Muhammed’in 
vasıflarını överek anlatan şiirlere denir (Aça 2012: 399). Bu yönüyle 

na‘atler, Peygambere karşı duyulan muhabbet ve hürmeti işleyen, Hz. 

Muhammed’in peygamberliğini, mucizelerini, hicretini, yaşadığı 
sıkıntıları ele alan, mi‘racı ve şefaati gibi mucizevî durumlarını konu 

edinen metinlerdir (Akkuş 2007:181).  

Hz. Muhammed’e olan muhabbetini ve hürmetini yazdığı pek çok 
mısrada dışa vuran Harun Hoca, müstakil olarak na‘at türünde de pek 

1 Dünyâda ve uhrâda oldı şâfi‘ her âdeme (B) 
2 gâyet (B) 
3 Mennân (B) 
4 Mehmed (A) 
5 nidâyı (B) 
6 der: - (B) 
7 Kalmaya bu kulunda zerre kadar derd ü gam (A) 
8 Görmeye kulun kasâvet gidere derd ü gam (B) 
9 bu kulunı kapundan:  kulun Hârûn bâbından (B) 
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çok şiir kaleme almıştır. Bir bakıma onun Mevlid ve Mi‘raciyye 

türlerindeki şiirilerini de yazmış olduğu na‘atlerin bir alt başlığı olarak 

kabul etmek gerekir. Na‘at türünde yazdığı şiirlerinde şefaatnâme 
tarzını kullanan Harun Hoca’nın bu şiirlerini, onun Hz. Muhammed’e 

duyduğu sevginin bir yansıması olarak görmek mümkündür. Bunun 

yanında onun aynı zamanda iyi bir mevlidhân olduğu dikkate alınırsa, 

mevlid merasimlerinde bilinen metinlerin haricinde kendisine ait 
metinleri de seslendirme isteği içinde olduğu ve bu amaçla na‘at 

türünde şiirler kaleme aldığı da söylenebilir.  

Harun Hoca tarafından yazılan na‘at türündeki şiirlerin başlıkları 
şunlardır: Kasîde-i Medh-i Resûl (Elifbâ-yı Murabba‘) (A: 94-100) / 

Hazâ Kasîdetü ‘alâ Hurûfü’-l-Hicâ (B: 15-24), Kasîde-i Medh-i Resûl 

(Elifbâ-yı Müsennâ) (A: 101-102) / Kasîde-i Hurûf-ı Hicâ Müsennâ (B: 

25-28), Kasîde-i Bahr-ı Âhir (A: 104-105) / Kasîde-i Yâ-yı Muhammes 
(B: 29-31) / Medh-i Resûl Kasîde (C: 143-149), Kasîde-i Münâcât-ı 

Muhammed (A: 106-109) / Kasîde-i Mustafâ (B: 41-45) / Başlıksız (D: 

1-3) / Rûh-ı Resûlullâh İlhâk Olmak Niyetiyle Evvelâ İşbu Kasîde 

Okunup Her Beytiñ ‘Akabinde Salavât Getürile (E:1-2), Kasîde-i 

Medh-i Resûl (A: 122-130) / Ravza-i Mutahhara[da] Okunacak Kasîde 

(B: 33-40), Mevlûd  Şerbeti İçilecek Zamân Kasîde  (A: 146-147) / 

Mevlûd Şerbet Kasîdesi (C: 131-133), Mevlûd Du‘âsınıñ Sonunda 

Okunacak Münâcât (A: 148-149), Başlıksız (D: 5-10) / Resûlüllâh 
Rûhânı Yaradılışı Beyân (E: 3-9), Mevlid-i Nebevî’niñ Okunmasınıñ 

Fazlını Beyân (D:1 5-16, E: 15-16)), Mevʻize-i Hasene (D ve E:17-19), 

Hazâ Bidâyet-i Mevlidü’n-Nebî ʿAleyhi’s-Selâm (D ve E: 20-25), 
Bidâyet-i Mevlidü’n-Nebî Salla’llâhu ̒ Aleyhi ve-Sellem (D ve E:26-29), 

Resûl-i Ekrem Toğdığında Okunacak Merhabâ (D ve E: 30), Baʻde’l-

Vilâdet Zâhir Olan Muʻcizât-ı Beyân (D: 31-35 ve E:31-33), Baʻde’n-

Nübüvvet Zâhir Olan Muʻcizât-ı Beyân (D ve E: 36-37), Baʻde’n-
Nübüvvet Miʻracın Hülâsâsı Beyân (D:38-41, E: 38-40). 

