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ÖN SÖZ 

Bu kitap, Türk Edebiyatı Tarihi'nin, Türk 
aydınlarınca bilinmesi gereken macerasını; bü
tün çağlan, vatanları, büyük isimleri ve eser
leriyle; bir bütün halinde hikaye etmek ihti� 
yacıyle yazıldı. 

Eserin 1948 de yapılan, daha muhtasar, 
ilk baskısının en kısa zamanda tükenmesi ve 
ısrarla aranılır hale gelmesi, müellifine, daha 
büyük ve da.ha ihtiyaç karşılayıcı nüshayı hazır
lama cesareti vermiştir. 

Ki ta hın ilk baskısını hazırlamak için 18 se
ne çalışılmıştı. Kitap, bu baskıdan sonra, 22 se
ne daha çalışılarak 40 yılı aşan bir zaman için
de bütünlenmiştir. 

Aslında bir tek imza tarafından değil, bir 
hey'et tarafından hazırlanabilir genişlikte bir 
çalışma mevziı.u olan Türk Edt>biyatı Tarihi'ne 
hasredilen zaman, yukarıda belirtilen iltifatın 
devamından kuvvet almıştır. 

Edebiyat Tan1ıi, edebi eser ve hadiseleri. 
tarihi, coğrafi, ictimai, psikolojik ve estetik ha� 
diselerin aydınlığında görüp gösterebildiği öl
çüde edebiyat tarihidir. Onun içindir ki bu ki
tapta sadece, edebiyatımızın bellibaşlı şair ve 
ediblerinin hayatlanyle, tanınmış eserlerini sı
ralamak gibi, kolay ve basit bir yol takip edil
memi§tir. 

Türk Edebiyatı'nın sanat ve kültür devir
lerini; sanat ve kültür geleneklerini vücuda ge
tiren tarihi, ictiınai, fikri, bedii ve coğrafi ha
diselerle, bu hadiselerin doğurduğu sanat ve 
edebiyat hareketleri, kitabımızın, mümkün o
lan her kaynağa başvurarak, bir arada incele
diği mevzulardır. 

Yeryüzünde büyük sanat ve edebiyat ha
reketleri yaratmış milletler içinde edebiyat ta
rihi'nin tedkiki, geniş zaman isteyen ve zor 
olan, Türk Edebiyatı Tarlhi'dir: Ufak bir dik
katle, görülür ki birçok milletlerin edebiyatları, 
umıimiyetle tek bir vatanda ve son be& altı asır 
içinde meydana gelmiştir. Eski edebiyatlardan 
Yunan. Latin. Arap ve İran edebiyatları da 
ekseriya aynı vatanlarda eser vermiş, yahut 
büyük edebi faaliyetleri belirli bir zaman için
de yaşayıp son bulmuş edebiyatlardır. 

Türk Edebiyatı'nın ise, 27 asır sürmüş bir 
hayatı bilinmektedir. Bu edebiyat, aynı zaman
da ,tek bir vatanda değil, başta, Kore'den Av
ruı:;:ı'ya kadar uzanan Ortaasya coğrafyası ol
mak üzere. Horasan, İran, Hindistan. Azerbay
can. Anadolu ve Balkanlar Türkiyesi, Mısır. 
Süriye, trak v.b. gibi, coğrafyanın birçok böl
gelerinde ayn devletler kurmuş Türkler'in de· 
ğişik vatanlarında işlenmiştir 



Bu kadar geniş bir coğrafya üzerinde Türk 
Edebiyatı'nı, tesiri altında bırakan, tarihi, iç
timai, lisani, coğrafi, medeni ve estetik hadise
ler olması çok tabiidir. Edebiyatımız ise, bütün 
bu tesir ve hadiselere göğüs gererek; bütün 
bu tesir ve hadiselere rağmen milli bir edebiyat 
olmak büyüklüğünü muhafaza etmiştir. 

Türk Edebiyatı Tarihi'nin tedkiki ve bir 
bütün halinde yazılabilmesi, böyle sebeplerle, 
diğer edebiyatlardan daha müşkildir. Bu zorlu
ğu, mümkün olduğu kadar önleyebi.lecek çare, 
sadakatle uyulacak metodlardır. Bu kitapta ta.
kibedilen metod, önce, genetique metoddur. Ya
ni, herhangi bir edebi hadiseyi, zamanımızdaki 
görünüşüyle değil, başlangıçtan zamanımıza ka
darki oluşuyle incelemektir. 

Sonra, mukayeseli edebiyat metodudur. Ya
ni, herhangi bir edebi hadiseyi, yalnız bir tek 
edebiyattaki macerası ile değil, bu hadisenin gö
rüldüğü diğer edebiyatlardaki benzerleriyle kar
şılaştırarak mutalaa etmektir. 

Nihayet üçüncü metod, fiş metodu'dur. Bu 
usUI, bir eseri meydana getirmek için başvuru
lan, çok sayıda sanat ve tedkik eserlerindeki 
en karakteristik çizgi ve bilgileri, ayn ayn fişle
re kaydetmek, sonra aynı mevzuda birleşen fiş
leri bir araya getirmek suretiyle, h�r bahsi, el
den geldiği kadar çok kaynaktan vesikalandır
maktır. 

Bunlara, hadiselerin vukuua geldiği devir
lerdeki sosyal ve psikolojik hayatın tedkik ve 
tesirlerini de ilave etmek gerekir. Şu şartla ki, 
okuyucu, kitapta kullanılan metodlan, ancak 
araştırma yaptığı zaman farkedecek ve bu sa
hifelerde, usullerden ziyade, varılan neticeleri 
okuyacaktır. 

Resimli Türk Edebiyatı Tarihi'nin bu ikin
ci yazılışında, ciddi ilmin zaruri üade şekli o
lan bir ilim dili kullanılmış olmakla beraber, 
okuyucu, bu lisanda bir musahabe çeşnişi de 
bulacaktır. Bunun sebebi, Resimli Türk Edebi
yatı Tarihi'nin, sırası gelince bakılmak ıçın; 
bilgi aramak ve bunlann delillerini, isbatlannı 
görmek için başvurulacak bir kitap olmaya ça
lışması kadar da okunmak i�in yazılmış olması
dır. Bu sebeple kitap, elinden geldiği kadar so
murtkan olmamayı lüzumlu görmüştür. 

Resimli Türk Edebiyatı Tarihi'nde yaza
rının, yıllaryılı araştırmalan esnasında görüp 

bulduklarından doğan, birçok yeni bilgiler var
dır. Kitap, şimdiye kadar gölgede bırakılmış 
bazı lüzumlu bilgilere de ışık tutmuştur. Ayrı
ca, bu kitaba kadar Edebiyat tarihlerine alın
maya lüzum görülmemiş, fakat gerek yeni ne
sillerin, gerek Türk Edebiyatı'nı iyi tanımayan 
yabancıların öğrenmelerinde fayda umulan bil
giler, bu kitaba dikkat ve ihtimamla konulmuş
tur. 

Burada derin bir ütiharla üade edilmelidir 
ki bu kitapta tutulan metod ve sabırlı araştır
malarla elde edilen nice bilgiler, müellifinin, 
kendisinden derin bir F..debiyat Tarihi zevki ve 
kültürü tevarüs ettiği, aziz hocası Fuad Köprü
lü'den alınmış feyizle bir araya getirilmiştir. 
Çünkü Türkiye'de, Türk Edebiyatı Tarihçili
ği'nin ilk ve gerçek kurucusu Fuad Köprii
lü'dür. "Türkiye'de Türkoloji araştırmalarının 
yorulmak bilmez kurucusu" sıfatıyle dünyaca 
tanınmış Köprülü'nün aziz milletine bir Türk 
Edebiyatı Tarihçiliği kazandırmak içiu ne de
ğer biçilmez bir gayret sarfettiğiııi, okuyucu
lar, bu eserin Fuad Köprülü bölümünde ve di
ğer bölümlerinin birçok yerlerinde övünçle gö
receklerdir. 

Yine aynı ütiharla ilave edilmelidir ki bu 
kitabın ihtiva ettiği birçok bahisler, 20 yıl sü
ren bir zaman içinde, edebiyatımızın birçok 
devrelerini derin vukufla bilen Yahya Kt>mal ile 
müzakere edilerek, onun büyük kültüründen ve 
nafiz görüşlerinden alınan feyizle bütünlenmiş
tir. 

Müellif. bu iki merhum ve büyük hocası
nı burada saygı ve minnetle anmayı aziz vazi
fe bilir. 

Bu kitapta, okuyucu, bazı bilgilerin hatta 
bazı örneklerin, bazı bahislerde tekrar edildi
ğini görecektir. Bunun bir sebebi, yazarının, 
bir hoca olarak, lüzumlu bilgileri tekrarlama
ya alışkın olmasıdır. Diğer ve daha mühim 
bir sebebi de bu kitabın, aynı zamanda bir 
müracaat kitabı olarak, bölüm bölüm ve yer 
yer okunuşu esnasında, her bahis için gerek
li en mühim bilgilerin, o yerde bir araya gel
mesindeki feda edilmez bütünlük'tür. 

öteden beri bilindiği gibi, Türk :Edebiya
tı, şifahi bir Destan Devri Edebiyatı halinde 
başlamıştır. Bu destanlar hangi devirde tes
bit edilmiş olursa olsun. Resimli Türk :Edebi-



yatı Tarihi, onlann yaratıldığı milli fazilet ve 
kahramanlık çağlarını, Türk edebiyatının baş
langıcı saymakta tereddüt göstermemiş�ir. Bu 
mevzuda karşılaşılan büyük güçlük, resım sa
natının bizim destanlarımızı tablolara almak
taki ihmalidir. Halbuki Türk destanlarınm 
resme ve diğer sanatlara kaynak olabilecek, 
ne orijinal motifleri bulunduğu, bu kitapt� 
bilhassa gösterilmiştir. Kitap, bu ve �ıı�e:ı 

voksulluklara rağmen, hemen her balısın ıfadesini resimlerle bütünlemeğe gayret sarf et-

miştir. 

Bu kitap bir edebiyat ve edebiyat tarihi 
kitabı olduğu için, onun yazılışında Türkçe'nin 
ses bakımından güzelleşmesi tarihi de belirtil
miştir. Değişik lehçe örneklerinin ekseriya 
kendi dil ve imla hususiyetleriyle yazılması 
yanında, yer yer, Türkiye Türkçesinin sesine 
yaklaştınlmasında hakim sebep, okuyucunun, 
metin okumada aşın bir yadırgamaya düşme
mesidir. 

Kitapta kullanılan alfa be, bugünkü Türk 
harflerinin verdiği imkan nisbetinde, fonetik 
alfabedir. Türkçe, Türkçeleşmiş ve başka dil
h'r<' ait olup da Türkçede kullanılmış kelime
krin, aslında uzun olan veya zamanla uzatılan 
heceleri, (bilhassa aruz metinlerinde) sesli 
harfler üzerine konulan bir ( - ) işaretiyle be

lirtilmiştir. Üzerinde veya altında bu işaret-
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ler bulunan harflerle seslendirilen heceler u
zun okunacaktır. Çünkü bu işaret, aruz icabı 
olarak uzatılan, Farsça iz3.fet ı ve i leriyle ve 
manasına gelen u ve Ü lerin, aynca, kendili
ğinden uzun hece kıvamı almış veya vezin icabı 
uzatılmış, Türkçe hecelerin sesli harflerinin al
tına da çizilmiştir. 

Kitabın kendi metninde sesli harfler üze
rine konulan ( A ) işareti, L ve K harflerin
den sonra, sesi inceltmek için, diğer yerlerde 
ise sesi uzatmak içindir. Bazı kelimelerin im
lasında rastlanacak, yanyana iki aa ve iki uu, 
tek bir uzun 3 veya tek bir uzun u sesini ver
mek içindir. 

Bu eser, Milli Eğitim Bakanlığı 1000 Te
mel Eser Komisyonu tarafından, bu komisyo
nun nrşriyatı arasına alınmıştır. Ancak müel
lifinin, teknik sebeplerle ileri sürdüğü mah
zurlar doiayısıyle, Çağdaş· Türk V azarları Ko
misyonu neşriyatı arasında basılması daha uy
gun görülmüştür. 

Kitabımı, ittifakla alınmış kararlarıyle 
değerlendiren her iki komisyon azasına ve ni
(;e yıllardan beri onun neşrini sayısız mektup
larıyle isteyen ve sabırla bekleyen aziz okuyu
cularıma. burada, en derin teşekkürlerimi ar
zediyorum. 

Nihad Sami Banarli 

Eserin okunmasında ve faydalı olmasmda kolaylık sağ

layacak cedveller ve diğer bilgilerle, gerekli açıklamalar ki
tabın sonunda ve son sözlerindedir. 



Daha hiçbir fey yokken, uç�uz bucaksız bir feza ve uçaut bucaksl7 bir su vardı. Gökyüziind .. yalnız 
olıını Tanrı Kayra Han' ın canı aıkıliyordu. N� ya payım� diye düşünürken, suyun içinde ışıklı bir
dalgalanrna oldu. nurdan bir kadın hayali belirdi v., Tanrı'ya "yarat!"' deyip k ayboldu. Böylelikle,
eski Türk düşüncesine göre, Tan rı'ya bile yaratma ilhamını nurdan bir kadın h.>yali vermitti. (Reaaarri 
Malik Aksel'in tablosu) 

(Bkz. Türkkrin Yaratılış Destanı S. 12 - ı:n 
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ŞİF AHI EDE B İ YAT

DESTAN DEVRİ 

(Destan 9iirlerinin yazıya geçirilmediii en eski çajlardaki Türk edebiyab, nıçın her 9eyden çok, bir 
Destan Edebiyi.b'dır? Yazıya geçmedikleri hi.lde bu dHirlerin deatanlan nasıl Y&f&mlf, nasıl elde edllmit· 
tir?) Destanlar - Destanlann Ye Destan Kültürünün Ehemmiyeti - Destanlardan doian fikir Ye sanat 
eserleri - Destanlar ve Milli Kalkınmalar - Destanlann Doiutu ve Milli Destanlar - Destan Şiirleri -
Yunan, İran, Fin Ye Cermen Deatanlan - Türk Destanlan - Türk Deatanlannın Kaynaklan - Türk 
Destanlannın Bölümleri - Türk Devletleri Tarihine Göre Türk Destanlan (Saka, Şu, Hun· Oiuz, Gök. 
Türk Ye Uygur DeYletleri Tarihine Ait Destanlar) Türklerin Yarablat Destanı - Alp Er Tunga Des
tanı - Şu Destanı - Oiu:ı: Kaian Destanı - Gök-Türk Dest-• - (Bozkurt Ye Ergenekon Deıtanlan) 
Dokuz Oiuz • On Uygur Türklerinin Destanı (Türeyif Efai.nesi, G Ö ç Destanı, Manihei:mı'in Kabulü Menkı
besi) - Türk Deıtanlannda Eski Türk lnan19lannı ve Türk Tarihini Aksettiren Milli• Bedii ve Tarihi Un· 

surlar.) 

Türk Edebiyatı, llkçağ'da ve Ortaasya ülkele· 
rinde başlar. Bu edebiyat, başlangıçta zengin bir 
destan edebiyitı'dır: 

Destanlar, milletlerin din, fazilet ve milli 
kahramanlık micerilarınuı manzum hikiye
lericlir. 

Bu maceralar, milletlerin tarihten önceki devir
lerinde veya tarihlerinin kuruluşu asırlannda başlar; 
hazan tarih boyunca devam eder. 

Kahramanları arasında; Tanrılar, Tannçalar; 
gün ışığından, su köpüğünden yaratılmış; bir Boz
kurd'un çocuğu olmuş veya ağaç kamında doğmuş, 
mukaddes insanlar bulunan bu destanlar; ilk bakışta, 
ilk insanların hayal alemini tanıtan masallar gibi görü
nür. Ancak, derin görenler, bu masalların yapılannda, 
milletleri, faziletleri, f ikir ve sanatlö, ı meydana geti
ren büyük medeniyet mimarisinin temel taşlarını bu
lurlar; insanlık tarihinin nasıl başla}1p nasıl gel�tiğini 
bir masal atmosferi içinde öğrenirler. 

Eski milletlerin destan devirlerinde mitos '!arla 
d�tanlar yan yana, yahud ard arda doğar. Destan
ların t�kkülünde efs!nelerin ve efs!ne devirlerinin 
büyük tbiri olur. Destanlar içinde zengin mitoloji 
unsurlan bulunur. (1) 

Destan kelimesinin aslı Fança distan'dır. Türk 
söyleyişi bu kelimeyi destan sesiyle türkçelcştinnİf 
ve çeşitli manAlardll kullanm!flır. 

Tarihten Önceki çailarda tannlar veya lan· 
nlatbnlınıt insanlar hakkında söylenerek samanla 
inanıf biline gelen eEai.neye mitos (mytbos) denir. 
Mitoa'larda tannlar ve insanlarla birlikte devlerin, 
cinlerin, perilerin ve diier masal yarabklannın da 
hikayeleri vardır. (Bu kelimenin aslı Yunancadır.) 
Bir milletin mitos'lannı inceliyen ilme mytbologie 
denir. Ayrıca bir milletin mitoı'lannın bütününe 
de o milletin mitolojisi denir. Yunan mitolojisi, Mı· 
sır mitoloiıi gibi. 



2 

Türkçede destan, hem legende hem epopie kar
�ılığıdır. ( 2) 

Ayrıca, ileride .görüleceği gibi, Anadolu'daki 
Türk edebiyatında sosyal, tarihi ve mizihi mevz<ı
larda söylenen milli bir nazım şeklinin ve çeşidinin de 
adı destan'dır. 

Destanların 
Ve 

Destan Kültürünün 
Ehemmiyeti 

Destanlar, gerek tarih, 
gerek fikir ve sanat 
bakımından büyük de
ğer taşırlar; tarihi ay
dınlatır, fikir ve sanat 
hayatına kaynak olur
lar. Tarih bakımından 

destanların kıymeti şuradadır ki, bazı milletlerin millet 
haline gelmeleri tarihin çok eski çağlarında olmuştur. 
Bunların hayatı, tarihten önceki zamanlara uzanır. 
Böyle milletlerin tarihle.inin başlangıcını bulmak 
ekseriya mümkün değildir. 

Destanlar, tarihleri bu ölçüde eskilere uzanan mil
letlerin ilk çağlarını bize birtakım mitolojik menkı
beler halinde anlatırlar. Bunlar gerçek olmasalar, 
hatta gerçeğe uymasalar bile, milletlerin kendi milli 
mazileri hakkında neler bilip neler düşündüklerini 
haber vermek bakımından ehemmiyetlidirler. 

Bununla beraber, destan, tarih demek değildir. 
Destan, kökü tarihe dayanan, ilhamını tarihten 
alan bir halk edebiyatı verimidir. Destanlar, halk 
ş:"ıirkri, saz şairleri tarafından, sazlarla birlikte söy
lenir bir sözlü edebiyat verimidir ki, um<ımiyetle 
aydınlar tarafından yazılan tarihler yanında ve tarihi 
olaylar karşısında halk kütlelerinin duygu ve düşün
celerini aksettirirler. Bir başka söyleyişle destanlar, 
halk gözüyle görülen, halk rUhuyle duyulan ve 
halk hayalinde masalla,tınlan tarihlerdir. Bazı 
milletler, milli mizaçları icabı, destanlarında tarih 
gerçeklerinden uzaklaşmaz ve halk diliyle söylenmiş 
birer tarih gibi, destanlarını tarihe uyan bir ifade ile 
söylerler. Türk -milletinin destanlarında bu vasıflar 
üstündür. Böyle destanlann tarihe yardımı tarihi 
aydınlatması daha kuvvetli olur. 

Destanların, hele mitosların fikir ve sanat hayatına 
kaynak oluşları daha ehemmiyetlidir. 

Destanlarda milletlerin dinleri, türlü inanışlan, 
Tanrı veya tanrılar karşısındaki davranışları; yaşadık
ları coğrafyanın huslısiyetleriyle birleşmiş duygu ve 
düşünceleri vardır. 

Yine destanlarda, insanlann iyilikleri faziletleri 
yanında kötülükleri, fesat ve ihtirasları hatta tanrı
ların bile bir takım beşeri yanılmalara benzer uygun
suz hareketleri, kıskançlıkları, aşk, ihtiras ve cinayet 
vak'alarına katılışları görülür. Böyle destanlarda in
sanlık komedyası veya insanlık dramı kudretle yan
kılanır. 

Lejand (legende) lar, tirihten önce nyi. 
tarihin kurulutu aaırlarında aöylenen efai.nelerdir. 
Epope (epopee) ler, daha çok ti.rih dnirlerindeki 
kahramanlar veyi. kahramanlıklar hakkında aöyle
nen deatanlardır. 

TÜRK EDEBIY A Ti T ARIHI 

Bir örnek olarak Was (İlyada) adlı Yunan desta
nının doğuşu böyle vak'alara dayanır. 

M. O. 111. asırda yaşamış Roma tarihcisi Higinus' • 

un Fabolea adlı eserinde bu destanda hikaye edilen 
TruvaS.vatı'na sebep olarak şöyle bir vak'a anlatılır: 

Teselya'da tanrılar arasında bir düğün yapılmakta, 
en büyük tanrı Zeus'un torunu Peleus'la deniz ilahesi 
Theds evlenmektedir. Düğüne bütün tanrılar davet 
edilmiş. Yalnız fesat tanrıçası Eris çağrılmamıştır. 
Buna gücenen Eris. bir altın elma üzerine «en güzele» 
sözlerini yazarak elmayı ziyafc�'t sofrasına fırlatır. 

Altın elma, en güzel olmayı birbirlerine bırakamı
yan Yunan tanrıçalarından Hera ile Athena ve Apla
rodite arasında .kavgaya sebep olur. 

Bunlardan Hera, büyük tanrı Zeus'un hem karısı 
hem kız kardeşidir; semadaki kadınlığı temsil eder, 
izdivaç ve annelik tanrıçasıdır.Athena,Zeus'un kızıdır; 
bulutlarda çakan şimşeği ve ilahi zek!'yı temsil eder. 

Aplırodite, Romalıların Venüs dedikleri, güzellik 
tanrıçasıdır. (3) Tanrıçalar arasında kavga büyüyünce, 
Zeus bu ilaheleri lda Dağı'na gönderir. (4) Bu dağda 
dünyanın en güzel erkeği ve Truva kralı Priam.os'un 
oğlu Paris çobanlık yapmaktadır. Paris, üç ilaheden 
hangisinin «en güzel» olduğunu bildirmeğe hakem 
seçilir. 

Yunan ilaheleri•Paris'i kandırmak için ona rüşvet 
teklif ederler: Hera, Asya hükümdarlığını, Athena 
ise Paris'e bütün savaşlarda zafer vadeder. 

Aplırodite, sadece, «reyini bana verirsen, sana 
dünyanın en güzel kadınını vereceğim.» der. Paris 
altın cimayı Aphrodite'ye verir. Hera ile Athena, hem 
Paris'e hem de onun vatanı Truva'ya düşman olurlar. 

Paris, Aphrodite'nin himiyesinde denizleri aşarak, 
Yunanirtan'a gider. İspart� kıralı Menelaus'un sara
yına misafir olur. Orada Menelaus'un güzel karısı· 
Helena'yı görür. Aphrodite, Paris'le Helena arasında 
büyük bir aşk yaratır. Paris'in Helena'yı kaçırmasına 
yardım eder. 

İşte Alduüo'larla Truva'lılar arasındaki meşhur 
Truva S.va,ı bu hadiseden çıkar. Menclaus, hem ka
rısını kurtarmak hem de intikam almak için, kardeşi 
ve Argos kralı Agaınemnon'un baş ·kumandanlı
ğında bir ordu toplar. Savaşa bütün Yunan krallan 
katılır. Gemilere binerler. Ancak rüzgar tanrısı yel
kenleri doldurmaz. Tannlar, rü7gar vermek için Aga
memnon'un kızı lplügenia'yı kurban etmesini isterler. 
İphigenia kurban edilir. Yelkenleri dolan Akhaio'lar 
Anadolu'ya geçer, Truva'ya varırlar. 

lıyada Destanı, işte bu yüzden başlayan Truva 
Savaşı mevz(ıunda söylenir; aslında on yıl süren sava
şın son 49 günündeki vak'alan anlatır. 

Adı Yunanca köpük mi.ni.aında, afroa'dan 
relen bu ilahenin tann kanıyle, deniz köpüiünden 
yarabldıiı aöylenir. A ... ında bir Mezopotamya tan
nçaaı olan Aphrodite'yi YunanlJar, Fenikeliler vi.aı
taaiyle tanımıtlardır. 

• lda, Bab Anadolu'da Edremit körfezinin 
iiatünde, burünkü Kazdaiı'nın adıdır. 



TÜRK EDEBiYATI T ARIHI 

Bu vak'alar en kısa çizgilerle, gösteriyor ki: Tan
rılar arasında bir fesat tanrıçası vardır. Tanrıçalar 
insanlar gibi, birbirlerini kıskanıyorlar. En büyük 
tanrı kendi kız kardeşiyle evleniyor. Tanrıçalar bir 
hakem'e rüşvet teklif ediyorlar. Aphrodite gibi bir 
güzellik ilahesi, bir dünya insanının, bir başkasının 
kansını kaçırmasına yardım ediyor. 

O kadar ki tanrıçalar, Homeros'un İlias Desta
nına daha sonra da karışmışlardır. Mesela Aldıaio 
kahramanı Atil (Akhilleus) ile Truva kahramanı 
llector, milletleri ve memleketleri için teke tek döğü
şürlerken, Aşil tarafını tutan tanrıça Atheaa işe kan� 
mış; yakışıksız bir hiyle yapmış; Hector'un kız kardeşi 
kılığına girerek onu aldatmış; onu Aşil'le vuruşmaya 
scvketmiş, sonra, Aşil'in boşa atıp kaybettiği mızrağını, 
Hector görmeden, tekrar Aşil'e vererek savaşı Aşil'e 
kazandırmıştır. 

İşte, eski Yunan putpcr�tliği devrinde tanrıların 
bu ölçüde insanlarla haşır neşir oluşları, bir taraftan 
destanlara derin mana ve renk vermiş öte yandan 
türlü beşeri, felsefi f ikirlerin mitos'lar ve destanlar halin
de üadcsini sağlamıştır. 

Bunun diğer hatırlamaya değer bir örnt"ği de 
mqhur Prometheus Efsla.esi'dir. 

Prometheua'un Kaf Dağı'nda zincire vurulmasını 
göateren bir tablo. 
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Bu efsaneye· göre Promethe, eski Yunan çağında, 
Titan denilen, gök'le yer soyundan gelme, yarım tan
rılardandı. O çağlarda insanlar arasında ateş yakmak 
bilinmezdi. Ateş, ancak göklerde tamimiyle aristok
rat hayat yaşıyan tanrıların imtiyazıydı. 

Tanrıça Athena ile birlikte insanların balçıktan 
yaratılmasında birinci derecede rolü olan Promethe, 
acıdığı insanlığa büyük güç vermek için gökten ateş 
çalarak yere indirdi. Buna kızan baş tanrı Zeus, Pro
methe'yi zencirle Kal Dağı'nda bir kayaya bağlattı. 
Her gün bir kartal gelip ciğerini yiyordu. Promethe 
bu ağır işkenceye uzun zaman katlandı. Nihayet yine 
yarım tanrılardan, Yunan kahramanı Herakles 
(Hıorkül), kartalı okla vurdu. Promethe'yi esir eden 
zencirleri kırarak onu hürriyete kavuşturdu. 

Demek ki Promethe masalında, aristokrat imtiyaz
lar tanrılarda da olsa, buna razı olmayan halkçı bir 
duygu vardır. Belki de ateş yakan ilk insanda tanrı 
kudreti bulup onu tanrılaştıran bir inanış hakimdir. 

Eski efsanelerin fikre ve sanata kaynak oluşlarını 
bize dikkatle düşündüren üçüncü bir misal de Si
syphus masalıdır: 

Sisyphus, bir günah işleyerek büyük tanrı Zeus'u 
kızdıran bir Yunan kralıdır. Corinthe kralı Sisyphus, 
bu yüzden ağır cezaya çarpılır: Her gün iri bir mermer 
kayayı bir dağın tepesine çıkarmak zorundadır. Koca 
taşı, büyük kuvvet sarfıyle ve şiddetle yorularak tepeye 
ulaştirır. Fakat, taş yine tanrı emriyle oradan yuvarlanıp 
dağın eteklerine düşer. Düşen taşı Sisyphus tekrar 
yokuşa sürer, tepeye çıkarmaya koyulur. 

Anlaşılır ki bu mitos'da hayat yükünü her gün ye
niden yüklenen insan'ın bitmez tükenmez macerası 
söylenir. 

Destanlardan Doğan 
Fikir ve Sanat 

Eserleri 

Daha eski Yunan 
devrinden, başlaya
rak, mitoslar ve des
tanlar, fikir ve sanat 
eserlerine tükenmez 

kaynak olmuştur. Eski Yunan şiirinin birçok terennüm
leri, ilhamını efsane ve destanlardan aldığı gibi, Yunan 
tiyatrosunun en tanınmış eserlerinin de mevzuu aynı 
kaynaktan alınmıştır. 

M. Ö. V. asrın büyük trajedi şairi Sophokles'in 
Kral Oidipus ve Andgone gibi ölümsüz trajedilerinin 
mevzuu böyle tarih çizgileriyle birleşmiş efsanelerdir. 
Dünya cinayet edebiyatı'nın bu ilk şaheserleri, vak'ala
rına tannların ve tannlar tarafından çizilmiş alın yazı
larının da karıştığı, düşündürücü eserlerdir. 

Bunlardan Oidipus mevzuu, Sophokles'den 
sonra, Latin şiiri Seneca (M. S. 1. asır) tarafından da 
işlenmiş, XVIII. asır Fransız mütefekkir şairi Voltaire 
tarafından da yine bir trajedi halinde yazılmıştır. (1718) 
Aynı eser İtalyan bestekarı Sacchini ( 1735 - 1786) 
tarafından operaya alınmıştır. 

Antigone de XVII. asırda Fransız trejedi şairi 
Rotrou ve XVIII. asırda İtalyan şairi Alfieri tara
fından tekrar yazıldıktan sonra, asrımızın Fransız 
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edibi Jean Anouilh taraf ından, gerek Yunan tefek
kürüne gerek kJasik trajedi ruhuna sadık kalınarak bir 
defa daha yazılmışı ır. 

Doğrudan doğruya İlyada destanının kadın kahra
manlarından biri olan Andromaque da böyledir. 
Truva kahramanı Hector'un karısı Androuıaque, 
gerek kocasının sağlığında, gerek o Aşil tarafından 
acı bir şekilde öldürüldükten sonra, kocasına gösterdiği 
bağlılıkla, kadın sadakatinin bir timsali olarak türlü 
sanat eserlerinde yaşatılmıştır. 

Önce Yunan trajedi şairi Euripides (M. Ö. 480 -
406) tarafından yazılan bu mevzu, daha sonra XVII. 
asır klasik Fransız şairi Racine tarafından yine bir 
şaheser halinde tekrarlanmıştır. (1667) 

Örnekl<"r bunlardan ibaret değildir. Yalnız Yunan 
destaniyle ilgili ve Yunan mitolojisinden doğma daha 
nice mevzlılar, Yunan, Latin destan ve trajedi şair
lerinden başlayarak en yeni Avrupalı yazarlara kadar, 
hepsi de birinci sınıf yazarlar tarafından ve birinci 
sınıf eserler halinde, tekrar tekrar kaleme alınmıştır. 

Büyük Latin şairi Vergillius'un Aeneis destanın
da; eski Yunan'dan beri defalarca yazılan İpbigenie, 
Electra, Agamenınon adlı eserlerde ve daha birçok 
benzerlerinde; *iir, trajedi, opera v.b. olarak, dünya 
edebiyatı, defalarca, hep aynı kaynaktan alınmış ilham� 
!arla, çok kere aynı eserleri tekrarlıyarak yeni şfth
cscrler yaratmıştır. 

TÜRK EDEBIY A Ti T ARIHI 

Bunlar arasında Alınan şftiri Geothe'nin /phigenie 
Tauris'de adlı eserini ve bilhassa aynı şairin meşhur 
Faust dramına Yunan destanından bir ışık halinde 
giren, destan ve dram kahramanı, Helena'yı ehem
miyetle anmak yerinde olur. 

Diğer taraftan denilebilir ki dünya tdebiyatında 
ilk kuvvetli edebt tenk.id de Yunan destanından doğmuş
tur. 

Bu tenkid'in yazarı mütefekkir Eflitun'dur. 
Eflitun (M. Ö. 429 - 347) bilhassa Devlet (5) 

adlı eserinde, dünyanın ilk hür düşünceli şiiri Home
ros'un tenkidine büyiık yer ayırmıştır. 

Eflatun, sanatına derin hürmet gösterdiği bu des
tan şairinin eserindeki Allah, ahlak ve terbiye anlayı
şına muarızdır. Eflatun; hakikat olmadıkları halde 
Homeros destanında ustalıkla söylenen, tanrıların ah
laki zaaflarını yerinde bulmamıştır. Eflatun tanrılann 
kız kaçırmaları; kinlerine, kıskançlıklarına, ihtiras
larına oyuncak olmaları; mesela en büyük tanrının 
ciddi bir iş görmek üzere iken karısının kadınlık sana
tına ve fendine mağlup olarak bu ciddi işi unutacak 
hale düşmesi gibi hadiseleri, bir idealist mütefekkir 
olarak doğru bulmamaktadır. O kadar ki Devlet'in 

DevleL Türkçe tercümesi İçin bakınız: M. 
Ei. B. Yunan Klasikleri: 34 • 1944. 

Sanat, tarihten önceki çağlara ait hadise ve hatıralar mevzuunda her zaman yeni eser verebilir. Yukandaki 
resim, adı bilinmeyen bir Türk halk ressamı tarafından yapılmıftır. Mevzüu, Nuh'un Cemiai'dir. (Res

sam Malik Aksel"in taşbaamaaı halk resimleri koleksiyonundan.) 
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bu sahifelerinde derin bilgi, görgü ve fikir unsurlanyle 
birleştirilmiş ve tam bir edebi incelikle ele a1ınmıt 
bu bahisleri, diinyl edebiyltı; blzan tcnkld cunckle 
bcrlbcr; her devirde lezzet, ibret ve fayda ile okuya
bilecektir. 

Mitoloji ve destanların fikir ve sanat dünyAsına 
akisleri yalnız fikri ve edebi eserlerdeki hayatlarından 
iblrct değildir. Resim� heykel. masıld, mhnarl gibi 
diğer güzel sanatların da aynı mcvzölarda sayısız 
eserleri ve tlhcscrleri vardır. 

Daha eski Yunan'dan başlayarak, Zeas, Atbeaa, 
Dhaaa gibi iWılar ve illheler adına yüce mlbedler 
yapılmıştır. Onlar ve daha birçok ilAhlar için heykeller 
yontulmll§tur. Tanrıların ve destan kahramanlarının 
türlü m!cc:.rllan heykel, kabartma ve resim sanatlarına 
mcvzt\ olmll§tur. 

Bunlar arasında kollan ve omw:lan üzerinde göğü 
taşımaya m�mur edilen kral Atlas'ın heykeli gibi düşün
dUrticU eserler vardır. 

jupiter'in güzel kızı, ormanlar iWıcsi, iffet ve faztıet 
tanrıçası Dbı.aa bir suda yıkanırken onu ııeyrctmek 
hatAsına düşen avcı'nm bir geyik ,eklinde taş kesili· 
ıi, nice kudretli fikir ve sanat eserlerine, resim ve hey
kellere mevzt\ olmuştur. 

İngiliz yazan O.car WDcle'in (1856 • 1900), bir 
yahudi menkıbesinden fikir ve ilham alarak yudılı 

Salor716 dramı, böyle mevzularda yazılmış, çok sayıdaki 
benzerleri gibi, resim ve opera sanatlannı da harekete 
getirmiştir. Elindeki tepside, aşkına ve ihtirisına boyun 
eğmediği için başını kestirdiği YahyA ,Peygambcr'in 
kesik başıyle, çılgınca dans eden Salome'nin bu raksı, 
aynı mcvzt\lara raks sanatının da katıldığını gösteren 
örneklerdendir, 

Destanlar ve 
Milli ka1k1nmalar 

Destanlar, milletlerin, 
büyük işler yapmak 
için kendilerine gü
ven duymalarında; 

türlü sosyal ve tlrihi sebeplerle uzaklaştıklan milli 
benliklerine dönmelerinde; yeniden büyük millet 
ol.nıak, hürriyet ve istiklallerini korumak için davra
nıp kalkınmalarında da vazife görmüştür. Bir örnek 
olarak, Alman kalkınmasında Cermen masal ve des
tanlannın �iri vardır. Bu masal ve destanların Alman 
aydınlannca bilinip işlenmeğe başlandığı XVIII. asır 
sonlanna kadar Almanlar, hattA bütün Avrupalılar, 
umt\miyetlc öyle sanırlardı ki, eski devirlerde yalnız 
bir fiir vardır: Yunan ve LAtin şiiri. Yalnız bir mimArl 
vardır: Parthlaea. (6) Yalnız bir heykcltraşlık vardır: 

e PartUnon, Atina'da Perildea devrinde ilihe 
AtUna adına J'apılan mabed. Eski Y-aıı mimlri· 
aiııin tiheseri biliaeıı bu mibed, mimar lctinıu ye 
heykeltnt Phidiaa tarafından J'apılmıtbr. 
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Eıki bir Anadolu - Yunan Tanrıçaıı olan Diaııa'nın, 
Franıız re11amı Co,.pel tarafından taeavvur edilen, 

banyoıu. 

PhJcUa•'ın (7) heykelciliği. Yalnız bir destan vardır: 
Homern'un destanı. Hatta yalnız bir büyük kahraman 
vardır : Atll. 

Bu, bilhassa Renaissance'la başlayan, eski Yunan, 
Latin kültür ve medeniyetinin, Avrupalılarca ve hay
ranlıltla tanınması neticesiydi. 

Fakat XVIII. asrın ikinci yarısında Almanya'da 
romantik.ı:ereyAnın temelleri atılınca bu asrın sonların· 
da yetişen Grinım kardeşler, Schlegel kardeşler gibi 
Alman yazar ve alimleri, eski Cermen masallarını karış
tırmaya başladılar. Nibeluagen adlı Cermen destam 
ehemmiyet kazandı; dikkat ve sevgiyle ted.kik edildi. 
Almanlar, Siegfried isimli, kendi destan kahraman
larını yeniden tanıdılar. Bu kahramanlık destanı Alman 
milliyetciliğinin esası oldu. Almanlara kendi milli 
mazilerine, kendi sanat ve edebiyatlarına, kendi dil
lerine, kısaca kendilerine dönme yollan açtı. 

Bu hareketlerin sonlanna doğru, Almanya'da 
büyük bir adam yetişti: Wagner. Bu bir opera şAiri 
ve bestekarıydı. Mevzı1unu Nibebmgen destanından 
alıp yazarak Ring der Nibelwıgen: Nibelııngm 
Halkası adını verdiği, dört opera besteledi. Bu seri ope
ralarla Cermen milliyetini dile getirmiş oldu. Bu dört 
operanın birincisi Ren Yüzüğü, diğerleri Slegfried, 

7 Phidiaı. Bü,.ük Yunan heykeltratı. (M. O. 
V. uır). 

TORIC EDEBIY A Ti T ARJHI 

Die Walldlre ve A11ah1arm Gribu adlı �rlerdir. 
Bunların dördünde de asıl kahraman Siegfried'dir. 
Wagner bu arada eski mösikinin de tekniğini, estetiğini 
değiştirerek daha Cermanik bir mösıkt meydana koydu. 

Bu eserler Alman milletini gün geçtikce cotturdu. 
Bu arada Bavyera kralı D. Louh Wagner'i sarayına 
çağırdı. Onun operalanndan aldığı ilhamla Bavyera 
dağlarından birinde yeni bir Olympoa yaptırdı. (8). 
Adına Walhalla dediler. Walhalla, Cermen Olym. 
posu demekti. 

Bütün bu ve benzeri çalışmalar, Alman milletini 
her yönden harekete getirdi. Almanların büyük bir 
milliyet ve medeniyet kurmalarında, hatta türlü alın
yazılanyle yıkılıp yıkılıp tekrar büyük kudretle kal· 
kınmalannda birinci derecede vazife gördü. 

Destanların milli birlik uyandırmak, milliyetleri 
tanıtmak ve yaşatmak yolundaki kudretini gösteren 
diğer örnek, Iran misilidir. Bilindiği gibi, İran, is
limiyetin ilk asrında müslüman Arap ordulan tarafın
dan zapt ve istili edilmiş, burada kuvvetli bir Arap 
hikim.iyeti kurulmUftu. Bu arada Iran'ın kendi Peh
levi lisan ve edebiyitı terk edilmiş, yerine Kur'an lisinı, 
Arapça hakim olmuştu. Cimilerinde Arapça okunan 
ve sür'atle Arapça ô$renen İranlılar, kendi ana dil
lerini ancak konupna lisinı olarak yaşatabilmişler
di. Acem kültür ve edebiyAtı, müslüman Arap kültür 
ve edebiyitının büyük tesiri altında tamamiyle islAml 
bir kültür ve edebiyat çehresi almış, İran dili, taşacak 
kadar, Arapça kelime ve ifldelerle dolmuştu. 

Daha mühimmi, Iran topraklarında devlet, Arap
lardan sonra, İranlıların yerine Türltlerin eline geçmiş 
ve bilhassa Gazneliler devrinden başlayarak İran, 
asırlarca Türk hAkimiyeti altında yaşamıftı. 

Fakat çok eski bir milli medeniyetin ölümsüz ml
raslanna slhip İranlılar, bütün bu maddi, mAnevl 
istill ve hlkimiyetlere rağmen milli bcnliltlcrini kam
çılayacak bir hareketle, hem dillerini hem milliyetlerini 
diriltme kudretini muh!faza ediyorlardı. Üstü kül 
bağlamış bir ateş gibi, İranlılık, İran halkı araaında 
canlı ve sıcaktı. 

işte İran, üstün bir islAm kültürü ve bir Türk hAki· 
miyeti altında iken ve isllm dünylsında milliyet ka�
ramı tamimiyle ikinci plana atılmış, AdetA yok edil
ınit bir durumda bulunuyorken, hem ayakta ka1abil
miş, hem de, zaman la, kendi istiltlil ve hakimiyetini 
elde edip koruyacak bir kudret kazanmıştır. 

MilAdın X. asnndan başlayarak Gazneliler'le Sel
çuklular'ın hikimiyeti altında ve XV. asırdan sonra da 
kuvvetli Osmanlı ordulan karşısında milli kültürünü 
ve istiklalini muh!faza eden Iran'ın bu enerjisinde 
denilebilir ki, eski İran hayat, medeniyet ve kahraman· 
lığını kudretle canlandıran Şehnlme'nin büyük tblri 
vardır. 

Besi riac biirdem derla dl-1 d 
Acem zinde kerdem bedin pini 

a Olympos: Eaki Y-aniatan'da, Makedonya 
ile Tnelya ar&llllda 2985 metre yiilueldikte bir 
dajdır. lnuuta söre ba daida eski Y-anhlana 
taıanlan otururlardı. 
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«Şu otuz yıl içinde çok sıkıntı çektim, (fakat) 
bu Fança ile Accm'i dirilttim.» diyen; ŞehnAme'nin 
büyük tliri Flrdnd de bizzat bu hizmetinin farkın
dadır. 

Nitekim Firdcvai'nin dcstanıyle bir kalkınma hamle-

ai yapan ıran dili, ıran kültür ve cdebiyAtı, hem de 
Türk saraylarının hakimiyetinde gelişerek, kısa za
manda, Şark'ın büyült klAsiklcrinden biri olmuştur. 

O kadar ki İslimt Türk cdebiyAtının bile başlama 
ve gclipnesinde Şeh•••e'nin geniş tesiri vardır. 

Destanların Doğuşu ve Milli Destanlar 
Her milletin destanı yoktur. Blzı milletler, des

tan cdcbiyAtına lpo/Jle artif rnel/6 denilen, yapma 
dcstan.ıar'la katılmıtlardır. Değişik Avrupa milletlerine 
mensup fikir ve sanat adamlarının da bir ·ço1u, ilham· 
larını eski Yunan, LAtin ve Şark milletlerinin destan
larından vcyl mitolojilerinden almışlardır. 

Çünkü bir milletin destanı, hele tabii (cpopec 
naturclle) ve milll destan'ı olabilmesi için o milletin 
tlrihinde töylc tartlar bulunmaaı gerekir: 

1. Millet, halk hayalİllİll ef.aneler J"U'&tmaya 
••ritli bal-daiu, - eaki Ye iptidai de'l'irlenle 
Y&f&llllf olmalıcLr. 

2. O milletin tiribiade -utulma tabiat olay• 
lan, bii:riik aa•atlar, pçler, istilalar, yeni coiraf· 
yalarda Yatan ka1'11flar ribi halk bayat •• laüuaauu 
n .. illerce m.,sUI edecek hidiaeler bulaamabdar. 

Çünkü inpnlar, insanlığın bu ilk devirlerinde 
cemiyet ve tabiat olaylarını ya derin bir korku, ya 
büyült hayranlıkla scyrcdcrlerdi. Hiç bir hldiscnin 
sebebi bilinmeyen bu çağlarda her olay çok mühim, 
çok meraklı ve mutlaka Tannyı düşündüren; esrarla, 
hikmetli bir mAnA taşırdı: Gök gürlemesi Tanrının 
hiddetiydi; yıldırımlar, tManlar vcyA ıusuzluldar Al
lahın cczAsıydı. İnsanlar, Allah diye, güneşe, atctc 
tapıyorlar; kendilerinin bir ağaç karnından çıktıkla
rına, bir bozkurd'dan türediklerine inanıyorlardı. Böy� 
le çağlar, acı tatla, bütün gerçeklerin türlü haylllerle 
aüalcnip cfsAnelcştiği zamanlardı. 

Topluluk arasında ateş yakmayı bulmak, mAden 
eritmek, canavar öldürmek gibi yararbklar gösterenlere 
«tabii insan» gözüyle bakılmıyordu. Onlarda Tanrı 
kanı, Tanrı kudreti bulunduğu düşünülüyor; tanrılar
dan yardım gördükleri IÖylcniyordu. 

Bu ölçüde zengin bir hayli içinde yaşıyan insan· 
ların başına geçerek, başka kabileler veyi başka mil
letlerle savaşan; zaferler ve ülkeler kazanan kahra· 
manların da rütbesi yalnız serdarbk vcyl hükümdar
lık değildi. Böyle kahramanlann tanrılığına, tanrılarla 
olan yakınlığına hele Tanrı yardımı gördüklerine derin 
inanış vardı. 

1ıte hakikat dünyAsında böyle bir hayli Alemi yara
tan ilk insanlar, mühim bulduklan her vak'ayı türlü 
hayAllerle ıüaleyerek birbirlerine anlattılar. Merakla 
vak'alar anlatmak, merakla vak'alar dinlemek ve 
bunların sebeplerini öğrenmek eski bir ihtiyaçtır. 

Bunun içindir ki ilk şlirler her şeyden çok kahra· 
nıanlık ıiirlcri IÖylcmİf, böyle vak'alarda yararlıkları 

görülen din ve savaş kahramanlannı öven türküler 
sıralamışlardır. 

Bu şiirler, bol vak'ah, bol mAcerAlı ve çok defi 
olandan ziyAde bayii edileni terennüm eden, küçük 
manzum cfsAnclerdir. 

Bunlar, manzum olduldarı, mösıkiyle söylendikleri 
için halk dilinde ve halk hafızasında uzun müddet 
yaşılmlflardır. Aynı vak'alar, yeni ve benzer hAdisclerle 
büyüyüp tlzclcnmiftir. O kadar ki destan şiiri, nice 
hldisclcrin sebepleri anlaşıldığı; tabiiliğine alışıl
dığı devirlerde bile, yer yer aynı kuvvetle devim etınif; 
milletlerin hayAtında büyült ve devamla bir clet1tan 
rleaeil yaratDUftır. 

Dağlık yerlerin, ormanların hayat kaygısı, des
tan duygusu başka; bozkırlarla çöllerin insanları ve 
dcstanlan başkadır. Deniz kıyılarının insanlara duyur
duğu, düşündürdüğü, hayli ettirdiği destan macera
ları, sularla, köpüklerle; yontulmuş kayalarla düşü
nülen mAccrAlardır. Bozkır destanları, bu iklimlerin 
sertliğini, bu iklimlerde yaşayan insanların hür duy
gulanru IÖyler. Coğrafya, üzerinde taşıdığı milletlerin 
dillerini de işler: 

Blzı milletlerin kelimeleri, çevik hareketler, kesin 
emirler kadar tok seslerle işlenir. BAzılannda ise, Musa'
ların ilAhUcrini andıran uzun ve tatlı sesler vardır.(9) 
O kadar ki milletlerin dcstanlan; dillerini meydana 
getiren m1Uıldyle birlcŞcrck ve birbirini bütünliyerek 
söylenir. 

* 

Destanlar, tlrih boyunca, milletlerin halk şiirleri 
tarafından, gerek dil, gerek nazım yapısı bakımından, 
önce, iptidAi terennümler hAlinde söylendi. Destan 
devrinin diğer şiirleriyle birlikte, yazı olmadığı için, 
bir llÖÜtl edebiyat geleaeii meydana getirerek 
gcliftl. 

Destan türküleri, halk arasında yayılıp söylenirken 
yeni illvclcrlc zenginleşip büyüyerek bir tek şiirin 
değil, bütün bir milletin ortak eseri hAline girdi. Her 
yeni ağız, her yeni hayli, bu destanlara yalnız vak'a 
olarak değil, dil ve söyleyiş bakımından da gittikçe 
güzelleşen parçalar katıyordu. 

• M-'lar, eski Yananlılann süzel sanat tan
nçalanchr ki, çok ırüzel ae.Jeriyle koro b&linde aöy
ledilderi il&hilerinin lnı ae.Jerini, ıröie çekilirlerken, 
Tatanlaruun clailanna, ormanlanna, alcar aulanna 
bırakm1f}arcL. (Eski Yanan inan191). 



• 
Dcstanlann, böyle tek k.işi'lcrin değil de millet

lerin eseri olması onlann büyük değeri oldu. 

Zaman ilcrledikce destan hayatları, destan gelenek
leri zenginlCfCll milletlerin aydınlan arasında büyük 
...... tAlrlerl yetişti. 

O.... fAlrlerl, milletlerinin efsAnc çatlannda, 
destan devirleriıtde, bu devirfcrin zafer ve tere{ sahi
felerinde yaşa yan fiirlcrdir: Kendileri, daha ileri, daha 
yeni çağlarda yetiştikleri halde ruhları, gcçmif za
manda dolafu'; insanlığın destan devirlerini o �ler-
de yapmq gibi duyar yAhuQ hatırlarlar. 

· . 

Bu flirler halk hlfızasında ölmczleşcn destan tür
lerini toplar,. onlara kendi hlfızalannda büytik yer 
ayırırlar. TArih vak'alanndan, eşsiz duygu, düşünce 
dilnderi yaratan halk dehlıının hayrAnıdırlar. Bütün 
varlıklanyle destanların büyüsüne tutulur, onları hem 
uıllanna aldık .kalmak, hem daha ileri diller ve tekil
lerle bir bütün hilinde söylemek için harekete geçerler; 
milletlerin dilnevt tarihi minlsındaki MiJJI d
taa'ları söyler yihud yazarlar. 