Kasîde-i Medh-i Resûl1  (A: 122-130, B:33-40) 

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm 
Geldim ravza-i pâkine revâ kıl hâcetimi sen  

Hâceti ‘arz idenleri seversin cân [u] dilden sen 

Hulku pek ‘azîm didi Kur’ân’da Hâlıku’l-hasen 
Sen ol Ahmed-i Mahmûd-ı Muhammed-i Mustafâ’sın sen 

 

  

                                                
1 Ravza-i Mutahhara[da] Okunacak Kasîde (B) 
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Havz-ı kevser ile müjde olunan enbiyâsın sen 

Âyât-ı Kur’ânı ile mü’eyyed resûlisin sen 

Rûz-i kıyâmete değin mü’eyyed mansûrsın sen 
Sen ol Ahmed-i Mahmûd-ı Muhammed-i Mustafâ’sın sen 

 

Yaratmazdım bu cihânı “levlâke” olmayaydın sen 

Şânında söylenen hâkdan Resûl-i Müctebâsın sen  
Mâ-tekaddem mâ-teahhare mağfiretle mübeşşer sen 

Sen ol Ahmed-i Mahmûd-ı Muhammed-i Mustafâ’sın sen 

 
Leylen Mescid-i Haram’dan Aksâ’ya yürüyensin sen 

Aksâ-yı Mescid içinde ervâhın muktedâsın sen 

Cemî‘-i kâinâtının mefharı mahlûkısın sen 

Sen ol Ahmed-i Mahmûd-ı Muhammed-i Mustafâ’sın sen 
 

Nûrdan ma‘mûl nerdubânla semâya inandansun sen 

Bütün seb‘ semâvâtı verâya bırakandansın sen 
Sidre-i müntehâ üzre ayağı basandansın sen  

Sen ol Ahmed-i Mahmûd-ı Muhammed-i Mustafâ’sın sen 

 
Cebrâil kaldı sidrede yürüdün refref ile sen 

Cihât-ı sitteden ‘ârî ulaşdın yüce Hakk’a sen 

Udnu udnu yâ Muhammed denilen sevgülisin sen 

Sen ol Ahmed-i Mahmûd-ı Muhammed-i Mustafâ’sın sen 
 

Çıkup kürsinin üstüne levhi görenlerdensin sen 

Kalb-i kâlıbıyla anda cemâl görendensin sen 
Kâbe kavseyn ev ednâ şânunda söylenensin sen 

Sen ol Ahmed-i Mahmûd-ı Muhammed-i Mustafâ’sın sen 

 
Kalbü’l-kalbi fu’âdiyle tayrân idendensin sen 

Mâ kezebe’l-fuâd-ıyla mevsûfî nebiyyisin sen 

Fe-evhâ mâ evhâ kavlî sırrıyla mazharısın sen 

Sen ol Ahmed-i Mahmûd-ı Muhammed-i Mustafâ’sın sen 
 

‘Arş u kürsi semâvâtı cümle a‘zam-ı âyâtı 

Tolaşdın ravza-i cennâtı gördün aksâ-yı gâyâtı 
Geçdin bütün hicâbâtı keşf oldı cümle cihânı 

Sen ol Ahmed-i Mahmûd-ı Muhammed-i Mustafâ’sın sen 
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‘Arz-ı cemâl edince Hak diledin za‘îf ümmeti 

Kabûl buyurdu hâcâtı1 verdi dâreynde rif‘ati 

Cennete evvelâ girüp geyensin tâc u hil‘ati 
Sen ol Ahmed-i Mahmûd-ı Muhammed-i Mustafâ’sın sen 

 

Livâü’l-hamd sancağıyla idersin sen mübâhâtı 

Cemî‘-i enbiyâ gelür olunca mahşer sa‘âti 
Verir şefâ‘at-i ‘uzmâ kabul edici hâcâtı 

Sen ol Ahmed-i Mahmûd-ı Muhammed-i Mustafâ’sın sen 

Nasihatnâme/Pendnâme 
 “Öğüt” anlamına gelen “nasihat” ya da “pend” sözcüklerinin yanına 

“mektup” ve “kitap” manasına gelen “nâme” sözcüğünün eklenmesiyle 

oluşan nasihatnâme, bir tür olarak din, ahlak, toplumsal hayat, türlü 

meslekler ve idareye dair tavsiyeleri veya iyi ve başarılı bir insan 
olmaya ve hayatta karşılaşılabilecek muhtemel sıkıntıları aşmaya dair 

öğütleri içeren metinlere verilen isimdir. Şekil ve içerik olarak 

Beydeba’nın Kelile ve Dimne’sinden etkilenmiş olan nasihatnâmeler, 
İslamî temellere dayalı ahlakî davranış ilkelerini özlü ifadeler halinde 

muhataplarına aktarmak amacıyla yazılmışlardır (Akkuş 2007:188). 

Şiirlerini yazarken edebî bir kaygı taşımadığı hissedilen Harun Hoca, 
vâizlik ve hatiplik mesleğini icra ederken “din, nasihattir” hadisini de 

dikkate alarak halka tavsiye ve nasihatlarda bulunmakta ve muhtemelen 

bunları türlü söz sanatlarından ve şiirlerden istifade ederek 

sunmaktaydı. Nitekim insanların İslamî kurallara göre dünyada nasıl bir 
hayat yaşamaları gerektiğini anlatan bir vâiz ve hatibin düşünce ve 

hayal dünyasını görmemize imkân tanıyan şiirleri de neredeyse tümüyle 

nasihatnâme tarzındadır. Onun yazmış olduğu “nasihat” başlıklı şu 
şiirleri ise nasihat vermek niyetinin açık bir izharı olmalıdır: Kasîde-i 

Nasîhat-ı İhvân (A:25-38, B: 82-88), Kasîde-i Nasîhat-ı İhvân (A: 57-

78) / Nasîhat-i İhvân Kasîdesi (B: 69-76), Kasîde-i Nasîhat (A:90-93) / 
Başlıksız (C:15-24), Hâzâ Kasîde-i Îkâz (A:119-122) / Dem-i Dünyâ 

Kasîdesi (B:63-67) / Başlıksız (C:113-119), Kasîde-i Tenbîh (A:131-

132) / Başlıksız (C:159-160), Başlıksız (A: 150-155) / Kasîde-i Nasîhat 

(C: 151-160). 

  

                                                
1 buyurdu hâcâtı (A): etdi hâcâtunı (B) 
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Kasîde-i Nasîhat-i İhvân1 (A: 57-78, B: 69-93) 