* 
M. ö. IX. asırda yaşadığı sanılan, Yunan destan 

f!iri Homeros'un destanları böyledir. Homeros, ken
di çağ ndan 300 yıl kadar önce, Yunan yarımadasın
dan gelen Aldualo'lı (Akhalı) savatcılarla, Yunan
lıların llion dedikleri Traya şehri· savqcıları arasında 
on yıl süren bir harbin son 49 günündeki vak'alar 
etrlfında söylenmiş Yunan destanlannı bütünliyen 
flirdir. 

Onun «İlion'a Ait» mln!sındaki ıu.. (İlyada) 
destanı bu 49 günün hiliycsini söyler. Aynı şiir, Truva 
Sava,ı'ndap sonra, vatanına dönerken batından türlü 
vak'alar geçen, Yunan krallarından, Odyssea•'un 
ve oğlu Telemakho•'un hiilyesini de Ody••eİa adlı 
destanında anlatır. Bu dcstanlann ilkinde eski Yunan 
savaolannın, ikincisinde bant devirlerinin hayatı 
vardır. 

Homcros destanlarında üslup bu büyük şiirin halk 
�den seçip bütünlediği yüksek bir söyleyiştir. 

Renkli sıfatlar, uzun tc,bihler, istlı\relerle süslü 
hattA yüklü olmasına rağmen aynı üslupta, sonradan 
beyaz u.... denilen, ışıklı bir sadelik, yer yer realist 
bir anlatq görülür. Homcros'un li.s!nı, asil duygular, 
yüksek düşünceler, zengin bilgi, görgü, hayll unsur
lanyle birlc,miş bir destan lisAnı'dır. 

Yunan artizu diyebileceğimiz, ritmik vezinle söy
lenen mısrllarda, kclinı.clerle yapılmıt bir mQsıki ve 
bir resim sanau vardır. Homcros'un bu rcaamlık 
kudretidir ki, asırlarca Batı l'Cllam ve cdlblerinin hayA
lini işletmiş, onlara Homcro1 vak'alan etrlfında zengin 
tablolar yaptırm!ftır. Yine bu destanlarda gerek yer 
yüzü gerek gök yüzü Aleminde insanlar ve tanrılar 
arasında yaşayan türlü ihtiraslar, türlü faziletler; vah
tllik ve insanlık duygulan büyük kudretle çizilmiştir. 
Her iki destanda da nice mısralar, bütün bu ilAhi ve 
bctcrl vak'alann köpüklü Akdeniz çevresinde geçti-
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ğini hatırlatacak tekilde, böyle bir deniz ikliminin 
renkleri, çizgileri ve estetiği içinde söylenmiştir. (10) 

Yunan destanı, Batı şiirinin kafiyesiz devrinde 
söylenmesine ratmcn, Homcros cft:vrinde ve Homcros 
lisAnuıdak.i ileri ytınancanın Ahengiyle müsıkilidir . 
Bu destanda kullanılan ve mısralara müzikll değer 
kazandıran mühim vezin, bek9ametron adlı, altı 
ayaklı (tcf 'ilcli) vezindir. Bu vezin: - - / - - / 
-.. / - -1 - - ı - . örneğinde olduğu gibi, hece
lerin uzunluğuna, kısalığına göre tertiplenmiş H9 
lrahplan'yle meydana gden, aruz gibi, kendiliğinden 
mô.siklli vezindir. Yukarıdaki çizgiler azan hece'leri, 
noktalar da lıua hece'leri gösterir. Yunan şiirinde 
her uzun hece iki kısa hece ölçüsündedir. 

* 

Doğulu ve Batılı edebiyat tArihçilcrinin lraa mD
letinin dnt&al drlhf diye tanıttıkları lran destanı 
Şehnlme'nin meydana gelifi de Yunan destanını 
andınr. Iran destanının büytik şiiri Firdcvsi, mil
letinin (halk hafızasında yaşayan) destani t!rihini; 
lran, hatt! Türk halkının destan şiirini çok iyi biliyor
du. Batta DaJdld olmak üzere blzı Iran fAirlcrinin 
daha Samı\ntler devrinde yazmaya tcocbbüs ettikleri 
lran Dcstanı'nı 60.000 beyitlik muazzam bir eser hl
linde yazabilmesi böyle"bir kültürle mümkün olmuotur. 

ıo Homeroa deatanından seçilen fU parÇa}ar 
bu deatandaki dil Ye iialup ö:sellilderi baklanda J'•ler 
bir fikir yerecektir: '"Batı rüzgarlanyle aürüklenen 
dalgalar birbirini itarek velnleli aahile doğru nasıl 
aaldınraa; audan aah"rl üzerinde kabaran dalgalar, 
yuvarlana yuvarlana karaya birdenbire çarpınca 
naaıl gürültü içinde parçalanırsa; yüksek kayalar 
etrafında toplanarak tepelerini aıdıktan aonra uzak
lara naaıl bembeyaz köpükler aaçaraa Ak.halılar da 
tıpkı böyl� döğü9üyorlar; her kumandan kendi -
kerine emir veriyor; ordu aeuizce ilerliyor; Amir
lerine öyle itaat ediyorlar ki bu kadar halk sanki 
dilaiz sanılır." (Ali C&nip: Edebiyat - 1928) • 

.. Mahvedici alevler aık bir ormanı aardığı; eaen 
bora, her taraftan bu yangını tiddetlendirdiği zaman 
ağaçlar atetin dehteti içinde naaıl yıkılır(aa) kaçan 
Truvalıların kafaları da Agamemnon"un kılıcı al
tında böyle dü,üyordu." '"Hani rü"yada kaçan takip 
edilemez, ne biri kaçabilir, ne öteki kovalayabilir. 
Bunun gibi Aıil de Priyam'ın oğluna yetitemiyor; 
o da ondan aakınamıyordu ... 

"Atil. kalbi hınla dolu, dütmanı üzerine hü
cum etti. Bütün vücudu zengin ve harikulade güzel 
kalkaniyle mahfuzdu. Dört tüyle eüalü, parlak tol
gaaını hareket ettiriyor ve (Romalılann Volkan de
dikleri, at9f tanna) Hepbaiato•un tepesine koy
duğu altın gibi eaçlann dalgalandığı görülüyordu.•• 

'"Karanlık bir gec:enfo göğeünde, gökteki yıldız· 
lann en parlağı (Çolpan yıldım) Veaper, bütün 
yıldızlar arasında nasıl parlarsa, Hector'un vücu
dunda yaralayabilecek yer arayan, Atil'in elindeki 
r.11zrağın sivri ucu da öyle parlıyordu." (Ömer 
Seyfeddin. hyada Tercüme ye HulU..ı. laL 1927) 



T0RK EDEBiYATI TARiHi 

Bir rivlyet, bu destan §lirinin Gtumeli Mahmud 
devri saray §liderinden Uasurt, AKeCll, Ferrabl 
ile bir bahçede görüştüğünü anlatır; onlan gerek şiir 
kudretbıe gerek t!rih bilgisine hayran bıraktığını söy
ler. Bu sefer Firdevsi'nin şahsiyeti etrAfmda meyctana 
�en bu dcst!nl hikiye doğru olmasa bile !ran mil
letbıin, kendi destan tlirlcrinin bilgi ve sanatına nasıl 
inandığını ptcrir. 

!ran Destaru'nın Flrdeval'dcn oııcc ddllarca ya
zılmak istcnifi; eski !ran geleneğinde hükümdarların 
huzıUıında destan ,ürlcri okunması; !ran tArih, mi
toloji ve an'anelcrini bir araya toplayan bbı tirih kitap
Ian, !ran cdebiyltının böyle bir milli destan için öteden 
beri hazırlanmakta olduğunu gösteren çizgilerdir. (U) 

Fakat !ran Dcstanı'nın o kadar tirihl - efsinevt 
iftiharlarla dolu bir Şehnfme bilinde ve büyük gayret 
sarfıyle yuıhfını sağlıyan en mühim psikolojik sebep, 
lran'ın Firdevsl &snnda Gazneliler'in hikimiyetinde 
olman ve kendi müstakil, milli kahramanlık devir
lerine kartı derin özleyif duymasıdır. 

F.dııcn, mOB destanlar, destan devirleri geç
..._ 9Clllrald 9ilk6a dnirlerlade milU mbi
ı... ...... ..,.... derin .evp '" iıdefit çatla
...... yu:ahr; Jhae biyle çailarda; biyle Mbep-
1 ..... toplamr. 

Firdevsl, milletinin dcstAnl tArihini baflangıçtan 
Slllntler devri sonuna kadar, İran tArihinin bütün 
y&f1yall hltıralarını, efsinelerini, unutulmaz kah· 
ramanıarıııı ve bütün millt an'anelcrini bir araya top
layarak yazmıftır. 

Bu destanda !ran tArih ve mitolojisinden bqb 
diğer ilk çağ milletlerinden, bu arada Türk, Hind, 

ıı Manaam bir lran destanı J'UIDaJ'a tefeb
bia eden Dk ,alr, Firdnat olmaclıiı p"bi, Dakiki de 
deiildir. Son &l'&fbnaa}.v, bir Slmlniler Devri tAiri 
o&.. Dakild'den eTYel .... a,.aı cleTirde destan te'lifiae 
batJaadainu mqdaaa koJ'Dlattur. Dakild, dört Dl'• 
cl&tti'llİll ,.udum)'le toplatıı- menaur lran Ş.lml
me'aini Ml:piik bir iatekle llUllla alma)'& batlamıı 
.,. bu Şebalme'llİll 1000 be,.dni yaznılfbr. O arada 
bir kil• tanfaadan öldGriUdiijü için büyiik te'lifi 
orada kalm1tbr. Fakat l:ıa -ri Ta hizmeti unutul
mamıf T• Firdevai, Dakilô'nin bu 1000 be,.mıi kendi 
Şehnlme'aine almıtbr. Mühim ol- nokte, Daktlı:i' • 

llİll iki dinli, )'lai miialim- olmakla beraber Zer
dütt cliaine aadüatle baib bir tiir oluıadar. Destan 
r6hu taf•1'- bü,.ük flirlet- sibi, Dalı:iki'nin de kendi 
mllletinin ..ki haJ'at T• İn&Dlfln& bü,;ık ,.akıabk 
...,...... tabiidir. lraa mWi halk meakabelerinin 
daha Daldld'dea eTTel toplanap manzum Te menaur 
olarak J'amlma te,ebbialeri, hemen Samlntler deT
rinde milli lraa rih-- ka:Yfttle uy-clıiım söa
htrell çiıısiler aranadaclır. (Bu buaaabl batka bilsi· 
ı- için babmı a) Mini Mahmud Kantnt., Btat 
Malı:aale, cüs il, Tahr- 1313. b) Prol. H. Ritter, 
Dakiki, T. l.ı&m Aaaiklopediai. c) Prof. M. Fuad 
Kapriilü, l.ı&.m Medeniyeti Tlrihi, Ankara 1963, S. 
177). 
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Büyük. milli deataıuyle Iran milletini dirilttiiini 
aöyleyea f"ardnai. 

Yunan tlrih ve mitolojisinden de mühim çizgiler 
vardır. 

Bunlar arasında, İran'ın KeyiDD.er Devri'ne 
rastladığı IÖylenen TO.ran hükümdAn Afrhy&b 
zamAnında ve Afrhy&b'ın ölümüyle son bulan 
!na - T6nm -vqları, Türk t!rihi ve Türk destanı 
bakımından bilha.a önemlidir. 

Acem arQ.zu'nun faGlibı faGlibı faeiibl faul 
vezniyle ve mesnevi adlı, milli nazım fC]diyle yazılan 
bu eserde Firist'nin, bilha.a dış mO.Sık.isi bakımından, 
muhtcfem Ahengi vardır. 

Yaman bir Arap isUIAsına uğrayaraıt, Kur'an li
ainı Arapçanın zanirl ve tabii !birine kapılan, bu 
arada millt fikir ve eserlerini unutmaya doğru gi
den tran'da X. asırda yazılan ŞelmAme, millt lisı\na, 
bilerek, büyük kıymet vermiştir. Bu eserde Firdevs!, 
elinden geldiği kadar Arapça kelime kullanmamak 
ıuıUıındadır. Şchniıne 'nin !ran düny!smda kınlan 
millt gurQ.ru yübcltmek ve Acemce'ye yeni bir ha
yat vermek yolundaki hizmeti bu yüzden büyük ve 
devamlı olmUftur. Coğrafya ve ikllin bakunından !ran 
Destanı, bir yayl! destanıdır. Firdevs!, . milletinin 
mübillgayı seven hayli ve heyecAnmı; kuvvet ve 
kahramanlık karşısındaki qın hayranlığını ; din ve 
devlet büyüklerine üstün mincvi rütbeler vermek 
temlyülünü, tam bir İranlı tavır ve üalO.biyle IÖy
lemektedir. 
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Milli destan1ann en klAaik 6mekleri biç filphesfz 
Yunan ve itan deatanlandır. Fakat bAzı milletler de 
vardır ki, deatanlan bu örneklerin meydana gelişinden 
daha bafka tartlar içinde olmuttur. 

Bunlardan Cermea ve Fla destanlannın teabit 
tekillerini, Türk deatanlariyle mukayese bakımından, 
ima çizgilerle hatırlatmak faydalı olacaktır: 

Cermenler bug(lnkü vatanlarına devamlı göçler 
ve savatlarla geldiler. Daha MiIAddan önceki asırlarda, 
mAcerllarını, birtakım destan türküleri hllinde söy
lemek Adetindeydiler. Cermen tann ve kahramanlan 
için söylenen bu destanlar Cermen hlfıza ve an'ane
ıinde yerlefiyordu. (12) 

Bu destanlar içinde lflk kahramanı Slesfrled'in, 
karanlıklar hÜimi Nlbelaapa'leri mağlup ederek 
onların hazinelerini alması hiUye ediliyordu. Alman 
saz flirleri, kuvvetli bir ihtimlle göre, AttilA Hun
laıuıın an'aneaine uyarak, bu destan türkülerini cot
turucu söyleyitler hllinde terennüm ediyorlardı. Bu 
arada çenge, kemana benzer sazlar çalıyorlardı. Des
tanlar, kahraman Slesfrled'le kansı Kdemldlcl'in 
yararhklan, Slesfrled'in öldürülüşü; kansının inti
kam allfl etrifında aöyleniyordu. EIAscn aıJt, Aile, sa
dAkat, arkadatlık ve kahramanlık duygulan Alınan 
destanının karakteristiğini tetkii ediyordu. Vak'alann 
bir bmı .AtdlA'nın �yında geçiyor ve mühim bir 
çizgi hAlinde Hun destan geleneğiyle birlqiyordu. 

Destanlar ikiter ikişer kafiyelenen mısdlarla ve rit
mik bir vezinle söyleniyordu. 1ıte, tanrılar, kahraman
lar, cüceler ve türlü acvgi ve fazlletler için aöylenerck 
Cermen rohunu aksettiren bu destanlar, Türk Dede 
Korkut Hiltlyeleri gibi, daha XII. asırda ve halk tlir
lerinin aöylcyifleri hAlinde yazıya gcçirilmif, böylelikle 
c.cımen dcstanlannın, imıi bilinen büyült bir Alman 
destan şAiri tarafından yazılmasına lüzQm ve ihtiyaç 
kaJmamıŞtır. 

Eski Ortaaaya kavimlerinden Fin milletinin destanı 
Jlc, Fin halk hAf'ıza ve an'ancsinde asırlarca y&1&yıp 

11 Ba memda ille Wihi hilper, Mil&dm ille 
unnda Romalı tiribci Tecitua'iia Cennen Kavimleri 
adlı -rindedir. 
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yine halk dilinde ltlendiktcn sonra bir folklor arq
tınc111 tarafından toplanmıttır. 

Fin dil ve folklor bilgini EUu Llmaort (XIX. 
asır), bir doktor olduğu ve Fin köylülerinin haatalanm 
tcfkatle tcdAvt ettiği için, Fin halb, kendi aralarında 
AdetA gizlice y&flyan destan türküleriyle milli oyun
larım ondan gizlemcmİf, onun yanında söyleyip 
oynamqtır. (13) Bu türkülerde bir milli hazine hil
acden L&mort, 'hemen faaliyete gcçmif türküleri der
lcmit, onların asırlar içinde ve halk dilinde olgunlapn 
tekil ve üıhlbuna aldık kalarak bu destanlan sıralayıp 
bütünlcmittir. 

Bilhassa Kareli ve çevresinde yqıyan Fin desta
nının çifitli varyasyonlannın derlenmesinde Helainki 
Edebiyat Ccmiyeti'nin de hizmeti vardır. 

Fin halkının zirAat yapmak ve toprak zorluğunu 
yenmek yolunda, Sıunpo adlı, sihirli değirmeni elde 
etmek için aarfettiği gayret üzerine kurulan Fin des
tanı, temiz ruhlu bir milletin bu mcvz6 etrafında, 
masal unaurlanyle zengin, aık ve mücidcle türküle
rini söyler; KalcvalA ülkesi kahramanı Veynem� 
m, hava'nm kızı llm•tar'ia rüzginn nefesinden 
doğınuıtur. Ktaleval&'nm R11110 adlı türküleri, Ka
levala ve Pohyola ül�leri kahramanları arasındaki 
mücideleyi nakleder. Destan, KalcvalA'nın mca'ud 
bir ülke hAline gelmesiyle son bulur. KalevalA türkü
lerinde hayli ve mübillğa unsurlan yanında türlü 
ve bAzan çok ilde hayat gerçeklerinin yan yana ve 
ustalıkla terennüm edildiği görülür. Fin destanında 
karlı ve soğuk iklim güçlüklerine rağmen sevilen bir 
toprak'la, türlü zorluklarına rağmen masal kaynağı 
bir deniz vardır. Dcstan'm dil, duygu, düşünce ve 
hayli güzellikleri bilhassa dikkati çeker. 

Böylelikle çok eski bir milletin destanı daha, asır
larca ·halk içinde ya,adıktan sonra, Fin ve dünyl 
cdcbiyltına yeni bir destan hAlinde aunulmuttur· 

ıa E. Lönnort (1802 - 1884) leö,. dolctorla
iandan 10nra clil H follclor iizerinda çalıımlf; Hel
ainlci'de proföaörliile J'&pmıtı halle tarlcılanna, ata 
sözlerine, F'ın cliline iit ... rler huırlamıt; Kale
Yali'J'I önce 1835 da 10nra 1849 da a.,ntmittir. 

T ü rk D e s t an l a rı 
htc Türk cdebiyltmın da, henüz. yazı yokken, 

ilk Türk tlirleri tarafından sazlarla söylenen tlflhl 
....,.,at verimlerinin en zenginleri deetaa tBr
led'ydi. 

Gerçi Türk milletinin, ne İlyada ve ŞchnAmc, ne 
de KalcvalA gibi yazılmq veyi derlenmit, bllttla 
dcatanı yoktur. 

Halbuki, Türk tArihinde destan IAhibi olmak 
için gereken tartlar ziyldesiyle vardır. 

Bir milletin destan IAhibi olmak için, halk hayA
linin cfiAneler yaratmaya clverftli, iptidAI devirleri 

y&l&Jlllf bulunmuı; bu milletin tArihinde büyük 
savaıiar, göçler, iatllAlar; dcğiıik ülkelerde devlet, hA
Jdmiyet ve vatan kurutlar gibi destan prtlan, Türk 
tArihinde fazluıyle görülmUştür. 

Ancak böylt zamanlarda, hayadan türlü sar
sıntılar ve zaferlerle dolan milletler arasında bu hldi
acleri yapan ve çeviren millt kahramanlar yetifir. 
Destan flirlcri bu kahramanların etrAf'ında biriken 
mAcerAlan söyler. Büyük milletlerin tAribinde bu çeıit
tcn vak'alar ve kahramanlar biraz ııkca görülür. 
BAzan kendinden önce yetJım.4 nice destan kahra-
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manını gölgede bırakarak, bir milletin destAnt tlrihini 
kendi hayltı ve mlceraları etrlfında toplayan çok bn
yük kahramanlar da olur. Zamanla asıl slhipleri unu
tulmuş nice milli faztletler onun şahsında toplanır. 

Türk tArihine çevrilecek her bakış, bütün böyle 
prtların bu tArihte ldetl biriktiğini görür. 

�bilir iti Ttirlder; destan devri yapmelr.. 
tan ve yeni clestaDlar söylemekten ffld destaalan 

cledeylp toplamaya, bllha•- ödemeie ...ıdt 
'-le1!111m•tl•nhr· Bu sebeple Türk milletinin bütün 
bir destanı yok, fakat birçok destanı vardır. 

O kadar ki ; Potuda ve v- Geanep gibi tarafsız 
Avrupalı ilimler, İslAvlar'ın, Cermenler'in, Finier'in, 
Fransızlar'm eski haİk edebiyatlarındaki destan unsur
larının Türkler'den alınmış olduğuna dikkat etmişler
dir. {14) Bu tedkiklere göre, Orta Avrupa milletlerine 
iit destAnl halk edebiyltı'nın temeli, eski AttilA • Hun 
destanlarına dayanıyor. 

Aynca, eslti Iran hattA Yunan destanları ile 
Türk destanları arasında da bizı benzerlikler ve il
giler bulunduğu görülmektedir. Her halde tArihin 
destan devri yaşıyan eski, yeni milletleri arasında blzı 
destAnt alış verişler olması, hakikatten uzak değildir. 

Türk Destanlaruun 
Kaynakları 

Eski Türk desta
nının bugün elimizde 
bulunan parçalan çe
şitli ka ynalr.lardan 

derleruniştir. Bunların bir kısmı, Avrupalı ve Türki-

a Balanıa: Prof. Dr. Fuad Köprülü. Türk 
dili .... Edebi,.ab Hakkında Aratbrmalar. S. Z3. ı.. 
tanbul 1934 .... Türk Edebi,.ab Tarihi. S. 75 - 76 
l.tanbul 1928. AJ'"e& Prof. Dr. Zeki Velidi Togan'm 
f11 cümlesi Ye deYamı: "Cermen kaYimlerinin eski 
akidalerinde ,... balki,.abnda Ural • AltaJ' kaYimleri 
ile pek eski bir temas Ye münuebeti sösteren un
surlar bulunduiu, daha ilk büyük Cermenist bira• 
derler Jacub Ye Wilhelm Grimm tarafından ta.bit 
olıumnlfta.,, Türk Tarihine Cirit S. 1Z. lstanbul 1946. 
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yeli arattıncılar tarafından, do�dan �ya halk 
dilinde hlll yqıyan destanların derlenip yazılmasıyle 
elde edilmiftir. Bir kısmına eski Çin kaynaklarında; 
Arap, Iran tArih ve edebiyitına iit el yazması eser
lerde rastlanmıştır; bir kısmı, Bizans tlıihleri gibi 
Batı kaynaklarında bulunmuştur. Destanlarımızın di
ğer mühim bir kılını da bizzat Türk aydın ve ya
zarları tarafından, tlrihin muhtelif devirlerinde türlü 
sebep ve vesllelerle ; çeşitli dil ve yazılarla, yazılı ede
biyita geçirilmiştir. 

O kadar ki ; bu destanların bizıları, Çin, Irım hattA 
Türk yazmalarına Türk milletinin tArihi zannıyle 
alınmıştır. 

Türk destanlarının ekserisi, yazılı edebiylta, 
tCfCkkül ettikleri tArihten sonra geçmiştir. Ancak 
destanlar, halk dilinde asırlarca y�yıp yeni vak'alar
la birleştiğinden, yazıya alınışlanndaki bu gecilr.
mcler hizan onlann lehinde olur: Türk destanlan, 
gönülleri asırların vak'alan için çarpmış sayısız Türk
lerin duygu, görgü, hayil ve hitıralarıyle zengindir. 
Tlrihin ister istemez birbirine benzeyen nice kahraman
ları ve kahramanlık valt'alan, bu destanlarda birbiriy
le kaynaşmış ve tArih içinde Türk faztlet ve kahraman
lığını hulı\sa eden birer örnek olmuştur. 

Eslsen, bir destanın doğduğu zamanla yazıya ge
çirilişi arasındaki meslfe ne olursa olsun, destan, yine 
doğduğu çağların mahsıılüdür. Çünkü, destanlann 
temel vak'aları doğdukları asra Aittir. Aradan geçen 
asırlar, bu ana vak'alan, ya halk dilinde yaşayan eski 
destan ve efslne miraslarıyle yihud yeni destan heye· 
canlarıyle süsleyerek, az veyi çok değiştirip zengiflq
tine de destanlarda yine ana vak'alardan hltıralar 
bulunur. 

Destanların terennüm edildikleri yahud yazıldık
ları lisanla, eski asırların dili arasındaki söyleyiş farkı 
da onların temelini ve rıılıunu değiştirmez. Yalnız, 
Türk destanlarının yabancı dillerle tesbit edilen tercü
meleridir iti, destanların aslındaki milli terennüm 
lidnından mahrum kalmıştır. 

Türk Destanının Bölümleri ve Türk Devletleri Tarihine Göre 
Türk Destanları 

Tiirk destanları, Türk tlrlhini hilr.lye eden söy
leyjşlerle meydana gelmiştir. Bu destanlar, çok kere 
tlrihin bilinmeyen taraflarını aydınlatıcı ve az bil
gilere ışık tutucu bir doğruluk içindedir. Bu destanlar: 

a - t.ıimiyettea 6ace Tiirk dfftUllan 
b - İslAmlyettea sonra Tilrk dfftUllan 

gibi iki bölümde toplanır. Bu uruflandırma, tabia
tiyle Türk tlrihinin çok büyült iki devresine uygun 
bir bölüntiftür. 

lsllmiyetten sonraki Türk destanları, kendi asırlan 
içinde görülecektir. 

t.llıniyetten önceki Türk destanları ile umrumyet
le Saka, fa, Han, Gakdirk ve Uypr tlrihinin 
deatanlarıdır. 

Bunlar içinde tlıihlerini daha sağlam bildiğimiz 
ve ilk büyük Türk devletleri olduklarını gördüğümüz 
devletler Hun, Göktürk ve Uygur devletleridir. Bütün 
bu devletler, bugünkü bilgimize göre M. O. XII. asır
dan M. S. IX. asır sonlarına kadar, Orta.uya Türk 
mukadderltını ve Türk iktidlnnı ellerinde tuttular. 

Bu zaman içinde ve daha çok M. S. iti aaır1arda 
kurulan Türkeş, Karluk ve benzeri, küçük, Türk dev
letlerinin ise Türk medeniyet tirihindelti rolleri, Sa
ka, Hun, Göktürk ve Uygur devletleri ölçüsünde de
ğildir. 

Böylelikle is!Amiyetten önce Türk destanları ( ... 
clHtuls M. 0. VII. asırda yaşayan Ttiran hüküm· 
dln Alp Er T .... 'nın phsıyeti etrlfında toplandı
tından) : 
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l - Alp Er Tmap c1e.auu, 
2 - ş.. ...._., 
3 - Hma • Olta- destalllan, 
4 - Gak - Tflırk destalllan, 
5 - DolnD Ot- . O. Uypr TUrlderblba 

destanı, 
bölümlerine aynhr. 

Türk milletbun, dünyinın yaratılıfı hakkındaki 
duyuş, dütünüş, görüş, buluı ve inanışlannı anlatarak, 
yakın çağlara kadar, Orta Alya Türk halkı arasında 
yajama gücü gösteren bir yaratıl11 oıasalı ille, bu 
bölümlerin dlfında ve bütün Türk destanları için dik· 
kate değer bir başlangıç sayılır: 

Daha hiç bir ICY 
Ttirkleriıı yokken Taar1. Kayra 

Y aratılıt Destanı Haa'la uçsuz bucaksız 
•u vardı. Kayra Han'

dan bafka gören, sudan bqka görünen yoktu. Ay, 
yıldızlar, gök ve toprak yaratılmanuştı. Bütün tanrı· 
ların en büyüğü� varlıkların başlangıcı, insan oğulla
rının da ilk atası, Taan Kayra .llaa'ın bu side su
dan Alemde canı sıkılıyordu. O,  yalnızlık içinde dü
tünürken suda bir dalga belirdi. (Aldae) Ak Ana 
(denilen bir kadın bayili görünerek) Tanrı'ya «Yarat !» 
dedi, yine suya gömüldü. 

Bunun üzerine Kayra Han, kendine benzer bir 
varlık yaratarak Kltf adını koydu. Kayra Han'la 
Kifi, aonsuz suyun scmAaında iki siyah kaz gibi, ra
hatça uçmaya koyuldular. Fakat Kişi bundan mem
nun olmadı. Hayitında değişiklik aradı. İlk olarak 
kcndbini yaratandan daha yüksekte uçmaya kalktı. 
Onwı bu duygusunu sezen Tanrı, Kifi'dcn uçma gü
cünü aldı. Kili suya yuvarlandı. Boğulmak üzereyken 
yaptığına pifman olarak Tanndan U,..dad diledi. 

Tanrı «Yüksel !» emrini verdi. Kifİ suyun derinli· 
liğindcn çıktı ve Tanrının yine suyun içinden yükselt
tiği bir yıldıza oturarak batmaktan ve boğulmaktan 
kurtuldu. 

Kifi, artık uçamaz diye, Tanrı Kayra Han cltiaya'
yı yaratmayı diifündü. Kifi'ye suyun dibine dalıp 
bir avuç toprak çıkarmayı emretti. Fakat o, bu toprağı 
çıkarırken de kötUlükler dUfündü : Toprağın bir kısmını 
ağzına saklayarak ileride kendisi için gizli bir dünyl 
yaratmayı tasarladı. Avcundaki toprağı su yüzüne 
serpince Tanrı Kayra Han, toprağa « Büyü !» emrini 
verdi. Bu toprak dtbıyi oldu. Fakat «Büyü !» emrini 
alınca Kifi'nin ağzındaki toprak da büyilmcğe batladı. 
O kadar büyüdü ki Tanrı «Tükür!» buyurmasaydı 
kişi boğulacaktı. 

Kayra Han'ın tasarladığı dünyl önce dümdüz 
topraktı. Fakat Kifi'nin ağzından dökülen ıslak top
rak dünyiya fırlayarak yer yüzünü bataklıklar ve tepe
ciklerle örttü. Buna çok kızan Tanrı, Kifi'yi kendi lfık 
Aletnindcn kovdu ve ona Şeytan : Erlls ad1D1 verdi. 

Sonra, yerden dokuz dallı bir ağaç bitirerek her 
dalın altında ayn bir adam yarattı. Bunlar dünyldaki 
dokuz insan cinsinin atalan oldular. 

Toprağın yeni inaanlan güzel ve iyi'ydilcr. Erlig 
onları bakandı. Kayra Han'dan onları kendine ver-
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meaini istedi. Tanrı rlzı olmadı. Fakat fC}'tan, on
ları kötülüğe sürükleyerek, kendine çekmeyi biliyordu. 
Kayra Han, fCYtana kapılan insanların bu akılsızlığına 
kızarak onlan kendi hallerine bıraktı. Erlig'i yeniden 
llnctliycrck, toprak altındaki karanlıklar dünyiJ.ı
nın üçüncü katına sürdü. Kendisi için de � on 
yedinci katında bir nör Alemi yaratarak oraya çekildi. 
İnsanlan büsbütün bqı boş bırakmamak için de 
onlara dotru yolu gösterecek bir melek gönderdi. 

Erlig, Tanrı Kayra Han'ın semasını görünce, o da 
kcnd,jsi için bir gök yaratmak istedi ve (birçok yal· 
varışlarla) Tanndan bu izni aldı. 

Erlig'in tebaası, y!ni kandırdıfı fenl ruhlar, gök'le 
yer arasındaki yeni dünylda Kayra Han'm dünyi-
11ndaki insanlardan daha iyi (daha serbest) yqıyor
lardı. Bu durum Kayra Han'ın canını sıktı. Erlig'in 
dünylsını yıkmak için oraya kahraman Maadifere'yi 
gönderdi. O, kuvvetli mızrağıyle vurarak, korkunç 
gök gürültUleri arasında bu düny!yı parça parça etti. 

Parçalanan bu dünyi aynı gürültülerle, Erlig ve 
i.nlanlar için yaratılan ilk dünyinm üzerine yıkıldı. 
İri, düny! parçaları yer yüzünün biçimini bütün bütün 
bozdular. Eski düz dünyi, şimdi yüksek dağlar, derin 
boğazlar, balta � ormanlarla dolmUftU. 

Kayra Han, Erlig'i dünylnın en alt katına 
aürdü. Orada ne günef, ne ay, ne de yıldız ıpğı vardı. 
Tanrı, Erlig'e dünylnın sonuna kadar orada otur
mayı emretti. 

Tanrı Kayra Han, şimdi, on yedinci kat gök'dea 
k&inltı id!re etmektedir. Diğer gök katlarından ye
dinci katta Gtin Aaa, altıncı katta AJ Ata otur· 
maktadır. 

* 
Yaratıl11 destanının ana çizgileri bunlardır. Bu 

masal XIX. asırda Prof. W. Radloff tarafından, şa. 
mini Altay Türkleri arasında derlenmiştir. (15) Henüz 
diğer Asya ve dünyl mitolojisiyle mukayeseli. ciddi 
bir tedkiki yapılmamıf olan bu yaratıl11 dcstanı'nda 
Türk mitolojisi, Türk dUfünüt ve inanışı bakımından 
mühim çizgiler vardır. 

Bunlar arasında Kifi'nin, kendisini yaratandan 
daha yükseklerde uçmaya kalkması ve hayitında dur
maksızın değişiklik arayan ruhta olması, derin bir in· 
sanlık görüşünün itldcsidir. 

Fakat bundan daha mühim bir çizgi, Tann'ya bile 
yaratma ilh!mının bir kadın haylli tarafından veril
diğini düşünen fikri ve estetik görüştür. 

Yalnız bu görüş, üzerinde haasisiyctle durmap 
dcğcr bir mlniya sAhiptir. Yunan mitolojisinde kadın'ın 
ve kadın tanrıların gerek d<>t\lflan gerek çevrelerinde 
yarattıklan aşk, ihtiras ve sanat hayatlanyle nasıl 
Alemler dolduran bir vazife gördükleri çok iyi bilinir. 

ıs W. RadJoff, ha,.ab -rleri .,.. Tirk kilit&· 
riine hizmeti hakkında bakııus: W. Radloff. Sibirp'. 
dan. Ç-U.n Prof. Dr. Ahmed Temir. Cild 1. lat. 
i954 - 1 958. 
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Bir misal olarak Aphrodite'nin doğuşu böyle 
bir mana taşır. Latinlerin Venus dedikleri bu güzellik 
tanrıçası, tanrı kanıylc deniz köpüğünden doğmuştur : 
Semada iki Allah vuruşmuşlar, bunlardan birinin kanı 
Akdeniz'in sularına dökülmüş ; deniz, Tanrı kanını 
saygıyle taşıyarak, onu köpüren dalgalarıyle itip 
sahile götürmüştür. Kıbns kıyılarına yaklaşınca da 
yolda Tanrı kanıyle deniz köpüğünün birleşmesinden 
bedenlenen Aphrodite, kanatlı meleklerin ihtiramla 
karşıladıkları bir ilahe olarak karaya ayak basmıştır. 
Eski Yunan hayaline, kadın güzelliği ve Allah fikriyle 
Akdeniz estetiğinin verdiği ilhamla işlenen bu efsane, 
XV. asır İtalyan ressamı BotticeW'nin Venüs'ün 
Doğuşu tablosunda bütün güzelliğiyle canlıdır. Aynı 
konuda Batı sanatının her bölümünde pek çok eser 
verilmiştir. 

Buna mukabil, Türk yaratılış masalı'nda Allah'ın 
hayalinde canlanıp ona yaratma ilhamı veren kadın 
için gerek düny!, gerek Türk sanat ve tefekkürü hare
ketsiz kalmıştır. 

Yaratılış efsanesi'nde eski Türkler'in Tanrı Kayra 
ilan tasavvurundaki tek tann inanışı ; bütün var
lıkları ve diger tanrıları, tek ve büyük bir kudretin 
yaı:attığı inancı, bilhassa Türk iman hayatının sonra
ki asırları bakımından ayrıca mühimdir. (* )  

• Yaratılıı Efsanesi'nde Şaman dini inanıt· 
lanndan, mühim çizgiler vardır. Şaman dini, batta 
Türkler ve Mogollar olmak üzere, umumiyetle eski 
Sibirya kavimleri arasında ortak bir dindir. Totem 
dini'nden sonra Türk vicdanında yerletiP genitleyen 
ilk mühim inanıt budur. Bu din: a) Gökdeki nür 
alemi; I:>) Yeryüzü ; c) Yer altındaki Karanlıklar 
alemi olmak Üzere üç alem esasına dayanır. 

Gök Alemi : Onyedi kat halinde, engin bir nür 
alemi'dir. Burada iyilikler, güzellikler ve iyi ruhlar 
bulunur. Bu alemin hakimi, bütün varlıklann yara
bcısı olan T engri Kayra Han = Ülgen'dir. Ülgen, 
hemen hemen Tek Tanrı inanıtlarını andınr, büyük 
bir kudret bilinde tasavvur edilir. 

Yeryüzü'nde İnsanlar, batka canlılar ve yir - sup 
melekleri vardır. Bunlar, Tann'nın yeryüzüne yolla
dığı iyilik melekleridir. Yeryüzünde, aynca yeralb 
aleminden gönderilmit kötü ruhlar ve cinler de var
dır. Yer Altı Alemi, yedi yahut on dört tabaka ha
linde bir karanlıklar ilemi'dir. Bu alemin hakimi 
Erlig isimli bir feytan veyi canavar'dır. 

Bu dine göre, dünyada ölen iyi ruhlar, umÜ· 
miyetle, bir kut kılığına girerek, iyilik derecelerine 
söre, ırökteki nür alemi'ne yani Uçmak'a (Cennet'e) 
yükselirler. Bir ıtık ve hararet alemi olan Uçmak, 
Sibirya iklimi İçin tabii bir Cennet'tir. 

Kötü ruhlar ise yer albnda yafayan, akrep, 
çıyan v. b. gibi hayvanlann biçimine girerek, kötü
lüklerinin derecesine gÖı-e, Erlig'in karanlıklar &le
mine giderler. ( Şamanizm hakkında tafsilat için Bkz. 
Abdülkadir inan, Tarihte ve Bu Gün Şamanizm, Ank. 
1 954. Aratbrma için: Sadeddin Bul uç, Şaman 
madd. T. I. An. Bilhaaaa bu maddenin bibliyograf· 
yası.) 
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İlk insanların dokuz dallı bir ağaç altında, 

dokuz insan soyunun ataları olarak yaratıldığını belir
ten, gerek sayı gerek hayal bakımından çok manalı 
kompozisyon da, muhteşem bir ağaç ve insan tab,. 
!osudur. 

Yaratılış masalının türlü rivayetlerinde, bunlardan 
başka, Türkler tarafından kabul edilmiş çeşitli din
lerin ; eski ve yeni, türlü inanışların izleri vardır. 

Alp Er Tunga 
Destanı 

* 

Bugünkü bilgimize göre, 
eski çağlar Türk tarihinin 
ilk destan kahramanı Alp 
E r  Tunga isimli, büyük 

bir Türk ve Turan hükümdarıdır. Alp Er Tunga, M. 
ö. vn. asırdaki Türk - İran savaşlarında ün ka
zanmış ; Iran ordularını defalarca mağlup etmiş, so
nunda Iran (Medya) hükümdarı Keyhüsrev (Kiyak
sares)e yenilerek öldürülmüştür. 

Su, Saka (Skit) (16) adlı Türk devletine altın devri 
yaşatan bu hükümdarı İranlılar hiyle ile öldürmüşler, 
onun ölümünden sonra da Saka Devleti eski büyük
lüğünü kaybetmiştir. 

Bu kahraman için Türkler arasında söylenen des
tanlar zamanımıza kadar yaşamamıştır. Buna mukabil, 
Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar gibi Miladdan 
ve İslamiyetten sonra devlet kuran Türk ailelerinin, 
kendilerini Alp Er Tunga soyundan bildiklerini ; bu 
hükümdar ailelerinın Alp Er Tunga'yı en eski ata
ları diye tanıdıklar�nı gösteren tarih kayıtları vardır. ( 17) 

ıe Skit (lakit) adı, Homeroa ve Heredotoa'
dan batlayarak, eski Yunan tiir ve tirihcileriyle Bi· 
zana kaynaklannın Saka'lara verdikleri isimdir. M. 
Ö. ki asırlarda Çin'den Doğu Avrupa'ya kadar 
uzanan Saka imparatorluğu, Türkler'in çok sayıda 
kavimler üzerinde kurduklan büyük devletti. (Eski 
tarihçiler, bunlann Ortaasya ve Azerbaycan böl
gelerine hakim olanlanna Saka, Doğu Avrupa (bu
günkü C'enup Rusya) da devlet ve medeniyet ku
ranlanna da Skit diyorlardı. (Bakınız: Prof. Z. 
Velidi Togan: Umumi Türk Tarihine Girit. S. 34. 
lst. 1946) . 

17 Bakınız: Prof. M. Fuad Köprülü. Türk Ecle
biyab Tarihi. S. 57. Aynca: Orta Asya tarihinde 
Hun devletinin Önce Şu yahud Saka adlı bir Türk 
devleti kurulduğunu, bu devletin M. Ö. Vlll. asırda 
merkezi Orta Tiyanfan'da bulunan büyük bir devlet 
manzarası aldığını; M. Ö. yedinci asırda albn devrini 
yafıyan bu devletin, yine M. Ö. dördüncü asra kadar 
iktidannı muhafaza ettiğini Çin ve lran kaynaklanna 
dayanarak, Prof. Zeki Velidi Togan bildirmektedir. 
Bu bilgilere göre Alp Er T unga M. Ö. Vll. asırda 
yafayan, büyük Saka hükümdarıdır. (Bakınız: Zeki 
Velidi Togan. Umumi Türk Tarihine Girit. S. 
33 • 36. lst. 1 946) . 
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Alp Er Tunga'nın hatırası bilhassa şehir hayatına 
alışan Türkler arasında asırlarca yaşamıştır. Bu Türk 
hükümdarının Iran destanı'ndaki adı Afrisylb'dır. 
M. XI. asırda Dlviaü Lugaad't -Türk adıyle ve 
Arap diliyle Türkler'in ilk higat ve gramer kitabını 
yazan Kaşgarlı Mahmud'un bu kitabında, büyük 
Saka hükümdarının her fırsatta anıldığı görülür. 
Mesela Türklerin en büyük başbuğlarına Han denil
diği bildirilirken, Afrasyab oğullarına Han, fakat 
Afrasyab'a Hikan denildiği söylenir. (C. il S. 
157) Yahud Türkçe kaz kelimesi açıklanırken, bu
nun aynı zamanda Afrasyab'ın kızının adı olduğu 
bildirilir. Hatta «Kazvia şehrinin asıl adı, kaz oyunu : 
Kaz oym'dır. Çünkü Afrasyab'ın kızı orada oturur, 
orada oynarmış.» gibi yakıştırmalarla, yine onun ha
tırası anılır. İle ırmağına akan büyük bir çayın adı 
Kaz Suyu'dur, denilirken «Afrasyab'ın kızı, bu suyun 
kenarına bir kale yaptırmıştı ; bu ad oradan kalmıştır.» 
gibi bilgiler verilir, (C. il, S. 149 - 151 )  Miladdan 
sonra XIV. asır sonunda yazıya geçirilen Dede Kor
kut Hikiyeleri'nde «güzel kıw manasında «kaza 
benzer kız» tabirinin kullanılması, bu hatıranın Türk 
edebiyatına bıraktığı izler arasındadır. 

Alp Er Tuaga'nın ölümü konusunda söylenmiş 
bir Sap (ağıt; mersiye) ise M. XI. asıra kadar yaşa
yarak, eserine böyle hatıralardan örnekler alan Kit· 
prh Mahmud tarafından yazıya geçirilmiştir. Bu 
mersiyenin Alp Er Tunga destanı'nın son bölümüne 
fıit bir parça olması da mümkündür. Alp Er Tunga'ya 
İranlılar arasında Afriayfıb denildiği de islamiyetten 
sonra (M. XI. asırda) yazılan Türk eserlerinden 
Kutaclsu BWg'in şu mısralarında bildiriliyor: 

Bu Türk begleriude atı belgiilüg 
Tunğa Alp Er irdi katı belgiilüa 
Bedük bnp birle öküt erdemi 
Biliglig ukutlug budun ködreml 
Tacikler ayur i111. Afrisyib 
Bu Afrisylb tutdı iller talab 

«Türk beğleri içinde adı ve kutu tanınmış, Alp 
Er Tunga, büyük bilgili, çok faziletli bir hükümdardı. 
Bilgili, anlayışlı, meziyetli bir büyüktü. Tacik'Jer 
(yani İranlılar) ona Afrasyab diyorlar. Bu Afrasyab 
yağma ile illeri (dünyayı) tuttu.» mealindeki bu mıs
ralarda Alp Er Tunga'nın Türk hatıra ve hafızasın
daki ehemmiyeti Aşikardır. ( 18) Kutadgu Bilig ve 
Divanü Lugaatl't - Türk gibi her iki XI. asır eserinde 
Alp Er Tunga'ya ayrılan bilgi ve mısralar bu Saka 
destanının o asırlarda hala ne kadar yaygın olduğuna 
delildir. 

Fakat Alp Er T1111ga'ya Ait, geniş ölçüde destan 
mısraları Şeb.DAme isimli Iran destanındadır. 

Şehname'de geniş yer tutan Iran - Turan savaşları 
boyunca, en büyük Turan kahramanı ; önce şehzade 
sonra hükümdar olarak, Afrasyab'dır. 

ıs AIMlülluıdir inan. Türk Deatanlanna Genel 
Bir Bakı,. Türk Dili Ara,brmalan Yılhjı. 1954. Ye 
Kutadau Bilis, l.e1it: 276 • 280. 

TÜRK EDEBIY ATI T ARIHI 

Aynı savaşlarda Iran zaferlerini ise, sırasıyle, Kabil 
Padişihı Zil, sonra Zileğlu Rüstem ve nihayet 
Iran hükümdarı Keyhusrev kazanır. 

Bu destanda anlatılan Iran - Tiıran savaşlanrun 
çok kısa bir hulasası şöyledir : 

(Turan şehzadesi Afrbyib, babasının öğüdüyle, 
İran üzerine yürüdü. İki ordu Dihistaa'da karşı
laştılar. 

Boyu servi gibi, göğsü ve kollan arslan gi?i ve fil 
kadar kuvvetli Afrasyab lranlılar'ı yendi. İran 
Padişahı, Afrisyib'ın eline düştü, esiri oldu. 

Iran'ın ilk intikaamını, o zaman lran'a bağlı, Ki
bll Padişahı Zil aldı. Fakat Zil'in zaferi Afrisyib 
elindeki Iran padişahıiıı kurtaramadı. Şah öldürüldü. 

İran tahtına geçen Zev de öldükten sonra Af
risyib, lran'ı almak için yeni bir savaş açtı. O 
tarihte zaı ihtiyar olduğundan kendi yerine oğlu 
Rüstem.'i yolladı. İran ülkesinin yetiştirdiği en büyük 
kahraman Ziloğlu Rüstem Afrasyib üzerine yürüdü. 
Teke tek veya ordu halinde vuruşmalar yapıldı. 
Bitmez tükenmez savaşlar oldu. Bu savaşları çok defa 
Rüstem, hazan Afrisylb kazanıyordu. Kah Rus
tem orduları Turan'a giriyor. Çin'e kadar ilerliyor; 
Turanlılar'ı nerde bulsa öldürüyordu. Bizan AfrAs.. 
yib orduları İran'da ilerliyor, ekinleri yakıyor, k.ıt
lık çıkanyordu. 

Bir aralık İran hükümdan Keykiris, hem oğlu 
Slyivuf'u hem de Rüstem'i darılttı. Siyavuş, Af. 
risyab'a sığındı ; Türk kahramanlarından Plr,ua'ın 
kızıyle evlendi ve bu izdivaçtan doğan oğluna Key
busrev adını koydu. Afrasyab, Siyavuş'a kendi 
güzel kızı Ferengis'i de verdi. 

Afrisyib uzun yıllar Turan'da hüküm sürer
ken Keybusrev de büyüdü ve Iranlılar tarafından 
kaçırılıp yurda padişah yapıldı. Keyhusrev, Ziloğlu 
Rüstem'le işbirliği yaparak Turan ordularını yendi. 
Zamanla büyük hükümdar oldu. Afrasyab'la defa
larca savaştı. Bu savaşlar umQmiyetle Afrasyib'ın 
yenilmesiyle bitti. Sonunda ordusuz ve yalnız kalan 
Afrasyab, kayalık bir dağda bir mağaraya sığınarak, 
uzun zaman, insanlardan ayrı yaşadı. İzi keşfedilince 
bir suya atılıp kurtulmak istediyse de Keybusrev'in 
adamları tarafından tutulup öldürüldü.) 

Şehname şiiri Firdevsi, pek tabii olarak, A&&s
y:lb'ı destanının en büyük kahramanı saymamış, 
ona ancak İran kahramanlannın şerefini artıran, yenil
mesi müşkül bir kahraman şahsıyeti vermiştir. 

Fakat bir düşman destanında o derece esaslı yer 
almak için, bu Türk ve Turan hükümdarının Iran hal
kı içinde ve İran an'anesinde büyük iz bırakmış oldu
ğunu kavramak güç değildir. Firdevsl'nin, destanını 
bütünleyen birçok menkıbeleri, Türk halk.ı arasından 
derlemiş olması da mümkündür. Çünkü bu Iran şiiri, 
bir Türk devleti olan Gazneliler devrinde yaşamış
tır. Sarayında Türkçe konuşulduğu iyi bilinen, mil
liyetci hükümdar Gazneli Mahmud'un çevresinde 
yaşamış ; ister istemez, Türkleri iyi tanımak mevkiindc 
kalmıştır. 1 



TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

Bununla beraber İran destanında Türkler ara
sındaki destan ruhunu aksettiren çizgiler var denemez. 
Tran destanını yazmak için otuz yıl heyecan duyan 
şair, malzemesinin bir kısmını Türkler arasından da 
toplasa onları İran ruhunun terennümleri haline koy
masını bilmiştir. 

Bu sebeple yukarıdaki hu13.sa, Türk milletinin 
Alp Er Tunga destanını tanıtmaz ancak Alp Er 
Tunga'nın İran destanı'ndaki izleri hakkında bir fikir 
verir. Fakat Şehnamc'nin Türkler arasında çok tutun
duğu bir çağda yazılan Kutadgu Bilig ve Divanü Lu
gaati't - Türk gibi XI. asır Türk eserlerinde Afrasyab'a 
ait hatıraların canlanıp toplanması dikkate değer ha
disedir. O kadar ki, bu hadise üzerinde Şeh.name'nin 
derin tesiri olduğu bugün cesaretle söylenebilir. 

Şu Destanı 

tanı'dır. 

* 

Bir Türk kaynağında, yarı ta
rih sayılacak bir anlatışla yazılı, 
eski bir destan parçası, Şu Des-

Menkıbeye göre Şu, M. ö. iV. asırda yaşamış 
bir Türk hükümdarıdır. Onun hayat ve hatırası et
rafında SÖyienen ve Makedonyalı Büyük İ s ke n
der'in Türk illerine yürüyüşü vak'asıyle birleşen bir 
menkıbe, Türkler arasında M. S. XI. asra kadar ya-
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şamış ve bu asırda Türk diline ait Arapça eser ya
zan Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lugaati't - Türk 
adlı eserine alınmıştır. 

Bu uzun ömürlü destan'ın hikaye ettiği vak'a şöy
ledir : 

«Arapların Zülkarneyn dedikleri İskender, Se
merkand'i geçip de Türk yurduna yöneldiği zaman 
Türklerin hükümdarı Şu idi. 

Şu, genç bir hükümdardı ; elinde büyük ve kuvvetli 
bir ordu vardı. Balasagun yakınında, Şu kalesi'ni bu 
hakan yaptırmıştı. Her gün, Balasagun'daki sarayı
nın önünde, ordu beğleri için 360 növbet vurulurdu. 