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm 

Bismillâh başladım nasîhate 
Nasîhatle bulur vuslat Hazret’e 

Nasîhatle bulur cenânlar cilâ 

Gider gaflet gelür kalbe incilâ 

Dîn nasîhatle tutar dedi Resûl 

Kulak ver bu söze ey gâfil oğul 
Sakın Hâlıkuna kılma ‘isyânı 

Sevindirme oğul mel’ûn şeytânı 

‘Akabinde tevbe kılmazsan ânı 
Defterinde bulursın mahşer güni 

Olursın mahcûb dîvân-ı ‘âlîde 
Kan ağlasan olmaz zerre fâ’ide 

Küçük büyük deme günâhdan sakın 
Varma yolına şeytânıñ pek yakın2 

Küçük deyü etme tahkîr günâhı 

Bulursın defteründe lâ-tenâhî 

Beş3 haslet var4 eder sağîre kebîr 

İşler isen sevinerek ol5 sağîr 

Yâhûd âşikâr6 işlersen lemem 

Eder ol sağîreyi Hudâ ‘izam 

Yâhûd ısrâr edersen sağîreye 

Isrâr ile7 nakl olur kebîreye 

1 B defterindeki başlık farklıdır ancak okunaklı değildir. 
2 Varma şeytân yolına oğul bakın (B) 
3 Birkaç (B) 
4 var: - (B) 
5 Birinci mesrūren işlersen (B) 
6 âşikâr: âşikâre (B) 
7 Isrârınla (B) 
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İnsân olan her işi işlersen 

Dâreynde1 eyler Mevlâ2 ânı ahsen 

 
Gençliğinde eyle tâ‘ati kesîr  

İhtiyarlıkda olur işin3 ‘asîr 

 

Giderse gençliğin gelmez yâ fetâ 
Edersin vâ4 feraktâ vâ feraktâ 

 

Zâyi‘ etmezsen gençliğin zamânı 
Bulursun envâ‘-ı derde dermânı 

 

Dünyâ uhrâda bulursun ‘izzeti 

Etdiğiçün gençliğinde tâ‘atı 
 

Alma elüne çalğı âletleri 

Toplama başuna şeytân leşkeri 
 

Dilin alışdırma kizb ü gıybete  

Tâlib isen cennet ile ni‘mete 
 

Bakma gözünle haram olan yere  

Ayağunla gitme5 her kötü yere 

Ramazâniye 
Hicrî takvimin dokuzuncu ayı olan Ramazan ayı, oruç ve oruçla ilgili 

iftar, sahur ve teravih gibi ibâdet ve uygulamaları, Kadir gecesi gibi 

mukaddes bir geceyi içermesi sebebiyle edebî metinlere de konu olmuş 
özel bir aydır. Ramazan ayı ve bu ay içerisinde yapılan türlü ameller 

şairlerin muhayyilelerini zorlamış ve bir edebî tür olarak ramazaniye 

veya ramazannâmeler oluşmuştur. Ramazannâmeler, Ramazan ayına 
giriş vesilesiyle kaleme alınmış kutlama metinleri olarak 

düzenlenmişlerdir (Akkuş 2007:212). 

Hayatı hakkında bilgiler verilirken de temas edildiği üzere Harun 

Hoca’nın Ramazan aylarında vaizlik yaptığı, hatta Denizli’den gelen 

                                                
1 Kevneynde (B) 
2 Allâh (B) 
3 yesîr (B) 
4 çok (B) 
5 gitme: gitme dahi (B) 
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vaizlik teklifi dolayısıyla birkaç yıl Ramazan ayında Denizli’ye vaizlik 

yapmaya gittiği bilinmektedir. Muhtemelen Ramazan aylarında yapmış 

olduğu sohbetlerini süslemek, hitabetinin tesirini arttırmak ve cemaatin 
dinî hislerini ve duygu dünyasını harekete geçirmek maksadıyla 

Ramazan’ın başında ve sonunda okunmak üzere “Şehr-i Ramazân 

Merhabâsı” (A: 156-157, C: 135-138) ve  “Şehr-i Ramazân Elvedâ‘” 

(C: 139-142) adlı iki Ramazaniye türünde şiir kaleme almıştır. 

Şehr-i Ramazân Merhabâsı  (A: 156-157, C: 135-138) 

Bi-hamdillah tulû‘ itdi mübârek şehr-i sıyâmı 

Gark oldı bahr-ı gufrâna havâssı ve gerek ‘âmmı 
Bu şehr-i hayr-ı eyyâmın içinde1 bulunur nâmı 

Şefî‘ ol yâ şehr-i gufrân şefî‘ kıldı seni Sübhân2 

Merhabâ yâ şehr-i rahmet şehr-i gufrân3 merhabâ 

 
Bu şehri tutan mü’minler bulur cennet ile rıdvân 

Geyerler hülle-i cennet iderler her yanı seyrân 

Cennet-i ‘aden içinde gösterir cemâli Rahmân 
Şefî‘ ol yâ şehr-i gufrân şefî‘ kıldı seni Sübhân 