O zaman bu hükümdara diyorlar ki : 
- İskender yaklaştı. Ne emredersin ? Onunla 

savaşalım mı? Bize buyruğun nedir? 
Daha önce, Hucend ırmağı kıyılarına 40 kumandan 

gönderen Şu'nun gönlü rahattı. Bu 40 kişi kimseye 
görünmeden gittiklerinden ordunun bu tedbirden 
haberi yoktu. Bunlar, karakolda g�zecek ve İsken
der'in yaklaştığını haber vereceklerdi.  

Hakanın gümüşten bir havuzu vardı. Bu havuzu 
her yere taşıtır, seferlerde bile yanında bulundururdu. 
Konakladığı yerlerde içine su doldurur, suya kazlar, 
ördekler salar, yüzdürürdü. 

Kendisine « Bize buyruğun nedir ? ne yapalım ? 
Savaşalım mı ?» denildiği zaman o, bu havuzu göster
miş :  

Bir kısım kuvvetleri, Asya içerilerinde Şu kuvvetleri tarafından mağlup edilen Büyük lakender'e devrinin 
tanınmı, feylesofu, Diyojen, "Gölge etme, bafka ihsan iatemem . ., derken. (Reaaam G. Gandolfi'nin tabloau ) .  
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- Şu kazlara, ördeklere bakın ! Nasıl suya dalı

yorlar 1 demişti. 
Bu söz, orada bulunanların yüreğine ateş düşürdü. 

Sandılar ki hükümdar, savaşmak veya bir yere çekil
mek için hazırlıklı değildir. 

İsken der, Hucend suyunu geçince, gönderilen adam
lar, hızla gelip Şu'ya haber verdiler. Vakit gece yarısı 
idi. Hükümdar göç davulunu çaldırıp Doğu'ya doğru 
yürüdü. Önceden hazırlıklı görünmeyen Hakan'ın 
ansızın yürüyüşü halkı şaşırttı. Halk içine ürküntü 
düştü. Binecek hayvan bulanlar kendilerini bu hay
vanın sırtına bırakıp hükümdarın arkasından gittiler: 
Herkes birbirinin hayvanını almıştı. 

Sabah olunca ordugah düz bir ovaya döndü. 
O çağlarda Türk illerinde T....., İsbicab, Bala

sagma ve benzeri şehirler kurulmamıştı. Halk
çadırlarda yaşardı. 

HAkan, ordusuyle gidince, batıda aileleriyle bir
likte 22 kişi kaldı. Bunlar gece yarısı yük yükliyecek 
hayvan bulamadıklarından gidememiş, orada kalmış
lardı. Bunlar, Kuuk, Salgur ve başkalarıydılar {ki 
Oğuz boyları bu kalanlardan doğmuştu). 

Bu 22 !er, yayan olarak gitmek veya oldukları yerde 
kalmak için düştinürlerken, yanlarına iki kişi daha geldi. 
24 oldular. Bunlar, ağırlıklarını sırtlarına yüklemiş
ler, aileleriyle birlikte gelmişlerdi. Yük taşımaktan 
yorulmuş, terkmişlerdi. İlk 22 kişi, yeni gelen iki kişi 
ile görüşüp danıştılar. Onlara, dediler ki :  

«Erler, İskender, gelip geçici adamdır. Bir yerde 
durmaz. Nasıl olsa buradan gider. Biz de yurdumuzda 
kalırız.» Ve o iki kişiye «durun, kalın, eğlenin.» 
manasında şu sözü söylediler : 

- Kalaç! .. 
Sonra bu iki kişi ile çocukları Kalaç diye anıldılar; 

iki kabile olan Kalacı'ların kökü oldular. 
Nihayet İskender geldi. O 22 kişiyi gördü. Baktı 

ki bunlar uzun saçlı insanlardır, üzerlerinde Türk 
alametleri var, hiç kimseye sormadan bunlar için : 
«Türk manend» Türke benziyor, dedi. Bu söz de o 
adamlara ad oldu. 24 kabile olan Türkmenler bu 
ismi taşıdılar, Türkmen diye anıldılar. Bununla be
raber, adı Kalaç olan ikiler, onlardan ayrıldıkları 
için (tam) Türkmen sayılmazlar. 

Hakan Şu'ya gelince, o, ordusuyle birlikte Çin 
tarafına geçti. İskender, arkasından yürüdü. Çin'e 
yani Uygur iline yaklaştıkları zaman Şu, İskender'le 
vuruşmak için bir bölük asker yolladı. Gidenlerin 
hepsi gençti. Veziri, Hakan Şu'ya : 

- Sen lskender'le çarpışmak için hep gençleri 
gönderdin, onlarla birlikte yaşlı ve savaşta denenmiş 
biri bulunmalıdır, dedi. 

Hakan «Çok yaşlı» manasına : 
- Öge? dedi. Veziri : 
- Evet. Dedi. 

Bunun üzerine gençlerle birlikte yaşlı bir adam 
gönderildi. İskender de bir öncü kuvveti göndermişti. 

TÜRK EDEBIY ATI TARJHJ 

Türkler, İskender'in öneülerini, bir gece b�ınında 
bozguna uğrattılar. Bir Türk, bir İskender askerini 
kılıçla ikiye böldü. Ölü, beline altın dolu bir kemer 
bağlamıştı. Bu kemer parçalandı. Kana bulanmış 
altınlar yere döküldü. 

Ertesi gün Türkler, kanlı altınları gördüler. Bir
birlerine "Altın kan !" dediler. Bu sözler, o çevrede 
bulunan bir dağın adı oldu. Bugün oraya Akma Haa 
deniliyor. 

* 

Sonra, lskender, Türk Hakanıyle barıştı. Hatd 
Uygurlar için 9ehirler yaptı ve bir zaman kaldıktan 
sonra geriye döndü. O zaman Şu, Balasagua'a gelip 
şimdi Şu ismiyle anılan şehri yaptırdı. Oraya öyle tıl
sun koydu ki, bugün hala leylekler bu şehre kadar gelir 
fakat şehri aşıp da daha ileri gidemezler."

* 

Divanü Lögaati't - Türk'de Arap diliyle yazılmış 
olduğu halde Şu Destanı, Türk destan üslöbundan 
çizgiler taşır. ileride görülecek Oğuz Kağan Destanı'
nda Oğuz Han'ın Türk boylarına isim verişlerini ha
tırlatan benzeyişler böyledir. Kaşgarlı Mahmud, bu 
rivayetleri, Türkmen, Kalaç gibi kelimelerin manasını 
yorumlarken anlatmıştır. Fakat anlatışında bunların 
halk içinde nasıl yaşayıp nasıl söylendiğini sezd4ren 
sırlı bir üsIUp vardır. 

Menkıbede temel vak'a söylenirken eski Türk haya· 
tında büyük yeri olan mılsıkiden bahsediş; hükümdar 
sarayı önünde ordu beğleri için her gün 360 nöbet 
(bugünkü mehter mılsiktsine başlangıç sayılan bir 
çeşit marş) çalındığını söyleyiş, böyle çizgilerdendir. 

Destanda adı geçen Şu'nun gerçek bir hükümdar 
olması da mümkündür. Fakat eski Saka devletine 
yahud Saka İmparatorluğuna bağlı bir devlet bölü
müne aynı zamanda Su ve Şu denilmektedir (19) .  
Destandaki iki Türk, nasıl Türk destan üslöbunda 
bütün Kalaç'ları temsil ediyorsa, Şu adı da Sa veya 
Şu devletini şahıslandıran bir timsal olabilir. Bu takdir
de Şu destanı, Saka Destanı demektir. 

Şu menkıbesinde Türkler'in su sevgisi'nden; kaz, 
ördek gibi kuşları uğurlu sayan Şaman inanışından 
akisler vardır. Hikayede İskender'in Türkistan'a gel
mesiyle bir kısım Türkler'in doğuya çekilmesine mu
kabil, Oğuz Türlderl'nin yerlerinden kımıldamayıp 
Batıda kaldıkları belirtiliyor. 

Gerçi Profösör Zeki Velidi'ye göre: İskender'e 
atfedilen bu yürüyüf Miliddan. öncenin eski 
asırlarında olmut bir Aryan! istilhıclır. Bu is
tilanın Türkler arasında şehircilik hayatının başla
masında vazife gördüğünü belirten işaretler, Şu des
tanının diger mühim çizgilerindendir. Herhalde ilk 
söylendiği zamanı tam bilemediğimiz Şu menkıbe
sinde, eski Türk destan ve tarihine ait kıymetli çiz
giler vardır . .  

19 Su Ye Saka isimleri için bakıD1Z: Z. V. 
Toırall. U.T.T.Q. 1. 14. 19, 33. 



Tann KAyra Han, feytanın, fena rühlarla dolan dünya sını yıkmak için kahraman Manditire'yi 
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TORK EDEBIY ATI T ARIHI 

Hun - Oğuz 
Destanları 

Ortaasya'da Kore'den İdil'e 
kadar Türk kavimlerini bir araya 
toplayarak eski Türk tarihinde bü
yük devlet kuran Türkler, HUD-
lar' dır. 

HUDlar, aynı zamanda tarihlerini daha iyi bil
diğimiz Türkler'dir. Çinlilerin, Hiung- nu dedikleri 
Hunlarla uzun çarpışmalan vardır. O kadar ki meş
hur Çin Davan, Çin topraklarını Hun akınlarına karşı 
korumak ümidiyle yapılmrttır. 

Çin tarihlerinde bu yüzden Hunlar hakkında geniş 
bilgiler vardır. 

Hunlar'ın M. Ö. Ill.  asır sonlarından, M. S. llI. 
asır başlarına kadar uzayan tarihi, daha çok, Türk -
Çin savaşlarıyle kaplıdır. Bundan evvel M. Ö. 569 ve 
307 yıllarındaki Hun akınları, Çinliler'i hu kuvvete 
karşı tedbir almak zorunda bırakmıştır. 

Hun devleti Ortaasya'daki altın devrini M. Ö. 
il. asırda Tümen Yabgu'nun oğlu Mete zamanında 
yaşadı. Mete yahud MotUD adlı bu Hakan, M. ö. 
209 - 174 yılları arasında Hun birliğine büyük devir 
yaşatmış ; bir yandan Çin'e hüküm geçirmiş ;  öte yandan 
Batı'ya yürüyerek M. ö. 177 de Hazar Denizi' ne 
varmıştı. 

Bu devleti kuran Türkler, başlangıçta eski çadır 
medeniyeti'nin hür ve seyyal hayatı içinde yaşıyor
lardı. Daha sonraki asırlarda, daha batıya, Avrupa'ya 
aktılar; cenup illerine indiler. Büyük ırmaklar, büyük 
denizler çevresine vardılar. Buralarda, başka kavimlerle 
savaştılar. Fethettikleri ülkelerde vatan tutup yeni ve 
yerli medeniyetler kurdular. Büyük şehirler kurup 
büyük abideler yücelttiler. 

M. S. V. asırda Kara Deniz'den Ren çevresine 
kadar Avrupa illeriyle Balkanlarda devlet kuran 
Attlla'ya eski Avrupalılar Tanrı'nın kırbacı demişler
di. Attila sarayının medeni ihtiş!mı Cermen destan
larına geçti. Attila Hwıları'ndan başka, islamlıktan 
sonraki Türk tarihinde Selçuklular ve Osmanhl•r 
gibi ; Horasan, Iran, Azerbaycan, Irak, Şam, Anadolu 
ve Balkanlar'la Kırım, Ukrayna, Arabistan ve şimali 
Afrika topraklarında büyük devlet kuran Türkler de 
hep aynı Hun - Oğuz birliğinin torunlarıydı. 

Böylelikle Hunların, kesin olarak M. Ö. ili. 
asırda başlıyan cihangirlik macerası, bazı fasılalarla, 
M. S. XIII.  asıra ve bu asırdan zamanırnıza kadar 
sürdü. 

Başka başka vatanlarda büyük vak'alar ve yeni 
kahramanlıklarla birleşip zenginleşen Hun - Oğuz 
destanları da bu devletlerin ve bu devletleri kurup yük
selten kahramanların destanı olarak asırlar boyunca 
söylendi. 

Gerçi durmaksızın tazelenen destan vak'aları ve 
destan kahramanlıkları yüzünden günü gününe yazıya 
geçmeyen bu destanlar, söylendikleri ilk zamanlardaki 
manzum terennümler halinde elde edilemedi. 

Yine böyle devirleri özletecek, uzun bir sükun 
çağı olmadığı için de Oğuz Destanlarını bütün ha
line koyacak bir destan şiiri yetişmedi. 
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Bugün Oğuz Türkleri denilen büyük ve ileri Türk 
kavminin, xııı. ve daha sonraki asırlarda söylenen 
destanları, kendi çağlarındaki edebiyat tarihi bölüm
lerinde görülecektir. 

Şu muhakkak ki Oğuzların yeni fetihler, istila
lar, gazalar ve yeni coğrafyalarla zengin, çeşitli ve 
devamlı destanları, önce Ortaasya'daki Hunlar dev
rinde başlamıştır. Oğuz Destanı'nın, cihangir şahsi
yeti ve yararlıkları çevresinde toplandığı düşünülen en 
ünlü, tarihi kahramanı da, bir ihtimale göre, eski 
Hun hükümdarı, Mete - Motun'dur. Bugün elimizde 
yer yer eski manzum söylenişinden hatıralarla süslü 
ve nesir diliyle yazılmış bir Oğuz Kağ- Desunı 
vardır. M. XIII. asırda Uygur yazısı ve Uygur Türkçe
siyle yazıya geçirilmiş bu mühim destanın bugünkü 
Türkçe ile ifadesi şöyledir : 

Oğuz Kağan 
Destanı 

Günlerden bir gün Ay Ka
ğaıı'ın gözü parladı. Erkek 
oğul doğurdu. Bu oğulun yü
zü gök rengi, ağzı ateş kızılı, 

gözleri ela, saçları ve kaşları kara idi. Güzel 
perilerden daha alımlıydı. 

Bu oğul, anasının göğsünden ilk sütü içip bundan 
sonra içmedi. Çiğ et, çorba ve şarap istedi. Dile gel
meğe başladı. Kırk günden sonra büyüdü. Yürüdü, 
oynadı. 

Ayakları sığır ayağı gibi, beli kurd beli gibi, omuz
ları samur omuzu gibi, göğsü ayı göğsü gibi idi. Vü-

( Tü rk destanında canav a r :  Oğuz. canavarı, kar
gıaıyle öldürdü v e  k ı l ıcıyle batını keati) . 
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Karanlıklar içinde gökten yere mavi bir ıtık indi. 
Oğuz, bu ıtığın durduğu yerde yapayalnız bir kız 

buldu. (Oğuz Deatanı ) . 

cudunun her yeri tüylü idi. At sürüleri güder, ata bi
nerdi. Av avlardı. Günlerden sonra, gecelerden son
ra yiğit oldu. 

Bu çağda, bu yerde bir ulu orman vardı. Çok de
reler, çok ırmaklar var idi. Buraya gelen avlar çok 
çok, burada uçan kuşlar çok çoktu. 

Bu ormanın içinde büyük bir canavar var idi. At 
sürülerini ve halkı yerdi. Büyük! yaman bir canavardı. 
Ağır bir baskı ile halkı ezmişti. Oğuz Kağan bir yiğit, 
cesur kişi idi. Bu canavarı avlamak diledi. Günlerden 
bir gün ava çıktı. Çıda ile ok- yay ile, kılıç ve kalkanla 
atlandı. Bir geyik yakaladı. Bu geyiği, dalın çubuğu 
ile bir ağaca bağladı. Gitti. 

Ondan sonra sabah oldu. Tan ağaran çağda geldi, 
gördü ki canavar geyiği almıştır. Gene bir ayı tuttu. 
Altınlı bel bağı ile ağaca bağladı. Gitti. Bundan 
sonra sabah oldu. Tan ağaran çağda geldi, gördü ki 
canavar ayıyı da almıştır. 

Bu sefer ağacın dibinde (kendisi ) durdu. Canavar 
gelip başı ile Oğuz'un kalkanına vurdu. Oğuz, çıda 
ile canavarın bar,a vurdu. Onu öldürdü. Kılıç ile 
başını kesti, aldı . gitti. Gene gelip gördü ki, bir sur. · 
kar (ala doğan) canavarın içerisini (bağırsaklarını) 
yemektedir. Yay ile, ok ile o sunkarı öldürdü. Başını 
kesti. Ondan sonra dedi ki : Canavar geyik yedi, 
ayı yedi, çıdam (onu) öldürdü. Demir olduğundandır. 

TÜRK EDEBİYATI T ARtHt 

Canavarı sunkar yedi. Yayım, okum öldürdü. Bakır 
olduğundandır, dedi ve gitti. 

Gene günlerden bir gün, Oğuz Kağan bir yerde 
Tanrı'ya yalvarmakta idi. Karanlık bastı. Gökten bir 
gök ışık düştü. Güneşten, aydan daha parlaktı. Oğuz 
Kağan yürudü. Gördü ki bu ışığın arasında bir kız 
var. Yalnız o(uruyor. Çok güzel bir kızdı. Onun başın
da ateşli, parlak bir heni vardı. Altın kazık (demir kazık, 
Kutup yıldızı) gibi idi. O kız öyle güzeldi ki, gülse 
gök tanrı (mavi gök) da gülüyor ; ağlasa gök tanrı 
(da) ağlıyordu. 

Oğuz Kağan onu gördükte aklı kalmadı, gitti. 
Onu sevdi, aldı. 

Günlerden gecelerden sonra (kızın gözleri) parladı. 
Üç erkek oğul doğurdu. Birincisine Gün adını koydu
lar. İkincisine Ay adını koydular. Üçüncüsüne Yılcluı: 
adını koydular. 

Gene bir gün Oğuz Kağan ava gitti. Bir göl orta
sında, önünde bir ağaç gördü. Bu ağacın kovuğunda 
bir kız vardı. Yalnız oturuyordu. Güzel, alımlı bir 
kızdı. Onun gözü gökten daha gök rengi, onun saçı 
ırmak dalgası gibi ; onun dişi inci gibi idi. 

Öylesine güzeldi ki yer yüzü insanları onu görse 
«Ay ay, ah ah ölüyoruz !» diyerek sütden kımız 
olurlardı. 

Oğuz Kağan onu gördükde aklı gitti. Yüreğine 
ateş düştü. Onu sevdi, aldı. Günlerden sonra, gece
lerden sonra (kızın gözü) ışıldadı. Üç erkek oğul 
doğurdu. Birincisine Gök adını koydular. İkincisine 
Dat adını koydular. Üçüncüsüne Deniz adı koydular. 

Ondan sonra Oğuz Kağan büyük toy verdi. Ça
ğırılan halk biribirine danışıp geldi. Oğuz Kağan 
40 sıra ve 40 masa yaptırdı. Türlü aşlar, türlü 
şaraplar, tatlılar, kımızlar yediler ve içtiler. 

Toydan sonra Oğuz Kağan beğlere ve halka yarlık 
verdi. Dedi ki : 

dedi. 

Men sin-ler-ge boldam Kajaa 
Alalmi ya takı kalkan 
Tamp biz-ge bolsaa bayan 
Kök böri bolsaa-sıl uran 
Temür çıdalar bol orman 
Av yirde yürüsiiıı kalan 
Takı taluy takı müren 
Kiiıı tut bol-sıl kök kurlkan (20). 

---· --·- · ---

20 De.tanda sekiz heceli yezinle söylenen bu 
manzum parçanın bugünkü Türkçeyle aöyleniti 
fÖyle olabilir: ''Ben aizlere oldum Kağan - Alalım 
yay, dahi kalkan • Talih bize olsun nitan - Bozkurd 
(sesi) olaun uran - Demir mızraklar (bir) orman • 

Avlakta yürüaün kulan - Daha deniz, daha muran -
Cün tuğ olaun, gök kurikan." 

Bu mıarilann bugÜn Yatamıy- kelimeleri ara
sında buyan : talih; uran : l&Y&f baiıntı; kulan : 7a· 
ban ab Ye eteii; taluy: deniz: muran, müren : ırmalr.; 
kurıkan: çadar demektir. 



TÜRK EDEBiY A Ti T ARIHi 

Gene ondan sonra Oğuz Kağan dört yöne yarlık 
yolladı. Bildiriler bildirdi. Elçilerine verip gönderdi. 

İşbu bildirilerde bildirmiş idi ki : «Ben uygur
ların Kağanıyım ki, yerin dört bucağının kağanı ol
sam gerektir. Sizlerden baş eğmenizi istemekteyim. 
Kim benim ağzıma bakar (emrimi dinler) se hediye
lerini alıp onu dost tutarım. Kim ağızıma bakmaz 
(bana baş eğmez) se gazaba gelir, çeri çıkanp (onu) 
düşman tutar, baskın yapıp onu astırır, yok ettiririm.» 

Gene o çağda, sağ yanda Alt- Katan denen bir 
kağan vardı. Bu Altun Kağan, Oğuz Kağan'a elçi 
yolladı. Çok delim altın, gümüş tartıp çok delim kıy· 
metli yakut taş alıp çok delim mücevherler gönderip 
Oğuz Kağan'a saygı ,ile sundu. (Onun) ağızma 
baktı. (Emrini dinledi) İyi vergilerle dostluk sağladı. 
Onunla dost oldu. 

Sol yanda Uram denen bir Kağan vardı. Bu kağa
nın çerisi çok çok, şehirleri çok çoktu. Bu Urum Kağan, 
Oğuz Kağan'ın buyuruğunu dinleıiıezdi ; onun ar· 
kasından varmazdı. «Onun sözünü tutmaz ben !» 
deyip yarlığına bakmadı. 

Oğuz Kağan gazaba gelip onun üzerine atlanmak 
diledi. Ç.eri ile atlanıp tuğlarını tutup (bayraklarını 
açıp) gitti. 

Kırk günden sonra, Muz Datı denen dağın eteğine 
geldi. Çadırını kurdurdu. Sessiz kalıp uyudu. 

Ertesi gün, gün doğarken Oğuz Kağan'ın çadırına 
güneş gibi bir ışık girdi. O ışıktan gök tüylü, gök yeleli, 
büyük bir erkek kurt çıktı. O kurt Oğuz Kağan'a 
söz söyledi. Dedi ki :  «Ey ey Oğuz ! Sen Urum üzerine 
atlanmak (yürümek) dileğindesin. Ey ey Oğuz ! Ben 
senin hizmetinde yürümek istiyorum.» dedi. 

Gene o�dan sonra Oğuz Kağan çadırını dür
dürdü, gitti, gördü ki çerinin önünde gök tüylü, 
gök yeleli, büyük bir erkek kurt yürümektedir. O 
kurdun ardı sıra ordu yürümektedir. 

Bir nice günlerden sonra gök tüylü, gök yeleli 
büyük erkek kurt durdu. Oğuz dahi çerisi ile durdu. 
Burada itil Müren denen bir deniz vardı. İtil Mü
ren'in yanında bir kara dağ önünde vuruş tutuldu. 
Okla, çıda ile, kılıçla vuruştular. 

Çerigler-nint aralarıck 
Köp tellin boldı U1'11fCU 
İlkiinler-nini köngüllerfde 
Köp tellin boldı kaygu (21)  

Tutuşma ve vuruşma öyle yaman oldu ki  İtil 
Müren'in suyu kıpkızıl zencefre gibi oldu. Oğuz Kağan 
yendi. Urum Kağan kaçtı. 

Oğuz Kağan, Urum Kağan'ın kağanlığını aldı, 
halkını aldı; ordusuna çok büyük cansız ganimet, 
çok delim canlı ganimet düştü. 

* 

Urum Kağan'ın bir kardeşi vardı. Uruz Beg deni-
lirdi. Bu Uruz Bes, oğlunu dağ başında derin ırmak 

21 "Çerilerin aralannda YUrufma çok çok oldu. 
Halkın sönilllerinde kaH• çok çok oldu." mina
aındaki bu manzum parça da sekizli hece Ye:miyle 
söylenmit olmalıdır. 
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arasında, iyi tahkim edilmiş bir şehre yolladı. Dahi 
dedi ki : «Şehri korumak gerektir; sen şehri bize sakla 
ve vuruşmalardan sonra gel !>> dedi. 

Oğuz Kağan bu şehre yürüdü. Uruz Beg'in oğlu, 
ona çok altın, gümüş yolladı. Dahi dedi ki : «Ey (Oğuz 
Kağan) sen benim Kağanunsın. Bana babam bu şehri 
verdi. Dahi dedi ki :  Şehri korumak gerektir. Sen de 
şehri bana sakla ve vuruşmalardan sonra gel, dedi. 
Babamın sana kızması benim suçum olur mu ? Ben 
senin buyruğunu yerine getirmeğe hazırım. Bizim 
saadetimiz senin saadetin olmuş. Bizim soyumuz, senin 
ağacının yemişindendir. Tanrı sana yer verip buyur
muştur. Ben sana başımı ve kut'umu veriyorum. (Sana) 
Vergi verir, dostluktan çıkmam.» dedi. 

Oğuz Kağan, yiğidin sözünü güzel gördü, sevin
di, güldü dahi dedi ki :  

Men-ge köp alt- yampp sen 
BaJ.ak-m yab91 uldap HD (22) 

dedi. Onun için ona Saldap adını koydu. (Ona) dost
luk gösterdi. 

Gene çeri ile Oğuz Kağan, İtil denen ırmağa geldi. 
İtil denen, büyük bir ırmaktır. Oğuz Kağan onu gördü. 
Dahi dedi ki :  İtil' in suyundan nasıl geçeriz ? dedi. 

Çeride iyi bir beğ vardı. Onun adı Ulat Ordu Beg 
idi. Akıllı bir erdi. Gördü ki bu yerde çok delim dallar, 
çok delim ağaçlar (var). O ağaçları kesti. Ağaçlara 
yattı, geçti. 

Oğuz Kağan sevindi, güldü. Dahı dedi ki :  

dedi. 

Ay ay .en m-cla beg bolang 
Kıpçak depn sen bec boluıag (23) 

Dahı ileri giHiler. Ondan sonra Oğuz Kağan gene 
gök tüylü, gök yeleli erkek kurdu gördü. Bu gök kurt 
Oğuz Kağan'a dedi ki :  «Şimdi (sen) çeri ile buradan 
atlan Oğuz !  Atlanıp halkı ve beğlerini götür. Ben sa
na, önden yürüyüp yol göstereceğim.» dedi. 

Tan ağardığında Oğuz Kağan gördü ki erkek 
kurt çerinin önlerinde yürümektedir. Sevindi. İleri 
gitti. 

Oğuz Kağan bir alaca aygır ata binerdi. O, bu aygır 
atı pek çok severdi. Yolda bu aygır at gözden yitip 
kaçtı, g;tti. Burada ulu bir dağ vardı. En üstünde don 
ve buz vardı. Onun başı soğuktan ap aktı. Onun için 
onun adı Buz J>ai'dır. Oğuz Kağan'ın atı Buz Dağ 
içine kaçıp gitti. Oğuz Kağan bundan çok acı çekti. 

Çeri'de bir büyük kahraman er beğ vardı. 
Ne Tanrı'dan ne şeytandan korkardı. Yürüyüşe, 
soğuğa dayanıklıydı. O beğ, dağlara girdi. Yürüdü. 
Dokuz günden sonra Oğuz Kağan'a aygır atı getirdi . 
Buzdağ'larda çok soğuk olduğundan o beğ, karlara 
sannmıştı, ap aktı. Oğuz Kağan sevinçle güldü. Dedi 
ki :  «Ey sen burada beğlere baş ol. Senin adın ebediyen 
Karluk olsun.» dedi. (Ona) çok mücevher bağışladı ;  
ileri gitti. 

22 Bana çok albn yolladın - Şehri iyi aaldadın. 
23 Ey ey barda sen bei ol - Kıpçak denilen 

bei ol. 
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Gene yolda büyük bir ev gördü. O evin duvarları 
altındandı. Pencereleri gümüştendi. Çatıları demir
dendi. Kapalı idi. Açacağı yoktu. Çcri'de bir iyi, 
becerikli er vardı. Onun adı (na) Tömürdü Kaiul 
denirdi. (Oğuz Kağan) ona yarlık verdi ki : «Sen burada 
kal, aç ! Çatıyı açtıktan sonra orduya gel h> Bundan 
(dolayı) ona Kalaç ad (mı) koydu ; ileri gitti. 

Gene bir gün gök tüylü, gök yeleli erkek kurt yürü
medi, durdu. Oğuz Kağan dahi durdu. Çadırını kur
durdu. (Bu1 tarlasız, bir çorak yer idi. Buraya Çür
çet derlerdi. Büyük bir yurd (ve) millet'ti . Atları 
çok ;  öküzleri, buzağıla�ı ÇQk, altın gümüşleri çok, 
mücevherleri çoktu. 

Burada Çürçet Kaian'la halkı, Otuz Kaian'a 
karşı geldiler. Vuruş - tokuş başladı. Oklarla, kılıçlarla 
vuruştular. Oğuz Kağan üstün geldi. Çürçet kağanını 
bastı. Öldürdü Başını kesti. Çürçet ha!kını öz ağızına 
bakındırdı. 

Vuruşmadan sonra Oğuz Kağan'ın çerisine, nöker
lerine ve halkına öyle büyük cansız mal düştü ki yük
Iemeğe, götürmeğe at, katır, öküz az geldi. 

Burada Oğuz Kağan'ın çerisinde akıllı, iyi bir be
cerikli kişi vardı. Onun adı Barmakhi Çosun Billig 
idi. Bu becerikli (usta) bir kağnı yaptı. Kağnı üstü
ne cansız malları koydu. Kağnı(nın) başına canlı 
malları (atları, katırları) koydu. Çektiler, gittiler. 
Nökerlerin, halkın hepsi bunu gördüler. Şaştılar. 
Daha kağnılar yaptılar. Bunlar, kağnı yürümekte 
(iken) kanga, kanga diye sesleniyorlardı. Onun için 
onlara kanga ad (mı) koydular. 

Oğuz Kağan , kağnıları gördü. Güldü. Dahi 
söyledi ki : «Kanga kanga ile cansızı canlı yürütsün. 
Kangalut sana ad olsun ;  bunu kağnı belirtsin.» dedi, 
gitti. 

Ondan sonra gene bu gök tüylü, gök yeleli er
kek kurt ile Sındu (Sind), Tangut dahi Şam yön
lerine atlanıp gitti. Çok vuruşma'dan, çok tokuşma' dan 
sonra oraları da aldı. Öz yurduna ekledi. Yendi, bastı. 

Gene dışarıda kalmasın, belli olsun ki aşağı yön
de Barkan denen bir yer vardır. Ulu, varlıklı bir 
yurddur. Çok sıcal bir yerdir. Burada çok avlar, çok 
kuşlar vardır. Altını çok, gümüşü çok, mücevherleri 
çoktur. Halkının yüzleri kapkaradır. 

İşte bu yerin kağanı Masar denen bir kağandı. 
Oğuz Kağan onun üstüne atlandı. Çok yaman (bir) 
vuruşma oldu. Oğuz Kağan üstün geldi. Masar Kağan 
kaçtı. Oğuz onu bastı. Yurdunu aldı. Gitti. Onun 
dostları çok sevindi. Onun düşmanları çok kaygılandı. 
Oğuz Kağan yendi. 

Sayılamıyacak nesneler, at sürüleri aldı. Yurduna, 
evine döndü, gitti. 

* 
Gene söylenmeden kalmasın, belli olsun ki Otuz 

Kaian'ın yanında ak sakallı, kır saçlı, uzun akıllı 
(tecrübeli) bir yaşlı kişi vardı. Anlayışlı, doğru bir 
erdi. Tüşimel (nazır, vekil, vezir) di. Onun adı 
t.nui Türük'dü. 

TÜRK EDEBIY ATI T ARIHI 

Günlerden bir gün uykuda bir altın yay gördü. 
Dahı üç gümüş ok gördü. Bu altın yay, gün doğusun
dan ta gün batısına dek uzanmıştı. Üç gümüş ok da 
şimale doğru gidiyordu. 

Uykudan sonra düşte gördüğünü Oğuz Kağan'a 
bildirdi. Dahi dedi ki : «Ey Kağanım ! Sana hayat hoş 
olsun. Ey Kağanım! Sana dirilik hoş olsun. Gök Tan
rı düşümde ne verdiyse gerçek olsun. (Tanrı) bütün 
dünyayı senin nesline verdirsin.» dedi. 

Oğuz Kağan t.nui Türük'ün sozunu be
ğendi. Öğüdünü dinledi. Öğüdüne göre kıldı. Ondan 
sonra, ertesi (gün) olanda büyük kardeşleri, küçillt 
kardeşleri buyruk verip getirtti. Söyledi ki: «Ey, benim 
gönlüm av dileyor. Kocamış olduğumdan benim 
cesaretim yoktur; 

Kiin Ay Yultuz tang sartia senler barung 
Kök Tai Tengiz tiin sarıp senler barung (24) 

dedi. Ondan sonra üç (tanesi) tan yönüne vardılar. 
Üç (tanesi) de batı yönüne vardılar. Gtia, Ay, YıldD, 
çok avlar, çok kuşlar avladıktan sonra, yolda bir al
tın yay buldular. Aldılar, (babalarına verdiler.) Oğuz 
Kağan sevindi,. güldü, dahı yayı üçe böldü. 

«Ey büyük oğullarım. Yay sizlerin olsun. Yay 
gibi, okları göğe kadar atın !» dedi. 

Gene ondan sonra Gök, J>at, Dealz, çok avlar, 
çok kuşlar avladıktan sonra yolda üç gümüş ok bul
dular. Aldılar, babalarına verdiler. Oğuz Kağan 
sevindi, güldü, dahı okları üçe böldü. Dahi söyledi 
ki : «Ey küçük oğuUarım. Oklar sizlerin olsun. Yay 
oku attı. Sizler oklar gibi olun !>> dedi. 

Gene ondan sonra Oğuz Kağan ulu kurultay 
çağırdı. Nökerlerini, halkını buyruk verip çağırttı. 
(Onlar) gelip (birbirlerine) danışıp oturdular. 

Oğuz Kağan büyük ordu(gihın) sağ yanına kırk 
kulaç ağaç (direk) diktirdi. Onun başına bir altın 
tavuk koydu. Ayağına bir Ak Koyun bağladı. 

Sol yanına kırk kulaç ağaç diktirdi. Onun başına 
bir gümüş tavuk koydu. Ayağına bir Kara Koyaa 
bağtadı. 

Sat yanda Bosok'lar oturdu 
Sol yanda V'çok'lar oturdu 

kırk gün kırk gece yediler, içtiler, sevindiler. Ondan 
sonra, Oğuz Kağan, oğullarına yurdunu üleştirip ver
di. Dahı dedi ki :  

dedi. 

Ay oğullar köp mea qdam 
Unıtgular köp men k6rdiim 
ç.da birle köp ok atdum 
Aygır birle köp yürüdiim 
Diitmanlar-nı ıtlagurdum 
Dostlarum-nı men kültiirdiim 
Kök Tengrl-ge mea ötedim 
Sea-ler-ge bire men yartam. 

* 

24 "Gün, Ay, Yıldız! Tan yönüne awer Yana! 
Gök, Dai, Denizi Tün (sece, bab) yönüne aider 
vann." 
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«Ey oğullarım! Ben çok yaşadım. Ben çok savaşlar 
gördüm. Çıda ile çok ok attım. Aygır ile çok yürüdüm. 
Düşmanları ağlattım. Dostlarımı ben güldürdüm. 
Gök Tanrı'ya (borcumu) ödedim. Sizlere (de) yur
dumu veriyorum.» manasındaki bu manzum söyleyiş, 
elimizde tek nilShası bulunan, Uygur harfleriyle yazılı, 
bu Oğuz Dcstanı'nın son sözleridir. Yazma'nın bundan 
sonraki kısmı eksiktir. 

* 
Saka devri kahramaııı Alp Er Tunga'nın şahsiyeti 

etrifında söylenen Türk Destanından sonra, · ikinci 
ve daha büyük bir destanın Oğuz Kağan denilen bir 
hükümdar etrafında meydana geldiği, bu destan 
parçasında açıkça görülmektedir. 

Oğuz destanının, umumiyetle sekizli - on.ikili ve
zinlerle söylenmiş, manzum terennümlerinden daha 
bazı hatıralar saklayan bu yazma'nın, aslında çok 
daha büyük, manzum ve zengin bir destanın hika
yeleşmiş bir hulıi.sası olmak ihtimali kuvvetlidir. 

Bugünkü bilgimize göre M. O. il. asırda doğduğu 
anlaşılan Oğuz Dcstanı'nın, M. S. XIII.  asıra kadar 
yaşıyarak bu asırda yazıya geçirilecek kadar canlı 
kalması, destanın Türk an'anesindeki kıymetini gös
terir. (25) Aynı destan, araya giren hadiselerle hayli 
değişmiş ve biraz daha masallaşmış olarak daha başka 
yazmalara da geçmiştir. 

Bunlar arasında en mühimmi, destanın İslamlıktan 
sonra ve İslam inanışıyle birleşen şeklidir. İslami
yetten sonra, milSlüman Oğuz Türkleriniu yayılıp 
yaşadıkları yeni vatanların hatıralarıyle de birleşen 
bu destan, bazı bakımlardan destanın eski şeklinden 
daha zengin ve tafsilatlıdır. 

Oğuz Dcstanı'nın islami şekli diye isimlendirilen 
bu yeni version'da şu noktalar mühimdir : 

1 - Is!ami şekilde Türk milletinin en eski atasının 
adı, doğrudan doğruya Türk'dür. Nuh Peygamber'in 
birinci torunu olan Türk, babası Yifes'in ölümünden 
sonra lslk Göl çevresinde yerleşmiş ; ilk çachn o 
yapmı9 ; Türkler'in tarihi onunla başlamıştır. 

2 - Önce Hakk'a tapan Türkler, zamanla, putlara 
tapmışlar, başlarına Kara Han adlı bir hükümdar geç
tiği çağda, hep birden, kafir olmuşlardır. 

3 - Oğuz Han, işte bu Kara Han'ın oğludur. Fakat 
Oğuz, dünyaya doğuştan milSlüman gelmiş, çevresin
dekileri Hak dinine çağırmıştır. Büyüdüğü zaman din 
ayrılığı ve kadın hiyleleri yüzünden babasıyle anlaşa
nuyan Oğuz, sonunda babasıyle savaş zorunda kalmış 
ve onu yenerek Türk boylarına Hakan olmuştur. 

4 - Destanın islimiyetten önceki Şeklinde ehemmi
yetle belirtildiği gibi, Türk boylarına isim veren, 
Oğuz Han'dır. Ancak isim verişlere sebep olan vak'a
lar, islimi şekilde bir parça değişiktir. Mesela Kıpçak 
adı, birinci rivayette İtil suyunu bir ağaca yatıp geçen 
Türk'e verilir. Yeni rivayette ise yavrusunu ağaç kovu
ğunda doğuran bir kadının oğluna Kıpçak denir. 
(Kıpçak eski Türkçe'de içi oyulmuş ağaç veya ağaçtan 
yapılmış kab demektir.) 

5 - Yeni destanda Oğuz'un Bozok'lar ve Oçok'lar 
diye ikiye bölünen çocuklarına yurdunu taksim edişi 
daha etraflı anlatılmıştır. 
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Destanın yeni şeklinde, eski Uluğ Türk'ün yerinde 
Irkıl Ata denilen, yaşlı bir vezir vardır. Gerek Oğuz 
Han, gerek onun yerine geçen büyük oğlu Gün Han, 
bu vezirin öğütlerini saygıyle dinlemişlerdir. Gün 
Han'ın gene bu vezirin öğüdüyle, babasından kalan 
yurdu, Oğuz'un nikahlı kadınlarından doğan 24 torunu 
arasında taksim edişi islami şekilde açık anlatılmıştır. 

* 

ikisi de M. XIII .  asırda yazıya geçirilen bu destan
ların, gerek İslamiyetten önceki gerek sonraki version
ları (26) incelendiği zaman, destanla Hun tarihi arasın
da büyük yakınlık görülür : 

Hakikatte Hun tarihinin altın devri Miladdan ön
ceki fetihler devridir. Destanda Oğuz Han'ın ve İslami 
Şeklinde oğlu, Gün Han'ın savaşlarıyle Hun tarihinde
ki Mete'nin savaşları ve hayatı arasında büyük ben
zerlik vardır. Hun tarihinin en ünlü hükümdarı olan 
Mete, üvey anasının teşvikıyle, kendisine kötülük ya
pan babası Tuman Han'la savaşmış, onun yerine geç
miş, sonra bütün Türkler'i bir bayrak altında toplaya
rak büyük fetihler yapmış, büyük devlet kurmuştu. 

Destanın islimi şeklinde olduğu gibi, Mete de ül
kesini 24 bölüme ayırmış ve böyle bir idare şeklini 
kendinden sonraki Türk devletlerine örnek ve an'anevi 
bir idare şekli halinde, miras bırakmıştı. 

O kadar ki Anadolu Selçukluları zamanındaki 
törenlerde görülen 24 boy bölümü, bu an'anenin 
bir devamıdır. 

XV. asırda Anadolu'da Enveri tarafından yazılan 
DüsturnAme adlı. manzum Anadolu Beğlikleri tari
hi'nde Osmanlılar;n ilk atası olarak gösterilen hüküm
darın adı Oğuz Tümen Han'dır. (27) 

Bunun içindir ki Türk destanları üzerinde işleyen 
çağdaş ilim adamları, destandaki Oğuz Han'ın, tarih
teki Mete (Motun) olması ihtimalini düşünmüşlerdir : 

Gerek Mete adlı hükümdarın, babası Tümen'i 
bir av töreninde öldürerek onun yerine geçmesi, gerek 
Mete'nin ve onun ilk halefi Gün Han'ın, devleti 24 

25 Oiuz Deatanı'nın ele geçen tek yazması, 
Paria'de Sibliotheque Nationale'dec:lir. (Türkçe Yaz
malar Bölümü: 1 00 1 )  Türkçe netri İçin bakınız: 
W. Bang ve R Rahmeti, Oiuz Kağan De.tanı. la
tanbul. 1 936. (Aslı Uygur yazmyledir.) 

26 Oğuz Deatanı'nın ialimdan önceki tekli 
hakkında aynca bakınız: E. Blochet, Catalogue Dea 
Manuacrita Turca. (C. il. S. 125.) Deatanın ialimi
yetten sonraki tekli ise: 1 )  Xlll. Aaır Moiol ti
rihciai Reıidüddin'in Cami'ü't·Tevarih kitabının 
Tirih-i Oğuz ve Türkan ve Hikayat-ı Cihangir-i ii 
bölümünde firiai ile: 2) XVll. aaır Hıyye Hanı 
Ebü"l-Gaazi Bahadır Han'ın Şecere-i T erakime adlı 
kitabında, Ortaaaya Türkçesiyle y•zılıdır. (Tıpkı 
baaımı için bakınız: T.D.K. Yayını. lat. 1937 ) .  

2 7  Mükrimin Halil Yınanç : Düstürname·i En
veri. Mec:lhal ve Türkçe manzum metin, latanbul 
1928 - 1 930. 
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lü teşkilatla idare etmeleri ; nihayet, Mete (Motun) 
için destani mahiyette yazılmış bir tarihden Çinlilerin 
evvelce faydalanmış olduklarını meydana koyan bilgi
ler, bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. (28) 

Bütün bunlar, Mete ve Tümen adlarının, uzun 
zaman bir arada yaşayıp hem tarihi hem efsanevi bir 
hayat kazandığını düşürdürmüştür. Aradan zaman 
geçince de Mete yerine, bu hükümdarın mensup 
olduğu Türk boyu'ntın (29) adı söylenerek, Mete 
yerine Oğuz isminin, ebedileştiği zannedilmiştir. 

Ancak : Oğuz Kağan Destanı, elimizde bulunan 
şekliyle bize destan devri Türk edebiyatını, dil ve söy
leyiş bakımdan tanıtacak yeterlikte değildir. Bu des
tanda asıl Oğuz destanından gerek vak'alar, gerek dil 
ve üslup bakımından bazı hatıralar yaşamaktadır. 

Bunlar arasında kavim ve kabileleri tek bir şahıs
mış gibi gösteren ifadeler mühimdir. 24 Oğuz kabi
lesini 24 kişi gibi gösteren Şu Destanı'nda da aynı 
ortak ifade vardır. Oğuz Destanı'ndaki Kıpçak, 
Karluk, Kankh gibi Türk adları ; Urum Kağan, 
Uruz Beg gibi yabancı adlar hakikatte birer şahıs 
değil birer kabile veya millettir. 

Bunların yanında adı geçen ak sakallı, ak saçlı, 
uzun akıllı ihtiyarın da böyle temsili bir şahıs olmas; 
pek mümkündür. Bu takdirde Uluğ Türk, tek bir şa
hıs değil, bir kabile veya bir kavimdir. Destanda Uluğ 
Türk adıyle Hun birliğine dahil Türk (Türük) 
adlı kavim mi kasdediliyor? Bu hususta, Umumi Türk 
Tarihi'ne Giriş kitabında ileri sürülen fikir dikkati 
çekmelidir. (29/2) Hun birliğine dahil bir kavim 
ve kabile olan bu Türk boyu ; Türk adlı hükümdar 
ailesinin adıyle anılan bu kısım Türkler, daha sonraki 
asırlarda Gök - Türkler adıyle yeni bir Oğuz devleti 
kuracaklardır. Bunlar böyle olunca bizzat bütün 
destana ad vermiş olan Oğuz Han için de aynı ger
çeği düşünmek doğru olur : Oğuz Destanı'ndaki 
Uluğ Türk, Kıpçak, Kankh v.b. isimler, nasıl, 
belirli bir şahsın adı değil de birer kavim ve kabile 
adı ise .. yani bu isimlerdeki Türk kavim ve kabileleri, 
bu destan kahramanlarının adlarında ve şahsıyetle
rinde adeta tek bir adam gibi gösterilip öyle şahıs
Iandırılmıt-··· tıpkı bunun gibi,  Oğuz Kağan'
ın da böyle timsali bir kahraman olması çok müm
kün ve muhtemeldir. 

Şu demek ki destanda Oğuz Kağan diye tanıtılan 
kahramanın, hakikatte, tek bir hükümdar değil, tarih 
boyunca, bütün Oğuz Türkleri'nin ve Oğuz Hanları' -
nın macerasını kendi adında ve kendi hikayesinde top
layan bir sembol olması, onun, herhangi belirli bir 
Hakan olmasından daha kuvvetli ihtimaldir. 

2" Bakınız. Prof. Zeki Velidi Togan, Umumi 
Türk Tarihine Girit (S. 405, ht. 145) . 

29 Bu büyük boy, aslında 24 boya bölünmüt 
Oğuz boyudur. Mete'nin ya ilk Oğuzlardan olduğu 
veya babrasının en çok Oğuz Boyları arasında des
tanlatbiı anlatılıyor. 

29p Bakınız. Zeki Velidi Togan, U.T.T.G. S. 
27. 
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Bu şekil, Oğuz Destanı'nın umumi üslubuna, 
hatta bütün Türk destan üslubuna daha uygun şe
kildir. Kısaca, destandaki Oğuz Kağan, tarihteki 
Oğuz Türkleri demektir. 

Oğuz Destanı'nın diğer mühim bir çizgisi, 
Oğuz'un halkına ve ordusuna gösterdiği hedeftir. 
Dünya tarihinde umumiyetle karalara hakim, büyük 
devletlerin denizlere akmak ; büyük deniz dev
letlerinin ise geniş karalara, kıt'alara sahip ol
mak emeli vardır. Oğuz Kağan'ın devleti, aslında 
bir Ortaasya, kara imparatorluğudur. Buna göre 
Oğuz Türklerinin, destanda «Daha deniz, daha 
müren» mısraiyle söylenen hedefe akma emelleri, bu 
mısrada milli bir ifade bulmuş demektir. Hun - Oğuz 
Türkleri'nin önce Attila devrinde, büyük nehirler hav
zasına, fakat bilhassa İslamiyetten - sonra, Kara Deniz 
ve Ak Deniz çevrelerine hakim olmak; buralarda yeni 
ve ebedi vatan kurmak yolunda sarfettikleri büyük 
gayretin başlanğıcı, öyle görülüyor ki Oğuz Kağan'ın 
manzum hitabesinde ifadesini bulan bu emeldedir. 

Gene bu destanda ve bu mısradan sonra söylenen 
Kün tuğ bol-gıl kök kurikan mısraı, yani «yurdu
muzu öylesine büyültelim ki gök kubbesi yurda çadır, 
güneş de bayrak olsun !» dileği, aynı milli amac'ın 
ifadesidir. 

Yazılı Türk edebiyatının ilk eseri Gök-Türk Ki
tabeleri'nde ve İslamiyetten sonra yazılan eserlerden 
Dirinü Lıigaati't- Türk ve Şecere-i Ensab gibi 
kitaplarda ehemmiyetle belirtilen «Türkün başka mil
letleri idare etmek için yaratıldığı» düşüncesi ile Oğuz 

. Destanı'ndaki bu sözler arasında bir alaka var gi
bidir. (30) 

* 

Hun - Oğuz destanlarının büyük 
Attila Hunlar'a ait esas bölümü nasıl 

Destanı Oğuz Kağan'ın hayatı ve hatırası 
etrafında toplanmışsa M. V. asırda 

Avrupa topraklarında devlet kuran Batı Hunları'na 
ait destanlar da hiç şüphesiz Attila'nın hayatı ve 
fetihleri etrafında söylenmiştir. 

Ancak tarih kaynaklarında coşkun kahramanlık 
türküleri halinde söylendiği haber verilen bu destan
lar da Türk diliyle yazıya geçmemiştir. 

Bu mevzuda bildiğimiz, bir destan değil, Attila'nın 
çadırı çevresinde kahramanlık türkülerinin nasıl söy
lendiğine dair bir hatıradır. 

Aslında İslav, Cermen, Fin ve Fransız milletlerinin 
halk edebiyatına (31) destan kültürü veren Attila 

30 ilk Ye eski çağlarda imparatorluk kuran 
fatih milletlerin, o devirdeki zihniyeti bakımından 
tabii ırörülmesi ırereken bu fikir ve bu idealler için 
kitabımızan "Müslüman Türkler Arasında ilk Milli· 
yetcilik Hareketleri" bölümüne bakınız. 

ı ı  Bakınız: Prof. Dr. M. Fuad Köprülü, Türk 
Dili Ye Edebiyatı Hakkında Arattırmalar, S. 23 
(lat. 1 934) ve Türk Edebiyab Tarihi, S. 75 - 76. 
(lat. 1 928) . 
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Hayatı ve Kahramanlığı, Türk ve Avrupa destan
larına akseden, Batı - Hun Devleti Hükümdarı 
A.ttili., at üstünde. ( Resim Münif Fehim'in tablosu } .  

Hunlan'nın kendi büyük cihangirleri için destan 
3öylemeleri çok tabiidir. 

M. V. asırda Avrupa'ya korkulu yıllar yaşatan 
Attila, Rusya'yı Polonya'yı ; Macaristan, Almanya, 
ve Avusturya'yı, Balkanlar'ı almış ; Bizans'ı haraca 
bağlamış ; Fransa'da Orleans'a yürümüş ; Chalonıı'da 
Roma'Jı kumandan Aedua'un orduları önünde kanlı 
bir savaş vererek durmuştu. Sonra Tuna kıyılannda 
Bourgont'lu bakire İldiko ile evlendiği gece, düğün 
neş'esiyle coşup çok içtiğinden bir burun kanamasıyle 
ölmüştü. 