Merhabâ yâ şehr-i Ramazân şehr-i sultân merhabâ4 

 
Bu şehre hürmet idenler ânlardır mağfûr gidenler 

Cennet-i Firdevs içinde salınup zevkı idenler 

Ol Muhammed Mustafâ’nın havz-ı kevserden içenler 

Şefî‘ ol yâ şehr-i gufrân hıdmetin ikmâl idenler5 
Merhabâ yâ şehr-i bereket şehr-i gufrân merhabâ 

 

Bu ay ayların sultânı öyle didi kerem kânı 
Kıl namâzı tut orucı oku ol nûr-ı Kur’ân’ı  

Tazarru‘ kıl niyâz ile tevbe kıl cümle ‘isyânı 

Şefî‘ ol yâ şehr-i sıyâm kesmezem senden gûmânı6 
Merhabâ yâ şehr-i ni‘met şehr-i bereket merhabâ 

 

Bu ayda mağfiret olur evvelce etdiğin ‘isyân 

                                                
1 halk içre (C) 
2 Bu mısra A defterinde yoktur, C defterinde bulunmaktadır. 
3 Ramazân (C) 
4 Bu mısra A defterinde yoktur, C defterinde bulunmaktadır. 
5 Şefî‘ ol yâ şehr-i Gufrân şefî‘ kıldı seni Sübhân (C) 
6 Şefî‘ ol yâ şehr-i Gufrân şefî‘ kıldı seni Sübhân (C) 
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Açılur gök kapuları saçar rahmetini Sübhân 

‘Afv ider nice bin kişi iftâr vaktinde ol Mennân 

Şefî‘ ol yâ şehr-i gufrân mîzânım gelince noksân1 
Merhabâ yâ şehr-i rahmet şehr-i ni‘met merhabâ 

 

Bu ayda inmişdir Kur’ân olur her derdüne dermân 

Cemî‘-i kütüb içinde mu‘azzam eyledi Deyyân 
Bildirdi dîn-i İslâm’ı nesh etdi sâir edyân 

Şefî‘ ol yâ şehr-i gufrân öyle haber verdi Kur’ân2 

Merhabâ yâ şehr-i rahmet şehr-i bereket merhabâ 
 

Hadîsinde buyurmışdur cihânıñ fahr-ı kâ’inât 

Dört sınıf efrâd-ı nâssa müştâkdır cennet[-i] ‘âliyât 

Birisi okuyan Kur’ân dahî hıfz ider kelimât  
Üçünci doyuran açı dahî sâimîn [ü] sâimât 

Merhabâ yâ şehr-i ni‘met şehr-i bereket merhabâ 

 
İlâhî iderim niyâz mağfiretünden ver biraz 

Gerçi ‘ısyân etdim ise sanadır kıldığım namâz 

Rûz u şeb etdiğim secde du‘âda etdiğim âvâz 
Merhabâ yâ şehr-i ni‘met şehr-i bereket merhabâ3 

 

Şehr-i Ramazân Elvedâ‘  (C: 139-142) 

Bu mâh-ı enveriñ bedri yakdı yüregimi sadrı 
Yüzini tutdı firâka ‘aceb bildik mi kadri 

Gidersin yüce dergâha yâd eyle bende-i fakrı 

Ki mihmân oldığım ahşam toldıra nûr ile kabri 
Elvedâ‘ yâ şehr-i gufrân şehr-i Ramazân elvedâ‘ 

 

Sen oldun ey mâh-ı enver bâde-i gufrân-ı ‘isyân 
Senin her bir sa‘âtinde ‘afv olur nice bin insân 

Seni rızâ iden kişi buldı Cennet ile Rıdvân 

Niyâzım sana oldur ki şâfi‘ ol ey mâh-ı gufrân 

Elvedâ‘ yâ şehr-i gufrân şehr-i Ramazân elvedâ‘ 
 

Sana hürmet iden kula verilür nûrîyle hûrî 

Ki gözler görmemiş misli bu dünyâda biri 

                                                
1 Şefî‘ ol yâ şehr-i Gufrân şefî‘ kıldı seni Sübhân (C) 
2 Şefî‘ ol yâ şehr-i Gufrân şefî‘ kıldı seni Sübhân (C) 
3 Şefî‘ ol yâ şehr-i Gufrân şefî‘ kıldı seni Sübhân (C) 
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Sermedî ni‘metlere gark ider dâ’imâ sürûrı 

Recâ-i bendei oldur ki setr it cümle kusûrı 

Elvedâ‘ yâ şehr-i gufrân şehr-i Ramazân elvedâ‘ 

Cenâb-ı Hâliku’l-eflâk seni bize verdi rahmet 

Seni hak bilüp tutanlar dünyâ uhrâ buldı devlet 

Dînine vü îmânına gelür son nefesde kuvvet 
Recâ-i bendei oldur idesin mahşerde şefkat 

Elvedâ‘ yâ şehr-i gufrân şehr-i Ramazân elvedâ‘ 

Cân ile sevmişim seni mest oldı burc-ı bedeni 

Mezc oldı kan ile hubbın yakdı vücudımın etini 

Yok tahammülin firâka bırakup gidiyorsun beni 

Varırsan yüce Hazret’e taleb [it] Tengri’den beni 
Elvedâ‘ yâ şehr-i gufrân şehr-i Ramazân elvedâ‘ 

Ne çâre takdîr-i Hudâ budur aylar gelür gider 
Ve illâ mâh-ı mübârek zihâbın kim arzû ider 

Firâk-ı nâr-ı hasretin cism-i cânımı nerm ider 

Recâ-i bendei oldur ki zamân elbet devr ider 
Elvedâ‘ yâ şehr-i gufrân şehr-i Ramazân elvedâ‘ 

Lisânım ‘âcizdir ey mâh senin medh u senâsından 

Yetmez ma‘lûmâtım benim idem beyân ‘ulâsından 
Olmuşum gûyâ ki sekrân senin ‘aşkın sevdâsından 

Şâfi‘ ol rûz-ı mahşerde kurtar bizi belâsından 

Elvedâ‘ yâ şehr-i gufrân şehr-i Ramazân elvedâ‘ 

Bizi bırakup gidersin yüce Hak’dan dile bizi 

Bakma kusûra mübârek memnûn kılamadık sizi 
Sana lâyık olan ey mâh setr eylemeklikdir bizi 

Sorarsa Bârî Te‘âlâ medh u senâ eyle bizi 

Elvedâ‘ yâ şehr-i gufrân şehr-i Ramazân elvedâ‘ 

Tevhid 
Bir kılma, bir sayma, birliğine inanma veya Allah’tan başka ilah yoktur 

(Lâilâheillallâh) sözünü tekrar etme anlamlarına gelen tevhid, 

edebiyatta Allah’ın var ve bir olduğu hakkında yazılan metinlere verilen 
addır. Allah’ın yüceliği ve birliğine dair yazılmış şiirler, övgü konusu 

Allah olan kasideler tevhid türünün örnekleri arasındadır. Bu metinler 

içinde Allah’ın birliği ve yüceliği işlenirken zâtı, sıfatları, kudreti ve 
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azameti karşısında insanın acizliğinin vurgulandığı bölümler bir 

münacâta dönüşür (Akkuş 2007:1257-258).  

Tevhid ilkesine sıkı sıkıya bağlı bir muvahhid olarak Harun Hoca da 
hemen hemen bütün şiirlerinde Allah’ı hamd ve tesbih etmekte, 

Allah’ın sıfatlarından (esmaü’l-hüsnâ) bahsetmektedir. Harun Hoca, 

tevhid türünün örneklerini verdiği bu kısımlarda, zaman zaman Allah’a 

günahlarının affı için yalvararak münacat tarzını da kullanmaktadır.  