Attila'nın sarayı, bir kısım savaşları ve aşk hayatı, 
Cermen destanı Nibelungen'a işlenmişti. Kendi des
tanının İse yazıya geçmeyişi bu müthiş cihangirin 
454 yılında ölmesiyle Batı - Hun devletinin sür'atle 
çökmesi yüzünden olabilir. 

Fakat Attila'nın muhteşem çadırı içinde ve dışında 
Hun saz�rlerinin, coşkun kahramanlık türküleri ile 
Attila'nın ölümüne ağıt söyledikleri, Batılı kaynaklar 
tarafından tesbit edilmiştir. 

XVI. Asır Sonuna Kadar Türk Saztiirleri 
(32) kitabında ehemmiyetle belirtilen bu hadiseyi, 
şimdi bu kitaptan okuyacağız : 

«Türklerin halk şiir - mıisikişinaslan hakkındaki 
ilk tarihi malumat, Attila devrine yani miladi V. asrın 
ilk nısfına aiddir. Garp menbalarının verdiği bu maltı-

32 A.ynı müellif, XVI. Aaır Sonuna Kadar 
Türk Saztairleri S. 5 • 6 (lat. 1 930) . 
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mata göre, Attila'nın ordusunda şaır ve muzıkacılar 
mevcuddu ;  onun ziyafetlerinde bu şairler Attila'nın 
kahramanlıklarına, zaferlerine dair inşad ettikleri şiir
leri okurlardı. Priııcuıı böyle bir ziyafet sahnesini tas
vir ediyor ; Akşama doğru meş'aleler yanınc-a, zi
yafetin verildiği ipekten mamul muhteşem çadıra 
iki şiirin girdiği görüldü ; bunlar Attila'nın önünde 
Hun lisanıyle kendi tanzim ettikleri şiirleri okudular; 
bu şiirler Attila'nın kahramanlıklarına, zaferlerine 
aitti, orada hazır bulunanlar, bu şiirlerin tesiriyle vec
de, heyecana geldiler ; gözler parlıyor, çehreler kor
kunç bir hal alıyordu. 

Birçokları ağlıyorlardı ;  geı.çler arzu ve iht;• '\s, 
ihtiyarlar da elem ve teessüf yaşları döküyorlardı.» 

* 

"Attila'nın Ölüm merasiminde de gene şairlerin 
mühim mevkileri olduğunu görüyoruz : O münase
betle tertibedilen cenk oyunları esnasında şairler ve 
muharipler Hun lisanında (söylenmiş) bir mersiye 
okumuşlardı. Goth ana'nesi bu mersiyeyi ta Jordanes 
zamanına kadar muhafaza etmiş ve müverrih bu su
retle onu tesbite muvaffak olmuştur : 

"Hunların en büyük hükümdarı ve Moundzoukb'
un oğlu, en cesur kavimlerin hükümdarı Attili., ken
dinden evvel biç duyulmamıt bir kuvvetle Scithia 
ve Cermania büyük ülkelerine si.biboldu. O, bu 
büyük ülkelerin birçok tehirlerini zabtetmek sure
tiyle Roma'yı korkuttu; batka yerler daha onun 
pençesine dütmeain korkusuyla; Roma, onu ricalarla 
ve her sene verdiği vergi siyesinde teskin edebildi. 
Bütün bunları yaptıktan sonra, talibin hususi bir 
yardımıyle öldü; lakat dütmanların darbeleri altında 
yahut kendi adamlarının biyanetiyle deiil, düğün 
net'eleri İçinde, kuvvetine biç halel gelmeyen milleti 
arasında, en ufak bir acı bile duymadan öldü. Hiç 
kimsenin intikam taleb edemiyeceği bu ölümü, kim 
hiki.ye edebilecek?" 

«Attila'nın cenazesinin konmuş olduğu ipek çadırın 
etrafında bir daire teşkil etmiş olan ordu efradı, bu 
mersiyeyi, elem türküleri arasında tekrar ediyorlardı.» 
(33) 

Yukarıda adı geçen Priscus, Attila devrinde yaşamış 
ve bu hükümdarın nezdinde elçilik vazifesi görmüş 
bir Biı:ans tarihçisi ve hitabet öiretmenidir. Yazdığı 
tarih kayıp olmakla beraber, bu eser VI. asır Bizans 
tarihcisi, Goth asıllı, Jordaneı. tarafından görülmüştür. 
(34) Böylelikle Priscus'ün Attila devrine ait çok mühim 
notları Jordanes Tarihi'ne alınmıştır. 

İşte Priscus'ün açıkça haber verdiği gibi, Attila'nın 
saray kadar muhteşem çadırında, Hun saz şiirleri kah
ramanlık şiirleri, yani destanlar söylüyorlardı. Bu des· 

33 Amedee Thierry, Hiatoir d' Attili., Paria, 
1856, P. 144, 230; Marcel Brion, la vie d'Attili., 
Paris, 1 928, P. 248, 25 1 .  (A,.nı mevzuda Türkçe 
bir monografi Hüae,.in Ni.mık'ın Attili. ve Oğulları 
adla eseridir. lst. 1 933) . 

34 Hüseyin Ni.mık· (Orkun) .  Attili. ve Oğul
ları. S. l l 5  l.t. 1 933. 



tanlar, dinleyenleri savaş heyecanıyle doldurup coş
turacak kuvvette söyleyişlerdi ve Attila'nın kahraman
lıkları etrafında söyleniyordu. 

Böylelikle Saka hükümdarı Alp Er Tunga için 
söylenerek, XI. asırda Divanü Lugaati't-Türk'e alınan 
Sagu gibi, Attila için söylenen mersiye de büyük bir 
destanın son bölümü çehresindedir. Attila'nın ölümü 
düşman elinde olmadığından Türk ordusunun şimdi 
kimden öç alacağını şaşıran bir ruh hali, bu ağıtın 
dikkate değer çizgilerindendir. Fakat mersiyenin söz
lerinde en mühim hususiyet, bu sözlerin bir ölüm fer
yadı halinde değil de bir kah.ramanlık övgüsü halinde 
söylenmiş olmasıdır. 

* 

Gök-Türk'Jer, tarihte Türk adını 
Gök -Türk devlet ismi yapan ilk Türkler'dir. 

Destanları Türk adını «mavi» ve «geniş» 
manalarıyle sıfatlandıran «Gök» 

sözü, burada, kurulan devletin büyüklüğünü, genişli
gını ve bilhassa büyük millet olma inancını ifade 
için kullanılmıştır. Gök-Türk'ler bu adlarına uygun 
bir davranışla, doğu'da Mançurya hudutlarından 
batı'da Karadeniz kıyılarına ve cenupta Hindistan 
sınırlarına kadar uzanan ve yayılan büyük vatanda, 
yine bu büyüklükte bir devlet kurmuşlardır. Aynı 
devlet M. VI. asır ortalarından VII I .  asır ortalarına 
kadar Türk iktidarını elinde tutmuştur. 

VII .  asır ortalarında Çin'lilerin bu devleti yıkma 
teşebbüsleri içinde kaybedilen zaman ve oldukça uzun 
bir fasıla, bu iktidarın haricındedir. 

Eski Türk devletleri içinde tarihleri kadar , milll 
duyuş, düşünüş, inanış ve kuruluşları en iyi bilinen 
devlet, Gök - Türk Devleti'dir. 

Bunun sebebi, Gök - Türkler' in, kendi tarihlerini, 
kendi yazılarıyle «ebedi taş» lar üzerine yazarak gele
ceğe haber salmalarıdır. 

Bu sebeple onların kendi dilleriyle hikaye edilmiş 
tarihleri hakkında bu kitabın yazılı edebiyat bölümünde 
bilgi verilecektir. 

Bu sayfalarda Gök-Türkler'in kendi soylarına ait 
inanışlanyle, devlet kurmadan önceki tarihlerini aydın
latıcı hususiyetler taşıyan Gök-Türk Destanı'n
dan iki «rivayet» tanıtacağız. Bunlardan birisi Boz
kurt, ikincisi .Ergenekon Destanı diye bilinir : 

Bu destan, eski Çin kaynaklarında 
Bozkurt iki ayrı rivayet halinde yazılıdır. 

Destanı Aynı kaynaklarda bu rivayetleri 
destekleyen veya bütünleyen daha 

başka bilgiler de vardır. Destanın esası, yok olma 
felaketine uğrayan Gök-Türk soyunun, yeniden di
rilip çoğalmasında bir Bozkurt'un Anne Kurt ola
rak vazife görmesidir. 

Birinci ri\·ayet şudur : 

«Hunlarla aynı soydan olan Gök - Türkler, 
Hun yurdunun şimalindeki So ülkesinden çıktılar. 
Başbuğlarının adı Ka-Pan-Pu idi. Ka-Pan-Pu'nun 
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on altı kardeşi vardı. Bunlardan birinin annesi bir 
kurt'du. 

Bir kurt (yani totem, tanrı) çocuğu olan bu genç, 
rüzgarlara ve yağmurlara hükmederdi. (Gök-Türkler
in) Düşmanları, (bir baskınla) kardeşlerini yok ettik
leri zaman, felaketten yalnız bu genç kurtuldu. 

Bunun iki karısı vardı. Birisi Yaz Tanrısı'nın, öteki 
Kış Tanrısı'nın kızıydı. Bunlardan ikişer oğlu doğ
muştu. Halk, bu çocukların en büyüğü No-tu-lu-şe'yi 
hakan seçtiler. Hakan olan No-tu-lu-şe, Türk adını 
aldı. Türk'ün on karısı vardı. Bu kadınlardan doğan 
bütün çocuklar annelerınin adını almışlardı. Bunlardan, 
annesinin adı Asena (dişi kurt) olan çocuk Türkler'e 
hakan oldu. Adı Atine idi. 

* 

Aşine - Türk sülalesinin efsanevi tarihi halinde 
söylenen bu rivayet, yine bir Çin kaynağında bir başka 
şekilde yazılıdır. Bu, ikinci rivayet de şöyledir : 

«Türklerin ilk atası, batı denizi 'nin (35) batı kıyıların
da oturuyordu. Bunun halkı, Hun'ların bir bölümü idi 
ve Aşine adını taşıyordu. Aşine boyu, komşu millet
lerden biri tarafından (bir baskınla) yok edildi. Bunlar
dan ancak bir oğlan sağ kaldı. Düşmanlar bu oğlana 
acıdılar. Onu öldürmediler ; ayaklarını, kollarını kesip 
bir kamışlığa bıraktılar. 

Düşman gidince bir dişi kurt bu çocuğa baktı. Onı.. 
iyi etti. Yiyecek getirip bu oğlanı besledi. Onunla 
evlendi ve ondan gebe kaldı. Düşman Hanı, çocuğun 
sağ kaldığını duydu. Adamlarını gönderip onu öldür
mek diledi. Asker geldiği zaman kurdu gencin yanında 
gördü. (Tehlikeyi sezen) Kurt, bir Tanrı yardınuna 
uğramış gibi, genci oradan alıp denizin doğusuna gö
türdü. Altay dağlarının ortasına getirdi. Her tarafı 
dağlarla çevrili bir mağarada on çocuk doğurdu. 
Yine burada yeşilliklerle dolu geniş bir meydan vardı. 

On oğlan büyüyüp evlendiler. Her birinden bir 
boy türedi. Bunlardan biri Atine boyu idi. 

Aşine, bütün kardeşlerinin en akıllısı olduğu için, 
Türkler'e hükümdar oldu. Soyunu unutmadığını gös
termek için de çadırının kapısı önüne, üzerinde kurt 
başı bulunan bir bayrak dikti. Birçok yıllardan sonra, 
Aşine kavmine Atlellçe denilen biri hükümdar oldu. 
Yeni hakan, kavmini dağlık yerden çıkardı.» (36) 

* 

« . . . Bir boy'un bir düşman boy tarafından 
yok edillp ancak bir çocuk bırakılması;  çocuğun kurt 
tarafından beslenmesi, Türk destanının en eski motif
lerinden biridir. Miladdan 1 1 9  yıl önce batı ülkelerini 

"� Bu batı denizi, bir yorumlamaya söre, Ha
zar Denizi'dir. 

:ıft Hyacint, 1, 1 S6 - 2 S 7 .  Ou kaynak ve on
dan iatifide eden Abdülkadir lnan'ın notlan için 
bakınız: 

Abdülkadir inan, Türk Deatanlanna Genel Bir 
Bakıt, Türk Dili Arqtırmaları Yıllığı. 1 954. S. 189 . 
206. 
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Cök-Türklerin Erl'enekon'dan çıkıtlarını göateren, temaili resim. ; 

gezerek Çin imparatoruna rapor veren devlet adamı 
Çjaa · Ken' İn notlarında bu efsaneyi bütünleyen mü· 
him çizgiler vardır ki şöyle diyor : 

«Hun ülkesinde bulunduğum zaman duydum ki 
Usun Hanı, Gunmo unvanını taşıyor. Gunmo'nun baba
sı Hunların batısındaki bir ülkeye sahipti. Gunmo'nun 
babası bir savaşta Hunlar tarafından öldürüldü. Yeni 
doğmuş olan Gunmo'yu kırlara attılar. Kuşlar çocuğu 
sineklerden koruyor ; bir dişi kurt sütüyle besliyordu. 
Hun Hakanı buna şaştı. Bu çocuğu Tanrı saydı. Onu 
kendi terbiyesine aldı, büyüttü. Babasının ülkesini 
ona geri verdi. (37)» 

Ergenekon 
Destanı 

* 

Bozkurt Destanı'nın daha zen· 
gin bir şekli, (Bozkurt'u ikinci 
plana bırakmış olmakla beraber) 
Ergenekon Destanı'dır. Destana 

göre Ergenekcm, Türklerin yüzyıllarca çift sürerek, 
av avlıyarak, maden işleyerek yaşayıp çoğaldıkları ;  
etrafı, aşılmaz dağlarla çevrili, mukaddes bir toprağın 
adıdır. 

Bu destan da şöyledir : 
( Türk illerinde Gök-Türk oku ötmiyen, Gök-Türk 

kolu yetmiyen ' bir yer yoktu. «Bütün kavimler birle· 
şerelt» Gök-Türklerden öç almaya yürüdüler. Türkler, 

31 Bakınız: Abdülkadir inan, Türk Destanla· 
nna Cenel Bir Sakıt, Aynı Yıllık S. 200 • 201. 

çadırlarını, sürülerini bir yere topladılar ; çevresin!' 
hendek kazdılar, beklediler, Düşman geldi. Vuruş 
başladı on gün vuruştular. Gök-Türkler üstün geldi. )  

. . .  Bir gün bütün iller Hanları ve beyleri av  ye· 
rinde konuştular. Gök-Türk'kr!' hiyle yapmazsak işimiz 
yaman olur, dediler. Tan ağarınca baskına uğramış 
çeri gibi, ağır yüklerini, kötü mallarını bırakıp kaç
tılar. 

Türkler : «Bunların vuruşma güçleri gitti, kaçıyor
lar.» Deyip arkalarından varıp yetiştiler. 

« (Düşmanlar) Gök-Türkler'i görünce birden geri 
döndüler. İkisi vuruştular. Düşmanlar galip geldi. 
Gök-Türkler'i öldüre öldüre çadırlarına geldiler. Çadır
larını mallarını öyle aldılar ki bir ev kurtulmadı. 
Büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler. Küçükleri kul 
edinip herkes birini alıp gittiler. 

(Gök-Türk hanı) İl Han'ın oğulları çoktu. Savaşta 
hepsi öldü. Kayan adlı bir küçük oğlu vardı. O yıl 
evlendirmişti. IJ Han'ın Tukuz adlı bir de yeğeni 
vardı. (38) Bu ikisi bir yerdeki kişilerin eline düşmüş
lerdi. On gün olduktan sonra bir gece ikisi kadınla
rıyle birlikte atlanıp kaçtılar. Yurda geldiler. Düş
mandan kaçıp gelen dört maldan (deve, at, öküz, 
koyun) çok buldular. 

38 Kayan ve Tukuz adları için bakınız: Fevziye 
Abdullah Tansel. Ziyi Cökalp Külli:ritı: 1. (An· 
kara, 1935. S. 360.) 
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Eğer, ile varalım desek; dört taraftaki illerin hepsi 
bize düşman. İyisi odur ki dağların içinde insan yolu 
düşmez bir yer izleyip (oturalım) deyip dağa doğru 
s:··rülerini sürüp gittiler. 

(Geldikleri yoldan başka yolu olmayan bir yere 
vardılar.) O da öyle bir yoldu ki bir deve, bir at bin 
güçlükle yürürdü ; eğer ayağını yanlış bassa parça 
parça olurdu. 

(Vardıkları) yerde akar sular, çeşmeler, türlü ot
lar, meyveli ağaçlar, türlü türlü avlar (vardı.) O yeri 
görünce Tanrı'ya şükür
ler kıldılar. Hayvanları
nın, kışın etini yediler. 
Yazın sütünü içtiler, de
risini giydiler. 

O yere Ergenekon 
adını koydular. 

Burada bu ikisinin 
çocukları çoğaldı. Ka
yua'ın evladı çok oldu. 
Tukuz'unki ondan daha 
az oldu. Kayan çocuk
larına Kayat dediler. 
Tukuz çocuklarına iki 
ad koydular. Bir nice
sine Tukuzlar dediler ; 
bir nicesine Türü.lk
dediler. Çok yıllar bu iki 
kişinin çocukları Erge
nekon 'da kaldılar. Enine 
boyuna uzayıp yayıldı
lar. 
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Ondan sonra Beyler (de öyle yapar. Bu günü mukad
des bilirler.) 

(Ergenekon'dan çıktıkları zaman) Gj:>k-Türkler'in 
padişahı Kayan soyundan Börte Çene idi. Börte 
Çene, bütün illere elçi gönderip Ergenekon'dan 
çıkıp geldiklerini bildirdi. (Bunu) Bazıları iyi gör
düler, bazıları kötü gördüler. 

(Gök - Türk'ler eski düşmanlanyle savaştılar. Yen
diler. Böylece dörtyüz yıl sonra kanlaruıın öcünü 
aldılar.) .fc 

Ergenclmn destan ı, 
once, XIII. asır Moğol 
tarihçisi RqlcltidcUn ta
rafından yazıya geçiril
miştir. Yazarın Ciml'
ii-t Terirlh kitabına 
kaydettiği bu rivayet, 
Reşidüddin Tarihi dr
denilen bu eserde Fars 
diliyle yazılıdır. (39) 

Müellifin, bu riva
yetleri, halk arasından 
derlemiş, belki de Türk -
Moğol halk şıiirlerinden 
dinlemiş olması muhte
meldir. 

Yukarıya alınan me
tin ise, Türkiye Türk
çesine XVII. asır Hıyvr
Hanı Elril'l-pad Ba.. 
badır llan'ın Şec:ere-i 
Türk adlı eserinden çev
rilmiştir. Bahadır Han, 
Şecere-i Türk'ü yazar
ken R eşidüddin Tari
hi'nden faydalanmıştır. 

Dört yüz yıl sonra 
Ergenekon'da kendileri 
ve sürüleri o kadar ço
ğaldılar ki sığmadılar. 
Bu sebepten bir yere top
lanıp oturup konuştular. 
Dediler ki : Atalarımız-

Eaki Türklerde temaili bir tören : 

Ergenekon Destanı, 
bu kitaplara, kuvvetli 
bir ihtimale göre, çok 
daha büyük ve manzum 

Demir döYme töreni 
dan işittik. Ergenekon'-
un dışında geniş yerler, güzel yurtlar olurmuş. Bizim 
yurdumuz eskiden o yerlerde imiş . . .  Dağların arasın
dan yol izleyip bulalım. Göçüp çıkalım. Her kim bize 
dostum dene onunla görüşelim. Düşmanlarla gürqe
lim, dediler. 

Hepsi bu sözü beğenip çıkmaya yol izlediler, bula
madılar. 

( O  zaman) bir demirci dedi (ki) : «Burada bir 
demir mideni var. Yalın kata benziyor. Şunun demirini 
eritsek biryol olurdu.» Varıp o yeri gördüler. Bu sözü de 
beğendiler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat 
kömür dizdiler. Dağın üstünü, arka yanını, beri yanını 
(böylece) doldurduktan sonra yetmiş deriden körük 
yapıp yetmiş yerde kurdular. (Ateşleyip) Körüklediler. 

Tann'nın gücü ile ateş kızdıktan sonra demir 
dağ eriyip akıverdi. Yüklü deve çıkacak kadar yol oldu. 
O günü, o ayı, o saati belleyip dışarı çıktılar. O gün
den beri Gök-Türklerde adet olmuştur. O günü bayram 
sayarlar : Bir parça demiri ateşe salıp kızdırırlar. (Ön
ce) Han, bunu kıskaçla tutup örse koyar, çekiçle döver. 

olan aslından hulasa edilerek alınmıştır. 

Destanda Türk destan üslubunun başka dile çev
riliş veya hulasa edilişiyle kaybolmayan çizgileri 
şunlardır: 

Bir kere büyük, hazan çok büyük kabllelerin var
lığı gene tek bir şahısda toplanmıştır. Destanda adı 
geçen Kayan, aslında bir şahıs değil, meşhur Kayı. 
ilanlı kabUesidir. Ta.kuz adı ise Gök-Türkler'in kade
rinde mühim bir yeri olan Dokas Olas'larm adı
dır ; bu adın halk dilinde kısaltılmış şeklidir. 

Ayrıca Türk destanında totem - tanrı ve bu günkü 
«Mehmedcib gibi ordu'nun bir timsali olan boz
kurt da Gök-Türkler'in ilk bozkurt rivAyetlerinden son
ra, Ergenekon destanında Börte Çeae adıyle, yllJllr. 
Şu sebeple ki Börte Çene, Moğolca 'da bozkurt demektir. 

H Retidiiddin'in bbanb biikümd&n GiDll 
H-'•• emri�• ,...ı.;. ba -ria ula Moiolca'dar. 
Farisi •• Arapça•,.., ,.amlclaia de.inle çemmittir. 

ı .  
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(40) Böylelikle kurt sembolü ve anne kurt, aradan 
geçen zamanın uzunluğuna rağmen unutulmamıştır. 

Destanın diğer milli özelliği, gerçek tarih'le olan 
yakınlığıdır : Hakikatte Hur. birliği dağıldıktan sonra 
Gök · Türk'ler Altay Dağları çevresine çekilmişler, 
orada uzun zaman demircilik yaparak, maden işleyerek 
yaşamışlardı. Bu tarihlerde Gök-Türkler, Juan ·Juan'· 
!arın yani Cucea yahud Avar'ların hakimiyeti altında 
yaşıyorlardı. Altay'da onlar için demircilik }apıyor· 
lardı. M. 536 da Gök · Türk'lerin reisi İli Han Tu
mm, evlenmek için, Avar Hanı'nın kızını istedi .  Fa
kat gönderilen elçi Avar Hanı'ndan hakaaret gördü. 
Han : "Onlar, benim demircimdir, ne cesaretle kızımı 
istiyoriar? ! .» diye reddetti. Bunun üzerine ve M. 545 
yıllarında Avarlar'a isyan eden Gök - Türk'ler, iyi 
hazırlanmış bir hareketle Avar'ları yenip bütün Türk 
illerinde büyük hakimiyet kurdular. 

Böylelikle Ergenekon Destanı'yle Gök · Türk'lerin 
tarihi arasında açık benzerlik vardır. Bir kere, Hun 
birliğinin dağılışından Gök . Türk devletinin kuruluşuna 
kadar geçen 450 yıllık zamanla, destandaki 400 yıl bir
birine benziyor. 

Büyük Hun birliğinin Çinliler'le birleşen bozguncu 
boyların hücümıyle dağılıp yok oluşu sırasında Altay 
dağları çevresine göçen Gök · Türkler' in hikayesi, des
tanda, Kayıhanlı ve Dokuz Oğuz'ların muhacereti 
halinde anlatılmıştır. 

Ergenekoa Destam'nın mühim bir çizgisi, Türk
lerin demircilik an'anesidir. Maden işlemek, de
mirden ve en iyi çelikten silahlar yapmak, eski Türk· 
lerin tabii bir sanatı ve iftiharıydı. Oğuz Kağan Des
tanı'nda «Canavar geyik yedi, ayı yedi. Çıdam (onu) 
öldürdü. De;,rur olduğundandır.» diyen Turkler, in
ııanı başka mah!üklara ve başka ınsanlara hakim 
kılan silahın kıymetini elbette çok iyi biliyorlardı. 

Gök • Türkler'in demirden bir dağ eritmeleri, bunu 
yapan kahramanlarını da demirci sözüyle ebedileş
tinneleri bu yüzden önemlidir. O kadar ki Türkler, 
bu günü bayram bilmiş ; Ergenekon'dan çıktıkları gü· 
nün yıl dönümlerini tiyatro'yu andırır, temsili tören· 
lerle kutlamışlardır. Bu törenlerde, ocakta kızdırılmış 
demirleri örs üstüne koyup iri çekiçlerle döverek 
asırlarca Avar'lara silah yapan ve bu silahlarıyle 
Türk illerinde büyük hakimiyet kuran atalarını, iba· 
dete benzer bir saygıyla anmışlardır. 

Nihayet: «Arapların hakiki Türk (al · turk . al . 
haqiqi) dedikleri HAkaa1ı Türkler, kendilerini menşe 
itibariyle bir demirci millet olarak tanımışlar; hü· 

4o Erl'enekon deatanı, Moiollar de•rinde ya· 
zıya l'eçtiiinden deatanda Gök-Türk kelimeai ye
rine Moiol kelimesi konulmu9tur. Türk illerine 
Türkl .. mit Moiollann hakim olduiu ,,. halk ara· 
aıada Cinıiır!in bile Türk olduiuna i-nıldıiı bir 
deYirde bu Türk • Moiol kan9maaı çok tabüdir. 

DHtanın bu kitaba alınan huliaiaında bu nok· 
talar dü9ünülmü9, deatana ıonradan lı.ablan yabancı 
unıurlar, mümkün olduiu kadar ayıldanmıf, bu arada 
Moğol adı yerine de Gök · Tü.-k adı konulmuttur. 

kümdarları, demirciliği tes'id etmişler ve demircilik 
siyesinde esaretten ve zulmetten kurtulduklarına inan· 
mışlar, onlara Çinliler dahi Cucen'krin (Avar'ların) 
demircileri demişlerdir.>> ( 4 1 )  

* 

!>okuz Oğuz - On Uygur 
Türklerinin Dest anı : 
rının sonuncusudur. 

Uygur Dev
leti, İslamiyet
ten önceki Türk 
İmparatorlukla-

M. VIII .  asıra kadar Dokuz Opz boylarıyle 
birlikte Mogolistan'ın şimalinde yaşayan On Uygur· 
lar, sekizinci asır ortalarında yine Dokuz Otuz
lar'la birlikte, Gök-Türk'lerin Türk illerindeki yay
gın hakimiyetlerine son vererek Uygur devletini 
kurdular. (42) Uygur birliğini meydana getiren 
kavimler arasında eski Saka kalıntıları ve eski lran 
topluluğuna dahil, Türkleşmiş kavimler de vardır. 
Yeni devlet kısa zamanda geniş ülkelere yayıldı. 
Kültür, sanat ve medeniyet bakımından Ortaasya 
Türk tarihine derin izler bıraktı. 

Uygur boyları, daha önceki asırlarda da medeni bir 
hayat yaşıyorlardı. Hatta bunların M. V. asırda kendi
lerine mahsus bir yazı kullandıklarına dair Çin kay· 
naklarında kayıtlar vardır. Uygur devleti önce Mo
golistan'da Orhun nehri havzasındaki Kara Balga•
Şehri çevresinde kuruldu. Bu devletin ikinci hükümdarı 
Moyuaçur Han, büyük ve aydın bir hülümdardı. 
Bu çağlarda Uygurlar Gök · Türk yazısını kullanıyor
lardı. Hatta Moyunçur Han, Göktürk an'anesine uyarak, 
kendi adına ve Göktürk harfleriyle yazılı bir abide 
diktirmişti. 

Fakat onun yerine geçen Bögü Katan, 763 yılın
da Maaiheizm dinini kabul edince Uygurlar Mani 

41 U.T.T.G. C. 1, S. 29. Ersenekon Dest•· 
nı'ndaki demircilik •e demir-len dai eritme motifi'· 
nin son uır edebiyatında akiıleri clmuıtur: Y alr.up 
Kadri Karaosmanoilu, Milli mücadeleye diir biaı 
yazı ve hikayelerine Ergenekon b .. lıiını koymu9; 
Enis Behiç Koryürek, Milli Netide adlı manzume· 
sinde: 

Demir dağlar delmit olan Bozkurt'larız ki 
Orhun'da var Kül Tigin'den kalma yazımız 

l'İbi mıarilarla bu habrayı anm19b. (Mira• Ye Gii
ne9in Ölümü, 195 1 ) .  Ancak bunlar Ye benzerleri, 
hadiaenin büyüklüiiine Ye ıiizelliiine niabetle ııönük 
çizperdir. Bu bakımdan Ye eier bu hadiae dü
tiinülerek ııöylenmifM, latiklil Martı'ndaki "Yırta
rım dağları, enginlere sığmam tatarım 1,. mıaraını 
Erl'enekon'un tiirimiadeki tek l'İizel çiqiai diye kar· 
9ılamalr. mümlr.iindür. 

42 Uygurlar devrinde Cök-Türk hanedanı tama· 
miyle ııönmemit, ancak menii bir hakanlık halinde 
J'•f&J'&rak, Karahanlılar De•leti kunıluncaya kadar, 
Türlr. tarihinin umumi akıtında berhanıi bir •arlık 
l'Öatermemiıtir. (Bakınız: Z. V. Toıan, U.T.T.G, 
c. ı. s. 57) . 
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dini misyonerlerinin getirdikleri yeni bir yazıyı benim
sediler. M. 840 yılında Uygur ilinde büyük kıtlık oldu. 
Ahali isyan etti. Bilhassa Kırgız isyanının sertliği yüzün
den perişan olan Uygur'lar ikiye bölündüler. Bir kısmı 
Çin hakimiyetini kabul ederek Kansu çevresinde 
kaldılar. 

Diğer ve daha büyük oir kısım Uygurlar, cenup 
batı'ya doğru göçtüler. Doğu Tiyanşan'da Bet 
Bahg ve Koçu şehirlerine yerleştiler. Esasen kendile
rine bağlı bu ülkede yeni Şehirler yaptılar. Burada 
yalnız Uygur adıyle yaşadılar. Aynı ülkede yüzyıl 
kadar, az hareketli fakat daha medeni bir ömür sür
dükten sonra, Türk illerindeki geniş hakimiyetlerini 
940 yıllarında, bu sefer müslüman bir Türk dev
leti kuran Hakanlı veya Karabanh ailesine bı
raktılar. 

Bugün elimizde bulunan Uygur destanları, tarih
teki maceralannın ana çizgileri böyle olan ı.Jygurla
rın, önce, kendi türeyişlerine dair inanışlarını anlatır. 
Sonra, Tann soyundan gelen Uygurlar'ın, yurdu fena 
idare eden hakanlar yüzünden uğradıkları sarsıntıları 
nakleder. 

Yurtta millt birliği sağlayan tılsımlar bozulunca 
nasıl ıstırap çektiklerini, nihayet, kendilerine yiyecek 
vermeyen bu yurdu bırakarak cenup - batı'ya doğru, 
nasıl göçtüklerini bildirir . Böylelikle Uygur Destanı, 
biri Türeyi9 Efsinesi, öteki de Göç Destanı denilen 
iki bölümde toplanır: 

Eski Hun hükümdarlarından 
Türeyiş birinin çok güzel iki kızı vardı . 

Efsanesi O kadar güzeldiler ki Allah'ın, 
onları, tanrılarla evlenmeleri için 

yarattığına inanılıyordu. Hükümdar da böyle dü
şündü. Kızlarını insanlardan uzak tutmak için ül
kesinin şimal taraflarında yüksek bir kule yaptırdı. 
Kızlannı bu kuleye bıraktı. Hükümdarın, kızlanyle 
evlenmesi için, yakarışlarla çağırdığı Tanrı, nihayet 
bir bozkurt şeklinde geldi. Bu kızlarla evlendi. 
Bu evlenmeden doğan Dokuz Oğuz - On Uygur 
çocuklarının sesi Bozkurt sesine benzerdi.  Bu çocuklar 
birer bozkurt ruhu taşıyarak çoğaldılar. 

* 
Uygur ilinde Hulht adında 

Göç bir dağ vardı. Bu dağdan Tuğla 

Destanı ve Seleage adında iki ırmak çı-
kardı. Bir gece bu iki ırmak ara

sındaki bir ağacın üzerine gökten mavi bir ışık 
indi. İki ırmak arasında yaşayan halk bunu dikkatle 
takip ettiler. Mukaddes ışık, ağacın gövdesinde ay
larca durdu. Ağacın gövdesi gittikçe kabarıyor ; ora
dan güzel mıisıki sesleri geliyordu. Geceleri, otuz adım 
çevresinde bir ışık görünüyordu. Birgiın ağacın gövde
si yarılarak içinden beş çocuk çıktı. Bu çocuklar beş 
ayrı odacıktı. idiler. Ağızları üstünde asılı birer em
zikten süt emiyorlardı. (Bunlar, ışıktan doğmuş mukad
des çocuklardı . )  Halk ve amirler onlara büyük saygı 
gösterdiler. Bu çocukların en büyüğünün adı Sungur 
Tigin, ikincisinin adı Kutur Tigin, üçüncüsü Tükel ı 
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Tigin, dördüncüsü Ur Tigin, beşincinin adı Bup 
Tigin'di . Bunlann Allah tarafından gönderildiğine 
inanan Uygurlar, ıçlerinden birini hakan yapmayı 
düşündükr. Bugu Tigin, güzellik, zeki ve ehliyetce 
ötekilerden üstün olduğundan onu ittifakla hakan 
seçtiler. Büyük bir 9ölen yaparak tahta oturttular. 

(Aradan uzun zamanlar geçti.) Bir gün Uygur 
tahtına yeni bir hükümdar oturdu. Bu hakan, Çinli
ler'le yapılan savaşlara bir son vermek ıçin, oğlu Gah 
Tigin'e, Kiyu - Liyen adlı bir Çin prensesi almayı 
tasarladı. 

Bu prenses, sarayını Hatun Dağı'nda kurdu. 
O çevrede Tanrı Dağı adında başka bir dağ ve onun 
cenubunda da Kutlu Dağ denilen büyük bir kaya 
vardı. 

Çin elçileri, bakıcılarla birlikte geldiler. Onlar 
kendi aralarında dediler ki : «Hatun Dağı'nın saadeti 
bu kayaya bağlıdır. Bu hükumeti ı:ayıflatmak için 
onu yok etmeli.» 

Bunun üzerine Çinliler, prenseslerine karşılık, bu 
kayanın kendilerine verilmesini istediler. Yeni hakan, 
yurt içindeki bu taş parçasını Çinliler'e kıskanmak
sızın verdi.  (Halbuki bu mukaddes bir taştı ; Uygur 
ülkesinin saadeti, bu tılsımlı taşın, Türk bütünlüğünün 
ve yurt severliğinin sembolü olan bu kayanın yurtta 
kalmasına bağlıydı. o giderse, saadet de giderdi.) 

Fakat bu, kolay götürülecek bir kaya değildi. Çok 
büyüktü. Onun için Çinliler kayanın etrafına odun 
yığıp ateş yaktılar. Taşı iyice kızdırdıktan sonra üze
rine keskin sirke dökerek parçaladılar. Parçalan araba
lara yükleyip birer birer Çin'e götürdüler. 

Gün ıtıiından doian, mukaddes, Uyırur çocu1dan 
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Bu, büyük hadise oldu : Vatandaki bütün kuşlar, 
hayvanlar, kendi dilleriyle bu kayanın gidişine ağladılar. 
Yedi gün sonra da Tigin öldü. Memleket felaketten 
kurtulamadı. Halk, rahat yüzü görmedi. Irmaklar ku
rudu. Göllerin suyu tükendi. Toprak çatladı, yiyecek 
vermez oldu. 

Nihayet Bugu Han'ın çocuklarından bir başkası 
yurda hakan seçildi. Onun zamanında memleketteki 
ehli, vahşi bütüıi hayvanların, bütün kuşların, bütün 
çocukların hatta bütün cansızların « Göç ! .  Göç !.» 
diye, derin üzüntüyle bağırdıkları duyuldu. Uygur
lar bu manevi işirete (bu ilahi emre) uyarak top
landılar. Yurtlarını bırakıp göçmeğe başladılar. Ne
rede durmak istedilenc bu sesleri duydular. Nihayet 
Bet Bahg'ın bulunduğu yere geldiler. Orda sesler 
kesildi. Uygurlar da hurda durup beş mahalle (beş 
şehir) yaptılar. Adını Bet Balıg koydular. Burada 
yaşayıp çoğaldılar. 

* 
Uygur Destanı'nın elimizde Türkçe, manzum par-

çaları yoktur. Destan, Çin ve Iran kaynaklarında, de
ğişik iki rivayet halinde yazılıdır. Buraya alınan metin, 
her iki rivayetten seçilmiş bazı parçaların birbirini bü
tünlemesiyle meydana gelmiştir. Metnin bazı yerleri 
kısaltılmış bazı yerleri de açıklanarak yazılmıştır. 

Destanda, gerek inanış, gerek halk felsefesi ; top
rak, vatan anlayışı ve devlet idaresi bakımından mi
nAh çizgiler vardır. Millctce bir Tanrı kurd'un çocu
ğu olma inancı, Uygur destanında da görülür. Bir 
ağaç kovuğunda, nurtlan doğan çocuklar, halka Tanrı 
tarafından hakan gönderilmiştir. Fakat Tanrı çocuğu 
olmak, yurt idaresinde gevşememek için k�fi değildir. 
Destandaki halk rühu, bir hükümdarın, bir düşman 
prensesi için vatandan, hatta en küçük bir taş parçası 
verm�ine razı olmuyor. Vatandan parça vermeğe 
kalkmak, zamanla, bütün yurdu yok eden ; uğursuz 
bir başlangıç sayılıyor. 

Millet düşünüyor ki, devlet, kendi savaş gücüne gü
vendikçe sağlamdır. Savaş olmasın diye düşmandan 
kız istemek, yaşama ve müdafaa gücünü kaybetmektir. 

* 

Yukarıdaki metin daha çok Çiıı kaynağındaki 
rivayete uyularak yazılmıştır. Iran kaynağındaki riva
yetin yukarıdaki metinden ayrılan tarafları şunlardır : 
Iran rivayetine göre «Tuğla ve Seleage ırmaklarının 
birleştiği yerde bir fındık ağacı ile bir kayın ağacı vardı. 
Uygurlara, Tanrı'nın yolladığı çocuklar bir ağaç kar
nında değil, bu «İki ağaç» arasında beliren ve kabaran 
bir dağın kendi kendine yarılmasıyle açılan beş oda
cıkta bulundular.» 

Bu beş çocuğun adları, Iran rivayetinde bir bir ya
zılmış ve en akıllıları olan Bugu'nun halk tarafından 
hakan seçildiği anlatılmıştır. 

Çin rivayetindeki Kutlu Kaya'nın yerini Iran 
rivayetinde fıstık şeklinde bir taş almıştır. Bu taş, Bugu 
Han'a, rü'yasına giren ak sakallı, ak değnekli bir ihtiyar 
tarafından verilir. İhtiyar, Bugu Han'a « Bu taşı sak
ladığın müddetçe dünyanın dört bucağına hakim 
olacaksın.» der. 

Iran rivayetinde ayrıca Bugu Han'a Tanrı tarafın
dan verilmiş üç karga vardır. Bu kargalar, hakana 
memlekette olup bitenleri haber verirler. {Bir hakanın 
yurddaki vak'alardan günü gününe haberdar olması 
lüzümunu düşündürürler.) 

Nihayet Iran rivayetinde Bugu Han'ın rü"yisına 
girerek ona talimat getiren ilahi bir kız vardır ki bu 
rivayette, diğer güzel bir destan ve inanış unsurudur. 

Maniheizmin 
Kabulü Menkıbesi 

Zira Uygur Des
tanı'nın Iran rivayeti 
arasına katılmış, ta
rihle destan arası bir 

parça daha vardır ki, bu da Maniheizm'in kabülü men
kıbesidir. (43) . 

Bu menkıbeye göre, Türk hakanı Bugu Han, yur
duna maniheist dindarları çağırır. Onları kendi dini
nin kam'larıyle karşılaştırır. Münazarayı hangi taraf 
kazanırsa Uygurlar o dinden olacaklardır. 

Maniheist dindarlar, kendi inanışlarını derin bil
giyle ve duyurucu bir dille anlatırlar. Allah'ın insan
lara ve hayvanlara iyi davranmayı emreden buyruğu
nu ; Tanrı' ya gitme yolunda duydukları imanı heye
canla söylerler. Bugu Han, onlara inanır; dinlerine ve 
öğütlerine baş eğer. Halkına da dindarlara inanmayı 
buyurur. Halka öğütler verir. Tairli nutuk söyler. 
Ahali sevinir ; taassup göstermeden yeni dini kabül 
eder ; o gece bayram yapar, neş'e ile eğlenirler. 

tlhan Oğulları tarihcisi Cüveyni'nin Uygurların 
Budizm'i kabülü diye anlattığı bu vak'a, aslında Ma
niheizm'in kabülü vak'asıdır ve tarihi hakikate uy
gundur. 

Prof. Fuad Köprülü, Cüveyni Tarihi'nin Göç 
Destanı arasında anlattığı bu vak'adan bizzat Uygur 
Destanı'na aksetmiş maniheist çizgiler bulmaktadır. 
Buna göre destanda adı geçen «İki ağaç» Mani'nin 
bd kök veya bd Umde adlı eserinde tarif edilen 
iki ağac'ın taklididir. 

Bugu Han'ın rü'yasına giren, kız şeklindeki ilihl 
nür da Mani inanışında rastlanan Nur ve Işık Ba
kiresi'dir. 

Diğer taraftan Türkler arasında kısa ömürlü bir 
din olmasına rağmen, Maniheizm'in Türk inanışında 
derin tairi olmuştur. Bu dine ait bazı inanış miraslarına 
İslamiyetten sonraki evliya menkıbelerinde rastlanacak
tır. (4A). 

Uygurların Göç desta
Uygur Şehirleri nında rastlanan diğer mü

him bir çizgi, Türklerin 
göç ettikleri yeni vatanda bet tehir, kısaca, tehir 
kurmuş olmalarıdır. Bu hadise Şu destanındaki Şu 

•a Bu Iran kaynağı. lıban oiullan zamanında 
(M. Xlll. uır) Fanca bir Uygur "'• Moiol tarihi 
yazan Cüveyni'nin Tarib-i Cihan - Küta iaimli eaeri· 
dir. Cüveyni, kitabının Uygurlara ait bölümünü 
Uypr kitap Ye kitabelerinden faydalanarak yazdı
iını bildirir. 

H Köprülüzide Mehmed Fuad. Türk Edebi
yab Tarihi. ( latanbul, 1928, S. 73 - 74.) 
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şehrinin kuruluşu ile birlikte, Türklerin eski Asya 
topraklarında bazı kale - tehir'ler kurmuş olmaları 
haberlerini bütünlüyor. Destana işlenen bu mimari 
çizgi, M. X. asırda Uygurlar nezdine gönderilen bir 
Çin elçisi'r>irı .efıireta&me'sinde de te'kid edilmek
tedir : 

98 1 yılında Uysur İli'ne gelen elçi Vaas Yen Te, 
Hoçu ovasına geldiği zaman, burada, büyük surlarla 
çevrili, mamur şehirler ve güzel köyler görmüştü. Köy
ler etrafında muntazam kanallarla sulanan üzüm 
bağları, mısır ve buğday tarlaları vardı. Elçi, yolların 
kenarlarında kavak ağaçlarinın sıralandığına dikkat 
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etmiş, bu çevrede dini törenler için yapılmış Burkan -

lar (Buddha mabedleri)_ görmüştü. (*)  

Ancak bu şehirler, eski Türk medeniyetinin, ana 
çizgileriyle, bir tehir medeniyeti olduğunu göster
mesi bakımından değil, fakat ileride bahsedeceğimiz , 
yaygın çadır medeniyeti içinde, arada bir, böyle 
kale - tehir'ler de yapılmış olduğunu göstermesi 
bakımından mühimdir. 

( "' )  - Ooç. Şinasi Tekin. Vana Yen Te'nin se
faretname'sinde anlattıldan, Hayat Tarih Mecmuası, 
8, s. 75 - 77, 1 965. 

T ü r k  D e s t a n l a r ı n d a  

M İ L L I - B E D I I  

Türk destaalarUUll tarih vak'alarıyle yakın
lıkları meydandadır. O kadar ki bu destanlardan hayal 
ve masal unsurları çıkarıldığı zaman, geriye, ana çiz
gileriyle olsun, o devirlerin tarihi kalır. Eski, yeni, 
yabancı, hatta yerli kaynakların, onları tarih sahifele
rine almaları da bundandır. 

Ancak destanlarda tarihin yalnız dış vak'alarını 
değil, daha çok, iç vak'alarını aramak faydalıdır : 

Tarihte yaşayan Türkler' in ruh hayatını ; duyuş, 
düşünüş, inanış ve hayal kuruşlarını ; varlıkların fay
dasız maddelerini faydalı hale getiren yaratışlarını ; 
güzel sanatlarını ; aşk, aile, yurt ve devlet anlayışları
nı, onların destan motiflerinde aramak ve bulmakda 
büyük faydalar vardır. 

O kadar ki bir milletin milli mizacını, değişmez 
milli vasıflarını ve yaşama gücünü tanımak için des
tanlar esrarlı kaynaklardır. 

Mesela Türkler, İslamiyetten sonraki inanış haya
tına, eski inanışlarından hangi mirasları işlemişlerdir � 
Türk milletinin İslam imanı uğrunda, asırlarca en 
çok şehid veren millet oluşunu sağlayan inanış felsefe
si ve inanış üslubu nedir ? Bir soru çizgisi olarak, tek 
Tanrı inanışı, Türklerce neden o kadar kolay benim
senmiştir? 

Yine Türk milleti, hangi sebeplerle Kara Deniz, 
Ak Deniz çevrelerine inmek, burada vatan kurmak, 
burada yerleşmek kudretini göstermiştir? Yeni vatan
daki kuruluş ve kurtuluşların temellerinde, eski tarih
ten ve eski destan ruhundan hangi çizgiler vardır? Bu 
ve buna benzer nice soruların cevabını, iyi inceliyen
ler, destanların derinliğinde bulabilirler. Burada 
düşünmek lazımdır ki elimizdeki destanlar asıl Türk 
destanlarının gölgeleri sayılacak hulasaları veya ter
cüıneleridir Eğer bu destanların asıllarını bulmak veya 
bütünlemek mümkün olursa onlardan edilecek istifade 
daha büyük olacaktır. 

Fakat destan iklimlerinde, herşeyden çok, güzel 
sanatların gelişmesini sağlayan bir servet ve enerji 
gizlidir. Bu bahsin başında belirtildiği gibi, bir tarih 
boyunca, nice şairler, şiirleri ; ressamlar, tabloları ; 

U N S U R L A R  

heykelciler, heykelleri ; roman, tiyatro ve fikir eser
leri yazanlar da bu eserleri için, sanatın ve düşünüşün 
ilk ve asil malzemesini hep mitoloji  ve destanlardan 
almışlardır. 

Bu sebeple biz, destanlarımızdaki milli ve bedii 
unsurları, burada umlımi çizgileriyle belirterek tekrar
lamayı, yarınki fikir ve sanat hayatımız için faydalı 
bir hizmet ve vazife sayıyoruz : 

* 
ltık, destanlara semavı aydın-

1 ş ı k lık veren, dini - bedii bir destan 
unsurudur. 

Destanların büyük kahramanları ; bu kahraman
lara kadınlık ve mukaddes Türk çocuklarına anne
lik yapan kadınlar, çok kere ilahi bir ışıktan do
ğarlar : 

Yaratılış destanında, Tanrı'ya yaratma ilhamı 
veren Ak Ana, ışıklı hatta ışıktan bir kadın hayalidir. 
Tanrı Kayra Han'ın, kendisi için yarattığı, on yedinci 
gök katı, bir ışık alemidir. 

Oğuz Kağan Destanı'nın baş kahramanı Oğuz, 
doğduğu zaman, onuıı yüzü mavi, yani ışıklı idi . Oğuz'
un, Gün, Ay, Yıldız adlı büyük oğullarını doğuran ilk 
karısı, ortalığı karanlık bastığı zaman, gökten bu karan
lığı yararak inen mavi bir ışıktan doğmuştu. 

Oğuz'u ve çocuklarını doğuran annelerin doğum 
anında gözleri parlıyor ; yüzlerine gizli bir nur ini
yordu. Oğuz ordularına yol gösteren ve destan boyun
ca ordu önünde yürüyen gök tüylü, gök yeleli erkek 

. kurt, bir sabah Oğuz'un çadırına düşen bir ışık
tan doğmuştu. Oğuz'un birinci karısından doğan ço
cuklarının üçünün de adları Gün, Ay, Yıldız gibi, 
ışıklı isimlerdi. 

Uygur Destanı'nda, Uygurlara hakan seçilen Bugu 
Han, öteki dört kardeşiyle birlikte, Tuğla ve Selenge 
ırmakları arasında bir ağaç veya toprak üstüne inen 
semavi bir ışıktan yaratılmıştı. 

İslamiyetten sonraki destanlarda ısrarla devam 
edecek bu mukaddes ışık, Türk inanış ve destanlarına 
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Ortaasya coğrafyasının, güneşi hayat saçan iklimin
den akseden, engin bir ışık sevgisi'nin eseridir. 

Türkler'in kendi vicdanlarından ve kendi coğraf
yalarından doğan Şaman dininin Uçmak dediği, 
ebedi saadet ülkesi Cennet de böyle bir ışık alemi
dir. Bu dine göre, yerden onyedi kat göğe doğru 
gittikçe aydınlanan bir nôr ilemi vardır ki bunun 
on yedinci katında bütün göz kamaştırıcı aydınlığıyle 
Türk Tanrısı oturur. Yer yüzünde iyilik yapan ruh
lar da vücud'dan ayrılınca, bir kuş şekline girerek, . 
bu engin nur alemine uçarlar. 

Türkler tarafından Uygurlar devrinde kabul edi
len Maniheizm dininin esas Tanrısı da bir iyilik ve 
ışık Tanrısı'dır. Bu dini Türklere kabul ettiren Bugu 
Han'ın rü'yalarına giren "ışık şeklindeki" kız, aynı 
dinin meşhur nür ve ıtık bildresi'dir. 

Bütün bu ışıklı çizgiler, bize eski Türk inanış ve 
estetiğinde ışığın ne mühim bir unsur olduğunu gös· 
termekle de kalmaz. Türklerin bilhassa müslümanlık
tan sonra islam nUnı'nu neden öyle candan benim· 
sediklerini ve bu nür'u, ondan karanlıkta kalmış ül
kelere yaymak için, asırlarca, neden bu yolda Şehid 
olma yarı)ına girdiklerini, derin rikkatle düşündürür. 

* 

Bir medeniyet beşiği bilinen ağaç 
A ğ a ç  Ve medeniliğin şartlarından sayılan ağaç 

•evsf•i, Türk destanlarında geniş yer tu· 
tar : 

İnsanlığın yaratılışı hakkındaki Türk düşüncesine 
göre Tanrı, yer yüzündeki dokuz insan cinsini, bu in· 
sanlardan önce yarattığı dokuz dallı bir ağacın gölge
.sinde barındırmıştır. Önce yerden dokuz dallı ağacı 
yükseltmiş, sonra her dalın altında bu günkü insanlı· 
ğın ilk atalarından birini yaratarak, bu dokuz insana 
ağaç gölgesinde barınmayı bir yaratılış bilgisi halinde 
vermiştir. 