Hazâ Kasîde-i Medh-i Zikru’llâh  (D: 11-13, E: 10-13) 

Leyl ü nehâr zikr idelim Allâh’ı 

Yeri göği tutan oldur vallâhi 
 

Yerde gökde ‘ibâdet âna lâyık 

Çün oldur cümle mahlûkâtı hâlık 

 
Kudreti pek yücedir ʻâlî-cenâb 

Zât-ı sıfâtı ezelîdir Vahhâh 

 
Her kim iderse zikru’llâh kesîr  

İder her müşkilleri ânıñ yesîr 

 
Her nefesde Allâh’ı zikr eylesen 

Şâhid olur saña mahşerde lisân 

 

Kurtarısar ehl-i nifâkdan seni  
Lisânı zikr içün vermişdir Ganî 

 

ʻAşk ile gel Allâh’ı zikr idelim 
Bu denî dünyâyı terk it n’idelim 

 

Her murâda irişür zikr eyleyen  
Şol günde ki kurulur ânda mizân  

 

Sunʻ ile mahlûkâtı var eyledi 

Mustafâ’ya sen habîbimsin dedi 
 

İrşâd içün gönderdi mahlûkâta 

Ulaşdırdı bu ʿâlemi cinâna 
 

Kudretle mahşer güni kuracak 

Her kişiye ʻamelinden soracak  
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Cümle enbiyâya ider su’âli 

Müşkil olur her biriniñ ahvâli 

 
Enbiyâlar düşünce müşkilâta 

Kim idebilür şefâʻat ʻusâta 

 

Hattâ Âdem Safiyyu’llâh gelecek 
Dilerim nefsimi yâ Rab diyecek 

 

Halîlu’llâh İbrâhim ol günde 
İder niyâz ʻafv it kulunı bende 

Mûsâ Kelîmu’llâh ider yâ Ganî 

Dilemem senden kardaşım Hârûn’ı 

 
ʻÎsâ Rûhu’llâh ider münâcâtı  

Yâ Rabbi kabûl kıl benim hâcâtı 

 
Dilemem senden anamı Meryem’i 

Diledim ancak yâ Rab nefsimi 

 
Cümle enbiyâ nefsî nefsî deyü 

Yalvaruben ol günde hem ağlayu 

 

Hazret-i Ahmed-i Mustafâ 
Açar şefâʻat kapusı pür-safâ 

 

İder yâ Rabbi ümmetî ümmetî 
Dilemem nefsimi veyâ Cennet’i 

 

Dileğim senden yâ Rahmân er-Rahîm 
Kıl kerem ümmetime sen yâ Kerîm  

 

Bağışla suçluların suçlarını  

İtme muʻazzeb anları yâ Ganî 
 

Böyle deyü şefâʻat ider bize 

Cümle enbiyâlar düşünce dize 
 

Gel berü ey ʻâşık olan bu zâta 

Diñle mevlûdini ir tahiyyâta 
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Toğdığında zâhir olan muʻcizâta  

Diñleyüp ver ol habîbe salavât 

 
Tâ ki sana şefîʻ ola şol zamân  

Gözleründen dökülür yaş ile kan 

 

Kıl müyesser görelim ravzasını  
Tâ ki işide münâcât sesini 

 

Ravzayı ziyâret iden ümmete  
Vâcib olmuşdır şefâʻat Hazret’e 

 