Hun Destanı'nda, Oğuz Han'ın G.ök, Dağ, Deniz 
isimli, küçük oğullarını doğuran kadın, göl orta.ıındaki 
mukaddes bir ağacın kovuğunda yaratılmıştı. 

Oğuz orduları Batı'ya doğru aka"ken İtil suyu'nu 
ağaç üstünde geçtiler ; ÇürÇet Kağan'ın ordusunu 
yendiklerinde, ellerine düŞen ganimeti, ağaçtan yaptık
ları kağnı'larla taşıdılar. 

Bu destanın İslamiyetten sonraki rivayetinde, yavru· 
sunu ağaç kovuğunda doğuran kadının bu oğluna 
Kıpçak adı verildi. Kıpçak yani «oyuk ağaç» Türk-
leri, bu çocuğun neslinden çoğaldılar. 

· 

Gök - Türk'ler, Ergenekon'daki demirden dağı, 
çevresinde ağaç yakıp eritmişler ; içinde 400 yıl kal
dıkları bu kapah yurd'un meyveli ağaçlarını, aziz 
hatıra olarak destanlarına işlemişlerdi. 

Uygur hükümdarı ve Tanrı çocuğu Bugu Han, 
Tuğla ve Sdenge ırmakları arasındaki mukaddes 
ağaç'ın kovuğunda dört kardeşi ile bir arada doğmuştu. 

Bütün bu vak'alardaki mukaddes, anne ağaç mo
tifi, İslamiyetten sonraki Türk destanlarında yaşaya
caktır. Bir misal olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
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kurucusu Osman Gaazi'nin rü'yasına giren bir ağaç, 
Anadolu ve Balkanlar coğrafyasında kurulacak Tür
kiye Türklüğü'nün, hakimiyetini nerelere kadar 
götüreceğini, dünyanın üç kıt'a.sına doğru uzayan 
dalları ve kılıçlaşan yapraklarıyle, haber verecektir. 
(Bakınız : Osmanlı Destanları. XV. Asır Türk Edebi
yatı Bölümü.) 

Bu asırlarda ağaç sevgisi, İslam imanının ağaca 
verdiği kıymetle birleşecek ve devam edecektir. Bu 
sevgi, XIII. asır Anadolu şairi Yiinus Emre'nin 
şiirinde : 

Altuııdaııdır direkleri 
Gümü9tenclir yaprakları 
Uzandıkça budakları 
Biter Allah deyu deyu ••• 

söyleyişiyle bir cennet manzarasından çok, bir dünya 
manzarasını düşündüren, altın ve gümüş parıltıları 
içinde bir tasvir şıiheseri olacak ve budaklarının uza
yışıyle, insana Allah'ı hatırlatacaktır. 

XIV. asır sonlarında Azerbaycan bölgesinde yazıya 
geçirilen bir Dede Korkut hikıiyesinde bu sevgi, 
ağaca karşı bir aşk, bir gönül ürperişi derecesine 
varacaktır: 

Ataç qaç der i•em •ana arlanma -taç 
Mekke ile Medine'nün kapu•ı qaç 
Mud Kellm'ün ad"ı -taç 
Büyük büyük •ularuı köprii•ü -taç 
Kara kara deııizlerün gemi•i ağaç 
Şih-ı merdin Ali'nün Düldül'ünün eteri qaç 
Zülfikaar'un kını)'ilen kabzası qaç 
Şah Hasan'la Hüseyin'ün betltf ajaç 
Eğer erdür eğer avrat korkU9u qaç 

ağaç sevgisini İslam büyüklerinin hatırasıyle pirleş
tirme geleneği burada bitmiyecek, aynı sözler, XVI. 
asır sazşıiiri Pir Sultan Abdal'ın bir Nefes' inde : 

Ot benim san tanburam 
Senin aslın qaÇtalldır 
Ajaç denem gönüllenme 
Kırmızı sfil ataçtandır 

Nurdandır Kibe etitf 
CihAnı tuttu ıpğı 
Hasan Hiiseyn'in betltf 
O da yine ağaÇtaDdır 

gibi, aynı gönül ürperişleriyle dolu söyleyişler halinde 
uzayıp gidecektir. 

M i d e n  
ve 

Maden İsimleri 

* 

Destanlarda dikkati çe
ken bir nokta da madenler 
ve maden isimleridir : Kısa 
söyliyen, teferruat üzerinde 
durmayan bir destan üshi
bunda, madenlerden ısrarla 

bahsedilmesi bir tesadüf değildir. Bu arada, maden 
i�imlerinin hep Türkçe sözler olması, bilhassa mü
himdir :  
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Şu destanında, suyu ve kuşları çok seven hüküm
darın seyyar havuzu gümütten yapılmıştır. Ayn ı  
destanda bir Türk eri, İskender'in bir askerini kılıçla 
ikiye bölmüş ; ölen adamın belindeki kemerden yere 
kanlı alun'lar dökülmüştü. Oradaki Türkler hayretle 
birbirlerine bakışıp «Alun ! Kan» demişlerdi. Altın 
Kan, aynı yerde yükselen bir dağa ad konulmuş ve 
zamanla bu dağa Altın Han denilmişti. 

Oğuz Kağan, bir canavar öldürdüğü ve onun le
şini yiyen ala doğanı okla vurduğu zaman şunları 
düşünmüştü : «Canavarı çıda ile öldürdüm. Çiinkü 
çıdam demirdendir ; ala doğanı ok - yay'la vurdum. 
Çünkü onlar bakırdandır.» 

Yine Oğuz Kağan'ın milletine söylediği hitabede 
«demir çıdalar orman olsun ! »  sözleri vardır. 
O çağlarda Türkler sağ yanda oturan Çinlilr.r'e Altuı 
Kağan diyorlardı. Altın Kağan, Oğuz'a pek çok al
un, çok çok gümüş yollamış, ona boyun eğmişti. 
Yine Oğuz Kağan Çürçet Kağan üzerine yürürken 
yolda bir ev görmüştü. Bu evin dıvarları alundan, 
pencereleri gümüştendi; çatısı demirdendi, Bu 
çatıyı ancak Oğuz ordusundaki Tömürdü Kağul 
adlı bir kahraman açmıştı. Tömür, demir demekti. 

Oğuz Kağan'ın ak sakallı, uzun akılJı veziri Uluğ 
Türk, rü'yasında bir altın yay ve üç gümüı ok gör
müştü. Oğuz'un sağa, sola gönderdiği yerlerde bir 
altın yay ve üç gümüş ok bulan çocukları, sonradan 
üç oklar, boz oklar diye ün salan Türk boylarının ata
ları oldular. 

Fakat Türk destanının madenle en ilgili parçası, 
Ergenekon'dur. Ergenekon, Türkler'in yüz yıllarca 
miden itliyerek yaşadıkları kapalı yurd'un adıdır. 
Ergenekon Türkler'i bu mukaddes ülkede barınıp 
çoğaİdıktan sonra daha eski, <laha büyük yurtlarına 
döndüler. Onlara yol bulan ve yol açan adam bir 
demirci idi. Bu yolu açmak için demirden dağ erit
mişti. 

Alun, gümüf, demir, bakır gibi maden adları, 
destanlarda daha, çok geçer. Diğer bütün Türk des
tanlarıyle destanlardan doğmuş hikayelerde gerek süs, 
gerek konfor eşyasının ve silahların hangi madenden 
yapıldığı derin zevkle söylenir. 

Kumaş isimleri ; yiyecek, içecek isimleri hatta 
hükümdar isimleri aı·asında Türkçe olmayan keli
meler bulunduğu halde, eski Türk dilindeki maden 
isimleri, hemen tamamiyle Türkçe'dir. 

Bugünkü Türkçe'de bile altın, gümüş, demir, bakır, 
çelik, kurşun, kalay, tunç v.b. gibi maden ve karma 
maden adları, türlü yabancı dil tesirlerine dayanıp 
Türkçe kalmı�tır. 

Tunç yüzlü, demir bilekli, altın kalbli, gümüş tenli 
gibi, halk edebiyatında söylenen ve aydınların gönlünü 
alan nice deyimlerde de bu Türkçe sözlerin sihirli 
ahengi vardır. Bütün bunlar, Türklerin çok eskiden 
beri madeni keşfetmiş, madenlere Türkçe ad koymuş, 
maden işlemiş ve bir madencilik hayatı yaşamış olduk
larının mühim delilleridir. 

TORK EDEBIY A Ti T ARIHI 

Totem devri yaşayan Türk-
Bozkurt ler'in Ongun'u bozkurt, des-

tanlarda Türk'ün hayat ve sa
vaş gücünü temsil eder. 

Bozkurt, bu destanlarda Tanrı kurt, anne kurt, al
tın bayrak başlığı ve muhtemelen, ordular önünde yü
rüyen, Kurt adlı kumandandır ; Türkiye Türklüğü'n
de ordu'yu temsil eden Mehmedcik sembolünün eski 
Türkler tarafından Tanrılaştırılmış bir benzeridir. 

Türkler, anayurtlarının 
bu müthiş varlığına önce 
Tanrı diye tapmışlar, sonra 
kendilerinin bozkurt soyun
dan geldiklerine, böylelikle, 
birer bozkurt olduklarına 
inanmışlardır. Destan kahra
manlarını bozkurtlara ben
zetmiş ; onlarda uzak, yakın 
bir bozkurtluk aramış ; ha
kanlarının vücut yapılarına 
bile bir bozkurt çizgisi işle
mişlerdir. Oğuz Kağan Des- Prof. Dr. Fuad Köp-

tanı'nda kelimelerle resmi rülü tarafından 1924 

yapılan Oğuz'un beli, bu- de lcurnlan Türkiyat 
Mecmüaaı"nda Bozkurt nun için, kurt beli gibi (in-

ce) dir. Aynı destanda
0 0ğuz 

Han, hükümdarlığını ilan maksadıyle halka verdiği 
ziyafette : 

Kök böri bolsungd uran! 

diye seslenir. Bu, «bozkurt (sesi) savaş parolamız olsun ! »  
demektir. Gerçekten Türkler, Asya topraklarında, düş
manlarının üzerine bozkurt sesleriyle haykırarak atı
lırlardı. Bu, İslamiyetten sonraki Mehmedciklerin «Al
lah Allah h> sesleri yt>rinde bir haykırıştı . 

Atsız Ye Orhun adlı 
milli�etçi dergilerde 

Bozkurt 

«Onlar, güzellikte ve çe
viklikte ceylan gibi iseler de 
hücum ederken ürkütülmüş 
kurtlar gibi saldırırlar» dı. 
145) 

Fakat Oğuz Destanı'nda 
bozkurt'un bir nakarat gibi 
tekrarlanan vazifesi, Türk 
ordularının önünde yürüye
rek onlara yol göstermesiydi : 
Bir sabah zamanı, tan ağa
rırken Oğuz'un çadırına gök 
tüylü, gök yeleli büyük bir 
erkek kurt girmişti. Bu kurt 
çadırın içine süzülen bir 
ışıktan doğmuştu. Gök tüy

lü, gök yeleli erkek kurt, Oğuz'a söz söylemiş : «Ey 
Oğuz ! Ben senin ordularının önünde yürüyeceğim !» 

45 Hicretin 6. aannda Arap diliyle tiirler yazan 
Sbt fbni't-Te'i.Yizi adla Türle pirinin bu mühim 
mıuaa Ye Türklerin Arabca tiirlerde daha baflca 
anılıtlan için, Şerefeddin Yaltkaya'nın (Türkiyat 
M. C. V. S. 324) deki makalesine balcılmaladır. 
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demişti. O yürüyünce ordular da yürümüş, onun dur
duğu yerde ordular da durarak düşmanla savaşmış 
ve kazanmışlardı. 

Göktürk destanları, bütün Türkler'in düşmanlar 
tarafından yok edildiği bir baskın felaketiyle başlı
yordu. Bir rivayete göre Türk soyunu bu büyük fela
ketten, annesi bozkurt olan bir prens kurtarmıştı. Annesi 
bozkurt olduğu için öldürülemiyen bu genç tek başına 
sağ kalmış, sonra yaz ve kış Tanrılarının kızlarıyle 
evlenmiş ve Türkler, tekrar bu izdivacın çocukları 
olarak çoğalmışlardı. 

Onun ilk oğlu-
nun adı Türk'dü. 
Türk'ün on çocu
ğundan .birinin adı 
da A • e a a  yani 
bozkurt'tu. Bu ad, 
Ascna'ya en eski 
annelerinin hatıra
sını yaşatmak için 
verilmişti. 

Bir başka riva
yet, aaae kard'u 
önce bir kurtarıcı 
sonra anne olarak 
hatırlıyordu :  S a ğ  
kalan tek Türk'ü 
bu dişi kurt koru
muş, beslemiş ve 
yeni Türk nesilleri 
difi kun'un, elleri 

Son yılların bazı Türkçü ve ayaklan kesil-
dergilerinde Bozkurt miş bu çocukla iz

divacından çoğal
mışlardı. 

Bu evlenmeden doğan çocuklardan biri A .... idi. 
Atalarını unutmayan ve unutmadığını herkes bilsin 
istiyen Asena, çadırının önüne bir direk diktirmiş, üze
rine altından bir kurt kafası koymuş, bu mücessem 
kurt başı, Türk'ün ilk bayrağı olmuştu. 

Türkler'in Ergcnekon'dan çıktıkları zaman da, 
hükümdarlarının adı Barte Çene yini bozkurt'tu. 

Uygurlar'ın Ttireyi9 0..ama'nda ise Tanrı, 
bir erkek kurt şeklinde yere inmiş ve bir Uygur hakanı
nın, tanrılarla evlenmek için yaratılan, iki güzel kızıy
le evlenmişti. İnanışa göre yeni Uygur nesilleri böyle 
semavi bir izdivaçtan çoğalmıştı. 

Yalnız İslamiyetten önceki destanlardan derlenmiş 
bu kurt rivayetleri, Türk inanışında bozkurt'a ne mü
him bir yer ayrıldığını gösterir. 

Anlaşılır ki Türkler, çocuklarına isim olarak totem
lerinin adını koymuşlar ve kurt adla çocaldar, 
zaman zaman, büyük ordular önünde yürüyen kuman
danlar olarak, milletlerine şerefli zaferler ka.zandırmış
lardır. 

tik Türk bayraklarından biri de altından bozkurt 
başlı bayraktır. Bu bayrak ordu önünde yürüdüğü müd
detçe Türk savaşcılan, önde, en önde daima bir bozkurt 
başı görmcğc alışmışlardır. 
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Her halde Oğuz ordularınm önünde giden ; ha.kan
lara isim olan ve bilhassa bayrak direğine takılan bu 
bozkurtlar sadece birer hayal değildir. Bozkurt, bir 
destan unsuru olduğu kadar, bugün hayatlarını iyi 
bilemediğimiz birçok tarih ve tarih öncesi kahraman
ların da adı olmuştur. Her halde bozkurt'u, bugünkü 
Mehmedcik gibi, eski Türk boyları arasında bütün 
Türklüğü temsil eden bir sembol gibi görmek bu milletin 
tarihine ve destanına çok yakışan bir ihtimaldir. 

Bozkurt İslamiyetten sonraki Türk, Moğol destan
larında da yaşatılmıştır. Bilhassa Başkurd Türkleri'nin 
mazisine ait rivayetlerde L'<>Zkurd'un geniş bir yeri 
vardır. 

* 
Kadın'ın destanlardaki ye-

K a d ı D ri, sosyal hayattaki üstün ve 
muhterem mevkiinin aynıdır. 

Türk toplumunda kadın hazan aile reisi, fakat her 
zaman Türk evinin direği ; erkeğinin vefalı arkadaşı, 
en mühim olarak da mukaddes Türk çocuklarının 
annesi idi: 

Bu annelik vazifesi, Türkler arasında kadın'a büyük 
değer sağlamış, destanlar onu ilahi bir varlık, bir dişi 
Tanrı gibi düşünmüşlerdir :  

Yaratılış Destanı'nda Tanrı'ya insanları ve dünyayı 
yaratması için fikir ve ilham veren Ak Ana bir kadındı. 
Oğuz'un annesi Ay Kat- da böyle, mukaddes bir 
kadındı. Gene Oğıız Kağan'ın ilk kansı ışık'tan ; ikin
ci kansı ağaç'dan doğmuş mukaddes kadınlardır. 

Bu kadınların güzellikleri Oğıız Kağan Destanı'nda 
bir peri masalı ahengiyle ı;öylenir;  gülen gökler, kutup 
yıldızları, ırmak dalgası saçlar, inci gibi dişler ve güzel
lik karŞısında süt gibi, kımız gibi olup eriyişler halin
de anlatılır. Burada söylenen «Ay ay, ah ah, öler 
biz h� sözleri, düpedüz bir terennüm lisanıdır. 

Bu kadınlar Oğuz'a altı oğlan doğurmuş ; Oğuz 
soyundan ve Tanrı - ışık kadından türeyen bir neslin 
çoğalmasını sağlamışlardır. 

Gök- Türkler'in yeniden millet oluşlarında -.e 
lnnd'un vazifesi yüzyıllarca unutulmamıştır. Bu des
tanlarda erkek kurt'lar ne ölçüde bugünkü Mehmed
cikler gibiyseler ; dişi kurt'lar da o ölçüde bugünkü 
A yşe'lerin vazifesindedirler. 

Uygurlar, hakanlarının ilahi güzellikteki kızlarını 
Taarı-lmrcl'a saklamışlardı. Nihayat Maniheizm'i 
kabul eden Bagu Haıa'ın rü'yastna giren fikir ve ilham 
meleği bir aur ve ıtlk Wldrni'ydi, kadın'dı. 

Türk kadın anlayışı'nın destanlara işlenmiş bu 
çizgileri İslamiyetten sonraki Türk destanlarında devam 
edecektir. XII. ve XIV. asırlarda Oğıız Destanı'ndan 
hikayeleşen Dede Korkut Hiüyeleri'ndeki kadın an
layışı, yalnız eski çağlardan kalan bir hatp-a olarak de
ğil, o asırlarda Doğu Anadolu'da yaşanılan hayat 
olarak da ilk çağların destanlarından farklı olmaya
caktır. 
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At, destan kahramanlarının vefalı ve 
At sevgili arkadaşıdır. Bozkırlar ülkesinde at-

lıyı, varmak istediği hedefe yörük atı ulaş
tırır. Atı da kadın gibi, silah gibi namus bilen bir 
millet olarak Türkler, zafer yolunda uzakları yakın 
eden bu canlı vasıtaya tabii bir sevgi'yle bağlanmış
lardı. 

O kadar ki Ortaasya Türkçesi'nde, ava gitmek 
gibi, savaşa gitmeğe de atlanmak deniyordu. 

Oğuz Kağan Destanı'ndaki «Oğuz Kağan gazaba 
gelip onun üzerine atlanmak diledi» ; «Çeri ile atlanıp 
tuğlarını tutup gittı» ; «Ey ey Oğuz ! Sen Urum üzerine 
atlanmak dileğindesin .  Ey ey Oğuz ! Ben senin hizme
tinde yürümek istiyorum.» gibi cümlelerde yürümek 
verine atlanmak denilişi bundandı. 

Ayn ı destanda Oğuz'un çocukluğu (<At sürüleri 
güder, ata binerdi.  Av avlardı.» cümleleriyle övülü
yordu. 

Oğuz'un, daha ilk yiğitliğinde bir ormanda öldür
düğü canavar, at sürülerini ve halkı yediği için Oğuz 
tarafından öldürülmüşttl. 

«Oğuz Kağan bir alaca aygır ata binerdi. O, bu 
aygır atı pek çok severdi. Yolda bu aygır at gözden 
yitip kaçtı.» cümleleriyle başlıyan parçada «Oğuz 
Kağan bwndan çok acı çekti.» sözleri, daima kısa söy 
)enen Türk destanı'ndaki at sevgisinin kayda değer 
ifadesidir. Oğuz Kağan, Buz Dağ denilir bir dağ içine 
kaçan atını dokuz günde bulup getiren bir «heğ»e 
bakar ; her tarafının karlarla Örtüldüğünü görür :  se
vinir, güler ; «sen burada beğlere baş ol. Senin adın 
ebediyen Karluk olsun.>> der. Ona çok mücevher ba
ğışlar. Anlaşılır ki destan, Karluk Türkleri'nin ad alı
şında atını kaybetmiş bir hakana bu atı bulup ge
tirmenin ehemmiyetini ve hazzını SÖyler. 

* 

Atların savaşlarda alpler gibi vazife gördüğünü bil
diren ilk yazılı vesika Gök -Türk yazılarıdır. Bu ki
tabelerde destan devri edebiyatının nesir mimarisine 
i,lcnmiş destan ruhu, destan üslubu vardır. Kitabelerde 
Köl Tigin ve Bilge Kağan adlı kahramanların yurt 
ve miliet bütünlüğünü sağlamak için durmadan, otur
madan savaşdıkları söylenir. Bu arada savaşan kahra
manın hangi ata bindiği bilhassa belirtilir : 

«ilkin Tadıkın Çor'un boz atına binip hücum 
f"lti. O at orada öldü.» «İkinci (olarak) Işbara Yam
tar'ın boz atına binip hücum etti. O at orada öldü.» 
«Kırgız kavmini ansızın bastık. Kağanı ile Sunga 
ormanında savaştık. Kül Tigin, Bayırku'nun ak ay
gırına binip hücum etti .» «Kırgız kağanını öldür
dük. İlini aldık.» 

«Türgiş Kagan ordusu ateşe!', horaca geldi. Sa
vaştık. Kül Tigiı. Başgu adlı boz ata binip hücum 
etti . . .  Ülkesini aldık.» 

«Ondan sonra Kara Türgiş halkı düşman olmuş. » 
«Kül Tigin'i az kişi ile ayırıp gönderdik. Büyük sa
vaş savaşmış. Alp Şalçı adlı ak atına binerek akın 
c.>tmi�. Kara Türgiş halkını emri altın a almış.» (46) 

TÜRK EDEBIY A Ti T A.RIHJ 

Binici bir millet ol- Türklerin en .. ki .. _t 
eserlerinden: Dökme Atlar 

Çok kısa çizgilerle yazılmlf bir ki tabede at isimlerinin 
ve hangi atlara binildiğinin bu kadar ısrarla belirtilmesi 
ata verilen değerin ölçüsünü gösterir. Kitabelerde, 
Alp Şalçı gibi, kendisine alplerin unvanı verilmiş bir 
attan bahsedilm�i ayrıca önemlidir. Kül Tlgia bu 
ata ve bundan başka A.zmaD, Aıı Yapa ve Ökstia 
adlı atlara binecektir. Anlaşılacaktır ki vak'ayı anla
tanlar, ·-savaşlann kazanılmasında atların rolüne ve 
uğuruna inanıyorlar. 

Atların savaşlarda birer kahraman gibi vazife alışı, 
islamiyeti kabul eden Türklerle, etmiyenler arasında
ki iç savaşlardan doğan M•-• De.u111'nda devam 
eder. Müslüman Ortaasya kahramanı Maaa•'ın atı 
Ak Boz ve meciısi kahramanı Er Yolay'ın atı Aç 
Budan, böyle, adlan belli, kahraman atlardır. (Ba
kınız : Manas Destanı. XIV. Asra Kadar Türk Ede
biyatı bölümü.) 

At sevgisine, İslamiyetten sonra Anadolu ve Bal
kanlar Türkiyesi'ne yürüyüş devri destanlarmda daha 
sıkca rastlanır. Bu arada, başlangıcı Gök-Türkler dev
rine uzanan Köroğlu Destanı'nda atın yeri büyüktür. 
O kadar ki Köroğlu'nun meşhur Kır At'ı, bu destanda 
bizzat Köroğlu kadar, Ayvaz kadar büyük vazifeli bir 
destan kahramanıdır. Köroğlu'nun Anadolu rivayetin
de bu at şöyle övülür : 

İni.te gidince ceyran iDifU 
Yokufa g.id.ince keklik MldfU 
Karakat oyanla Boz.kart baJath 
Kız yeleli alma gözlü kır atim 

Çanıhbeldea qtığllDI görmiifler 
Kır at11D1n sekişinden bilmitler 
Şa gelen (er) Koç Köroğlu demitler 
Kız yeleli alma gözlü kır atun 

46 Eski Türk yazıtları. Hüseyin Nimık Orkun 
nefrİ: ( lstanbul. 1 936. S. 44 - 50) . Tirle toplulu
ğunda abn bu ehemmiyeti için baksnız: Köprülüzide 
Mehmed Fuad. Türk Edebiyi.bnın Men,.i. Milli 
Tetebbiılar Mecmiıau, .. ,.. 4, S. 76, 77. 
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Eski Türk (Uygur) aaııat eaerlerinden: .ICarahoço • 

Mezardaiı'nda elde edilen bir elyazmuı'nda at 
resimleri 

Yine başlangıcı Oğuz Kağan Destanı'na uzanan 
Dede Korkut HikAyeleri'nde sık rastlanır bir sabah 
tasviri vardır. Göçer evli Türkler arasında sabahın olu
şu nas:!, hangi sesler, hangi hareketlerle belli olur? 
Onu anlatır: 

Sa1kum •alkum tan yelleri Hdüiinde 
Sakallu bozaç turgay -yradukcla 
Bidevi atlar 188ıD görüb okradukcla 
Sakalı uzun tat eri banladukda 
Aldu karalu HÇilen çağda 
Kalın Otuz'un gelini luzı bezenen çaicla (47). 

der ki: «Sabah rüzgarları'yle itilen bulutlar, gökte 
salkım salkım bölünürken ; sakallı, boz, çayır kuşu 
öterken ; cins atlar sahiplerini görüp kişnedikleri zaman; 
sakalı uzun tat erinin ezan okuduğu bu aklı, karalı 
seçilen çağda ; kalabalık Oğuz boylarının kızları, gelin
leri süslenmeğe koşarlar.» Bu, sabah sesleri ve sabah 
hareketleri içinde ikisi çok mühimdir. Biri Türk kız
larının sabahın ilk işi olarak yıkanıp süslenip giyin
meleri ; erkeklerinin karşısına mutfaka süslü, giyimli 
çıkmaları. 

Öteki de erkeklerin sabah olur olmaz atlarının yanı
na koşmalan. O kadar ki atlar, kendilerine bakacak, 
sevecek, okşayacak bu sahipleri görünce sevinip kişni
yorlar ve Oğuz illerinde sabah, ezan sesleri, kuş cıvıl
tıları kadar at kişnemeleriyle belli oluyor. 

* 

Aynı hikayeler içinde bir boz at övgüsü de şöyledir : 

Açuk açuk meydana benzer senün ahncuğun 
İki 9ebçıriğa benzer senün gözceğizün 
İbrl9ime benzer senün yelecüpn 

47 Muharrem Erırin. Dede Korkut Kitabı (An
kara 1958. S. 85) .  

•s Dr. Muharrem Ercin. Dede Korkut Kitabı, 
1 (Ankara 1958. S. 1 36) . 

bd kop kardata benzer senün kulacuian 
Eri maridına yetürür senün arbaculun 
At demezem sana karclat dftem 
Kardqumclan yeg 
Batuma it geldi yoldat derem 
Yoldatum.clan yeg (48). 
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Sahipleri tarafından böylesine sevilen ; kardeşten, yol
daştan üstün tutulan at, destanlarda, gördüğü sevgiye 
layık hareketler yapar. Kale duvarları içinde mahbus 
sahibini uçar gibi atlayışlarla kalelerden kaçırır ; dosta 
ulaşmak, düşmanı basmak dileyen yoldaşını sarp dağ
lardan uçurur. Savaşta ondan ayrılmaz, onunla birlik· 
te yaralanır ; sahibiyle beraber gaazi olur. 

Destanlar dahil, İslamiyetten sonraki halk edebiyatı 
metinlerinde ya eskiden miras kalmış yahud devamlı 
destan hareketleriyle tazeknmiş, zengin bir at sevgisi 
edebiyatı vardır. Ata sözleri de at sevgisiyle doludur. 
Aynı sevgi Divan edebiyatına kuvvetle aksetmiş, at 
için nesirler yazılmış şiirler söylenmiştir. 

At sevgisi'nin Divan Şiir'inde parlak bir örneği , 
XVI. asır Kırım Hanı Gaazi Giray'ın : 

Severiz esb-i hüner-mend-i sabi-reftarı 
Bir peri-şekl sanem bir gözü &hu yerine 

«Ahu gözlü, peri vücudlu bir güzel yerine, rüzgar 
yürüyüşlü, hünerli atımızı severiz.» mısralarıdır. 

Uyırur aanab tesirindeki eski bir Türk 
minyatüründe at 
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Yada Ta,ı 
Uygur Destanı'nda yurt bütün

lüğünün ve halk saadetinin sembolü 
bilinen bu tılsımlı taş, destanın ikinci 

rivayetinde bir yüzük taşı'dır. 
Yada taşı hakkında daha eski bir bilgi, yine eski 

Çin ve İslami lran kaynaklarındadır. (49) Buna göre 
!sık Göl civarında yaşayan Hakan Türk ile Aral taraf
larında hüküm süren amcazadesi Gaz yani Oğuz 
arasında yada taşı yüzünden uzun savaşlar olmuştur. 
Bu rivayette yada taşı, Türk'ün milletler üzerine haki
miyetini sağlayan bir tılsımdır. Rivayete göre Hakan 
Türk'e Çin'den gönderilen 10  Şaman, ilimleri ve 
tecrübeleriyle yardım ederek, taşın yani hakimiyetin 
Türk'de kalmasını sağlamışlardır. Bu 10 Şiman, 
muhtemelen On Ok adlı Göktürk kabilelerinin bilgi 
ve tecrübe sahibi atalarıdır. 

Yada Taşı'na İslamiyetten sonraki Türk destan ve 
masallarında da rastlanacaktır. Fakat bu taşın ge
ne en dikkate değer hikayesi, Uygur Destanı'ndaki 
şeklidir. Bir Türk hakanının, savaş gücünü kaybetmiş 
gibi, sulh için, yabancı bir milletten kız alma uğruna 
yurdundan hatta bir taş parçasını feda etmesi büyük 
felaket olmuştur. Uygur Destanı'ndan açıkca anlaşıl
dığına göre, mukaddes yurt taşları, başkalarına bah
şedilemiyecek bir vatan ve millet sevgisi sembolüdür. 

* 

Daha Yaradıht Deetam'nda 
Su Sevgisi T-rı'ya yaratma llhi.mı veren 

kadın, kainatı kaplayan uçsuz bu
caksız «su» yun dalgaları içinde görünmüştü. Yunan 
mitolojisindeki Venüs'ün doğutu 'nu andıran fakat 
daha derin manalı bu düşimüş, Türk hayalinin ilk 
güzel tablosuydu. 

Mitolojide Diana'nııı yıkanı91 gibi, kadın'ı su 
içinde düşünen başka buluşlar vardır. Fakat suyun ve 
suda görünen kadının kainatı yaratmaya ilham verişi, 
öyle görülüyor ki Türk dehasının bir su, kadın ve ışık 
kompozisyonu olmuştur. 

Tarih boyunca büyük suları özlemiş bir ülkede, 
su sevgisinin derin ve şiirli olması tabiidir. 

Şu Destanı'ndaki genç hükümdarın, ordu millet'iyle 
dolaştığı, susuz bozkırlar boyunca yanında gümüşten 
bir havuz bulundurması ve her konak yerinde havuzuna 
su doldurup içine ördekler, kazlar salması ; hatta dev
let ve millet problemlerini, suyu seyre dalan bakışları
nın dalgınlığı içinde hailetmesi, bu destanın güzel bir 
çizgisidir. 

Oğuz Destanı'nda, yüzünü görenleri süt yahud 
kımız olup eritecek güzellikteki kız da yine bir su ve 

•• Çin ve lran kaynaklanna eaki bir Türk 
Oğuz deatanından akseden bu rivayet •e kaynaklan 
hakkında bakınız: Prof. Z. V. Togan. Umümi Türk 
Tarihine Giri,. S. 18. Rivayetler, W .. i Sülalesi (M. 
Ö. 366 . 558) Tlribi'nde ve M. 1 126 da Selçuklu
lar devrinde yazılan, Anonim Mücmelü't-Tevarib 
ve'l-Kıaaa kitabındadır. (Aynı eser. S. 18 ve 388.)  
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ağaç dekoru ortasında doğmuŞtu. Bir göl, ortasında bir 
ağaç ve ağacın kovuğunda Gök, Dağ, Deniz adlı çocuk
ları doğuracak güzel kız . . .  

Bütün bunlar, Oğuz Kağan'ın halka hitap ederken 
ordusuna ve milletine niçin : 

Daha denk, daha mtiren ! 
diye seslendiğini açıklar. Oğuz Han, milletine büyük 
denizler ve büyük ırmaklar semtini hedef göstermiştir. 
Oğuz orduları, bu sözlerdeki cazibe ile coşmuş; İtil 
suyu'nu geçmiş; büyük Batı denizlerine doğru hızla 
ilerlemişti. 

ltil suyu'nu geçmeğe vasıta bulan Türkler, bu yüz
den, Kapçak Türkleri (Oyuk Ağaç Türkleri). ağaç
tan su kapları ve kayık yapan Türkler olarak, halk 
hafızasında aziz bir yer buldular. 

Uygur Destanı'nın Tanrı - Hükümdarları da Tqla 
ve Selenge gibi, sularla çerçevelenmiş, kutlu ülkede 
doğmuşlardı. Fakat Türkler için su nasıl güzel, nasıl 
mukaddes bir hayat kaynağıyse susuzluk da öyle derin 
bir felaket ve ümidsizlik hadisesidir. Göç Destani'nda / 

Yada Taşı'nı Çinliler'e kaptıran Türkler'e, kader, en- ---' 
büyük ceza olarak susuzluğu vermişti : Irmaklar kuru
muş, göllerin suyu çekilmiş, gökler rahmet yağdırmaz 
olmuştu. Türkler, bu yüzden yurtlarını bırakıp başka 
topraklara göçmek zorunda kalmışlardı. 

Bir tarih boyunca büyük ve güzel sulara akmayı 
ülkü bilmiş bir milletin rtıhunda bu hayat ve medeniyet 
kaynağına karşı derin bir sevgi, Adeti bir susayış 
bulunması tabiidir. 

Su ve su sevgisi bu yüzden hemen bütün destanlara 
bir renk, hareket ve güzellik çizgisi Mlinde İşlenmiştir. 

* 
Destanlarda, hakan

Aksaçh İhtiyarlar ların akıl danışıp öğüt 
diledikleri, gün görmüş 

yaşlılar vardır. Ak sakallı, ak değnekli, derin tecrü
beli bu yaşlılar, bilhassa genç bakanlara yol ve iz 
gösterirler. 

Böyle yaşlı Türkler'in dikkate değer örneği Oğuz 
Kağan Destanı'ndaki Uluğ Türk adlı vezirdir. Uluğ 
Türk Oğuz'a söz dinleten, ona Türk devletlerinin ta
rihi - an'anevi idare taksimatını yaptıran şahsiyettir. 

Gerçi bu şahsiyetin tek bir şahıs olmayıp Oğuz 
birliğine söz geçiren Türk yani Gök - Türk kavmini 
tem�il eden bir sembol olması çok mümkündür. Çin 
ve lran kaynaklarında Türk'Je Oğuz arasında Yada 
Taşı için yapılan savaşlardan bahsedilmesi ; taşın 
Tiirk'de kalması ; (50) kısaca bu Uluğ Türk'ün Kıp
çak gibi, Karluk gibi, bir şahıs adı değil bir boy veya 
millet adı olması, Türk destan üslubuna uygundur. 
Fakat hadise, hakanların yaşlı ve bilgili vezirlerden 
öğüd alır.alan ve bu öğüdlere uymaları şeklindeki esas 
çizgiyi bozmaz. Hatt! Çin ve İran kaynaklarında 
Yada Taşı'nı korusun diye Türk'e yollandığı söylenen 
10 bilgili Şaman da Göktürk birliğindeki O. Ok'lan 
temsil edebilir. 

so Bakınız: Yada Tat•· 
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O kadar ki Ak saçlı vezirlerin, bakanlara gerçekten 
öğüd verip vermeyişleri bile mevzuun ana problemi 
değildir. Mühim olan, destan söyliyen halk ruhunun, 
bakanlarını, ak saçlı vezirlerden öğüd alan ve devleti 
bilginlerin tecrübeleriyle idAre eden bir nevi demok
rat ruhlu şahsiyetler bilinde düşünmesidir. Aynı destan 
motifleri, bu şifahi edebiyat devrinde Türkler arasın
da hükümdarlara hocalık yapan büyük alimler bulun
duğunu ve Türklerin böyle ilimlere mukaddes insan 
gözüyle bakıp ilme değer ve kudsiyet verdiklerini gös
terir. 

Destanlarda 
MU.sıki 

* 

Mıisıki, ilk çağlar hayatında 
önce dini heyecanları seslendi
ren sanattır. Bu Janatın eski 
Türk topluluğunda her türlü 

hayat hadiseleriyle birleştiği, adeti hayatı seslendir
diği görülür. Dini törenlerden av eğlencelerine ; teke 
tek vuruşmalardan büyük savaşlara ; doğum ve ad 
verme törenlerinden aşk itiraflarına kadar her hare
ket, Türkler arasında sazlardan yükselen seslerle bir
leşir, onlarla coşkunlaşırdı. 

Şa Destanı'ndaki mıisıki haberleri, destanın umumi 
hikayesi içinde kendinden bahsettirmeyi adeti zorla
mıştır. Genç hükümdarın tipi ve şahsiyeti belirtilirken, 
onun sarayı önünde ordu beğleri için her gün 360 
nöbet çalındığını haber verişte böyle bir İncelik vardır. 

Bu haber, tirih kaynaklarında ve daha sonraki 
Türk hikayelerinde görülen musıki hayatına uygundur. 

... 
. • '  

llk Anadolu asırlarında, Ortaasya'daki Türk hayat 
ve geleneklerini, terkedilmez adetler ve miraslar ha
linde yaşatan Dede Korkut Hikayeleri'nde hemen 
her hareket, mıisıki aletlerindeh çıkan seslerle yapılır. 
Hikaye kahramanları, bu hareketlere «kotça kopuw 
larını çalarak başlar; büyük ve tehlikeli çarpışmalara 
bu seslerle hazırlanır; umumiyetle 40 eş, 40 yoldaş 
olan «yiğit»leri de «sultan»larını «kolça kopuz»la 
över; ona mıisıki'li söyleyişlerle kuvvet verirler. 

Fakat mıisıkinin Yatall topraldanadan yiikM
lea .es olduğunu ; tatlı,acı, büyük milli hadiselerin 
böyle seslerle birleşip böyle seslerle geliştiğini gösteren 
daha derin manalı bir m\isıki çizgisi, Uygur Des
tanı'ndadır : 

«Bir gece iki ırmak arasındaki ağacın üzerine gök
ten mavi bir ışık indi.» «Ağacın gövdesi, gittikçe kaba
rıyor, oradan güzel mlısıki sesleri geliyordu.» « Bir 
gün ağacın gövdesi yarılarak içinden beş çocuk çıktı.» 

Anlatışında, mukaddes Uygur çocuklarll}ffi doğuşu 
«nur» h,uzmeleri ve tabiatten yükselen mıisıki sesleri 
içinde bütünlenir. 

Bu, tabiatten yükselen ses, Uygurlar'ın Göç men
kıbesinde daha etraflıdır : Tılsımlı Yada Taşı'nı v·ennek 
suretiyle işlenen büyük milli hati yüzünden Uygur
lara küsen tabiat, kendi çocuklarına bütün varlığıyle 
seslenir: Memlekette bütün kuşlar, hayvanlar, kendi 
dilleriyle kayanın gidişine ağlarlar ; bütün ha.yvanla
rın, bütün çocukların (koro halinde) Göç ! Göç ! diye 
seslendiği duyulur. Böylece göçen Uygurlar "Nerede 
durmak isterlerse bu sesleri duyarlar.>> 

ı 

· :; )1 
-� 

Eaki Tiirklenle Müaıki. Bir Uypr OrlrHtraauu .-Wrea temadi reaim. (Doç. Şinui Tekin, Hayat Tarih 
Mecmiaaı Sayı: 89, 1 965 ) 
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Türk sazşiirlerinin en eski ilahilerini ve din dışı 
şiirlerini daha ilk çağlardan başlayarak, bugün hala, 
sazlarla birlikte söyledikleri bilinir. Bu sazlardan çı
kan sesler, ya,anılan hayat hadiselerine ve coğrafyaya 
uygundur. 

Eski Yunan'da güzel sanat ilaheleri Mu-'ların, 
gök yüzüne çıkarken evvelce Yunan topraklarında 
koro halinde söyledikleri ilahilerinin seslerini Yuna
nistan'ın akar sularına ve eser rüzgarlarına bıraktık
ları, Ak Deniz çevresinde çok eski bir inanıştır. Türk 
destanlarında ve bütün eski Türk hayatında musılci, 
Yunan mitolojisinde açıkça söylenen bu «vatan coğ-

TÜRK EDEBIY A Ti T ARiHt 

rafyasından yükselen sesler» halinde, nice asırların ve 
nice vatanların macerasını best�lemiştir. 

Mlisıkiyi, hayatın her hareketini besteliyen bir 
şevk ve enerji kaynağı derecesine yükselten eski Türk 
topluluğu, bu arada, çok sayıda ve çok mütenevvi 
seslerle zengin müsıki makamları ve mösıki aletleri 
yapmıştır : 

Eski Türk mösıkisi kaynaklarına göre, Türklerin, 
öteden beri, zengin musıkileri vardı. Türkler, mıisıki 
aletleriyle çaldıkları bestelere K üg veya Kög diyor
lardı. Divinü Liigaati't-Türk'de «Bir Şiirin vezni, 
ariu:u ; bir ır'ın ölçüsü» manasında kayıtlı bu kelimeye 

daha başka kaynaklar, nazım, 9ilr, 
türkü, mii•ıld, -- gibi manalar ve
riyorlar. (Bu kelimenin küi ve kök 
yazılışları da vardır.) 

Bir bilgiye göre, eski Türkler ara
sında Kög sayısı, senenin günleri sa
yısını, yani 366 yı bulmuştu. Hergün, 
hakanın huzurunda, bunlardan bir ta
nesi, yani o güne mahsus olanı çalını
yor; herbirinin hususi isimleri olan, 9 
tanesi ise, hergün tekrarlanıyerdu. 

Türkler, yüksek sesle terennüm et
tikleri · bestelere de dole ve ır diyor
lardı. Terennüm ve teganni manasın
da ırlamak sözü bu kökten geliyordu. 

Aynı besteler, pek tabii olarak, son
raları büyük savaşlara giden Türk or
dularının milli musıkisi halinde, Ana
dolu ve Balkanlar Türkiyesi'ne de gel
miştir. Daha ilk çağlarda otai' lar 
önünde icra edilen bu besteler, Türkler 
arasında saray an'anesi başladıktan 
sonra, sarayda ve orduda aynı milli 
vasıflarla yaşamıştır. Bugün Mehter
hane mu•ıldsi dediğimiz büyük ve 
askeri Türk mlısıkisi, <amamiyle bu 
temelin ve bu geleneğiw kudretli de
vamıdır. 

K o p u z  

* 

Çeşitli Türk saz
ları arasında eski 
Türk mösıki sana-

Eski Uygur Sanatı çizgilerinin Oamanlı Sanatında devimı : Sarayda 
kadın aaz takımı. (Le•nİ, XVlll. Aaır.) 

tının milll sazı olmak derecesini alan 
alet, kopuz'dur. Kopuz'un başlangıcı 
Ortaasya Türkülüğü'nün en eski asırla
rındadır. Sonraları, Anadolu ve Bal
kanlar Türkiyesi'ne de gelen ve Ana
dolu türküleri'nde adı söylenen ko
puz'un ilk şekli kemençe biçiminde, 
uzun saplı, telli hir sazdır. Bu sazın 
parmakla, mızrapla ve yay'la çalınan 
çeşitleri vardır. Dede Korkut Hikaye
leri'nde hemen her kahramanın elin
den düşmeyen kolça kopuz, sapı kol 
boyunca uzayan kopuz demektir. Türk 
kopuzu'nun daha sonra, Türklerle ay-
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nı coğrafyada yaşayan başka milletlerin musıkisinde 
de kullanıldığı görülmüştür. (5 1 )  

Ancak Türkistan'da Turf'an, yani Hoçu bölgesinde 
yapılan kazılarda ele geçen Uygur IDİllyatürleri, 
Uygur Türkleri arasmda ayrıca orkestra teşkilatı 
bulunduğunu göstermektedir. Bu orkestranın kullandığı 
sazlar çeşitlidir. Sazların bir tanesi harp - çenk biçi
mindedir, bir tanesi ad'a benzeyen bir kopuz'dur. 
Aynı orkestrada ayrıca ağızla çalınan sazlar görül
mektedir. ( 52) 

51 Diier Aaya ve Balkan milletlerinde kopuz 
hakkında bilsi için bakınız: Prof. Ahmed Ciferoğlu, 
Türk Kopuzu, Ülkü M. aayı: 45, 48. Ank. 1 936. 

, 
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Miladi 98 1 de Uygur iline gönderilen Çin elçisi 
Vang Yen Te de, Uygur büyükleri tarafından, atlar 
üzerinde ve mlısıki refakatinde karşılandığını sefaret
namesine yazmıştır. Elçi, Uygurlarda mlısıkinin mabed
lerde, umumi hayatta ve her türlü törenlerde mühim 
bir yer aldığını bilhassa belirtmiştir. ( 53) 

�2 - 53 Bkz. Doç. Şinaai Tekin, Uygurlarda 
Muaıki, Hayat Tarih Mecmôaaı, 8, S. 75 - 77. 1 965. 

Türklerde M�aıki ve küg - kög kelimeai için, 
aynca, Bkz. Prof. D r. Fuad Köprülü, Edebiyat Araf
tırmalan, Ank. 1966, S. 1 09 - 1 1 5. 

Küg kelimesi için Bk. bir de: Reşid Rahmeti 
Arat, Eski Türk Şiiri, Ank. 1 965, S. XV - XVl. 



DESTAN DEVRİ EDEBİYATININ İLK ŞAİRLERİ ve 
BAŞKA ŞİİRLERİ 

Şifahi Edebi,.at Geleneii - Sazla Sö,.lenen Şür - İlk Şiirin Ka,.naiı: Din - İlk Şiirlerin Batka Vui
feleri •• Şiir Adlan - Şiirlerin Sö,.lendiii Törenler (Sıiır, Şölen, Yui Törenleri) - Bilinen bk Şiirler 
Ye Şiirleri - Diier tık Şiirler - Apnnçur Tisin ve Şiirleri - tık Türk Şiirlerinde Sea Unaurlan (Vezin, 
Şekil, Kafi:re) - (Diller •• Sanatlar O .. rinde Vatan Coiraf,.aaanan Tesirleri) - Vezin - Eski Türk 

VUinleri - Nazam Şekilleri - ICafiJ'e (Ye Alliteraa,.on) .  

Şifihi Edebiyat 
Geleneği 

Destan devri edebiya· 
tında şiir sazla söylenir. 
Henüz yazı yokken, yüz 
yıllarca, sazla ve sözle söy

lenen bu şiir, Türk tArihinde bir tifihl edebiyat 
pleaetf kurmuştur. 

ŞlfW edebiyat pleaelf o kadar köklüdür ki 
asırlarca taşlara kazılan yazılar; islı\miyetten sonra 
aydınların yazdığı, kütüphaneler dolusu yazma'lar;  
şiir divanları ; halk şiirinin geçirildiği cönk'ler; niha
yet, Türk topraklarında matbaanın gelişmesi, bilhassa 
halk arasında sazlarla terennüm edilen bu şifahi söy
leyişi durduramamıştır. 

Bugün hila halk içinde yazıya geçmeden önce, 
sazla söylenen şiir, bu kadar eski ve bu kadar köklü 
bir an'aneye bağlıdır. 

O kadar ki, millet mizacını öğrenmek istiyenler için, 
an'aneye bu ölçüde bağlılık dikkat etmeğe değer 
çizgilerdendir. 

Sazla Söylenen 
Şür 

Bununla beraber, şiiri 
sazla söylemek bütün eski 
milletlerin t!rihinde görü
len hadisedir. 

Bunun sebebi, söze ses katmak, ilk devirlerin ses 
bakımından gelİflnemiş dilleriyle söylencmiyen duyu
rucu ıüri, sazlardan yükselen seslerle birleştirip söyle
mektir. Hemen bütün milletlerin ilk ve eski şiirleri
nin baş vurdukları (hem şiir hem ml1sıki ihtiyacını 
kal'fllayan) bu çire, her bakımdan dikkate değer bir 
sanat hadisesidir. 

Eski Yunanlılar şiiri Lyra ylhud Lara adlı bir saz
la söylüyorlardı, Sonradan, duyurucu ıürc lirik filr 
denilmesi ; opera gibi mUsıklli tiyatro eserlerine lirik 
tiyatro denmesi hep bu başlangıçtan doğmuştur. 

Yunanlılar, şiirde mıisıkinin payını iyi kavramış
lardı. Şiirde aruz vczni'ne benzer, ses ölçülerine daya
nan vezinler kullanmaları bundandı. HattA bir Yunan 
efslnesi, şiirde ses unsurunu ıu dikkate değer inanışla 
düşünüyordu : 

"Tanrılar henüz toprakta iken, güzel sanat ilahe· 
leri Masa'lar, Yunan topraklarında koro halinde 
ilahiler söylüyorlardı. Yerdeki vazifeleri bitip de göğe 
çekildikleri zaman da şiirler şiirlerini seslendirsinler 
diye şarkılarının sesini Yunanistan'ın akar sularıyle 
eser rüzgarlarına bıraktılar.» 

Eski İranlılar'ın şiirde barbat, rid, çenk, rebab 
ve ma.ikar gibi sazlar kullandıkları söylenir. Bu 
sazların bir kısmı eski Yunan sazlarıyle benzerlik hi
lindcdir. 

llk büyük İran şiiri Rudeld'nin,( 1) ıiiri, ricl adlı 
sazla söylediği ; csiscn doğuşdan kör olan bu şiirin 
gerek sazı gerek şiir tegannisiylc, dinliyenler arasın
da derin ttsir bıraktığı riviyet edilir. Doğruluk de
recesi ne olursa olsun, bunlardan çıkan mini, şiirin 
miısıkıyle veya mılsıki aletleriyle seslendirilmesidir. 
Esasen islimi İran şiirinde ve bu şiirden örnek alan 
klasik Türk şiirinde çenk gibi, rebib, riıd, miısikar 
ve ney gibi sazların adı çok geçecek; şiirle bu saz
lardan yükselen ses arasındaki yakınlığı belirten mıs
rilar söylenecektir. (Bakınız : Klasik Türk Edebiya
tında Şiir Anlayışları) 

Eski lbrani şiirleri, şiir söylenirken mlzm•• 
adlı bir saz kullanırlardı. Kamıştan yapılan ve ney'e 
pek benziyen bu saz, rivayete göre, Divad Peypm
ber'in Med.mir adlı ilahilerini seslendirmiştir. 

Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Şiirin sazla 
söylenişi tirihi daha bir çok vak'a ve hatırayla zengin
dir. Mesela EflAtun, ne musıkiden ayn bir şiir, ne de 
söz'den ayrı bir mılsıki düşünürdü. Bir şarkı üç unsur
dan meydana gelir, derdi : Sös, m•k•m ve rythme. 
(2) Diğer taraftan yeni Avrupa dillerinin gelişmeğe 
başladığı XI. - XIV. asırlarda, meseli Fransa'da des
tani şiirler söyliyen troabadoar unvanlı şiirler de, 
,iiri, yüzyıllarca, sazlarla birlikte söylemişlerdi. 

Bu tiirin ada Rudek nibi,. .. incle doiduiu 
için Rucleld'dir. au- raiınen aduun riicl'la açık· 
lanmaaa aslından daha mühim bir nokta:ra belirtir. 

Eflatun. 0-let, W. MI. V. YaJ'Ul•· lat. 1 944. 

s. 31.  
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Ancak bütün bunlardan maksat, şiirin, başlangıç
ta sazla birlikte oluşunu ve bundaki ehemmiyeti belirt
mektir. Çünkü Türk şairleri böyle bir şiir hayatına 
daha ilk anlarda başlamışlardır. Bu, köklü bir başlan
gıç olmuş ve Türk edebiyatında sazla şiir söyleyiş, 
zaman ilerledikçe vazgeçilmez bir gelenek mahiyeti 
alnuştır. 

Bu gelenek Türk halkı arasında, ballı kültiirii 
dediğimiz, görgü, bilgi, tecrübe ve hafıza temellerine 
dayanan, yaygın kültürü hazırlamış ; bu kültürle, İsla
miyetten sonra Türkler arasında zengin bir haik ede
biyatı meydana getirmiştir. Aynı kültür ve gelenek, 
halk içinde asırlarca canlı ve faydalı bir bayat ve 
sanat mektebi vazifesi görmüştür. 

İlk Şiirin 
Kaynağı: Din 

Türkler arasında şiirin ve 
diğer güzel sanatların kaynağı, 
bütün eski milletlerde görülen, 
aynı din kaynağı'dır. İnsanlık 

hayatının daha ilk çağlarında, gönülleri, duygusu ve 
korkusuyle dolduran Tann fikri ; diğer din duygu ve 
düşünceleri ; topluluk hayatının ilk adetlerini hatta 
kanunlarını doğurmuş ; ilk ahlakı kurmuştu. Topluluk 
içinde iyi ile kötü'yü ayırt etmeğe başlayan insanlar 
belirmişti, Bunlar, daha ilk çağlann, devirlerine göre, 
üstün insan'larıydı. Bilinmez hangi kaynaktan fikir 
ve ilham alarak; bundan heyecan duyarak; çevrele
rine iyilik ve kötülük kavramlarıyle bunlara sebep 
olan insan davranışlarını anlatmaya çalışıyorlardı. 
İyiliklere mükafat, kötülüklere cezi veren Allah'ı, 
kendilerinden geçerek anlatıyor ve ilk insanların ka
in! tı, onların anlattığı Allah'la doluyordu. 

Milletlerin hayli edişlerine ve yaşadıkları iklim 
özelliklerine göre, tannlann sayısı azalıp artıyordu. 
Tek Allah fikri veyi en az iyilik ve kötülük Tanrıları 
şeklinde, İki Allah inanışı yanında hemen hemen her 
kavramın, her hadisenin bir Allah'ı olduğuna inanış
larla, ilk insanların kainatı bin bir i1Ah düşüncelerine 
kadar uzanıyordu. 

Her ne olursa olsun tannlara inanış tam ve mut
laktı. Bu yüzden insanların maddi hayatı ehemmiyet
siz, fakat manevi hayatı ve hayalleri alabildiğine en
gindi. 

Böyle bir hayatın müterennimi olan dindarlar, 
aynı zam'lnda ilk şiirlerdi. Dindar - şiir'ler çevrelerine 
toplanan insanlara, duyup düşündüklerini anlatmak 
için, devirlerinin iptidai konuşma lisanını, dilleri dön
düğü ölçüde bir heyecan ve telldn lldm haline koy
maya çalışıyorlardı. Veznin sesi bilinmiyen, kafiyenin 
lezzeti henüz duyulmamış bu çağlarda, iman şiiri söy
lemek kolay değildi. Dillerde kelimelerin bile tok, mo
noton, yontulmamış bir sesi vardı. 

Buna rağmen şiirler, söyledikleri sözlere mümkün 
olduğu kadar, kulakta aynı sesi bırakan harf ve hece
leri tekrarlamakla başlıyor; bir nevi iptidai mısri 
diyebileceğimiz bu söz parçalarının baş taraflarında 
yine bir nevi iptidai kafiye diyebileceğimiz bir ses ben
zerliği bulundurmaya çalışıyorlardı. 

Söze aynı harflerle yini aynı seslerle başlamak 
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şeklindeki bu ilk kafiyeler bile söyleyişe bir ahenk iş
lemiş olmalıydı ki, şiirde kafiye sanatı, nice asırlar için
de bu alliterasyon'ların gelişmesiyle doğdu. 

Böylelikle ilk dini - edebi terenııümler, nesirden 
çok nazma başlangıç olan, ahenkli bir lisanlr. söylendi. 
Fakat dini şiirin bu ilk devirlerinde lisan, hatta vezinli, 
kafiyeli olma istidadı gösterdiği daha ileri zamanlarında 
bile, söylenmek istenen heyecinı terennüme elverişli 
değildi. 

Bu sebeple ilk şiirler, tesadüf ve tecrübelerin de 
yardımıyle, şiir sanatına musıki sanatıyle birlikte baş
lamışlar ; mısralarının duyur•ıcu kudretini sağlamak 
veya arttırmak için, sazla sözü bir araya getirmişler 
dir. (3) 

Hatta bir-görüşe göre dini - bedii heyecanı dile ge
tiren sanat, bu ikisi değildir. Heyecanların ilk ifadesi, 
ne sözle ne sazla olmuştur. Dini veya din dışı ilk insan 
heyecanları, insan vücudunun en tabii ifade visıtasıy
le yani raks'la, hareket sanatıyle söylenmiştir. 

Sevinen veya coşan insanın, bu nq'eyi dile getiren 
vücud oyunlarına kalkması bugün h!la görülür. 
lptid!iliklerini muhafaza eden bazı kavimlerin, son 
çağlara kadar, bir ateş yığını veyi bir Tanrı heykeli 
çevresinde halkalanıp sıçrayarak, sazlar çalıp oyna
yarak ve birtakım dini, şifahi şiirler söyliyerek tören 
yaptıkları malumdur. 

işte dini heyecanın ilk törenlerinde bu üç sanat 
birbirini bütünledi. Dindar şiirler, kendilerini çevre
liyen coşkun ve hayran halk topluluğu ortasında şiiri, 
raks ve mı'.ısıkiylc birlikte söylediler. 

Hem saz çalan hem rakseden hem de şiir söyliyen 
dindarlar, bu üç sanatla öyle coşarlardı ki halk onların 
heybetli manzarasında bütün vicdan duygularının dile 
geldiğini duyardı. 

* 

İlk Şiirlerin Baıka 
V azif'eleri ve Şiir 

Adları 

İlk şiirlerin vazifesi, 
dindarlıkla ve bu üç san
atın üstadı olmakla bit
miyordu. Henüz iş bö
lümü bakımından ·geliş

meyen topluluklarda pirin başka vazifeleri vardı : 
Onlar, görünmez kudret olan Tanrı'dan haber vererek 
iyiliğe çektikleri insanların yalnız manevi sağlıklarından 
değil maddi sağlıklarından da SOrumluydular. Cemi
yetin biricik aydınları onlardı. Türlü hayat tecrübe ve 
bilgilerinden de faydalanmakla beraber, telkin yoluy
la hasta tedivisine çalışır, bakıcılık yaparlardı. Ayrı
ca insanlara gaaibden haber verir, mesela yıldızlara 

Bu batlayıf derin bir temel oldu. Şür, bu 
bii,.ük aanabn bütiin tekamül ti.rihinde muaıkiclen 
ayrılmadı. Ya Tiirk halk tiirinde olduiu sibi, hep 
-.zlarla birlikte aöylendi. Yahud aydınlann dilinde, 
aadardan çıkaıı aeai, mıar&lann mimariaiU:e .ifliyerek 
tiiri mU..ki halinde aöylemenin aarlanm aradı. Dil
lerin aea balumınclan çok ilerlecliii çailarda bu 
aarn bulmaya muTaffak oldu. Bir batka ifadeyle, tiiri, 
bu aarlara erdiii samanlarda söyledi. 
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bakarak, yahud tabiat hidiselerini türlü manalara 
yorarak onlara «geleceği» bildirirlerdi. Şüphesiz ina-
narak gördükleri bu vazife de bir başka 
dindarlıkla birleşmiş bir «falcılılo> dı. 

Böyle şairler halk 
arasında derin saygı 
görürler' onların ma
nevi üstünlüğüne, üs
tün insanlığına ve Al
lah bilgilerine inanı
lırdı. İnsanlar, maddi 
manevi türlü ihtiyaç
larına teselli ve cevap 
veren böyle ş a i rl e re 
sahip olmayı büyük 
uğur sayarlardı. (4) . 

«bakıcılık» 
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Bütün bu ve bunlara benzer daha bazı kelimeler, 
,air unvanı gibi, cemiyet içinde yetişen bütün şiirlerin 
ortak isimleriydi. Bağlı oldukları boylara, yaşadıkları 
çağlara göre gerek adları, gerek kıyAfetleri, gerek kul· 

!andıkları s a z l a r  az 
çok değişmekle beni.
her, bu şiirler, İslami
yetten önceki en ipti
dai aletlerinden Ko
puz isimli, milli saz'a 
kadar türlü sazlarla 
şiir söylemişlerdir. 

Aşka benzer duy
gularla sevilen Tan
rı'ya ilahiler söylemek, 
yakarışta bu 1 u n mak ; 
savaş kahramanları ve 
kahramanlık vak'aları 
için destanlar koşup 
dizmek ; faziletleri ve 
kahramanlıkları şiirle 
ebedileştirmek bu şi
irlerin vazifesiydi. 

Türkler, böyle din
dar şairlerin, ölen iyi 
insanların rühunu gö
ğe yollamak ;  bir kav
min başına gelecek 
türlü felaketleri kera
metleriyle önlemek gi
bi r ü h a n i  vazifeler 
gördüklerine i n a n ı r
lardı. Bu İnanışı müs

lüman olduktan sonra 
da bırakmadılar. Eski 
d i n d a r l a r ı nın kera
metlerini yeni evliya 
menkıbelerine işledi
ler. Ahmed Yesevi gi
bi, Hacı Bektaş Vl"li 
gibi Asya ve Anadolu 
evliyalarını aynı gönül 

Eaki Türk "O&all" ları. 

B u n u n  y a n ı n d a  
aşk şiirleri, tabiat gü
zellikleri ka rŞ ıs ın d a  
duygulanan şiirler ve 
ölen büyüklerle, ö�en 
s e v g i l iler arkasından 
ağıtlar söylüyorlardı. 
Şairler bu baş vazi
feleri yanında «Tanrı
lara kurban sunmak ; 
fena cinlerden gelen 
kötülük ve hastalıkla-

ürperişleriyle severek, onların maneviyatı çc·\ r<-ı;inde 
inanış destanları soylediler. 

Eski Türk şairlerinin adları gördükleri vazifeyi 
belirtecek manalardadır. Bu şairlere Türk boyları ara
sında timaa, oyun, haksı, ozan gibi adlar verili
yordu. Bu adlar eski asırlarda kullanılmış ; gelenekleri
ne çok bağlı Türkler arasında İslamiyetten sonra da 
yaşamıştı . 

Bunlardan ozan adı, Oğuz Türkleriyle birlikte 
Anadolu'ya da gelmiş, kullanılmıştır. Yünus Emre 
ve muakkiplerinin divanlarında rastlanan "Dertli 
Dolap" şiirindeki ozan sözü böyledir :  

Dağdan keseliler bezenim 
Bozuldu türlü düzenim 
Bea bir usanmaz ozan'ım 
Derelim vardır inilerim 

Kırgızlar ise, yakın zamanlara kadar, şiirlerine Akın 
diyorlardı. (5) 

Bu, hemen bütün eski milletlerin tiribinde 
böyleydi. Kelam'ın kudaiy�tine İnanan Araplar ara
.,nda J&irler bilhaua kıymetliydiler. Medeniyyet-i 
lalamiyye Tarihi yazan Corci Zeydan bu huauata 
ıu bilsileri •erir: 

"Araplar, kendi aralarında büyük bir J&ir ye-

ra afsunla mani olmak; hastaları iyi etmek» gibi ifler 
de görürlerdi. 

Baksı'lar bu işleri yaparken kendilerinden geçer, 
taşkın heyecanları, feryadlaşan sesleri ve değiŞen yüz
leriyle seyreden ve dinleyenler üzerinde büyük tı!sir 
bırakırlardı. 

tifmeaini büyük kumandan yetitmeaine tercih eder 
lerdi. Bir kabilede bir J&ir yetitince Öteki kabileler 
selip tebrik ederlerdi. Düiünlerde olduiu ıribi ye· 
melder piıirilir, kadınlar toplanır, ud çalar, MTİnç 
söateriai yaparlardı. Büyükler n küçükler birbirini 
tebrik ederlerdi. Çünkii böyle bir tairi olmak o 
kabilenin 9erefini diier J&irlerin hücumundan kur
tanr, soylannı aoplannı y&fabr; kabileye &it (fazi
let •• kahramanlık) Yak'alannı ebeciilettirirdi. (Me
deniyyet-i lalamiyye Tarihi C. 3, S. 49 • 50) . Aynca 
bakınız: Köprülüzade Mebmed Fuad. Milli Tetebbu· 
lar Mecmuaaı, sayı: 4, S. 1 1 . 

Akın olabilmek için, Yerilen menuu derhal 
ve irticalen ıiirle söylemek IU.mdı. Eunu yapa· 
mıyan kimseler ancak cırçı ••ya ölönçü olurlardı . 
Bu, ,airlik deiil, sadece aea aanatkarhiaydı. (Ba
kınız: Abdülkadir inan. Türkoloji Den HulUalan. 
lat. t 936. S. 54) . 
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Türkler, medeniyette daha ileri devreye vardıkları 
zamanlarda bile sazşairlerini unutmadılar. Onlar, yine 
ordularda kopuz çaldılar; halk toplantılarında destan
lar, ağıtlar, coşturucu şiirler söylediler. İ lhamını sos
yal hayattan alan yeni manzumeler koştular. 

İlk çağlarda söylenen bu şiirler, halkın ortak duy
gularını terennüm ediyordu ; törenlerde bir ağızdan 
söylenip halkın malı oluyor ; onları önce kimin söylediği 
artık bilinmiyordu. Şiirler yeni ağızlardan yapılan 
ilavelerle az çok değiŞSe bile, söylendiği zamanlardan 
hatıralar saklıyorlardı. Söylenmiş şiirleri yeni nesillere 
devretmek, o devrin şifahi kültürüydü. 

Bütün bu sebeplerle Türk şiirinin ilk asırlarında tek 
başına isim yapan şiirler olmamıştır. Son zamanlarda 
elde edilen birkaç eski şiir ve meydana çıkarılan bir iki 
isim böyle engin bir sözlü edebiyat devrini, şöhret ola
rak temsil mevkiinde değildir. 

Şiirlerin Söylendiği 
Törenler 

Yukarıda belirtil
diği gibi, ilk Türk şa
irleri, şifahi edebiyat 
d e v r i n d e  destanlar

dan başka şiirler de şöylemişlerdir. Bu ilk çağlar ede
biyatına destan devri edebiyatı denmesi, bu de
virde herŞeyden çok destan söylenmiş olmasındandır. 
O kad.ır ki bu devrin destan dışında söylenen şiirle
rinde bile, az çok, destan çeşnisi vardır. 

Destan şiiri yanında kayda değer şiirler dini tören
lerde söylenenlerdir. Bunlar içinde bilinen ilk törenler, 
Sıpr, Şölen ve Yuğ'lardır : 
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Sığır yani dini sürgün 
Sığır Töreni avı, Türkler arasında totem 

devrinden beri yaşıyan bir ıö
rendir. Totem yahud Ongun, ilk eski kavimlerin, 
kendisinden türediklerine inandıkları bir hayvan ya
hud nebattır. Ongun'lar aynı zamanda Tanrı sayı
lır. Burada Tanrı'dan maksad, Allah kudreıini gözler 
önünde temsil eden varlıktır. 

Birçok Türk boylarının ecdad bildikleri bozkurı 
bir totemdir. Mukaddes Uygur çocuklarının annesi 
olan kayın ağacı yani anne ağaç da totemdir. 

Bilhassa Oğuz Türkleri arasında, türlü sebeplerle, 
sığır da bir totemdi. Oğuz Kağan Destanında Türkler'
in, Oğuz'un vücut yapısında totem çizgileri gördükleri 
söylenir : «Oğuz'un beli kurd beli gibi (ince), ayakları 
ud (yani sığır) ayağı gibi idi.» (6) Ziya Gökalp, 
Çinliler ve Türklerce mukaddes tımınan öküz'ün baş
J.angıçta Tibet öküzü yani yak olduğunu düşünür. (7 )  
B u  öküzün kuyruğu at kuyruğuna benzer v e  Türkler 
tu, sonraları, tuğ adlı bayraklarını, bir mızrak ucuna 
bu hayvanın çok güzel kuyruğunu takmak suretiyle ya
par, bayrağı mukaddes bilirlerdi . 

işte Türkler bu mukaddes sığır'ı avlamak için yıl
da bir defa umumi sürgün avı'na çıkar : destanlarına 

Bakınız: Oğuz Kağan Destanı S. 1 7 .  
Ziya Gökalp, Eski Türklerde içtimai Tef

kilat. Milli Tetebbular Mecmuası, sayı, 3, S. 407 . 

Türkler için aavatlann av eğlencelerinden ve av eğlencelerinin de aava,lardan farkı yoktu. Bir muharebeyi 
andıran bu resim, Hun bükümdan Attila'nın, bir av esnasında, kardeıi Buda'yı kurtantını tasvir ediyor 
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"Av avlamak, kuş kuşlamak,, sözleriyle işledikleri bu 
avı, dini - bedii bir tören halinde yaparlardı. 

Av törenlerine savaşa gider gibi hazırlanır ; bütün 
erkr atlanır ; beğler, kuş nakışlı, altın işlemeli elbiseler 
giyinir, ışıldayan silahlar kuşanırlardı. Sürgün avına 
buıun hanlar <,:ağırılır, hepsi Hanlar Hanı'yle birlikte 
törende bulunurlardı. Avcı bölükleri, onbeş günlük 
vı-rlerden sürerek vahşi hayvanları av yerine getirirdi. 

Hanlar, o zaman davranır, meydana giren avlara 
i lk oku Hanlar Hanı atardı. (8) 

Bununla beraber, totemleri yaralamak, dolayısıyle, 
öldürmek uğursuz olduğundan onlar türlü usullerle, 
daha tehlikdi şartlar içinde, diri diri avlanırdı. 

İşte savaşları andıran bu dirii av törenlerinde şiir
lere çok vazife düşerdi. Şairler, bu törenlerde avlanış
ların kutlu ve avların bereketli olmasını dileyen şiirler 
okurlardı. Sazlarla birlikte söylenen bu şiirler, gerek 
sesleri gerek sözleriyle avcıları coşturmaya yarardı. 
Şairler, avlardan sonra da av esnasında yararlık gös
teren kahramanlar ve kahramanlık vak'aları için yeni 
�iirler, destanları andırır terennümler sıralar; bunlar, 
nice vak'aların ebedileşmesinde vazife görürlerdi. 

Totem devri geçtikten, Türkler arasına yeni dinler 
yayıldıktan sonra da avlanma törenleri aynı şekilde ya
pıldı. Artık dini olmayan bu törenler, milli - an'anevi 
birer av eğlencesi'ydi. Selçuklular, böyle adetleri Türk
lerden alan Mogollar, Anadolu Selçukluları, Timur 
Oğulları, hatta Osmanlılar devrinde böyle törenler 
yapıldı. Törenlerde yine sazlar çalındı ve destanlar 
okundu. 

Bununla beraber sürgün avları'nın islıimiyetten 
sonra da dini törenlerle birleştirildiğini gösteren vak'
alar vardır. Bunlar arasında Erbil Atabek'lerinden 
Muzafferüddin Gök Börii'nün, Hz. Mubemmed'
in Mevlid'i dolayısıyle yaptırdığı törenler çok mühim
dir. Muzafferüddin Gök Börü, bozkurt manasındaki 
Gök Börü adını M. S. XIII .  asra kadar yaşatan, milli 
miraslara çok bağlı bir ailenin çocuğuydu. Bu aileye 
Beğtigin Sülalesi yahud Böriler denmesi de bu 
bakımdan, manalıdır. 

Bugün öğrendiğimize göre Gök Börü, Mevlid tören
lerinden önce av eğlenceleri tertiplemiş ve avdan dön
dükten sonra çok sayıda kurbanlar keserek, büyük zi
yafet verip mevlid okutarak, Mevlid gecelerine hemen 
hemen eski Sığır ve Şölen'lerin ruhunu işlemiştir. (9) 

XllI. asır lran Tarihcisi lbni Bibi'nin Ana· 
dolu Selçuklulan hakkında bilgi verirken tarif ettiii 
av töreni ile Dede Korkut Hikayeleri'nde anlatılan 
av törenleri birbirine benzemektedir. Çok eski av• 
lanıtlann hatırasını saklayan Dede Korkut Oiuz· 
name'lerinde, mesela "Yazıda yabanda geyiği kovar 
(Han'ın) önüne getirir . ., gibi sözler böyledir. (Jbni 
Bibi, eseri ve Türkçeye tercümeleri için bakınız: 
Adnan Sadık Erzi. Jbni Bibi. Türkçe Jalim Anaiklo· 
pediai.) 

Bu mevzüda kitabımı:an XIV. • XV. asırlar 
bölümünde Dini Edebiyat ve Mevlid bahislerinde 
daha genit bilgi bulunacaktır. 

TÜRK EDEBiYA Ti T ARiHi 

Sığır töreni gibi dini bayram bi
Şölenler linen ve ayin süresince sazlarla bir

likte dini şiirler söylenen ikinci bir 
tören de Şölen adlı ziyafetdir. 

Türkler, bir bilgiye göre, dini olmayan yeme içme 
toplantı ve eğlencelerine toy, bunların dini olanlarına 
Şölen diyorlardı. Şölen kelimesinde "büyük ziyafet., 
"umumi ziyafet,, manası vardır. Fakat toy sözünün de 
aynı manada kullanıldığı olurdu. 

Totem devrinde her Türk klan'ının özel totemi 
olur, klan'lar totemlerinin etini yemezlerdi. Ona ok 
atmaz, onu incitmezlerdi. Yalnız yılda bir defa büyük 
dini tören yaparak totemi «kurban» ederlerdi. Tabii 
kurban edilen totem yerine yeni avlanmış bir başka 
totem konurdu. İşte totemlerin kurban edildikleri gün
lerde verilen dini ziyafetlere Şölen denirdi. Şölenlerde 
şiirler sazlarla şiir söyler, derin inanış terennümleriyle 
toplantıların manevi heyecanını artırırlardı. Söyledik
leri ilahilerin mısralarında nur'lu kelimeler sıralanır. 
Allah sevgisi'nin mı'.ısıkileştiği duyulurdu. 

Ortaasya Türkçesinde, 
Yuğ Törenleri yı.ğlan:ıak, ağlamak ve yı.ğ

lagur, ağlayıcı demektir. Bu 
kelime ile ilgili olduğu .anlaşılan Yağ ve Yog, ağla
ma ; Yuğ veya yog töreni de matem töreni, demektir. 

Türkler arasında biribirinin öcünü almak, yasını 
tutmak çok eski gelenekti. Bir kahraman öldü mü, 
sevilen bir Türk Beği hayata göz yumdu mu, halk 

Yui töreni. Ba törende Türkler derin bir :ru 
içinde, aevsili ,ölülerinin maarı etrafında :reeli defa 

dönerlerdi 
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arasında bir acı dalgalanır, yas tutulur, haykıra hay
kıra ağlanırdı. 

Ölen vücud bir çadıra konur, önce yakın akrabası, 
türlü kurbanlar keserek bu çadırın önüne dizerlerdi. 
Sonra ağlayıcı'lar, matemci'Jerle birlikte atlara biner 
ve çadırın çevresinde yedi defa dönerlerdi. Beğler, 
atlarını yorarlar, kaygı onları zayıflatır, yüzleri safran 
sürülmüş gibi sararırdı. Kurtlar gibi ağlaşır, yakalarını 
yırtar, ağlamaktan sesleri kmlır, gözleri yaşlarla örtü
lürdü. ( 10) 

Sonra ölüyü g'ömmek için uğurlu bir gün bekler, 
gömdükten sonra da birinciye benzer törenler yapar
lardı. Gömülen kahramanın mezarı çevresine balbal 
denen taşlar dikerlc.rdi. Türkler arasında yazı yaygın
laşınca böyle taşlar üzerine kitabeler yazdılar. Gök
Türk kitabeleri bu manada dikilmiş, yazılı balbal'
lardır. Aynı kitabelerde kahraman Kül Tipa' in ölü
mü dolayısıyle yapılan büyük bir yuğ töreni anlatılır. 
Törende sıgıtcı ( matemci ) ve yuğcu (ağlayıcı) larır> 
bulunduğu belirtilir. 

İşte bu ve benzeri mikm törenlerinde sazşairleri 
hu sefer elem ve ölüm şiirleri söylerd i. M atem şiirlerine 
S.gu der.ırdi. Bugün elimizde hayli eski sagu örnekleri 
vardır. Gerçi bunlar yazıya, ya tercüme olarak ya
hud is:iımiyetden sonra yazılmış eserlerde geçmiştir. 
Fakat her halleriyle eski Türk sagularından kesin çiz
giler, kuvvetli hatıralar taşırlar. Mesela M. S. XI. 
asırda yazılan Divıinü Lôgaati't- Türk'de eski Saka 
kahramanı Alp Er Tunga için söylenmiş ( hemen he-·-. 
men bütün ) bir sagu vardır. ( Kendi bölümünde bütü
nüyle görülecek) bu sagu'da, hem eski yuğ törenleri
nin kısa fakat kuvvetli tasvirleri; hem de bıı •nren
lerde söylenen hicran sözleri vardır. 

Ayrıca Attilıi'nın ölümü iizerine Hun saz şairleri
nin söyledikleri mersiyelerden biri Bizans tarihcisi 
Priscus ve Jordanes tarafınrlan tesbit ve tercüme 
olunmuştur. ( 1 1 ) 

Bütün bu ağıt şiirlerinde göze çarpan özellik,  kaybe
dilen büyük için duyulan samimi ayrılık acısı yanında, 
yine bir kahramanlık ruhu, bir destan üslubu'dur. Türk 
saguları, kendini yeise, ümitsizliğe kaptırmış bir mil
letin çaresizlik sayhaları halinde söylenmiyor. Bunlarda 
gelecekten emin insanların, sadece, giden için duyduk-

1 0  Böyle mübalagalı matem hareketleri, eski 
cemiyetlerde sıkca rastlanan adet ve gelenekler 
arasındaydı. Homeros. llyada'sında Yunan destan 
kahramanı Akhilleua'un, sevgili arkadatı Patroklos'
un ölümü üzerine böyle bir mateme kapıldığını 
anlabr. Ağlayarak kendini yerden yere atan Akhil
leua, deniz kıyısında kendinden geçmit bir halde iki 
eliyle yerden kurumlu toprakları kaldırıp batına 
dökerek bir çalsın gibi ağlar. Bu hareket Yunan 
mütefekkiri Eflatun'un tenkidine uğramıttır. Cemi
yette ağırbath, olgun bir nizam dütünen Eflatun, 
birinci sınıf bir kahramana böyle iptidai jestleri 
yakıtbramamıfb. (Bakınız: Eflatun. Devlet. latan
bul, 1 944, C. 111, S. 5.)  

1 1  Bakınız: Attila Destanı. Sahife, 23. 

ları sevgi ve acı vardır. Geri kalan mısralar, kaybe
dilen büyüğün hayatta iken gösterdiği kahramanlığı, 
yaptığı unutulmaz yararlıkları birer birer sayıp öven 
destan mısraları'dır. 

Bilinen İlk Şiirler 
ve Şiirleri 

İ lahiler, destanlar ; 
avları ve şölenleri coş
turucu türküler ve sa
gular söyliyen ilk şair

ler, bunların yanında çıplak tabiat güzellikleri ve aşk 
duyguları için de şiir söylemişlerdi. 

Bunlar, Divinü Lôgaati't -Türk'de görülen «par
lak yıldız doğduğu zaman uyanır, gelir, bakarım. 
Ağaçlarda kuşların tatlı seslerll' ötüştüğünü duya
rım.» gibi, yahud «Bana bir söz söyleyin ( bir ümid 
verin) ey siyah benli, tatlı yüzlü, ey insanı esir eden 
büyüleyici gözler ! Ser.in yolunda çektiğimi bil !» ( 12) 
gibi söyleyişleı'"e bakarak az çok tahmin olunabilir 
vasıflarda şiirlerdir. 

Bu devirlerin, zamanla atasözü haline giren, hayat 
görgü, bilgi ve tecrübeleriyle söylenmiş manzum hik
met'leri, düşünüş şiirleri de vardır. Bunların mühim 
bir kısmı, şifahi bir kültür devri için, yini hafızalarda 
yer etmesi için, çok tabii olarak nazımla söylenmiş 
öğüdler, ahlaki ve öğretici şiirlerdi.  

Bütün bu şiirler içinde yalnız ağıt şiirlerine Sagu 
dendiği bilinmektedir. En eski Türkler' in diğer şiirlerine 
verdikleri adları bilemiyoruz. Bunların büyük bir kıs
mını umıimi bir şiir adı olarak kotai diye isimlendir
miş olmaları mümkündür. Daha çok nazını mana
sında olması çok muhtemel, kotai sözü, zamanla şiir, 
terennüm edilen �öyleyiş, çıplak tabiat güzellikleri şiiri, 
kaside hatta raks için söylenen türkü manalarında kul
lanılmıştır. 

Uygurca'da, Mogolca'da ve daha yeni Türk lehce
lerinde türkü ve terennüm manalarına gelen, dolayı
sıyle sazla söylenen şiir manasındaki yır, ır gibi kelime
lerin eski Türkçe'de belirli bir şiir adı olması epeyce 
şüphelidir. 

Bir Çin kaynağında tercümesine rastlandığı için, 
söylendiği zamanı ve sözlerini bildiğimiz ilk şiir, acı bir 
hatıradır. Bu bir Hun şiiridir. M. Ö. 1 19 yılında Hunlar, 
savaşta toprak kaybetmiş ve keybedilen toprak için 
ağıt 5'>ylemişlerdir. 

. 

Türk edebiyatında yalnız tema'sı öğrenilen ilk tür
kü değil, aynı zamanda kaybedilmiş topraklar için söy
lendiği bilinen ilk şiir budur. Çin kaynağının verdiği 
bilgiye göre Hunlar bu türküyü ağlıyarak söylüyorlar
dı : 

Yen - çi - tan dağını yitirdik 
Kaduılarımızın güzelliğini alclıla. 
Si - lan - şan yaylasını yitirdik 
Hayvanlan1D1zı üretecek yeri aldılar 

Bu tercümenin d iğer mühim tarafı, şeklidir. Şeklin 
dörtlük olması ve yüz yıllarca sonra söylenen klasik 

1 2  Divanü Liıgaati' t-Türk. Besim Atalay netri. 
c. ili, s. 1 94, 3&9. 



halk türkülerinin ilk dörtlüklerini hatırlatması dikkate 
değer. Türk şiirinde dörtlük biriminin ehemmiyeti 
ileride görülecektir. Bir Çin kaynağına akseden bu çok 
eski türkünün, tercümesine bile, gerek mana gerek 
şekil ( 13) bakımından milli çizgiler vermesi her halde 
üzerinde durmaya değer bir hadisedir. 

Elimizde bulunan ikinci şiir, bu sefer Türkçe ve ya
zılı olarak M. S. VIII.  asıra aiddir ve orijinaldir. Bu 
şiir şifahi edebiyattan çok, bir yazılı edebiyat örneği 
olmak ve bir Türk aydını tarafından yazılmakla beraber, 
söyleniş bakımından tamamiyle şifahi halk şiirinin ahen
gi içindedir. 

O kadar ki bu, belki şiir olsun diye yazılmamıştır. 
Fakat nasıl Dede Korkut Hikayeleri nesrinde, yer yer 
dörder heceli kelimelerle söylenmiş bir 12 heceli vezin 
ahengi varsa ( 14) yahud nasıl Türkiye edebiyatında 
daha Sinan Paşa'dan ( 1 5) beri, bazı nesir cümleleri 
aruz ahengi içinde söylenmişse ; Gök-Türk kitabelerin
de rastlanan bu sözler de öyle Divinü Liigaati't
Türk'de örneklerini gördüğümüz Ortaasya haik şiiri
nın ahengiyle söylenmiştir: 

Bunça bitiğ bitiğme 
Men Kül Tigin atısı ( 1 6) 
Yollug Tigin bitidim 

Yigirmi kün olurup 
Bu taşka bu tamga kop 
Yollug Tigin bitidim 

Gök-Türk devrinin iki tarih kitabesini, üstün 
bilgisi ve kuvvetli üslubıyle yazan, büyük Türk yazarı 
ve şehzadeler hocası Yollug Tigin, yazdığı eserin 
hikayesini bu altı mısra içinde hulasa ediyor : 

Bunca yazılar yazan 
Ben Kül Tigin atası 
Ben Yollug Tigin yazdım 

Tam yirmi gün oturup 
Bu taşa damga koyup 
Ben Yollug Tigin yazdım. 

Bu mısralarda kuvvetli ahenk sağlayan 4 + 3  durak
lı, yedili vezin, tamamiyle Divanü Lıigaati't- Türk'
deki şiirlerin sesindedir. ( 1 7) Üçüncü mısraların nakarat 
halinde tekrarlanışı sazla söylenen Türk şiir geleneğine 
uygundur. ( 1 8) Böylelikle bu mısralar ya aslında man
zumdur. O zaman yazıya geçirilen ilk şiir olarak kıy
metlidir. Yahud vezinli oluşları sözün gelişindendir. 
O zaman da bunların yazıldığı asırda, halk söyleyişi
nin, aydınların dilinde kendiliğinden böyle sesler uyan
dıracak kadar yaygın bir mıisıki halinde yaşadığını 
gösterir ki milli şiir ahengi ve söyleyiş geleneği bakı
mından birinı:iden daha mühimdir. 

ıa Bu dörtlük ve hakkında bilgiler için bakınız: 
Atsız. Türk Edebiyab Tarihi. lat. 1 940, S. 35 . 36.  

H • 1 5  Kendi babialerine bakınız. 
16 Men kelimeai, vezin bütünlemek için ili.ve 

edilmittir. 
17 - 18 Kendi babialerine bakınız. 

TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

Esasen halk dilinde hatta aydınlar lisanında mıi
sıkileşmiş şiir ahenklerinin dillerde bir söyleyiş alışkan
lığı uyandırması ve hazan farkında olmayarak sözü 
kendi vezin ve şekilleriyle, kısaca kendi mıisıki ölçüle
riyle söyletmesi edebiyatlarda tabii hadisedir. ( l 9) . 

Turf- kazılarında, 
Diğer bk Şiirler üzerinde Uygur  harfle-

riyle şiirler yazılı kağıtlar 
bulunmuştur. Uygurlar arasında Mani dininin geliş
tiği yıllarda yazıldığı sanılan bu şiirlerin bir kısmı, 
Allah sevgisiyle söylenmiş i!ahi'lerdir. Diğerleri, yine 
Tanrı ( ?) övgüsünde, aşk duygusunda ; ölüm ve cen
ner tasviri mevzularında söylenmiş şiirlerdir. (Şiirle
rin hepsi 7 tanedir.) 

Uygur tarihinin ikinci devresindeki medeniyet 
merkezlerinden Turfan'da bulunmaları ; Uygur harf
leriyle yazılı olmaları ; Mani dinine ait duygular 
taşımaları gibi sebeplerle bu şiirlerin Gök-Türk me
tinlerinden yarım asır, hatta bir asır sonra yazıya 
geçirildiği sanılmaktadır. Bu şiirler bugün elimizde 
orijinalleri bulunan ve birer müstakil şiir çehresi ta
şıyan ilk Türkçe şiirlerdir. Bunlardan birincisi, şairi 
bilinmiyen ve Mani dini Tanrısını türlü ışıkları, nur
ları ve güzel kokularıyle öven ; mıisıkisi, ses tekrarla
rıyle sağlanmış, çok mühim bir ilahi'dir : 

flahi'nin asıl metni : 
Tang tengri kelti 
T-g tengri özi kelti 
T-g tengri kelti 
T-g tengri özi kelti 

Turunglar kamug begler kadaşlar 
Tang tengrig ögelim 

Körügme kün tengri 
Siz bizi küzeding 
Körünügme ay tengri 
Siz bizi kurtgarmg 

Tang tengri 
Yıdhg yıparhg 
Yarulduğ yaşukluğ 
Tang tengri 
T-g tengri 

T-g tengri 
Yıdhg yıparlıg 
Yarukluğ yaşukluğ 
Tang tengri 
T-g tengri 

19 ilk defi. Zeki Velidi'nin Türk - Tatar Ti.
rihi'nde (S. 40) Rua bilginlerine tercüman olarak 
ileri aürülen bu görü,, Fuad Körülü'nün Türk Ede
biyatının Men,ei (Milli Tetebbi'ılar Mecmuası, 4, S.  
53) makalesine de ahnmıf fakat bütün ehemmiyetine 
rağmen edebiyat tarihimizde gereken ilgiyi gÖrme
mittir. 
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Bugünkü Türkçesi: 
Tan tanrı geldi, 
Tan tanrı kendisi geldi: 
Tan tanrı geldi 
Tan tanrı kendisi geldi. 

Kalkınız bütün beğler kardeşler, 
Tan tanrıyı övelim! 

Gören güneş tanrı, 
Siz bizi koruyun ! 
Görünen ay tanrı, 
Siz bizi kurtarın !  

Tan tanrı, 
Rayıhalı, mis kokulu, 
Işıklı, ışıltılı 
Tan tanrı 
Tan tanrı 

Tan tanrı ! 
Rayıhalı, mis kokulu, 
Işıklı, ışıltılı 
Tan tanrı ! 
Tan tanrı ! 

Önce � v. Le. Coq tarafından tedkik ve nctrolunan 
bu ilahi'nin (20) mısralarındaki ses tekrarları, aslında, 
daha fazladır : İlahinin 14. ve 15. mısralarındaki Tan 
taarı sesleri, beşer defa tekrarlanmıştır. Bu mısralar
da, kuruluşundan beri, bir kafiyeler ve cinaslar lisanı 
halinde gelişen Türlr.çcnin ilk ahenk sırlan vardır. 

Bu ilahi'yi Türkiye'de ilk defa neşreden Prof. 
Retld Rahmeti Arat'ın çok doğru olarak belirttiği 
gibi, şiirde tekrarlanan T- tanrı sesleri eski Türk tö
renlerinde diğer sazlarla birlikte kullanılan davulların 
sesini ve temposunu taşımaktadır. Sazların yanında 
muhtemelen koro halinde söylenmek için tertiplenmiş 
bu mısralar, Türk edebiyatında şiirin doğuşu ve ilk şiir 
anlayışı hakkındaki bilgilerimizi de bütünlemektedir. 
Aynı mısralardaki ses tekrarlan XI. asırda yazılan 
Kataclp Billg'de rastladığımız : 

Küveaçlm. avmçım. seviaçim kamuğ 
Seviaçlat içinde turur ay uluğ (21) 

beytindeki viD - çüa alliterasyonları ve benzerleri gibi, 
Türk şiirinin temeline yedirilmiş seslerdir. Aynı alli
terasyon hareketlerine, Türk şiirinin daha sonraki te-

20 A. v. Le Coq. Türkiache Manichaica aua 
Chotacho, il. APAW. 1919, Phil. . hiat. Ki. nr. 3, 
S. 9 • 10. Aynı metin daha aonra Prof. W. Bang 
tarahndan tercüme ••· izah edilmittir. (Manichaeiache 
H,.mnen. Muaeon. XXXVlll. 1 · 5 ) .  

Türki,.e'de bu metinleri, bugünkü Türkçeleri,.le 
birlikte ilk defi Prof. R. Rahmeti Arat J'aJ'ımlamıt 
•• üzerlerinde gereken ..tihi,.etli bilgileri Termit.· 
tir. (Bk. Prof, Dr. R. Rahmeti Arat. En Eaki Türk 
llihiai, Türk Yurdu M. Haziran 1 959, Sa,..: 4, S. 
45 • 46 Ye: Eaki Türk Şiiri, Ank. 1 965, 5. 5 • 9. 

2ı R. Rahmeti Arat netri, S. 379, be,.it: 3774. 
ı.t. 1 947. 

kamülü ve olgunlaşması asırlarında, Dede Korkut 
Hik&yeleri'nde ; Fazüli'nin ve daha başka divan şiir
lerinin nazmında, hatta son asır Türk şiirinde, terkedil
mez bir ses hareketi halinde rastlayacağız. Türkçenin 
dehasını teşkil eden ses sı.rları arasındaki ehemmiyeti
ni kendi bölümlerinde belirteceğimiz bu mühim hadi
seye, Türk şiirinin bu ilk örneklerinde bu kadar aşikar 
bir şekilde rastgelmemiz, Türkçe'nin sesi bakımın
dan bir anahtar değerindedir. 

İlahide, Allahın gün, ay, tan ışıklarıyle türlü nurlar 
ve rayihalar arasında övülüşü destanlar bölümünde 
belirttiğimiz ışık sevgisi'ne uygundur. 

Gene A. von Le Coq, 
Aprınçur Tigin profesör W. Bang ve Retit 

Rahmeti Arat tarafından 
neşir, tercüme ve izah olunan, Uygur harfleriyle ya
zılı şiirlerden biri, Aprmçur Tigin adlı bir Uygur 
şairinin eseridir. (22) Aynı Turfan hafriyatında ele 
geçen bir vesika, bize yalnız eski bir şiiri değil, aynı 
zamanda eski bir Türk şairini tanıtıyor. Bu şairin de 
Yollug Tigin gibi, Tigin unvanı taşıdığını ve her 
halde aydınlar sınıfından yetiştiğini sanıyoruz. 

Divanü Lugaati't - Türk'de sözü geçen Çuçu 
adlı şairin şiirini bilmiyoruz. Apruıçur Tigia'in ise 
şiiri elimizdedir. Aprınçur Tigin'in ilk şiiri, gene dini 
bir şiir, Tanrı'ya övgüler. ve sevgiler yücelten bir ila
hi'dir. (Bununla beraber, şiirin dini heyecanla bir· 
leştirilmiş, 'bir büyük insan veya bir sevgili medhiyesi 
olması da mümkündür.} «kurt yenikleriyle zedelen
miş» bu şiirin, onu inceleyenler tarafından bütün
lenmiş bir şekli şudur : 

Bizim tengrimiz ed-giisi redn.i tiyür 
Bizim tengrimiz ed-güıd redai tiyür 
Redni de yig meaiag edgü teng-rim alpım. 

begrekim 
Redai de yig m.eDİllg edgü teııgriın alpım. 

begrekim 

Bllegüsiiz yiti vaj(ır ti) yör 
Bllegüsiiz yiti vajı (r ti) yür 
Vajı.rda ötvi billgligim tüzüaüm yarukum. 
Vajırd.a ötvi biligligim bilgem yaagam 

Küa tengri yarukm teg köküzlügüm bilgem 
Kiia teagri yarukm teg köküzlügüm bilgem 
Körtle tüziin. tengrim külügüm küzünçüm 
Körtle tüzüa teagrim burkamm bulunçsuzum 

Şiirin bugünkü Türkçeye çevrilişi de 
şöyledir; 

Bizim tanrımızın iyiliği cevherdir derler, 
Bizim tanrımızın iyiliği cevherdir derler, 
Cevherden daha üstün benim iyi tanrım kahra· 

man beğrekim ! 

22 Bakınız: Prof. Dr. Re,id Rahmeti Arat, Ap· 
rınçur Tigin'in Bir Şiiri, Türk Yurdu Mecmüası, 
Şubat 1 960. Sayı: 1 1 ,  S. 46 • 47. ve: Eski Türk 
Şiiri, Ank. 1 965. S. 14 • 1 7. 



Cevherden daha üstün benim iyi tanrım kahra-

Bilenmeden keskin elmastır derler, 
Bilenmeden keskin elmastır derler, 

man beğrekim ! 

Elmastan daha keskin, bilgilim, asilim, ışığım, 
Elmastan daha keskin, bilgilim, bilginim, filim ! 

Gün tanrı ışığı gibi göğüslüm, bilginim ; 
Gün tanrı ışığı gibi göğüslüm, bilginim : 
Güzel, asil tanrım, şöhretlim, koruyucum : 
Güzel, asil tanrım, burkanım, bulunmazım ! 

Metindeki beğrek kelimesi, beğ sözünün daha kuvvet
lisi, beğ oğlu, şehzade manasındadır. Burkan, T:s:nrı, 
Tanrı elçisi ve şaman - dindar manalarına gelir. Şıırde 
kahramanlığa, bilgiye, ışığa verilen kıymet, Allah'ın 
bunlarla ve asaletle övülüşü, Türic ruhunun tabii duy
gularındandır. Manzıimenin «dörtlük»lerle söylenişi ve 
terennüme elverişli olsun diye, bir nakarat gibi tek
rarlanan mısralar, gene Türk şiirinin kesin çizgileridir. 
Yalnız bu dörtlüklerin tertibi, umumiyetle ikinci, dör
düncü, sekizinci, on ikinci mısraları, birbirinin aynı veya 
birbiriyle kafiyeli, klasik dörtlük şeklinden biraz fark
lıdır. Şiirde, Allah'ın aşk duygularını andırır bir sevgiy
le ve aşkın ifadesi olan sözlerle sevilişi ayrıca dikkati 
çekmektedir. O kadar ki bu, Allah'ı böyle duygul�r�a 
sevmiş bir milletin sonradan, islam tasavvufunu nıçın 
bütün milletlerden daha çok benimsediğini aydınla
tacak bir ışık olabilir. Ayrıca bu şiirin, Şaman dini 
hatıralarıyle birleşmiş Mani dini duygularıyle söy
lendiği tahmin edilebilir. 

Aprmçur Tigin'in 
Aşk Şüri 

Gene A. V, Le Coq, 
W. Bang ve R. R. Arat 
tarafından Aprınçur 
Tlghı'in bir de aşk şiiri 

bulunmuş ve yayımlanmıştır. Bu şiirin gene kurt ye
nikl,,riyle zedelenmiş mısraları hizan tek bir h�i 
okunabilecek ölçüde haraptır. Bazı mısralarda tek hır 
kelime yahud yıpranmış heceler kalmıştır. (23) 

Bu şiirin sağlam kalabilmiş son iki kıt'ası şudur : 
Yaruk tengriler yarhkazwı 
Yavatun birle 
Yakıtıpan adrılmalım 
Küçlüg birittiler küç birzün 
Közi karam birle 
Külütüghı olurabm 

Bu m.ısraJarm bugünldl Türk�si de 
töyledir: 

Nurlu tanrılar buyursun ; 
Yumuşak huylum ile 
Bir arada olup aynlmıyalnn. 

Güçlü melekler güç versin : 
G&ü karam ile 
Güle güle oturalım 

Bu şiirin ilk mühim husıisiyeti üç mısralı kıt'alarla 
söylenmiş olmasıdır. Gök - Türk kitabeleri yazan Yol-

2s BU. R. R. Arat. Edebiyabmızda ilk Lirik 
Sür. Türk Yurdu M. Mayıı 1 960. C. il, Sayı. 2. 
.. : Eaki Türk Şiiri, Ankara, 1 965. S. 18 • 21 .  
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lug Tlghı'in bir manzum söyleyişle yazdığı ve Yollug 
Tigin biddim mısralarını tekrarlıyarak söylediği 
satırların da üçer mısralı kit'alar halinde olduğunu 
görmüştük. 

Gerçekten, eski Türk şiirinde, az kullanılmakla 
beraber üç mısralı kıt'alarla tertiplenen bir nazım 
şekli vardır. Bu, belki de Türkiye Türkçesi edebiyatında 
üçleme denen şeklin başlangıcıdır. 

Aynı şiirin daha mühim tarafı her kıt'ada mısrala
rın aynı harfle yani aynı sesle başlamasıdır. Bunlar, 
birinci kıt'ada · Y, ikinci kıt' ada K harfleridir. Şiirde 
ses tekrarı manasındaki kafiye'nin mısra sonuna gelmesi, 
şiir tarihinin hayli ileri devresinde görülür. Kafiye 
harflerini mısra başında söylemek mısra sonuna 
getirmekten kolay olduğu için mısra başında bu harf 
ve hece alliterasyonları eski Türk şiirinin özelliğidir. 

Aynı şiirin üçüncü mühim çizgisi aşk duygularının 

·yine din duygularıyle bir arada söylenmesidir. 
Herşeyden çok Allah'a inanılan, iman'ın adeta 

teneffüs edildiği bir maneviyat çağında aşkın da yar
dımcısı Allah ve melekleridir. Aprm Tigha, aşkını işte 
bu yüzden "nurlu tanrılar buyursun,, gibi "Güçlü me
lekler güç versin !,, gibi manevi duygularla birleştirip 
bir nevi duA ve adak diliyle konuşuyor. 

* 

Maniheist Uygur Türkleri çevresinde söylenmiş 
bu şiirlerden başka, Budclha dinine mensup Uygurlar 
çevresinde söylenen şiirler de vardır. Oldukça mühim 
yekun tutan bu şiirlerin bir kısmı, Londra'da, Bri
tish Museum'da uygurca bir mecmua içindedir. (24) 
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Aprınçur Tigin'in Turtan metinleri araaında bulunan, 
kurt yenikleriyle :sedelenmit ıiiri. (Bu tiir, Prof. 

W. Bang tarafınd.an reatore edilmittir) . 

H Bu türleri; uıllan, faluimileleri, buırünkü 
Türkçeye çevrilifleri ve ırereken izablanyle birlikte 
ırörmek için Bkz. Retid Rahmeti Arat, Eaki Türk 
Şiiri, Ank. 1 985, S. 63 • 506 . 
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Umumiyetle dini mahiyetteki bu şiirlerin bir 
tanesi, tabiat tasviridir ve tabiat güzellikleri karşı
sındaki, özleyişli duygulanmalar halinde terennüm· 
edilmiştir. Bu şiirde, güzel ve her bakımdan orijinal 
bir söyleyiş vardır. Aslı 8 dörtlük olan şiirin son iki 
dörtlüğü, Uygur türkçesiyle, şöyledir: 

K öke-:-ip turur körklüg tag-ta 
Köngül yaraı;ı aglak orun-ta 
Köp yigi telim sögüt-lüg erip 
Köpirip turur kölmen suvluk-ta 

Köz başlap kaçığ-lann yıgımp 
Köz-ünmiş bililnıiş-çe (orun) larta 
Küsençig-sizin mengi tegingülüg ol 

anı teg orunlarta 

Bu dörtlüklerdeki ilk 7 mısram, hep kö - kü sesleriyle 
başlaması, eski Türk şiirindeki mısri başı kafiye
leri'nin diger tipik bir örneğidir. ( ilk Türk şiirlerinde 
kafiye bölümüne bakınız.) Şiirin sonundaki Anı teg 
orunlarta sözü, İşte öyle yerlerde manasında bir 
nakarat mısraı' dır ki her sekiz mısra sonunda aynen 
tekrarlanır. Bu şiirin yarısını t�kil eden, ilk iki ve 
yukarıdaki son iki dörtlüğün, bugünkü Türkçe ile ifa
desi dt" şöyledir: 

Birbirine bağlı duran kat kat dağlarda, 
Sikin ve tenha aranyadana' da, (*) 
Arcbç ağaçlan altında, 
Akar sular boyunda ; 

Sevinç içinde uçuşan kuşçuklann 
Birikip toplandıklan yerde. 
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Hiçbir şeye bağlanmadan huzôra kavuşmalı 
İ ı; t e  ö y l e  y e r l e r d e 

Göğerip duran güzel dağlarda, 
Gönlün hoşlancbğı tenha yerlerde, 
Kesif, sık söğütlüklerde, 
Kaynayıp köpüren göller arasmda; 

Başta göz, bütün hisselerden 
Her şeyin göründüğü, bilindiği 

Hiçbir 
İ ş t e  

sıynlıp, 
gibi olduğu 

yerde 
tatmalı arzô beslemeden huzur 

ö y l e  y e r l e r d e. 