Dünyâda görmek müyesser olmasa 

Rûhânî göster bize subh u mesâ 
 

Rûhânîden dahi mahrûm kalursam  

Nasîb ola mı âhiretde görsem 

Sonuç 

Yazdıklarıyla ekol olmuş, şaheser niteliğinde eserler telif etmiş, belli 

bir beğeni düzeyini tutturmuş edibler ve şâirler edebiyat tarihine 
adlarını yazdırdıklarından dolayı çokça okunan ve tanınan kimseler 

arasında yer alırlar. Buna mukabil taşrada olmaları sebebiyle seslerini 

duyuramamış, türlü imkânsızlıklar nedeniyle sanat ve hüner 

bakımından belli bir seviyeyi aşamamış, sadece yüreğinde 
hissettiklerini kaleme almakla yetinmiş, tanınma ve meşhur olma 

gayesi gütmemiş kimselerin evrak-ı metrûkeleri de türlü yönlerden 

dikkate değerdir ve neşredilmeyi hak etmektedir. Yaşadıkları şehrin 
sesini ve müktesebâtını yansıtan bu tür yazar ve şarirlerin hayatları ve 

eserleri, taşrayı anlamak ve edebiyatın düzeyini keşfetmek bakımından 

elbette ki önemlidir.    

Düzce’de edebiyat ya da yakın dönem Düzce edebiyatı üzerine yapılan 

akademik çalışmaların seviyesi henüz istenilen düzeyde değildir. 

Bunun için ciddi bir saha taraması yapmak, unutulmuş olan yazıları 

arşivlerden derlemek, vârislerin ellerinde bulunan metinlere ulaşmak 
gerekmektedir. 1962 yılında Düzce’de vefat etmiş olan Harun Ulcay’ın 

yazmış olduğu metinlerin hiç biri bugün neşredilmiş durumda değildir. 

Ulcay, mesleğinin bir gereği olarak yaptığı ve kaydetmiş olduğu âyet 
ve hadis tefsirlerinin yanı sıra 39 adet şiiri bulunan bir âlim ve şâirdir. 

Şiirlerine “besmele”yle başlamış, dinî içerikli şiirlerinde şekil, tür ve 

başlıklandırma gibi yönlerden klasik şiir tarzını benimsemiştir. Buna 
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karşın hece ölçüsüyle yazması klasik şiir anlayışından bir kopuş, 

gelişmekte olan yeni şiir tarzına doğru atılmış bir adımdır. Ancak klasik 

şiirin zorluk çıkartan arûz kalıplarını terk ederek hece ölçüsüne 
geçmesine rağmen bazı mısralarda ölçüyü tutturamaması, şiir bilgisinin 

zayıflığına delalet edebilir. Nitekim kaside olarak adlandırdığı şiirleri 

kimi zaman dörtlük veya beşlik halinde yazmış olması da bu durumla 

alakalı olmalıdır.  

Türler açısından incelendiğinde Harun Hoca’nın şiirlerinin tevhid, 

mevlid, na‘at ve mi‘raciye gibi dinî türler içerisinde olduğu görülür. 

Tarzlar açısından da şiirler nasihatnâme ve münacât ağırlıklıdır. Harun 
Hoca, şiirlerinde, İslam’ın şartlarına ve bu şartlara uymamanın 

sonuçlarına, iyi bir kul olarak yaşamanın ahiretteki önemine sıklıkla 

değinmiş, günahların bağışlanması için Allah’a yakarılarda bulunup 

Hz. Muhammed’den şefaat talep etmiştir. O, mısralarında, Allah’a olan 
hürmetini ve Hz. Muhammed’e olan muhabbetini her fırsatta 

belirtmiştir. Dolayısıyla onun şiirlerinde işlediği konular, vurguladığı 

temalar, benimsediği üslup ve dil, almış olduğu dinî tahsil ve yapmış 
olduğu vaizlik/hatiplik mesleği çerçevesinde şekillenmiş, günün anlam 

ve mahiyetine uygun didaktik ve nasihat içerikli şiirlerini halka 

ulaşmanın bir aracı, sohbetlerini süsleyen bir malzeme ve sözlerinin 
etkisini arttıran bir unsur olarak kullanmıştır. Teravih, kandil ve mevlid 

gibi dinî ibadet ve merasimlerin icrasında imam ve mevlidhân olarak 

halk tarafından takdir görmesi ve teveccühe mazhar olması, yaşadığı 

yıllarda fahrî olarak yürütülen bu görevler için kendisinin tercih 
edilmesine yol açmış olmalıdır.  
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