Bütün bu örnekler ve benzerleri, eski Türk Edebiya
tı'nda, destanların yanında, dini veya dindışı şiirlerin 
de hayli geniş bir hayata sahip olduğunun açık ve 
tabii delilleridir. 

İlk Türk Şiirlerinde Ses Unsurları 
Vezin - Şekil - Kafiye 

Milli musıkiler, milli oyunlar gibi, milli vezinler, 
nazım şekilleri ve milli kafiyeler de vardır. Daha mühim 
olarak, milletlerin dillerindeki sesler, nazımdaki ses 
unsurlarını meydana getiren kanunlara bağlıdır. Vezin
ler ve kafiyeler, dillerin müzikal tekamülünde nota 
vazifesi görecek ; dillerdeki seslerin notası olacak kadar 
tesirlidirler. 

Dilin, musıkinin ve raksın milli oluşu, onları seslen
diren ve o seslerle rakseden milletin milli zevkinin ve 
milli hayatının eseri oluşundandır. Milli zevk, dillerde 
ve bütün güzel sanatlarda mutlaka bir milli üslôp 
yaratır. Diller, milli musıkiler ve oyunlar hep bu nıi1li 
üslôp'la işlenerek güzelleşir, onunla millileşirler. 

Dilde ve sanatta milli üslub'un teşekkülü bir mil
letin yaşayıp yayıldığı vatan topraklarına bağlıdır. 
Aynı yurdda yaşayan ; kökleri aynı kültüre, aynı tarihe 
bağlı topluluklarda, diğer topluluklardan açık fark
larla ayrılan bir milli karakter meydana gelir. Milli 
zevk ve onun gerek dilde, gerek sanatlarda görünür 
ve farkedilir hale gelişi hep bu milli karakter'in 
varlığındandır. 

Bu bakılT'.dan Fransız tarihçisi Canıille Julian'ın 
«Fransız ·milletini, bin yılda, Fransa'DJ.D top-

Aranya : 
25 Bakınız: 

mal'in Hatıraları, 

inziva yeri, orman? 
Nihad Sami Banarlı, Yahya Ke
İat. 1 960, s. 4 6  - 48. 

rağı yarattı. (�5)» cümlesi ve ondan alınan ilhamla 
söylenen : «Fransız dilini, bin yılda, Fransa'nın toprağı 
yarattrn. şeklindeki yaygın cümle, diller ve milli
yetlerle vatan toprakları arasındaki derin bağlantıyı 
gösterir. 

Bizde, dillerin ve edebiyatların karakterinde coğ
rafyanın ehemmiyetini belirtmeğe dikkat eden bir yazar, 
Profesör Halide Edib Adıvar'dır. Adıvar, İngiliz 
Edebiyatı Tarihi'nde bu noktayı şu dikkate değer 
cümlelerle belirtir : 

«D:ığ, ova, yayla, deniz kenarı, çöl vesaire gibi 
başka başka tabiat içinde yetişen ins�nların kendile
rin � mahsus husüsiyetleri oluyor ve bunlar edebiyat
larında daima sayılacak tesirler bırakıyor. Kuruluk 
yahut rutubet ; sıcak yahut soğuk; güneşli yahut sisli 
iklimlerde bünyelerin ruhları başka başka tesirlere 
maruz oluyor, kendilerini birbirlerinden farklı olarak 
edebiyatlarında ifade ediyorlar. Gerçi edebiyatların
da bu harici unsurlar kadar bazı dahili unsurlar, 
başka başka medeniyet ve harslerin temasiyle, yeni 
ve dünya cereyanlarıyle gelen fikri ve edebi tesir
ler de hakim oluyor. Fakat bunların hiçbiri bir 
milleti kendi iklim ve tabiat'inin verdiği tb.;irlerden 
tamamen kurtaramıyor. Yani ruh yahut dimağ ta
mamen VÜCUttan ayrılamıyor. \'ücüda Şekil Vt'ren, 
tesir yapan herhangi harici unsur ruh üzerinde de 
tesir yapıyor. Bundan dolayı bütün dünya edebiya-
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tında hatta en küçüğünde bile içinde doğup büyü
dükleri yerin markası kalıyor. » (26) 

İşte dil, edebiyat, sanat ve medeniyet tarihinde 
dikkat edilecek ilk mühim nokta, coğrafyanın diller ve 
sanatlar üzerinde bıraktığı bu marka'yı görebilmektir. 

Bu marka, bilhassa destan devri yaşamış milletlerin 
edebiyatında daha derindir. Yunan destanı, o kadar 
Akdeniz destanı'dır.ki o vak'alar, o benzetişler, o deniz 
köpüğünden doğan güzellikler ve bütün o görüş, düşü
nüş ve hayal edişler, bir başka ikl:min destanında müm
kün değildir. İran destanı'nın bir yayla destanı ol
duğu, Fin destanı'nın beyaz zambaklar memleketi'
nde geliştiği her çizgisinden bellidir. Türk destanı, 
bozkırlarda atlanarak ufuklarla yarışan, hızlı bir mil
letin destanıdır. 

Bu hadise, milletlerin iman hayatında, mesela cen
net ve cehennem ta:;avvurlarında bile böyledir :  
Çöl güneşinin her mevsimde yakıp kavurduğu Hicaz 
ikliminde cehennem, güneşin iki mızrak boyu yakın
laşması dehşetinde bir yanıştır. Buna mukabil, aylarca 
güneşi özleyen Türk bozkırlarında cennet, gök yü
zünde bir ışık ve hararet alemi ; cehennem ise yerin 
dibindeki soğuk karanlıktır. 

İklim ve sanat anlaşması, bugünkü Türkiye toprak
larında açık netice vermiştir : Poyraz rüzgarı alan Ka
radeniz kıyılarındaki halk müsıkisi ve halk.oyunlarıyle, 
lodos rüzgarlarının içerilere kadar girdiği Batı Anadolu
Ege çevresi halk müsıkisi ve oyunları arasında büyük ses 
ve hareket tezadı vardır : 

Karadeniz kıyılarında soğuk, diriltici ve insan vü
cüdunu üşümemek için küçük fakat devamlı hareket
lere sevkeden poyraz'ın bu vasıflan hakimdir. Karade
niz oyunlarında titremeyi andırır, küçük, çevik ve sa
yısız hareketler vardır. Karadeniz havaları da müsıki 
olarak, böyle küçük ve hareketli ses tekrarlanyle bes
telidir. Bu seslerin ve hareketlerin uzakta parçalanıp 
kıyılara küçük, hırçın çırpınışlarla vuran dalgaların 
hareketini, hatta yine kıyılara vuran hamsi balığının 
çırpınışlarını andırması bundandır. 

Buna mukabil, Batı Anadolu'da dağlar, denizlere 
amüd olduklarından lodos burada uzun, ağır ve re
havet veren bir tempo içinde ilerler. San Zeybek 

26 Bkz. İngiliz Edebiyatı Tarihi, İstanbul Üni
versitesi Nefriyitı, 1 35. lat. 1 940; ikinci baakı, S. 
3 - 4, lat. 1 946) 

Yazarın İngiliz edebiyatı bakımından dikkat 
ettiği iklim çizgileri ve tesirleri tunlardır: "Büyük 
Britanya bir ada'dır. Üstündekilerin fikrine ve haya
tına deniz hakimdir. Bu denizler, muni& ve günetli 
Akdeniz'e hiç benzemezler. Bilhassa Atlantik, vah,i, 
karanlık ve- azgın bir denizdir. ,, "İngiliz, iyi kötü, 
ister zevk, ister hariçle münasebet, İster mukad
deratının anahtarı sıfatıyle olsun, daima denizle kartı 
karfıyadır. Bir arap kendini çölde ne kadar tabii 
muhitinde hissederse İngiliz de denizde kendini o 
kadar tabii muhitinde hisseder. Bu hil, muharrire 
göre, İngiliz edebiyatının iki vasfında büyük rol 
oynam1'br: Enginlik ve tenevvü . ., ( Aynı eser, S. 4 ) .  
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türküsü ve benzerleri bunun için, uzun, ağır ve heybetli 
seslerle söylenir. Aynı havaya uyan efelerin oyunla
rında ise Faruk Nafiz'in : 

Bizim de kalbimizi lunuldatır yerinden 
Toprap diz vurutu dağ gibi bir zeybeğin 

mısralarında belirtilen, ağır, ağırbaşlı ve heybetli fi
gürler vardır. 

Bizim buradaki mevzuumuz ise Ortaasya'dır. Tan
rı Dağları ve bozkırlar çevresidir. Temeli bu toprak
larda atılan Türkçe'nin, bu iklimin ve bu iklimdeki 
hayatın seslerine uyarak edindiği ahenktir. Müsıki 
ve raksla birlikte gelişerek onlardan ses ve hareket alan 
Türkçe'nin en eski Türk ülkesinden edindiği sesler, 
mevzuumuzdur. 

Bu iklimde Türkler at üstünde yaşardı. Çok sayıda 
kavimleri ve toprakları bir bayrak altında tutan dev
letler kurmuşlardı. Devlet hakimiyetini devam ettirmek 
için, içte ve dışta durmaksızın savaşırlardı. Gel ! Git ! 
Ko9 ! Dur ! Kır 1 Kal ! Aç ! gibi, o zırnan daha sert 
harfelerle söyledikleri tek heceli kelimeler hatta cümle
lerle ; kısa ve kesin emirlerle konuşurlardı. Sesleri, boz
kırlarda esen rüzgarlarm sesine, hatta bozkurtların se
sine benziyordu. Tok, gürbüz, sert hecelerle işlenmiş 
bir dile sahiptiler. Bu dilde heceler, hele ilk çağlarda, 
aynı ses ölçüsünde, umümiyetle kapalı ve vurgulu 
hecelerdi : 

Türkiye Türkçesinde damak denen kelime, Orta
asya lehçesinde tam-gak ahenginde idi. Bu gün 
Kayık denen vasıtaya, yatıi içi oyuk ağaca, onlar 
kad - hık gibi, lop - çak gibi isimler vermişlerdi. 
Kapak sözünün ilk şekli o çağlarda kap - gak'tı. Bu 
günkü kavuşak sözü, hatta onbirinci asırda kap-çak 
sertliğindeydi. Bu gün kuyu denen derin su çuku
runa aynı asırda kud- hug deniliyordu. Bu gün ses 
duyan kulak, o asırda kul - kak'tı. Bu gün gönül 
denen, güzel sesli, iç duygu organına onlar, kön-gül 
demekte idiler. 

Bu örnekler, daha, çoktur. Aynı örnekler, dillerde 
ses gelişimi bahsinde daha başka görüşlere mevzu 
olmuştur. Mühim olan, Ortaasya Türkçesi'nde de
ğil tek heceli sözlerin, iki heceli kelimelerin bile tok, 
kapalı ve vurgulu hecelerle söylenip eski Türkçede 
adeta tek tip ve tek sesli bir hece'nin hakim sesini be
lirtmesidir. (27) 

27 Son asır Türk Dil bilgini Şemseddin Sami, 
Türkçe'nin bu Özelliğine fU cümlelerle dikkat etmit
tir: "'Türkler, esasen cesur ve cengaver bir kavim 
olup eskiden bu sıfatla töhret bulmuf oldukları gibi 
lisanları dahi ahlak ve tabiatlerine muvafık olarak 
hal-i ibtidaisinde huşunetten pek de ari değil idi . .. 

.. Rumeli'ne geçildikten, alelhusus lstanbul'a giril
dikten sonra, lisan tedricen incelip fevkalade bir 
n ezaket ve letafet peyda etti. Hatta five ve telaffu
zun letafeti için esasen bir tedenni addolunabilecek 
bir tebeddüle dahi uğrayıp hı'ların. sağır nun'ların 
telaffuzu unutuldu. Ka'lar, ga'lar, A rabi ve Farisi 
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Aynı örnekler Ortaasya Türkçesi'nde şiire ses veren 
veznin neden hece vezni olduğunu adeta isbıit eder. 
Çünkü sesleri bu ölçüde biribirine benzeyen veya bi
ribirine denkolan hecelerle konuşulan bir dilde ahenk 
ancak bu hecelerin sayısıyle sağlanır. Uzunluğu veya 
kısalığı hissedilir derecede ses farkı, hece farkı doğur
mamış bir dilde vezin, pek tabii olarak hece vezui'
dir. (28) 

Vezin, her dilin kendi öz mu-
V e z i D sıkisinden doğan bir ahenk ölçü-

sü'dür. Bazı dillerde sözler, Or
taasya Türkçesinde olduğu gibi, ses bakımından bir
birine benzer hecelerle tertiplenir. Bu hecelerde •e•'
ler biribirinden uzun veya kısa değildir. Dillerin ses 
bakımından tekamülü sırasında aynı hecelerde mey
dana gelen, fakat dilin müzikal karakterini değiştire
cek ölçüye ulaşmayan çeşitli ses farkları, böyle diller
de mühim bir fark sayılmaz. Böylelikle : Hecelerinin 
sesi biribirine eşit veya biribirine yakın dillerde nazım 
mısrıilan, bu hecelerin sayılması esıisına dayanan bir 
ölçü ile söylenir. Bu ölçüye Hece vezni denir. 

Hece vezni ile söylenen manzumelerin birinci mıs
raında sözler kaç hece tutuyorsa, diğer mısralarda da 
o kadar hece vardır. 

Yazılı Türk edebiyatında ilk vezinli söyleyiş, Gök
Tiirk kitabelerine Yollug Tigiıı'in yazdığı şu mıs
ralardadır: 

Yigirmi lriin olurup 
Bu taşka bu tamga kop 
Yollug Tigin bitidim 

işte bu mısraların üçü de toplamı 7 hece tutan sözlerle 
söylenmiştir, ki Hece vezni'nin esası budur : Birinci 
mısra 7 hece olunca diğer mısrıiların da, ayn ayrı, 
yedişer hecesi olur. Birinci mısra 1 1, 12 veya 1 5  he
celi ise, bu manzumelerin öteki mısraları da 1 1, 12, 
veya 15 hece tutarındaki sözlerle tertiplenir. 

Bazı dillerde ise hecelerin sesleri ne denk ne de eşit
tir. Bu dillerde heceler ya uzun, ya kısa, hazan çok 
uzun ve çok kısa olabilir. Hecelerinin sesi denk olma
yan böyle dillerde ahenk, heceleri saymakla sağlana
maz. Böyle dillerde ahenk, uzun ve kısa hecelerin 
•es'lerine göre tertiplenmiş kalıplarla sağlanır. İ leride 
göreceğimiz Aruz vezinleri, "tef'ile,, denilen böyle 
ses kalıplan ile tertiplenmiştir. 

28 Coğrafyanın diller ve vezinler üzerindeki 
teairi için, ileride, Aruz Vezni bölümüne bakınız. 

ke veyi ye telaffuzlarına tekarrüb edecek derecede 
İnceldi. Arabi veya Fariai'den me'bılz kelimelere 
de böyle hafif ve latif bir telaffuz verildi. Giderek, 
Türkçemiz eski butılnetinden aalaa eser kalmaya

cak derecede latif ve tirin bir liaan oldu. ,, (Bkz, 
Semaeddin Sami, Lisan ve Edebiyatımız, Tercümi.n-ı 
Hakikat Ye Servet-i Fünun tarafından çıkanlan fev
kalade nüaba, 1 897 ) .  
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Burada şunu belirtelim ki, nazımda hecelerin ses

lerine göre gelişen vezin, yalnız Aruz vezni değildir. 
Eski Yunan şiirinde ; Latince, İbranice gibi eski 

dillerle, bir kısım yeni Avrupa dillerinde böyle ses ka
lıplarına, yahud hecelerin seslerine ve vurgu'larına 
göre musıkileşmiş vezinler vardır. Bunun sebebi, bil
hassa eski Yunan, Latin, İbrani dilleri gibi, Akdeniz 
iklimi dillerinde, çok kere iki hece yerini tutacak 
kadar uzun, bazen daha uzun sesli heceler bulunma
sıdır. Kelimelerinin hece sayılarına göre ahenk alan 
vezinler syllabique vezinlerdir. Ahenkleri, heceleri
nin vurgulu, vurgusuz, uzun veya kısa oluşları gibi 
ses ölçüleri ile sağlanan vezinlere, umumiyetle, ryth
mique vezinler denir. 

Ortaasya Türkçesinde en 
Eski çok yedili, sekizli ve oniki-

Türk Vezinleri li vezinler kullanılrruştır. 
Yedili ve sekizli hece ve

zinlerinde ahenk sağlamak için, mısri\ları (4 +4 veya 
4 + 3) gibi bölümlere ayırıp her bölümde durak 
yapmak gibi, sözü tempolaştıran hareketler gerekmez. 
Çünkü bunlar kısa vezinlerdir. Mısralarında hece 
sayısının denk oluşu ahenge yett.ıı:. Böyle olduğu hal
de Türk şiirinde bu kısa vezinlerin de (çok kere) du
raklara bölündüğü görülür. 

Yigirmi kün + olurup 
Bu taşka bu + tamga kop 
Yollug Tigin + bitidim 

rrusralarında böyle; bir bölünüş vardır. Tamamiyle 
halk zevkinin eseri olan bu bölünüş, aynı zevkin, şiir
de ses hareketlerine verdiği ehemmiyeti gösterir. 

Onikili veya Onaltıh hece vezinleri gibi uzun 
vezinlerde ise durak'lar zarüridir. Fakat bu çeşit ses 
hareketleri, şiirlerini aynı vezinle söyleyen milletlerin 
manzumelerinde • çok kere başka başkadır. Mesela 
Fransızların 6 + 6 gibi iki bölümde söylemekten hoş
landıklaı ı 12  li hece veznini Türkler, 4 + 4 + 4 gibi 
üç bölüme ayırmışlardır. 

Alexandrin adlı, 6 + 6 vezni, Fransız şiirinde 
nasıl çok kullanılan bir milli vezin durumunda ise, 
eski Türk şıirinde de 4 + 4 + 4 duraklı, 12 li vezin, 
öyle, çok sevilmiş ve çok kullanılrruştır. 

Şiirde aynı hece veznini kullanan dillerin, bu vezin
leri başka başka duraklara ayınnaları, vezinlerin bir 
ahenk ölçüsü olduğunu ve her dilin kendi öz müsı
kisinden doğduğunu belirten delillerdendir. 

Vezinler, şiirin musıkisinde nota vazifesi gören, 
ses ve ahenk unsurlarıdır. o kadar ki, vezni ile tam ahenk 
halinde söylenmiş her mısra, şiirde bir môsıki cümle
sl'dir. 

Türk hece vezinleri, 5 heceli vezinden 16 heceli 
vezne kadar, türlü duraklara ayrılarak kullanılmıştır. 
Eski Türklerin, vezinleri duraklara ayırırken uydukları 
ses anlayışı şöyle olmuştur :  Çıft heceli vezinler, çok 
kere 4 + 4 ve 5 + 5 gibi, ikiye bölünmüştür. Tek 
heceli vezinlerde ise bölünüş 4 + 3, 8 + 5 gibi, birinci 
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bölümlerde daha çok, ikinci bölümlerde daha az hece 
bulundurmak suretiyledir. Bununla beraber, zaman 
ilerledikçe yalnız tek heceli vezinlerin değil, 7 + 5 
gibi, çift heceli vezinlerin de birinci bölümlerinde 
daha çok hece bulunduğu görülmüştür. Söze, mısra 
başında daha ağır, sonunda daha hızlı akış veren ; başta 
çok, sonda az heceli duraklar, bu vezinlerde hususi 
ahenk sağlamaktadır. 

.Miladdan sonra XI. asırda yazılı edebiyata geçen 
örneklerine bakarak eski Türk vezinlerini, bellibaşlı 
rluraklarıyle birlikte şu cedvelde sıralamak mümkündür : 

5 heceliler Serbest 
6 heceliler 3 + 3 • serbest 
7 heceliler 4 + 3 , serbest 
8 heceliler 4 + 4 , 

,
serbest 

10 heceliler 5 + 5 
12 heceliler 4 + 4 + 4 ; 7 + 5 ;  6 + 6  
13 heceliler 7 + 6 , 8 + 5  
14 heceliler 7 + 7  
1 5  heceliler 8 + 7 
16 heceliler 8 + 8 .  4 + 4 + 4 + 4  

Bunlar içinde sevilen ve çok kullanılan vezinler 
ise, yukarıda belirttiğimiz gibi, önceleri, yedili, se
k.izli, sonraları onikili vezindir. 

Bilhassa X I I .  asırda Ortaasya şiirinde yaygın bir 
ahenk olan onikili vezin, Türkiye Türkçesi'nde yerini 
onbir heceli vezinlere bırakm�ştır. 

Önceleri 7 + 4 duraklarıyl·e kullanılan onbirli 
vezin, bilhassa İslamiyetten sonıra onbir heceye denk 
olan bazı Aruz vezinlerinin, mesela : Fa'Ulün fa'u
lün fa'Ulün fa'ul yahut Mefi'Dün mefi'Dün 
fa'ulün gibi, İslami Türk edebiyatının ilk asırlarında 
çok kullanılan böyle vezinlerin de tesiriyle, 6 + 5 ve 
4 + 4 + 3 bölümlerine ayrılarak gelişmiştir. Bu ve
zin, bu yeni duraklarıyle, Türkiye Türkçesi halk 
şiirinin, destan, türkü ve koşma'larında kullanı
lan en yaygın vezindir. O kadar ki onbirli hece 
vezni, Anadolu ve Balkanlar Türkitesi'nde sazlarla 
söylenen halk şiirinin hemen hemen milli vezni 
olmuştur. Aynı halk şiirinde bu son veznin yanında 
çok kullanılan diğer vezinler, en eski Türk şiirinin 
yedili, sekizli vezinleridir. 

* 

Vezinler gibi, nazım 
Nazım Şekilleri şekilleri de şiirde miısı-

ki sağlayan birer ses ka
hbı'dır. Sözün, ikişer, üçer, dörder mısralık ses bö
lümleri içinde söylenmesi ; hde dörtlükler'le söylenen 
Türk şiirlerinde olduğu gibi, dördüncü mısri'ların 
her dörtlükte ya aynen yahut kafiyeleriyle tekrarlan
ması, müsıkideki ses ölçüleriyle ses tekrarlan'nın 
şıire aksetmesinden başka bir şey değildir. Esasen, 
tekrarlanan b.u nı-�arat mısrilan, şiirin sazla bir
likte söylendiği çok uzun asırların sesleri ve bu sesle
rin yadigarıdır. 

Yine bu sebepledir ki, edebiyatlarda milli nazım 
birimleri ve milli nazım şekilleri vardır. Bunlar da tıp· 
kı vezinler gibi milli zevkin, milli musıkinin eserleridir. 
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Eski şiirlerin başka başka milletlerin edebiyatında, 
başka başka nazım şekilleriyle söylenmesindeki se
bep de budur. 

Eski Yunan şiiri, umumiyetle, üç m1sralı kıt'a'
larla söyleniyordu. Eski Iran şiirinde nazım birimi 
mısri' idi. Arap edebiyatında ise en karakteristik 
nazım birimi, iki mısradan meydana gelen beyit'
lerdir. 

Beyit, islamiv�tten sonraki asırlarda, hem ı\rap 
hem Iran hem de Türk edebiyatında ortak nazım 
birimi olmuş ; her üç edebiyat da kaside, gazel, 
mesnevi gibi ; beyitlerin arka arkaya sıralanmasıyle 
şekillenen ; manzumeler söylemiştir. 

Fakat İslamiyetten önceki Türk edebiyatı0da ve 
İslamiyetten sonraki Türk halk şiirinde nazım, bunlar
dan tamamiyle ayrı ve milli bir şekle dayanmaktadır:  

Bu nazmın birimi dörtlük'tür. Dörtlük, dört 
mısralı bir nazım şekli ve bir nazım birimidir. Bu şekle 
İran şiirinde de rastlanmakla beraber, kom5u edebi
yatlarda dörtlük, Türk şiirinde olduğu gibi, milli bir 
musıki kalıbı, bir zevk ölçüsü ve an'anevi bir şe
kil olamamıştır. 

Bu şeklin ısrarla sevilip kullanıldığı şiir, eski ve yeni 
Türk şüri'dir. Türk şiirinde, dörtlüklerden önce, 
ikinci mısraları aynen tekrarlanan beyitler kullanıldığı 
ve dörtlük biriminin bu beyitlerin tekamülü netice
cesinde şekillenip, Türk nazmının değişmez birimi 
haline geldiği sanılmaktadır. 

Dörtlüklerle söylenen klasik Türk nazmında beli
ren hakim şekil, şu manzumede görüldüğü gibidir: 

Gemi içre oturup - u  
İle suyun geçtik biz - k  
Uygurlara yönelip - i  
Mınğlak ilin açtık biz - k  

Yükseldi kızıl bayrak - a  
Göründü kara toprak - a  
Yetişti geldi Ograk - a  
Döğüşüp geciktik biz - k  

Perçem vurup atlara - r  
Uygurdaki Tat'lara - r  
Uğru, yavuz itl�re - r  
Kuşlar gibi uçtuk biz - k  

Bu manzume, l\.1iladdan sonra JX.  asırda, müslü
man Türklerle Budist Uygurlar arasında yapılan iman 
savaşlarında söylenmiş bir destandır. Sanıldığına göre, 
aynı mevzuda söylenen daha büyük bir destanın küçük 
bir parçasıdır. Parçanın aslı, X I .  asır Türk dil alimi 
Kaşgarlı Mahmud'un Divinü Lugaati't-Türk adlı 
eserindedir. ( Destan, buraya mısraları üzerinde küçük 
kelime tasarrufları yapılarak alınmıştır.) 

"Müslüman Türkler, gemilere binerek, İle (İ l i i  
nehrini geçiyorlar. Atlarını Budist Cygurlar üzerine 
sürerek Mınğlak ülkesini elde ediyorlar. Zafer dolayı
sıyle müslüman Türklerin albayrakları yükseliyor. 
Bu iman savaşçıları, üzerlerine gelen Ograk (l:grak) 
ları da yeniyorlar. Daha sonra atlarına yaban öküzü 
(yak) kuyruğundan yapılmış beçkem' (perçem - ni-



TÜIUC EDEBIY ATI TARiHi 

şan) lar takarak Uygur ilindeki yabanların, o hırsız, 
fena köpeklerin üzerine kuşlar gibi uçuyorlar.,, 

Destanın devamında şair, serçeler gibi aktıklarını ; 
kent'ler üzerine çıktıklarını ;  nice puthaneler yıktık
larını söylüyor ve Uygurların putlarına karşı ağır 
bir dil kullanıyor. 

İşte bu destan parçası, bize eski ve klasik Türk naz
mı hakkında yeter fikir verecek özelliktedir. Çünkü bu 
destandaki şekil, halk şiirimizin en yeni verimlerinde; 
Anadolu, Rumeli destan ve koşmalarında ve daha bir 
çok Aşık tarzı söyleyişlerde aynı ahenkle yaşamaktadır. 
Yeni destan ve koşmaların bunlardan farkı, sonraki-

�. ·.� . . . .  
. · .  . "'·" 

- · .· ,. , �·� �- ·� � ,, ·- ,�:· 
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şeklin ortak kabül etmez sevilişi ve müsıkisi yanında 
diğer nazım şekillerinin büyük hayatı olmamıştır. 
(Eski Türk zevkinin, vezinde, umümiyetle 4 + 4 + 4 
duraklı hecelerden hoşlandığı ve nazım birimi olarak da 
dörtlük şeklini büyük ısrarla kullandığı açık bir haki
kattir. Bunun çok dikkate değer bir sebebi de tama
mıyle coğrafi ve içtimai hayatla alakalıdır : Eski Türk
ler, umümiyetle at üstünde yaşıyor ; at üstünde mesa
feler aşıyor, türkülerini at üstünde söylüyor ve pek tabii 
olarak türkülerinin, hatta hayatlarının temposunu 
atların yürüyüşüne uyduruyorlardı. (29) Aruz vezninin 
doğuşunda ve tekamülünde, nasıl develerin uzwı + 

.& ----

Eski Türk nazmında derin sesler bırakan at ayakları. (Ressam Franz Marc'ın (1880 - 1916) Kırmızı Atlar 
iaimli tabloaundan.) 

!erin daha çok 6 + S ve 4 + 4 + 3 vezinleriyle söy
lenmesinden ibaret gibidir. 

Bu gün yaşayan destan ve koşma şekillerinde de 
1 .  dörtlüğün ı .  ve 3. mısralarında kafiye serbesttir; 
2. ve 4. mısralar birbirleriyle kafiyelidir. Diğer dörtlük
lerin hepsinde ilk üç mısra, kendi aralarında kafiyeli
dir; dördüncü mısralar ise, ilk dörtlüğün ikinci - dör
düncü mısraıyle kafiyelenir. 

En klasik şekli bu olmakla beraber, eski Türk şiirin
de, şüphesiz, daha başka şekiller de olmuştur. Bu arada 
bazı kOfuk'ların ortak kafiyeli beyitlerle ; bazı didak
tik şiirlerin de üç, beş, altı, yedi mısralı kıt'alarla söy
lendiği görülmektedir. Fakat dörtlüklerle söylenen 

kısa tempolarla attıkları adım'arın tesiri varsa (30) 
Türk vezin ve şekillerinin de atların yürüyüştine o 
ölçüde uygun olmaıiı, hatta atların yürüyüşünden 
doğması mümkün ve tabiidir.) 

* 

29 At'ın eaki Türk hayabndaki ehemmiyeti 
için, kitabımımn Türk Destanlarında Milli ve Bedii 
Unsurlar: At bölümüne (S. 34) ve ileride Gök - Türk 
Kitabeleri �• Dede Korkut Hikayeleri bahaine ba
kınız. 

30 Tafailat için, ileride, Aruz Vezni bölümüne 
bakınız. 
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Fakat gerek Türkçe'nin gerek 

K a r i y e* Türkçe şiirin müsıkisinde vezinden 
ve şekilden daha esaslı bir ses unsu

ru, kafiye'dir. O kadar ki Türk dili, ses bakımından, 
zengin ve çeşıtli bir kafiye ikliminde ve bir kafiye
ler lisanı halinde gelişmiştir. Yarım kafiye, tam 
kafiye, zengin kafiye,' cinaslı kafiye, redif, iç ka
fiye ve alliterasyon gibi, türlü kafiye tipleri, Türk 
şiirinde, başlangıçtan beri, bir kafiye saltanatı halin
de mevcuttur. 

Şiirde kafiyenin vazifesi, mı'.ısıki bestelerindeki � uv
vetli nağmelerin sık sık te�an gibi, tamamıyle mü
zikal bir ses tekrin'dır. Mı'.ısıkide tekrarlanan 
sesler beste ilerledikçe, dinleyen ve söyleyende na
sıl bir hatıra zevki uyandırırsa, şiirde de öyledir : 
Nazım ilerledikçe mısra, beyit ve kıt'a sonlarında tek
rarlanan bu sesler, okuyan ve dinleyeni bir müsıki 
iklimine götürür; bir hatıra zevkıyle hislendirir. 

İşte bu kafiye duygusu, zaman ilerledikçe, Türk
çede bir kafiye geleneği uyandırmıştır. Çoğu Türkler, 
herhangi bir kelime söyleyen kimseyi, onun sözüyle 
kafiyeli bir kelime ile karşılamayı zevk edinmişlerdir. 
Halk türkülerini bu kafiye zevki ve kafiye geleneği 
ile söylemek adet olmuştur. Bu, bugün, hala böyledir : 

Bir beldenin adı Muş mudur? Halk türküsü, bir 
anda bu Muş'la kafiyeli yokuş ve yarım kafiyeli iş 
sözlerini bulur. Sonra bu beldenin askerde ölen evlit
ları ardından, hicranını : 

Burası Muş'dur 
Yolu yokuştur 
Giden gelmeyor 
Acep ne iştir? 

seslerini tekrarlayarak söyler. Bu Türkü, Yemen'de 
evlat kaybedilen ; hudutları kıt'alar ötesine uzanmış 
bir vatanın türküsü ise, mısralar:  

Adı. Yemendir, 
Gülii çemendir 
Giden gelmeyor 
Acep nedendir? 

nevhaları haline girer. Yukarıdaki Muş ve it yarım 
kafiyelerinin bir başka türküde, kuş ve giimiiş sözle
riyle birleştiği görülür: Bu sefer, bir ayrılık acısı, bir
takım esrarlı sözler ve seslerle hazırlanmış mısraların 
ardından, ancak böyle bir kafiye geleneği'nin müm
kün kıldığı kolaylıkla söylenir: 

Erzincan'da bir kut Ylll' 
Kanadında gümüş -,.ar 
Gitti yarim gelmedi 
Elbet bunda bir iş var. 

Bir başka beldenin adı Uşak'dır. Bu isim halk dilinde 
hemen kuşak sesiyle karşılanır ve türkü, böyle kafi
yelerin ilhamıyle, ve aynı kolaylıkla meydana gelir: 

• Ka fiye kelimesinin Ka beceai, uzun bece'dir. 
Kafiye deiil, kaafiye okunacaktır. 
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Aytem aerden geliyon� 
Upk'dan 
Ben 11eni bilemedim 
Yavrum, güliim Aytem 
Belindeki kuşaktan. 

o kadar ki, halk içinde oiir _spylerken, önce kafiyeyi 
bulmak gibi adetler vardır. Mani'Ierin pek çoğu hazan 
başka şiirler ; böyle kafiyt"lerin sesindeki ilhamla söy
lenmiştir. Bu hidise, Türk şiirinde adeta kafiye'nin 
tiirllği sayılacak, dikkate değer bir söyleyiş geleneği 
kurmuştur. 

Kelimeleri ve birleşik kelimeleri başka başka mi
nalanyle kafiyelcndirip söze türlü mana incelikleri 
kazandıran ciDash mini'lerde de, nice mısralar, yine 
kafiyenin ilhinuyle sıralanmıştır: 

Ayna güzel 
Yüz güzel ayna güzel 
Otur:mut zülf'1in tarar 
Diziade ayna güzel 
Civaıa yiri görenler 
Dediler ay ne güzel 

Turfau. hafriyatında elde edilen Uygurca şiirlerden 
birindeki Taıı Tann - Taıı Tann seslerinin def'alarca 
tekrarı, eski Türk Şiirinin ne ölçüde ses tekrirı esa
sına dayandığını gösterir. (Bk. S. 46) Aprınçur 
Tigin'in aşk şiirinde mısraların, üçer üçer, aynı harf
lerle başlayışı da ilk alliterasyon örneklerindendir. 

Türk edebiyatında bu harf ve hece tekrarları, yalnız 
mısra m.imArisine değil, nesirde, cümle m.imArisine de 
işlenmiştir. Eski Türk söyleyişinden, zengin hatıralar 
saklayan Dede Korkut Hiki.yeleri'nde dil, ısrarlı 
bir şekilde alliterasyonlarla seslidir. Dede Korkut 
dilinde: 

Kllrf1I yatan karlı kara tailar 
Karıyupclur otı bitmez 
Kanla kanla ırmakbu
Kanyapclur suyı gelmez 
Kızıl laml develer 
Karıyupclur kötek virmez (31) 

gibi Ka sesleriyle başlay'an ve aynı sesi nusra boyunca 
tekrarlayan söyleyiş, aynen nesir cümlelerinde de var
dır. Meşhur Deli Dumrul HiWyesi'nin : 

Yobiıa Öiul Dumrul diyü aiJar mısm 
Aca tıraak at yiiztine çalar -
K.a.rgu ldlııi kara saçun yolar mum. (32) 

mısdlan da hem 4 + 4 + 4 duraklarının, h('IO opl
Dumrul; karga • kara gibi ses tekrarlarının, h('ffi de 
aiJar mısm - çalar mısın - yolar mJSUl redifli ka
fiyelerinin lhcngi içinde zengindir. 

* 

sı Dede Korkut Kitabı, Muharrem Ersin nefl'İ, 
s. 1 1 1. 

12 AJ'Dl -· S. 181, Ankara, 1958. 
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Bütün bu ve benzeri kafiye hareketleriyle, eski Türk 
şiiri, şiirde kafiyenin başlangıcını araştıran alimleri 
hayli düşündürmüştür. tieri sürülen kuvvetli bir ihti
male göre, kafiye unsuru, önce Türk şiirinde başla
mıştır. 

Çünkü, çok eski ve büyük şiir dillerinden Yunan
ca'da bir kafiye sistemi yoktur. Çin. Sanskrit ve İbrini 
dillerinde kafiye görünmüyor. ..Eski Latin tiiri de 
kafiyeden mahrumdur. Eski Arapça'da Kur'an.ı 
Kerim'deki seci'ler ve alliterasyonlarla musıkili, 
lahuti ifadenin benzeri olmamakla beraber, bir seci' ve 
mısraların sonunda aynı harfi tekrarlamaktan ibaret, 
basit bir kafiye: görülmektedir. (33) 

Böylelikle, bu günkü bilgimize göre, şiirde geniş 
ölçüde kafiye ve redif kullanan iki eski dil vardır. 
Bunlar Farisi ve Türkçe'dir. 

Kafiye'nin diğer dillere hangi kaynaktan yayıldı
ğı henüz çözülmemiş olmakla beraber, düşünülen ih
timal şudur : Kafiye, daha çok, eski Pehlevi ve eski 
Türk• şiirinde görülüyor. Redif usulü de, yine Iran 
ve Türk şiirinde başlıyor. Şu halde bu iki mühim 
ses wısuru'nun yeni Avrupa edebiyatlarına bu şiir
lerden geçmiş olması mümkündür. 

Bu mevzuda T. Kowalski tarafından Türk edebiya
tı lehine ileri sürülen fikirler (34) , İslamiyetten önceki 
İran şiirinde kafiye bulunduğu meydana çıktıktan sonra 
Türk alimi Fuad Köprülü tarafından, şu ihtiyatlı 
cümlelerle bütünlenmiştir: "Klasik Türk şiirindeki 
redif usulünün Acemlerden alındığı iddia olunamaz. 
Çünkü Türk dilinin bünyesine çok uygun bu redif 
usulünün köklerini eski Türk şiirlerinin yarım kafi
ye'lerinde bulmak mümkündür. ;  T. Kowalski, eski 
Türk nazmında kafiyenin asli bir unsur olduğunu göz 
önünde tutarak, henüz çok münakaşalı olan Avrupa 
türlerinde kafiye'niıı menşei meselesinde bunun 
da göz önünde tutulması lüzumunda ısrar etmiştir. 

İslamiyetten önceki Iran şiirinde kafiyenin mevcu
diyeti bilinmeyen bir sırada ileri sürülen bu malu
matın, artık büyük bir kıymeti kalmamıştır. Fakat 
eski Iran şiirinde kafiyenin nazım için esasi bir un-

33 Cahiliyet Devri Arap tiirinde kafiye için, 
kitabımızın lslami Türk Edebiyatında Ses Unsurları : 
Kafiyeler bölümüne bakınız. 

a• T. Kowalski, Etudes sur la form de la poesie 
des peuples Ture, 1. Cracovie, 1 922, S. 1 58 - 1 60. 
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sur mahiyetinde olmamasına mukabil, eski Türk şi
irinde bunun değişmez bir prensip olduğu da unutul
mamalıdır. (35)» 

Böylelikle, şiirde zengin bir kafiye ve redif sistemi 
kullanan, iki eski edebiyattan birinin Türk edebiyatı 
olduğu muhakkaktır. Hatta Türk edebiyatının şiirde 
kafiye kullanan ilk edebiyat olması ihtimali de hala 
en kuvvetli ihtimaldir. ·Çünkü eski Türk şiiri adeta 
kafiye temeline dayanan bir şiirdir. O kadar ki kafi
ye yalnız Türk şiirinde değil, bizzat Türkçenin mima
risinde bulunan bir harç, o ölçüde mühim bir dil ve ses 
unsurudur. (36) 

Eski Türk şiirinde, İslamiyetten sonra Türk Halk 
şiirinde hatta aydınların şiir sanatında kafiye, şüri 
söyleten unsur olarak büyük vazife görmüştür. Duy
guların tekasüf t"ttiği anlarda şiirin sesini önce kafiyede 
buluş, bizim şiirimizde hala devam ed�n bir şiir ve mu
sıki hadisesidir. (37) 

35 Fuad Köprülü, Aruz, Türkçe lslam Anıiklo
pedisi, 1, S. 634 - 648 - 653. 

36 Kafiyenin eski diller içinde yalnız Arapça, 
Farsça ve Türkçede bulunduğuna, bizim edebiyatı
mızda, Önce Namık Kemai dikkat etmittir. Bu Tan
zimat ,&iri, Ziya Pa�a'nın Harabat'ı için yazdığı 
Tahrib-i Harabat'ında aynen töyle söylemektedir: 
""Elsine-i atika"dan Sanskrit"de, Çince"de, Yunani-i 
atik"de, Latince"de kafiye olduğunu bilemiyoruz. 
Hatta lbranide dahi yoktur. Eski lisanlarda kafiye 
ve aeci"i yalnız Arap 'da görüyoruz. Redife gelince 
Arabide dahi yok. Binaenaleyh o mania-i belagat, 
itikaad-ı acizaneme göre Farisi-i cedid ile bize mün
hasırdır. (Bk. Tahrib-i Harabat, Kütüphane-i Ebüz
ziya netri, lst. 1881 ,  S. 36) . 

(Kafiyenin Türk tiiri hatta Türk dili bakımın
dan müsbet ve tarihi ehemmiyetini o yıllarda bik· 
meyen Namık Kemal, kafiye ve redif'i belagat için 
engel sayan zihniyete ittirak ediyor. Diğer taraftan 
kafiye ve redif'e lslamiyetten sonraki Türk ve İran 
tiirinde rastlayan Kemal, bu edebiyatlarda kafiyenin 
Arabi'den önce ve Arabi'den esaslı olduğunu, eserini 
yazdığı 1874 yılında, tabii, bilemiyordu.) 

37 Yeni Türk tiirinde kafiyenin ehemmiyeti 
için bakınız: Nihad Sami Banarlı, Yahya Kemal Na
sıl Çalıtırdı > Yahya Kemal Enstiüsü Mecmuası, 1, 
lıt. 1 959. S. 57 - 76 ve il, lst. 1 968 S. 17 - 50. 
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Yazılı Edebiyata Dair ilk Bilgiler - Yenisey Yazıaı - Gök-Türkleı; Devrinde Yazılı Edebiyat - Gök-Türk 
Y azıaı - Gök. Türk Harflerinde Milli Çizgiler - Gök- Türk yazılanyle Yazılı Abideler - Gök Türk Kitabe· 
lerinde Tarih - Kitabelerin Metni - Vlll. Aaır Türkçeaiyle Kül Tisin Kitabeai - Kitabelerde Deatan 
Lisanı - Faziletler, Kavim Adlan ve Kargatalıklar. ilk Türk Yazarlan: Bilse Tonyukuk - Yolluıı Tigin 
- Yollug Tigin ve iman - Abidelerin Bulunufu ve Okunufu. Uygurlar Devrinde Yazılı Edebiyat - Uygur 

Yazıaı - Uygur Yazıaıyle Yazılı Eserler. 

Böylece, 'ifihi Türk edebiyatı, tarihden önce, 
tarihin bilinmeyen devirlerinde başlamış ve t!rih boyun· 
ca devam etmiştir. 

Yazılı Türk edebiyatı'nın, bugün elimizde sağlam 
vesikaları bulunan başlangıcı ise, M. S. VIII.  asra 
aittir. 

Gerçi Türkler arasında yazının başlangıcı daha 
eskidir. Bir görüşe göre, Türkler arasında yazı, daha 
Saka Türlderi'nin Ön - Asya seferleri zam!nında 
ve Ön-Asya yazılarından birini kullanmak yoluyla 
başlamıştır. Hatta M. S. VI. ve VIII .  asırlarda tam!· 
mıyle milli bir yazı haline konulan Gök · Türk yazısı'
nın Sakalar devrinde Ön • Asya'dan alınan bu yazıdan 
geliştiği samlmaktadır. ( 1 )  

Ayrıca Hun hükümdarı Mete'nin, M. Ö. il. asırda 
Çin devletine güzel üsluplu mektuplar gönderdiği 
bilinmektedir. Örnekleri, eski Çin t!rihlerinde görülen 

Bk. Zeki Velidi Togan, Umümi Türk Tarihine 
Girit, S. 49 ve Not: 1 72. 

Nitekim, Tasa Ajansı'nın Almaata kaynaklı bir 
haberine göre, Tiyantanlar'da, muhtemelen, M. Ö. 
IV. aaıra ait ve kayalara yazılmıt Türkçe kitabeler 
bulunmu,tur. Türk yazıaını, bilindiğinden 800 . 1000 
yıl daha Öncesine götüren bu kitabeler hakkında 
Sovyet ilimler Akademiai'nin iz&hab beklenmekte· 
dir. (Bkz. Türk Tarih Kurumu Belleten'i, Tem· 
muz 1 969, S. 427) . 

bu mektupların, Mete tarafından hangi yazıyle yazıl
dığı yahud yazdırıldığı belli değildir. 

Bunlar, söylendiği gibi, evvelce Ön - Asya'dan alın
mış ve zamanla millileşmiş ,eski bir Türk yazısıyle yazıl
mış olabilir. Aynı mektupları Mete'nin Çin yazısıyle 
yazdırıp göndermesi de mümkündür. Hatta Çinliler'
in ancak kendi yazılarına yazı dedikleri düşünülürse, 
bu ikinci ihtimal daha kuvvetli olur. 

Mete'nin M. Ö. 192 yılında; babasının yerine geçen 
Çin İmparatoru henüz çocuk olduğu için ; devleti onun 
yerine idare eden yaşlı bir Çin İmparatoriçesine ; bu 
İmparatoriçeden nefttt ettiği için ; sert bir lisanla yaz
dığı mektup söyledir : 

"Bataklıkta doimuf, atlar ve öküzler araaında 
kırda büyümüı kimaeaiz ve yıpranmıt Kaian ! Çin'de 
gezmek için birkaç defa aınınnıza gelmittim. Kim· 
aeaiz ve yıpranmıf imparatoriçe taht üzerinde yal. 
nızdır; yalnız Yatıyor. Her iki Kaian can aıkınbaı 
içinde. Avunacak birfeyleri yok. Bende olmayanı 
bende olanla deiittinnek istiyorum. 2 " 

1 Bu mektup ve tercümeai için Bkz. Ataız, Türk 
Edebiyab Tarihi, lat. 1 940 (S. 34) ve: Türk Tarihi 
Üzerinde Toplamalar, lat. 1 935 (S. 17) Mete'nin 
M. Ö. 176 da yeni bir Çin imparatoruna yazdığı 
daha uzun bir mektubu iae, bu aefer çok ince ve 
n&zik bir diplomaai liainıyle yazılm19br. (TercÜ• 
meai için Bkz. Atala, T. E. T. S. 34, 35) . 
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Çin sarayında büyük endişe uyandıran bu mektup 
üzerine sarayın savaşa cesaret edemediği ve Mete'ye 
iki imparatorluk arabasıyle, sekiz kıymetli at göndermek 
suretiyle barış istendiği bilinir. Çünkü Mete'nin mek
tubundaki son cümle, Türk hükümdarının hem İmpa
ratoriçeyi hem de ülkesini almak istediği manasında 
idi. Bu mektupla Oğuz Kağan Destanı arasında hatır
lanmaya değer bir benzerlik görünür : 

Oğuz Han'ın, kağanlığını ilan ettikten sonra dört 
yana yarlık yplladığı ; bildiriler bildirdiği ; bunları 
elçilerine verip gönderdiği hatta bu bildirilerde : «Ben 
Uygurların Kağanıyım; yerin dört bucağının kağanı 
olsam gerektir ; sizlerden baş eğmenizi istemekteyim; 
kim benim emrimi dinlerse hediyelerini alıp onu 
dost tutarım . . .  » şekiinde, büyük kudret ve güven 
ifade eden sözler bulunduğu, asırlarca sonra yazıya 
geçen Oğuz Kağan Destanı'nda kayıtlıdır. 

Gerçi bu sözlerle Mete'nin Çin tarihine akseden 
mektubu arasında tam bir uygunluk yoktur. Bu da 
tabiidir. Esasen bir tesadüften ileri olmayan bu hadise, 
Oğuz Destanı'na, yazılı ferman gönderen başka ha
kanların, bu yazılı ferman gönderme adetlerinden de 
aksetmiş ola bilir. 

Bununla beraber destanlarda, yazılı ferman gönder
menin Oğuz'la başlatılması, yine de manalı bir ha
tıradır. 

* 

Yine Çin kaynaklarında Uygur Türkleri'nin, 
M. S. V. asırda Çin yazısından başka bir yazıları ol
duğu hakkında mühim bir bilgi vardır(3). Uygur
ların daha sonraki asırlarda resim sanatına, tarih ve 
edebiyata, bilhassa yazı'ya düşkün oluşları, onların daha 
eski bir yazıya ve bir yazılı edebiyat geleneğine sahip 
olduklarını düşündürebilir. Fakat, Uygurlar arasında 
V. asırda kullanıldığı bildirilen bu yazıyle yazılmış 
hiçbir vesika elde edilememiştir. 

Bu yazının hemen aynı asırlarda Yenisey çevre
sinde yaşayan Türkler tarafından kullanılan yazının 
aynı veya bir benzeri olması da mümkündür. 

Yenisey 
Bize taşlar üzerine ka

zılmış bir Türk yazısıyle Yazısı mezar kitabeleri bırakan bir 
kısım Türkler, M. S. iV. -

VI. asırlarda Yenisey çevresinde yaşayanlardır. VIII.  
asırdaki Gök - Türk yazılarının gerek harf şekilleri 
gerek cümle mimarisi bakımından henüz kıvamını 
bulamamış, ibtidai halleriyle kazılmış bu yazılar, kuv
vetli bir ihtimale göre, Kırgız Türkleri'nin yadiga
rıdır. 

Bu kitabelerdeki yazı şekil ve tertibinin Gök - Türk 
yazılarından hayli geri oluşu Yenisey taşlarının Orhun 
abidelerinden önce, belki üç asır önce yazılmış ve dikil
miş olduğunu düşündürmüştür. Bu hususda 1952 de 

3 Uygulann M. V. asırda Çinlilerden ayn, 
hususi bir yaz1 kullandıklan Ye kaynaklan hakkında 
bilıri İçin Bkz. Fuad Köprülü, Türk Dili Ye Edebiyab 
Hakkında aratbrmalar, lst. 1 934, S. 57 - 60. 

5'7 
bir eser neşreden Rus bilgini Pro!. S. E. Malov, (4) 
Yenisey taşlarının M. V. asırda yazıldığı görüşündedir. 
Bu görüş doğru ise Gök - Türk yazısının tarihi V. 
asırdan da eskidir. Çünkü Yenisey Kitibeleri'nde 
bütün ibtidailiğine rağmen, Türkçe'yle anlaşmış bir 
şekil ve yapı vardır. Yazıların, hatta bu kıvama ulaşmak 
için, Türkler arasında uzun müdd�t işlenmiş ve ancak 
bu suretle böyle bir dil ve yazı anlaşmasına varmış 
olması gerekir. 

Yenisey çevresinde bulunan metinlerin sayısı 51 'e 
varmıştır. Bunların son bulunanları arasında bize eski 
Türk adet ve geleneklerinden çizgiler verenler vardır. 
Taşlardan birinde, kitabe sahibi ağzından : "Küçüklük 
adım Çubuş inal, yiğitlik adım, Kümül Öge'dir. 
5 yaşımda babasız, 19 yaşımda öksüz kaldım. Katlanıp, 
çalışıp 30 yaşımda Öge oldum. Sonra devkt adamı 
olup İl Tutuk payesini aldım. 60 yaşımda öldüm.» 
deniliyor. 

Gerek Çin gerek Arap kaynakları, daha M. Ö. 
111. asırdan beri, Yenisey çevresinde Kırgız Türk
leri'nin bulunduğunu belirten bilgiler vermişlerdir. 
Bu bilgilere dayanan araştırıcılar, Yenisey Kitabele
ri'nin Kırgızlar tarafından yazılıp dikildiğini düşün
müşlerdir. Bununla beraber, ilmi ihtiyatı elden bırak
mayanlar, bu hususda kesin hüküm veremiyorlar. Bu 
taşların VIII.  asırdan önceki Türk kavimleri arasında 
gelişen, ortak bir yazı ile yazılmış olması ihtimali de 
kuvvetlidir. 

Herhalde Yenisey Kitabeleri, bize eski Türklerin, 
Gök-Türk'lerden önce milli veya millileşmiş bir yazı 
kullandıklarını ;  Tü:-klerin balbal dikme adetlerinin 
yaygınlığını ve böyle taşlara neler yazdıklarını haber 
veren, kesin ve kıymetli vesikalardır. 

Fakat Türk dili edebiyatının ilk güzel ve değerli 
verimleri, Gök-Türk'ler devrinde yazılan ve dikilen 
bengi taş'lardır : 

Gök - Türkler Devrinde Yazılı 
Edebiyat 

Gök-Türk 
Y a z ı s ı 

Gök - Türkler, tarihte ilk defa 
Türk adı alan Türklerdir. O za
mana kadar bir kavim veya aile 
adı olan Türk sözü, Gök - Türk-
ler devrinde büyük bir devlet ve 

millet adı olmuştur. 

4 Prof. S. E. Malov, Eniaeykaya piamennoat 
türkov. Moskova - Leningrad, 1 952 ( Yenisey Kiti.
heleri hakkında Önce W. Radloff, Mogoliatandaki 
Eski Türk Kiti.heleri adlı eserinde, sonra, V.Thom
sen, Turcica, 1 9 1 6  da bilgi vermit, metin yayımla
mıtlardır. Bu metinler Türkiye'de H. N. Orkun 
tarafından Eski Türk Yazıtlan, ili  de neıredilmit
tir.) Prof. Malov'un yukarıdaki eseri ve Yenisey 
Kitabeleri hakkında kısa bilgiler, Abdülkadir lnan'ın 
Türklerin •Yenisey Yazıtları makalesindedir. (Türk 
Dili, 27) . 
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Gök - Türkler'in kullandığı yazı da bir çok bakım
dan milli çizgiler taşır. Bu yazı, diğer birçok yazılar gibi, 
aslında bir Ön - Asya yazısı olsa ve bazı yorumlara 
göre, daha Saka Türkleri'nin Ön - Asya seferleri sıra
sında alınıp Türk iline getirilmiş bulunsa bile, zamanla 
ve başanyle millileşmiştir : 

Bu yazıda ok - uk sesleriyle okunan, birleşik bir 
harfin ok şeklinde ol!T'.ası; kalın ya sesini veren başka 
bir harfin yay biçiminde yazılması, Gök - Türk yazıla
rı üzerinde Türkçe'nin ,Türk sanat ve zekasının işle
diğini gösterir. Aynı yazıda Eb - b okunan bir harf, 
eıki Türklerin eb = ev dedikleri çadır biçimindedir. 
ince s harfi de sünğü - süngü biçiminde, düz ve 
keskin bir çizgidir. 

Gök - Türk yazısında 38 harf vardır. Eski Yenisey 
yazısında e ile i arasında ses veren 39. bir işaret varsa 
da yazının olgun devresinde harf sayısı 38 dir. 

Bu yazılar, taşa kazılmak için biçim verilmiş ve 
Llı.tinler'in kitap yazısı gibi birbirine bitiştirilmeyen 
harfler�e yazılmıştır. (Gök - Türk yazıları, İskandi
.navya'nın Run yazılarına benzediği için Batılılar 
tarafından Rünik Türk Alfabesi diye vasıflandırıl
mı5tır. Ancak bu alfabe ile yazılan en mühim yazılar, 
Gjk-Tüı k'ler tarafından dikilen taşlara yazıldığın
dan ve bu alfabe en olgun şeklini Gök - Türkler'in elin
de aldığından, daha çok, Gök - Türk Yazısı diye isim
lenmiştir. )  

Doğu Türkistan'da, eskiden Uygurların yaşadığı 
yerlerde yapılan arkeolojik araştırmalarda Gök - Türk 
yazısı ile yazılmış bazı kitap yapraklan bulunmuştur. 
Bunlar, Gök - Türk yazısının, zamanla kitap yazmak 
için de kullanıldığını belirtir. Fakat bu yazının, başlan
gıçta taşa kazılmak için şekiUendiği daha doğru görüştür. 

Gök - Türk yazısında 4 tane sesli, 9 tane birleşik 
ve 25 tane sessiz harf vardır. Bazı sesli'lerin ince ve 
kalınları için ayrı harfler düşünülmediği halde, birçok 
sessiz harflerin kalınları ve inceleri için başka başka 
şekiller bulunmuştur. Yazının, aslında sekiz harf tutan 
sesli'leri şunlardır : 

l A. E > O , U  
� l , İ  � ü.ö 

Bunlardan hem A hem E sesi veren harf, kalın bir 
se!isiz harf 'in yanında A, ince bir sessiz harf'in 
yanında İse E okunur. Mesela, kalın R için başk<' , ince 
R için başka harf bulunduğundan, bu sesli harf, kalın 
R yi Ra; ince R yi de Re okutur. İ ve 1 sesini veren 
harfin de kalın ve ince sessizleri okutuşu aynıdır. O 
ve U sesini veren harfle Ö ve Ü sesindeki harfin 
nerede O nerede U, yahud nerede Ö nerede Ü oku
nacağı, eski Türkçe'nin rıek sağlam esaslara dayanan 
fonetiğine bağlıdır. Mesela O sesi ile başlayan Türk
çe sözler, tekrar O sesiyle devam etmediğinden 
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Olurmak (oturmak) gibi, ortu (ordu) gibi kelime
lerin ilk hecesinde O sesiyle okunan aynı sesli harf, 
bu kelimelerin ikinci hecelerini U gibi se·slendirir. Bu 
kaide o kadar bellidir ki Gök - Türk yazısında çok 
kere Oğuz gibi, Yollug gibi, Otuz gibi kelimelerin 
ikinci hecelerini okutmak için, ayrıca U seslisi yazıl
m-ız. Bu kelimeler Oğz, okz; Yollg ve otz yazılır fa
kat oğuz, yollug ve otuz okunur. 

Kalın ga : >1< İnce ge : f 
Kalın t a  : 6 lnce te : h 
Kalın da : �� İnce de : x 
Kalın ba : � İnce be . � � . 
Kalın ya : D İnce ye : � 
Kalın na : ) İnce ne . rt' . 
Kalın la . � İnce le . y . . 
Kalın sa : � İnce ae : 1 . 
Kalın ra : � İnce re : T 

Gök - Türk yazısında, biri kalın, diğeri ince okun
mak üzere, ikişer şekli olan sesiz harfler, (Aşağıda 
görülecek K harfleri dışında ve yukar;daki cetvelde 
görüldüğü gibi) B, T, S, D, R, G, L, N, Y harfleridir. 
Bir şekilde biri sesli, biri sessiz yahut ikisi de sessİl i;.;i 
harfin birleştiği yani, bir tek şekilde iki harf sesi ve
ren işaretler de şunlardır: 

� NÇ � YN , NY 
'Y iÇ 4 IK , Ki  

'I NG + 26: �� 
M LD .. LT t;:J N D . NT 

R öK il k  
kö k ü  

Gök - Türk yazısında kelimeler bu harflerle yazı
lınca, aslında 6 harflc yazılması gereken Tengri adı 
4 harfle yazılır : � T 'f r gibi. Bunun sebebi başta
ki T harfinin ayrıca E vokaliyle seslendirilmesine lü
zum görülmeyişi ve bilhassa sağdan ikinci y işfıretinin 
ng birleşik sesiyle okunmasıdır. Tıbkı bunun gibi, aslı 
Türük olduğu için 5 harfle yazılması gereken millet 
adı da ; son harf, tek başına ük sesini verdiğinden, 
yine 4 harfle ·Türk �ibi yazılır, 
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Gök-Türk yazısında dikkati çeken mühim bir 
çizgi de bugünkü Türk yazısında tek bir harfle ya
zılan Ka ve Ke sesleri için S ayrı harf bulunmasıdır. 
Bunlar : 

1-1 KA + O K, D K, KD, KU  
=I KE � Öl, ÜK, K Ö, K Ü  

<I I K  ' Ki 
seslerini verirler. Bu sebeple Gök - Türk ...itabelerinde 
Türk yazılırken başka, Tokuz (dokuz) yazılırken 
başka, gönül manasındaki Köngiil yazılırken başka, 
kara yahut koşu yazılırken başka, kırkız yazılırken 
başka K !ar kullanılır. Bu hadise şu sebeple mühimdir ki, 
çeşitli Ka ve Ke harfleri eski Türkçede en çok kulla
nılan harflerdendir. Bu harfler Türkiye Türkçesi'ne de 
hemen aynı zenginlikle aksetmiştir. En eski Anadolu -
Azerbaycan Türkçesi metinlerinden Dede Korkut 
Hikayelerl.'nde nesir olsun, nazım olsun, sözler, dikkati 
çekecek derecede K alliterasyonlarıyle seslendirilmiş
tir. 

Gök-Türk yazısında kelimeler biribirinden ( :) 
iş;iretiyle ayrılarak yazılır. Bu, çok sade bir nokta
lama hadisesidir. Bu işaretin unutulduğu yerlerde 
kelimelerin karıştığı görülür. Ancak bunun suçu yazı
dan ziyade yazana aittir. 

Aynı yazıda T ve K gibi harflerin, harf olarak, 
isimleri At ve Ak olduğu için bu harfler kelime başında 
bulundukları zaman, onlardan önce, ayrıca bir A 
harfi yazılmaz. Mesela Atı kelimesi sadece u şeklinde 
yazılır fakat au okunur. Ayrıca At kelimesi sadece 
t harfiyle, Ak kelimesi de sadece k harfiyle yazılır. 

Bu harfler, dikili taşlar üzerine umumiyetle, yuka
rıdan aşağıya doğru sıralanmış ; satırlar bu şekilde yazıl
mıştır. Aynı satırların yanyana dizilişi ise çok kere 
soldan sağa hazan da sağdan sola doğrudur. Satır
larda harflerin üstten alta doğru dizilişi uzunlamasına 
değil, yanlamasınadır. 

Gerek harflerinin sayıca çokluğu, zenginliği, gerek 
yazılışında belirli kaaideler bulunuşu dolayısıyle Gök -
Türk yazısı, Türklerin İslam medeniyeti devresine 
kadar kullandıkları yazıların en iyisidir. 

Bu yazıda mesela K ile seslendirilen bir kelimenin 
alfabedeki K işaretlerinin hangisi ile yazılacağı, yahut 
ekseriya ikişer harfi olan R, N, T gibi seslerin hangi 
kelimede hangi harflerle belirtileceği tamamıyle bir 
bilgi, hem de sağlam bir dil ve kelime bilgisi istemek
tedir. Bütün bu bilgiye, tecrübeye, asırlar süren bir 
tekamül tarihine dayanması ve en mühimmi, Türkçe'
nin dehasına uygun bir yazı olarak gelişmesi dola
yısıyle, Gök - Türk yazısı eski Türkçe'nin gerek se
sini gerek manasını en iyi değerlendiren yazı olmuş
tur. Bu yazının her harfinin değilse bile, bir çok har
finin eski Türk damgalarından alınarak Türkler ta-
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rafından harf şekline konulduğu ise şüphe götürmez 
bir hakikattir. Bu harflerin bazıları Türkler tarafın
dan çok sevilen, çok kullanılan silahlara ve başka 
eşyaya benzemektedir. Nitekim birleşik bir harf olan 
Ok harfinin ok'a, Ya harfinin de yay'a benzedi
ğini evvelce belirtmiştik. Bu benzerliği aşağıdaki 
şekil'le daha açık surette görmekte ve göstermekte, 
ayrıca, fayda vardır : 

J, D � 
O K  Y A  E B- 8  

Yukarıdaki son şekil, Gök-Türk yazısında Eb - B 
harfinin de Ev - eb yani Çadır şeklinde olduğunu 
gösteriyor. (5) Herhalde eski Türk damgaları, bu 
yazıyı doğurmuş olmasa bile, onun miliileşmesinde 
büyük vazife görmüştür. 

Gök - Türk Ya-
zılarıyle Yazılı 
Bengü Taş'lar 

Türk edebiyatının ilk ya
zılı örnekleri, Gök-Türkler 
tarafından taşlar üzerine ya
zılarak bırakılmış eserlerdir. 

Bu dikili taşlara Gök 
Türkler bengü taş diyorlardı. Bengü taş, ebedi taş, 
abide demektir. Bu abideler, bu gün, Orhun Abi
deleri diye anılmaktadır. Bunun sebebi, bengü taş'la
rm şimal doğu Mogolistan'da Koşu Çaydam gölü 
civarında, Orhun (Orkun) adlı ırmağın eski yatağı 
yakınına dikilmiş olmasıdır. 

Gerek bu bölgede gerek Yenisey çevresinde irili 
ufaklı, daha bir çok taşlar varsa da, bu taşlar içinde 
yüksek bir dil, tarih ve edebiyat değeri taşıyanlar, 
bugün Gök-Türk Kitabeleri veya Orhun Abide
leri denilen üç büyük kitabedir. 

Bu kitabelerde Çinliler'e karşı istiklal savaşı yafmak 
ve Türk bütünlüğünü yeniden kurmak için, içte, dışta 
savaşan Gök-Türklerin hikayesi yazılıdır. 

Taşların ilki Göktürk'lerin dört hakanına vezirlik 
yapan Bilge Tonyukuk tarafından yazdırılmıştır. 
Kitabe. bu �ezirin ölümünden önce , M. S. 720 de 
bizzat Tonyukuk tarafından diktirilmiştir. Kitabedeki 
hatıraların yazarı da vezirin kendisidir. Tonyukuk, 
taşın üzerine, devrinin tarihini, kendi hatıraları şeklinde, 
oldukça düzgün bir halk diliyle ve yurdunu çok sevmiş, 

5 Gök - Türk alfabesindeki bu eh - b harfi
nin, Önce Hiyeroglif'le Sini. yazıaı'nda görülen ev, 
oda biçiminde Ye ev mi.ni.aındaki bet harfi ile ben
zerliii, ayrıca çok mühimdir. Bu harfin Fenike Ye 
lbrani alfabesindeki adı bet-beth Ye Yunan alfabe
sindeki adı ise beta'dır, Ye hepsi de ayna dillerde 
eY mi.ni.sında Ye ev biçimindedir. Aynı hadise Türk
çe eb-ev kelimesinin de tarihi menşe'i hakkında 
bizi dütündürmeai li.zımgelen bir mini Ye ehemmiyet 
tatımaktadır. 
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onun ıçın çok çalışmış, başarılı bir devlet adamı gö
rü�üyle yazmıştır. Diğer iki kitabe, birinciden daha 
güzel bir dille, daha zengin bilgi ile yazılmıştır. Bunların 
da yazarı Yollug Tigin isimli, büyük Türk edibidir. 
Onun yazdığı taşlar, Çinliler'e karşı a�·tığı istiklil 
savaşı'yle Gök - Türk devletini yeniden kuran Kutluk 
Han'ın çocukları, Kül Tigin ile Bilge Kağan adına 
dikilmiştir. Kül Tigin abidesinin dikilişi, M. S. 732 de., 
Bilge Kağan abidesinin dikilişi de M. S. 735 dedir. 
Abideler, sahiplerinin ölümlerinden birer sene sonra 
dikilmiştir. . . 
:ı:Tl"lt)t�ı.ıj : )tnY: ..rn,*f'l:ı : >t�-ı-J > -ftt'H�Yf'l=t K. ı. . . 
: rftfh :  IH�� >Jı:n>ı : .f*YD : )t)lftt : �n A 
<ıfıith ' 'ı'JJ>D : *Xkt� : 't · · · '. · ıt'Y'ı-İh : f'l'r:ıf'l't 

lil • J7 t.; ı�. Hı j:I; 

\ :..rfr�vJ>o : tırı : ıl'nJtv,.::ı : ..r*� .. ,.� :f�t� :.r�;J K. IJ 
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Cök-Türk yazıaı 

l'# l-'l 

Gök-Türk Devleti, M. S. 
Tarih 552 Yılında Bumin Kağan tara· 

fından kuruldu. Bu yıla kadar 
Gök-Türkler, Avar (Apar) Türkleri'ne tabi olarak 
Altay çevrelerinde demir işliyorlardı. Kore'den Avru
pa'ya kadar yaygın devlet kuran Avar'lara silah veri
yorlardı. M. S. VI.  asır ortalarında isyan eden bir kavmi 
bastırma vazifrsi, Gök-Türk'lerin reisi Bumin Han'a 
verildi. Avarlar adına savaşan Bumin bu isyanı bas
tırdı. Mükafat olarak da Avar hükümdarının kızıyle 
edenmek i�tedi. Fakat Avar hakanı bu dileği reddetti. 
Bunu hakaaret sayan Bumin, M. S. 545 yılında istik
lal ilan etti. Avarları yenerek 552 de Gök-Türk iktı
d.innı kurdu. Doğuda Mançurya hududundan Batıda 
Karaıieniz kıyılarına uzanan ; cenupta Hindistan hudu
duna varan geniş sahaya hakinı oldu. Devlet kuran 
aileni.1 asıl adı Türk' dü. Türkler, Gök-Türk adını, 
h:-ıkim oldukları toprakların büyüklüğü, enginliği sebe
birle aldılar. Gök, m.ivi ; Gök-Türk, mavi gök kadar 
engin ülkelerin sahibi Türk demekti. 

Bumin Kağan, yurdunun Batı bölgelerini karde
şi İstemi Han'ın idaresine verdi. Gök - Türkler'de 
Büyük Han'lık rütbesi ölen hakanın en yaşlı kardeşine 
verildiğinden _Bunıin'dcn sonra yurda İstemi, hakan 
oldu. Böylelikle büyük hakanlık, hazan Doğu Gök -
Türkleri'ne, hazan Batı Gök-Türkleri'ne geçiyor ; 
devlet, hazan orta Tiyanşan çevresinde, hazan Mogolis-
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tan'da büyük han olan varisler tarafından idare edili
yordu. 

Ancak, kuruluşundan 58 yıl sonra, 610 tarihinde, 
bu devlet, Doğu ve Batı bölgelerinin birbirini tanı
maması sonunda iki kısma ayrıldı. Bundan da Çin fay
dalandı, Çinliler, 630 da Doğu Türkleri'ni yendiler ; 
hakanlarını ve diğer büyüklerini alıp Çin'e götürdüler. 
Mühim bir ktsım halkı da esir ettiler. Bundan 30 yıl 
sonra da Batı Gök-Türk hanedanını ortadan kaldır
dılar. (6) 

Fakat Çin'de yaşayan Türk
ler esirliğe boyun eğmediler. Sık 
sık isyan ettiler. Bu arada Kür 
Şad denir biı: Bey'in kırk arka
daşıyle Ç i n  s a r a y ı n a  hücumu, 
netice vermemekle beraber, Çin
lileri korkuttu. Nihayet M. S. 
681 yılında Türkler' in İlterit 
Kutluk Han dedikleri Türk Be
yi'nin 1 7  kahramanla Çin'den 
çıkıp yurdu kurma teşebbüsü, iyi 
netice verdi. Onun kurtulduğu
nu duyan Türkler geldiler. Az 
zamanda çoğalıp tekrar devlet 
kurdular. 

Bu devlet, Kutluk Han ve 
veziri Tonyukuk tarafından kısa 
zamanda büyük devlet haline 
getirildi ; çok zafer kazanıldı. 
Kutluk Han'dan sonra, kardeşi 
Kapagan Kağan, gerek Türk 
bütünlüğünü s a ğ l a m a k  gerek 
Çinlileri yenmek suretiylt> iyi yol
larda çalı,tı. Fakat yaşlanınca 
idaresi bozuldu. Zulüm yaptığı 
oldu. Nihayet bir iç isyanla öl
dürüldü. 

O zaman tekrar dağılma teh
likesi geçiren Türk birliğini kur
tannak, asi kavimleri itaat altına 
almak vazifesi Kutluk Han'ın 
çocukları Bilge Kağan'la kar
deşi Kül Tigin'e düştü. Bu iki-
si,_ büyük gayret sarfıyle devleti Gök-Türklere i.it bir 
p a r ç a l a n m a k ta n  kurtardılar. 
Hatta 720 yıllarında, bu devleti 
dış ba�kı ve iç isyanlarla yıkmak 

mezar tatı 

isteyen Çinlileri yenerek tam zafer sağladılar. 
İşte Orhun Abideleri, Gök-Türk Devleti'nin 

Bumin Kağan tarafından kuruluşundan 78 yıl sonra, 
Türk beylerinin ana yurddan uzaklaşarak kendilerini 
Çin'in yumuşak ipeklerine, hiyleli siyasetine kaptırıp 
bozulduğunu anlatır; eskisi gibi iyi ve bilgili olmadık
ları için, birbirlerine girerek idare kudretlerini kaybe-

6 Ancak hükümdar i.ileainin yok edilmesi kar· 
tı•ında yılmayan 10 kabileden kurulu Batı Türkleri, 
Çinliler'in gönderdiği kaianlan kovmut ve iatik· 
li.llerini korumutlardır. 
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den hükümdar ailelerinin elinde, Türk bütünlüğünün 
sönmeğe yüz tuttuğunu belirtir. Parçalanan Türklü
ğün Çin boyunduruğuna girdiğini, Türk beylerinin 
Çince isimler alıp milli benliklerinden uzaklaştıklarını ; 
güçlü Türk oğullarının Çinlilere kul, temiz Türk kız
lannın cariye olduklarını haykırır. 

Esir edilerek Çin'e götürülen Türk halkının üstelik 
Çin fütuhatı için, Çin ordusu gibi �avaşa sürülüp öldük
lerini söyler. Esirliğe katlanamayan halkın "Ben ülkesi 

olan bir milletim. Şimdi yurdum nerede? Kim.in 
için toprak kazanıyorum? Ben hikanı olan bir 
milletim. Şimdi hikanım nerede? Kimlere hiz
met ediyorum?» diye sızlandığını anlatır. Kitabelere 
göre 50 yıl süren esirlik devresinde Türkler, defalarca 
Çin'e isyan etmişler, fakat aralarında sağlam bağ kura
madıklarından kurtuluş tahakkuk etmemiştir. Nihayet, 
"yukarıdaki Türk Tanrısı, Türk'ün mukaddes 
yer ve su melekleri, Türk nıilletinin adı, sanı 
yok olmasın diye,, İlteriş Kutluk Han'la karısı 11 
Bilge Hatun'u Çin'den kurtarmış, bu gayretli hüküm
dar da, milletine yurd ve istiklal kazandırmıştır. 
Fakat Kapacan'ın ölümüyle de yatışmayan isyan 
yı.i.zünden, yurdda yeniden dağılma tehlikesi görü
lünce İltmş Kutluk Han'ın artık büyüyen çocuk
ları, devleti kurtarma gereğini duymuşlar, bunlardan 
Mergea adlı, büyük evlat, kardeşi Kül Tigin'in yar
dımıyle ve Bilge Kağan adıyle Türk tahtına otur· 
muştur. 

Gök · Türk K itibeleri'nde işte bu Bilge Kağan'la 
kardeşi Kül Tigin'in Türk milletine ve Türk beylerine 
verdikleri uzun mesaj yazılıdır. Yer yer, realist bir tarih 
dili, yer yer bir iman lisanı, milli ve içtimai tenkid ve 
güven cümleleri ;  yer yer de kudretli bir hitibet dili 
ile yazılan kitabelerde işte şunlar söylenmektedir : (7) 

Tanrı gibi gökde olmut 

Kitabelerin Türk Bilge Kağan, bu çağda 
(tahta) oturdum. Sözümü sonu-

Metni na kadar itit, bütün küçük 
kardeşim, yeğenim, oğullarım ;  

bütün soyum, milletim !  Sağdaki Şadapıt bey
ler, soldaki Tarkanlar; buyruk beyleri ! Otuz 
Tatar, Dokuz Oğuz Beyleri ! Milleti ! Bu sö
zümü iyice işit, sağlamca dinle : İleri (Doğu
da) gün doğusuna, beri (Cenupta) gün ortasına 
doğru, geri (Batıda) gün batısına, yukarı (Şimal
de) gece ortasına doğru (olan yerler) içindeki mil
le� hep bana uymuştur. Bunca milleti hep düzelt-

Kireç tatından yapılmıt Gök - Türk Kitabe
leri, zamanın ve açık havanın tahribiyle bozulmuttur. 
Bu yüzden bazı satırları ve bir çok kelimeleri oku
namaz durumdadır. içlerinde nisbeten sağlam kalan, 
Kül Tigin yazısıdır. Esasen Kül Tigin ve Bilge Ka
ğan kitabelerinin çoğu satırlan birbirinin aynıdır. 
Buraya alınan metin, Kül Ti,gin Abidesi metnidir ki 
yer yer, BiTge Kağan Kitabesi'nde sağlam kalmıf 
aatırlann yardımıyle bütünlenmittir. (Parantez için· 
deki harf, hece ve kelimeler, metni bütünlemek 
için ilave edilmittir.) 
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tim. Bu şimdiki gibi kargaşalık yok (olur) ; Türk 
Kağanı, Ötüken Ormanı'nda oturursa ilde bunalma 
olmaz. İleri (Doğuda) Şandung ovasına d�ğin se
fer ettim. Denize (kadar) değmedim. Beride (Ce
nupta) Tokuz Ersin'e değin sefer ettim. Tibet'e  
(kadar) değmedim. Geride (Batıda) İnci ırmağını 
geçerek Demir Kapı'ya değin çeri sürdüm. Yu
karıda Yir Bayırku ( lar)ın yerine değin çeri siir
diiın. Bunca yer (ler)e değin (Türk zdmı) yürüt
tüm. Ötüken ormanında (yabancı) sahip yok imiş. 
İl tutulacak yer Ötüken ormanı

' 
imiş. 

Bu yerde oturup Çin milleti ile (aramı) düzelt
tim. Altın , gümüş, pirinç, ipek, sayısız, onca verir 
Çin milleti (nin) sözü tatlı, ipeği yumuşak imiş. 

Tatlı sözü, yumuşak ipeğiyle kandırıp uzak 
milleti anca yaklaştırırmış. Yakına dcğru kon
dukdan sonra (da) fitne bilgisini orada yayar 
imiş. İyi, bilge kişiyi ;  ıyı, kahraman kişiyi 
yürütmez imiş. Bir kişi yanılsa, soyu, milleti, 
beşiğine dek (koymaz ?) imiş. 

Tatlı sözüne, yumuşak ipeğine kanıp çok Türk 

milleti öldü. Türk milleti (ölüm pahasına ?) beriye 
Çugay ormanı (na) Tügelin ovasına konayım 
derse Türk milleti ölsün (diye) orada fitneci kişi 
(!er), şöyle kışkırtıyorlarmış : Irak ise kötü hedi
ye verir, yakın ise iyi hediye verir (iz) diye öy
lece kışkırtır (lar) mış. 

Bilgi bilmez kişi (ler) o sözü alıp yakına doğru 
vanp çok kişi öldü. 

O yere doğru varırsa (n), Türk milleti, ölecek
sin ! Ötüken yer (de) oturup kervan, kafile yollar
san t!ilkıntın yok (olur). Ötüken Ormanı (nda) (8) 
oturursa(n) eb�di il tutarak oturacaksın. 

Türk milleti ! Tok olacaksın. Açsan, tokluğu 
düşünmezsin. Bir doyarsan açlığı düşünmezsin. 
Öyle olduğun için (sana) iyi bakmış kağanının 
sözünü almadın. Yerden yere vardın. Hep 
orada tükendin, bittin. Orada kalmış (!arın) 
yerden yere (varıp) hep ayakta ölerek yürü
yordu. 

8 Burada adı geçe:ı Ötüken, Gök - Türk Dev
leti'nin idare edildiği yerdir. Ötüken'in, bir tehir 
olması ela mümkündür. Zira Türklerin daha Gök -
Türkler, bilhaasa Dokuz Oğuzlar zama:ıında bazı 
küçük tehirler kurduklarına dair tarih bilgileri var
dır. (Bkz. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihi'ne 
Girit, lst. 1946, S. 5 1  ve kitabımızın 77. sahife· 
sindeki Uygur Şehirleri. ) Ötüken, Orhun nehri ile 
Selenge ırmağı arasında, dağlık ve ormanlık bir 
mıntaka idi. Divanü Lugaati"t-Türk'de Ötüken, "Ta
tar çöllerinde, Uygur yakınında bir yer adı,. diye 
tanıtılır. (C. 1, S. 1 38) Hüseyin Namık O rkun, 
Vladimirtaov"a ve Paul Pelliot'ya dayanarak, Ötü
ken kelimesi hakkında fU bilgiyi veriyor: Bu kelime 
Mogolca olup Mogolcada yer ilahesi'nin adıdır. (Bk. 
Eski Türk Yazıdan, lst. 1936, S. 74) . 

Çinlilerin Yuy-dugen dedikleri Ötüken hakkında 
daha yeni bir bile-iyi 1957 • 1961 yıllarında Mogo-
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Tanrı yarhkadığı için, kendi kutum var 
(olduğu) için (ben) Kağan (olarak) ( tahta) oturup 
yok, yoksul milleti hep toplattım. 

Yoksul halkı zengin kıldım ; az milleti çok 
kıldım. 

Sözümde yalan var mı? Türk Beyler ! Millet ! 
İşitin ı 

Tiirk milleti (nin) derlenip il tuttuğunu buraya 
vurdum. Yanılıp öldüğünü de buraya vurdum. 
Ne sözüm (var) ise ebedi taş'a vurdum. Onları 
görerek bilin, şimdiki Türk millet, Beyler ! Tah
ta (uyar) görünen Beyler mi yanıİacaksınız ? 

Ben (bu) bengi taş (ı) (yontmak ve dikmek için) 
Çin Kağan'dan sanatkar (\ar) getirttim. (onlara) 
nakışlattım. Benim sözümü kırmadı. Çin Kağan' -
ın içerideki na-
kışçısını gönder-
di. Onlara güzel 
(bir) bark yap-
tırdım. İçine dı
şına güzel nakış 
vurdurdum. Taş 
yontturdum. Gö
nüldeki sözümü 
(yazdırdım.) 
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rüp dört bucaktaki milleti hep almış, hep tabi' 
kılmış. Başh'yı yükündürmüş, dizli'yi çöktürmüş. 

İleri, Kadırgan Ormanı'na değin ; geri, Demir 
Kapı'ya değin kondurmuş. İkisi ara (sında) sihip
siz Gök - Türk öylece otururmuş. 

(Onlar) bilge kağan imiş, alp kağan imiş. Buy
ruk ( lar) ı (da )  bilge imiş, alp imiş. Beğleri yine, 
nıil!eti yine doğru imiş. Onun için ili öylece tut
muş (lar) . İli tutup töreyi düzenlemiş ( !er). 

(Günü gelince) kendi (ecelleriyle) ölmüşler. 
Yuğcu, sığıtçı (olarak) öndeki gündoğusundan 
Bökli (ler) Çöligil (ler) ; Çin, Tibet, Apar, Apurım 
(!ar) ; Kırgız, Oç Kurıkan, Otuz Tatar, Kıtay, Tatabı, 
bunca millet gelip yas tutmuş, ağlamış (lar). 

Öyle ünlü kağan 
(lar) mış. 

Ondan sonra 
küç ü k  kardeş 
(ler) k a ğ a n  ol
muş. O ğulları 
kağan o l m u ş. 
Ondan sonra kü
çük k ırdeş, bü
yük kardeş gibi 
y a ratılmadığı 
için ; oğlu, baba
sı gibi  yaratıl
m a d ı ğ ı  (nd a n) 
b i l g i siz k a ğ a n  
(!ar) ( tahta) otur
muş. Kötü kağan 
(lar) (tahta) otur
muş. 

On - Ok oğlu
na, yabancısına 
değin bunu gö
rüp bilin. Bengü 
taş yontturdum. 
Ç ö ld e, otlakda, 
çorak yerde (o
lanlar için) öylece 
çorak yerde ebe
di taş yonttur
dum. Yazdırdım, 
Onu görüp öyle
ce bilin. Bu ya
zıyı ya"Ean, atası, 

Gök-Türklerin, yurdu idare ettikleri yer: Ötüken 

Buyrukları yi
ne bilgisiz imiş, 
kötü imiş. Beğ
leri, milleti doğ
rusuz (o l d u ğu) 

Dağı (J.  Schubert koleksiyonundan.) 

Yollug Tigin'dir. 
Üstte Gök Tanrı (mavi gök), altda yağız yer 

kıbndıkda ikisi ara(sında) kişi oğlu kılınmış 
(yaratılmış). Kişi oğlu üstüne atalarım Bumın Ka
ğan, İstemi Kağan (tahta) oturmuş. O.urarak Türk 
milletinin ilini, töresini tutuvermiş, düzene 
koymuş. Dört bucak hep düşman imiş. Çeri sü-

listan'da araştırmalar yapan J. Schubert vermiştir. 
Buna göre Ötüken, Hangay dağlarının ortasında 
403 1 M. yükseklikte bir dağdır. Başı daima kar
lıdır. Mogollar buraya Ötüken T enger (Ötügen 
Tanrı) derkrdi. Bu sahada, Gök-Türk kitabelerinde 
belirtilen ormanlar da mevcuttur. 47 · 48 enlem ve 
97 - 98 boylam aruında bulunan Ötüken sahasında 
ayrıca l 7 ılıca vardır. (Bkz. l•enbike T ogan, Ötü

ken'in Yeri ve Önemi, Ötüken Dergisi, 1 1 ,  1 964 
ve J. Schubert, Zum Begriff und. zur Lage des ÖTÜ
KAN ; Ural - Altaische Jahrbücher, C. 35, Fasikül, 
B, s. 2 1 3  - 2 18, 1 964.) 

için, Çin millet 
(de) hiyleci, açıkgöz olduğu için, şirretliği yüzün
den ; küçüklü büyüklü tartıştıkları için ; Beğli 
milleti kışkırttıkları için Türk millet, il tuttu
ğu ilini elden çıkarmış. Kağan yaptığı kağanını 

yitirivermiş. 
Çin milleti'ne asil erkek oğulları kul (olmuş) . 

Temiz kız oğulları diriye (olmuş) . Türk Beğler, 
Türk adını (atmış) .  Çinli Beğler (in) Çin (ce) adını 
tutup Çin Kağanına uymuş. Elli yıl, işini gücünü 
(ona) vermiş. İleri, gündoğusu'nda Bökli Kağan'a 
değin, çeri sürmüş. Bau'da Demir Kapı'ya değin 
çeri sürmüş. Çin Kağanına (onların) il (!erini) 
töre (!erini) almış. 

Türk avanı halkı öyle demiş : 
(Ben) tİlkeli millet idinı. İlim şimdi nerede? 

Kime il kazanacağım? Dt!rmiş. (Yine, ben\ Kağan
lı millet idim. Kağanım nerede? Ne Kağana işi
mi gücümü vereceğim? Der imiş. 

Böyle deyip Çin Kağanı'na düşman olmuş. 
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Düşman olup töre, düzen 
kuramayınca yine (ona) sı
ğınmış. 

(Çin Kağanı), bunca işini 
gücünü verdiği halde, sakın
madan, Türk kavmini öldü
reyim, soyunu kurutayım 
der imiş. Yok etmeğe gelir
miş. (O zaman) : Üstte Türk 
Tanrısı, Türk'ün kutlu yer 
ve su (melekleri) öyle demiş. 
Türk milleti yok olmasın 
diye, millet olsun diye, ba
bam İlteriş Kağan'ı, anam 
n Bilge Katun'u Tanrı Te
pesi'nde tutup yukarı götür
müş. 
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Babam Kağan 1 7  erle dı
şarı çıknıış. Dışarı yürüyor 
diyt? haber işitip şehirdeki 
dağa çıkmış. Dağdaki inmiş. 
Derlenip yetmiş er olmuş. 
Tanrı güç verdiği için ba
bam Kağan'ın çerisi kurt gi-

Gök-Türk kitabelerinden, harap bir parça 

bi imiş. Düşmanı koyun gibi imiş. Doğu'ya, Ba
tı'ya çeri sürüp (er) dermiş. Çoğalmış. Hepsi yedi 
yüz er olınuş. Yedi yiiz er olup ilsizleşmiş, kağan
sızlaşnıış milleti; halayıklaşnıış, kullaşnıış mil
leti ; Türk töresini ziyan etmiş milleti atalarım 
töresince yaratnıış, harekete getirmiş. Tölis, 
Tarduş milletini orada düzenlemiş. Yabgu'yı, 
Şad'ı orada vermiş. Beride Çin milleti düşman 
im.iş. Yukarıda Baz Kağan, Tokuz Oğuz milleti 
düşman imiş. Kırgız, Kurıkan, Otuz Tatar, Kıtay, 
Tatabı, hep düşman imiş. Babam Kağan bunca 
(milletle çarpışmış) kırk yedi yol sefer etmiş. Yirmi 
savaş savaşnıış. Tanrı yarhkadığı için illi'yi 
ilsiz etmiş, kağanlı'yı kağansız etmiş. Düşmanı 
basmış. Dizliyi çöktürmüş. Başlıyı yükündürmüş. 
Onca ili, töreyi kazanıp uçuvermiş. (Uçmağa var
mış.) Babam Kağan'a Baz Kağant balbal dikmiş. 

Babam Kağan uçtuğunda özüm sekiz yaşta 
kaldım. O töre üzerine amucam Kağan (tahta) 
oturdu. Amucam Kağan (tahta) oturarak Türk 
milletini daha düzeltti. Daha yükseltti. Yoksulu 
bay kıldı, azı çok kıldı. Amucam Kağan ( tahta) 
oturdukta özüm, tigin olduğum için amucam 
Kağan'a işimi gücümü verdim. Tanrı yarlıkadığı 
için on dört yaşımda Tarduş milleti üzerinde 
şad idim. 

Amucam Kağan ile Doğu'da Yaşıl Ügüz'e 
(Yeşil - ırmağa ) Şantung ovasına değin çeri sürdük. 
Batı' da Demir Kapı'ya değin çeri sürdük. Kög
men'i aşarak Kırgız yerine değin sefer ettik. 
Hepsi yirmi beş sefer ettik. On üç defa savaştık. 
İlli'yi ilsiz ettik. Kağanlı'yı Kağansız koduk. 
Dizliyi çöktürdük. Başlıyı yükündürdük. 

Türgiş Kağan'ı türüklerimden, milletimden
di. Bilmediği i-;in, bize karşı yanıldığı, karşı 

geldiği için Kağan'ı öldü. Buyruğu, beğleri de 
öldü. On ok milleti zahmet gördü. Atalarımızın 
(il) tuttuğu yer (!er), su (lar) sahipsiz olmasın 
diye az milleti düzeltip düzene koyup • • •  (9) 

• • •  Bars Beğ idi. Kağan ad (mı) burada biz 
verdik. Küçük kız kardeşim prenses'i (zevce 
olarak) verdik. Kendisi yanıldı. Kağanı öldü. Mil
leti kul, köle oldu. Kögmen yer (leri), su ( !arı) 
sihipsiz kalmasm diye Az ve Kırgız milletini 
yoluna koyup geldik. Savaştık. (İlini) yine verdik. 
Doğu' da Kadırgan Ormanı'nı aşarak milleti 
öylece kondurduk. Öylece düzene koyduk. Batı'
da Kengü Tarman'a değin Türk milletini öylece 
kondurduk. Öylece düzenledik. O zamanda kul, 
kullu olmuş idi. Halayık (da) halayıklı olmuş idi. 
Küçük kardeş büyük kardeşi bilmezdi. Oğlu, 
babasını bilınez idi. Öylece kazanılmış, düzen
len.-niş ilimiz, töremiz (var) idi. 

* 

Türk, Oğuz :&eğleri, millet ! İşitin ! Üstte gök 
basına (dıy) sa, altta yer deliııme (diy) se, Türk 
ınillet(i) ! (Senin) ilini, töreni kim (!er) bozdu? 

(Ey) Türk millet ! Pişman ol ! (* ) Emre uydu
ğun için (Seni) yükseltmiş bilge kağamna, iyi, 
müstakil ülkene, kendin yanıldm! Kötü iş 
yaptın !  

Silihlı, nereden gelip (seni) yayıp götürdü? 
Süngülü, nereden gelip (Sl"ni) sürüp götürdü? 
Kutlu Ötüken Ormanı millet(i) ! (kendin) gittin ! 

Burada satırlar, bütünlenemiyecek derecede 
harabolmuf, &ilinmi.tir. 

" Pi,man ol ! manasındaki bu kelimeyi, arat
tırıcılar, umumiyetle "kendine dön !" manasında an
lamakta veya "dütün !" sözüyle ifade etmektedirler. 
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Doğu'ya varanınız vardı. Batı'ya varanınız 
vardı. Vardığın yerde iyiliğin o oldu ki kanın su 
gibi yüğürüp (aktı.) Kemiklerin dağ gibi (yığı
lıp) yattı. Asil erkek oğulların kul oldu. Tem.iz 
kız oğulların cariye oldu. 

Bilmediğin için, kötülüğün için amucam 
Kağan uçmağa vardı. Türk milJet (inin) adı sanı 
yok olmasın diye babam ka!!anı, a nam Hatu n"u 
yücelten Tanı ı, il vc-.-en Tanrı ' y ine\ Türk millet 
(inin) adı sanı yok olmasın diye özümü o Tanrı, 
Kağan oturttu. 

Ben halli vakitli bir millete (kağan) oturmadım. 
İçeriden yiyeceksiz, dışarıdan giyeceksiz, düşkün, 
yoksul bir millet üstüne kağan oturdum. Kiiçük 
kardeşim Kül Tigin ile sözleştik. Babamızın, 
amucanuzın kazandığı millet adı sanı yok olma
sın diye Türk millet için gece uyumadım. Gün
düz oturmadım. Küçük kardeşim Kül Tigin ile, 
iki • Şad ile ölesiye bitesiye çalıştım. �ylece 
çalışıp biriken milleti ateş, su kılmadım. Özüm. 
Kağan oturduğumda yerden yere varmış millet, 
öle bite, yayan, çıplak, yine geldi. Mil1eti yücel
teyim diye yukarıda Oğuz kavmine karşı, Doğu'
da Kıtay, Tatabı kavimlerine karşı, beride Çin'e 
karşı uİu ordu (ile) on iki defi çeri sürdüm. 

Sonra, Tanrı yarlıkadığı ve tiliim var (oldu
ğu) için ölecek milleti diriltip doğrulttum. Ya
lın kavmi giyimli, yoksul kavmi bay kıldım. 
Az milleti çok kıldım. Başka illi'den, başka kağan. 
lı'dan üstün kıldım. Dört yandaki milletleri hep 
eınrim altına aldım. Düşmansız kıldım. Hep 
bana tabi' oldular. İşini gücünü verir (oldular.) 

Bunca töreyi kazanıp küçük kardeşim Kül 
Tigin kendiliğinden ( ?) merhum oldu. 

* 

Babam Kağan uçmağa vardıkta küçük kar
deşim Kül Tigin yedi yaşında kaldı. Cmay gibi 
anam Katun tilline küçük kardeşim Kül Tigin 
er adım aldı. On altı yaşında arnuca:rn K ağan'ın 
ilini töresini öylece kazandı. Altı Çub ve Suğdak'
lara karşı sefer ettik, bozduk. Çinli Ong Tutuk, 
beş tümen çeri (ile) geldi. Savaştık. Kül Tigin, 
yaya (!arla) fırlayıp hücum etti. Ong Tutuk'un 

Cök. Türklerin, yurdu idare ettikleri yer: 1 
Ötüken Dağı'ndan bir ba,ka gÖrÜnÜf ı (J. Schubert koleksiyonundan) 
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silahlı elini tuttu. Silahlı olarak Kağan'a öylece 
ulaştırdı. O orduyu orada yok ettik. 

Yirmi bir yaşında Çaça Sengün'le savaştık. 
En ilkin Tadıkın Çor'un boz atına binip hücum etti. 
O at orada öldü. İkinci (olarak) lşbara Yamtar'ın 
boz atına binip hücum etti. O at orada öldü. 
Üçüncü (de) Ycgin Sili� Bcg-'in giyimli doru atına 
hinip JıiicuJTl etti. O at orada öldü. "�düşman : ,  
�ilahlarına, k�.ftantna, yüzden artuk o k  vurdu. 
(Fakat) yüzüne, başına biri degnıedi. 

Nasıl hücum ettiğini, Türk Beğler, hep bi
lirsiniz. O orduyu orada yok ettik, Ondan sonra, 
Yer Bayırku'larm Uluğ Erkin'i düşman oldu. Onu 
dağıtıp Türgi Yargun gölünde bozduk. Uluğ 
Erkin azıcık erle kaçıp vardı. Kül Tigin yirmi 
altı yaşında (iken) Kırgız'a karşı sefer ettik. 
Süngü batımı kan söküp Kögmen Ormanı'na 
tırmanıp yürüyüp Kırgız kavmini uykuda bastık. 
Kağanı ile Sunga Ormanı'nda sava.ştık. Kül Tigin 
Bayırku' nun Ak aygırına binip atıldı. Bir eri okla 
vurdu. İki eri birbiri ardınca mızrakladı. O 
hücum ettikde Bayırku'nun ak aygırı oyluğunu 
kırıp (yere) düştü. Kırgız Kağanı'nı öldürdük. 
Ülkesini aldık. O yılda Türgiş' lere karşı Altun 
Ormanı (na) yükselip İrtiş Irmağı'nı geçerek yürü
dük. Türgiş kavmini uykuda bastık. Türgiş Kağan 
ordusu Bolçu'da ateşçe, horaca geldi. Savaştık. 
Kül Tigin Başgu (adlı)  boz ata binip atıldı • . .  

Orada savaşa girip Türgiş Kağan buyruğu Az 
Tutuk'u eliyle tuttu, Kağanını orada öldürdük. 
İlini aldık. Kara Türgiş halkı hep teslim oldu. 
O halkı Tabar' da kondunluk. 

Suğdak halkını düzene koymak için Yinçü Tr· 
mağı 'nı geçerek Demir Kapı'ya degin çeri sürdük. 
Ondan sonra Kara Türgiş halkı düşman olmuş. 
Bizim ordunun atı arık, azığı yoktu. Kötü kişiler 
idi. Alp erler bize saldırmıştı. O zamanda rne'
yôs olup Kül Tigin'i az erle ayırıp gönderdik. 
Ulu savaş savaşmış. Alp Şalçı (adl ı )  ak atına binip 
atılmış. Kara Türgiş halkını orada öldürmüş. 
Emri altına almış. Yine yürüyüp Koşu Tutuk'la 
savaşmış. Erini hep öldürmüş. Evini, varını 
hep getirdi. 

Kül Tigin , yirmi yedi yaşında iken müstakil 
Karluk kavmi, güçlü düşman oldu. Kutlu Tamga 
başında savaştık. Kül Tigin o savaşta otuzunu 
yaşıyor idi. Alp Şalçı (adlı) ak atına binip atıldı. 
İki eri birbiri ardınca -nızrakladı. Karluklar'ı 
öldürdük. (töre altına) aldık. Az kavmi düfman 
kaldı. Kara Göl'de savaştık. Kül Tigin otuz birini 
yaşıyor idi. Alp Şalçı (adlı) ak (atına) binip, atlayıp 
saldırdı. Az'ların elteberini (reislerini) tuttu. 

Az kavmi orada yok oldu. 
Amucam Kağan'ın ili uyuşmuş olduğunda, 

kavmi baş kaldırdığında İzgi! halkıyle savaştık. 
Kül Tigin Alp Şalçı (adlı) ak atına binip atıldı. 
O at, orada düştü. İzgi! milleti öldü. Dokuz Oğuz 
milleti, kendi milletim idi. Gök ve yer bulandığı 
için düşman oldu. Bir yılda beş yol -vaştık. 
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En ilk Doğu Balık'da -vaıtık. Kiil Tigin Azman 
(adlı) ak (atına) bbüp, atlayıp saldırdı. Alu eri 
auzraklach. Çeri götü• götilM rUac:e yeclhac:l 
eri lu.lıçladı. 

tkhaci (olarak) Kuşlıgak'da Ediz ile _._,tık. 
Kiil Tigin. A:r. (adlı) yağuı: (atına) bhüp hiicGın 
etti. Bir eri mızrakladı. Dokuz eri çevirip vanla. 

Gök-Türkler devrinde dikil- Ye nmanla, d....Uen 
tatlar 

Ediz kavmi orada öldü. Oçiincü (olarak} Oğuz 
ile -vaıtık. K iil Tigin Azman (adlı) ak ( at ) ma 
bbüp attldı. Mızraklacb. Çerisin.i mızrakladı.k. 
tnkesini aldık. Dördüncü (olarak) Çuş başında 
savaştık. Türk Milletinin ayağı uyuştu. E!itüle
yecek oldu. Hızla geçip gelen çerisini Kül Tig"n 
yukarı sürüp Tongra'lardan bir boyu, Alpagu'· 
(!ardan) on eri Tunga Tigin yuğunda çevirip öl
dürdük. 

Beşinci (olarak) Ezgenti Kadaz'da Oğuz'la -vaş
tık. Kal Tigin Az (adlı) yağı.z(ına) binip attldı. 
iki eri mızrakladı. O ordu orada söndü. Mağa 
Kurpn'da başlayıp yazın Oğuz'a karşı çeri çıkar
dık. Kiil Tigin Beğ' (i)  baş yaparak gönderdik. 
O!uz d işman, ordııyu bastı. Kül Tigin Öksüz 
(ad.ı) ak (atına) binip dokuz eri mızrakladı. 
Ordu (yerini) vermedi. 

Annem katan, bütün analanm, ablalanm, 
gelinim, zevceleriı:Jı bunca(nızın) yine diri 
(kalanları) cariye olacaktı. Ölüleriniz, yurdda 
yolda yatıp kalacaktınız. Kıül Tigin yok olsa
( ydı) hep ölecektiniz. 

Kıiiçük kardeşim Kül Tigin merhum oldu. 
Ben yaslandım. (Benim) görür gözüm görmez 
gibi ; bilir bilgim bilmez gibi oldu. Özüm dü-
9ündüm. Zamanı Tanrı yapar. Kişi oğlu hep 
ölümlü doğmuştur. Öylece düıündüm. Gözden 
yaş gelerek ; ruhtan, gönülden feryad gelerek 
çok sıkıldım. Çok katı sıkılcbm. 

iki Şad, bütün küçük yeğenlerim. OğuU...r1m, 
beylerim. Milletim, gözü kap (ağlamaktan) fen& 
olacak diye sakındım. 

Yuğcu ve ağlayıcı (olarak) Kıtay, Tatabı, millet• 
(!eri) nin bap Udar Sengün geldi. Çin Kağandan 
lsiyi Liken geldi. Bir tümen ipek, altın, gümüı 
gereksiz (olduğu halde) getireli. Tibet Kağan'dan 
Bülen geldi. Batı'da gün batumclald Suğd, Acem,. 
Buhara, ulus milletten Neng Sengün ile Oğul Tarkan 
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geldi. On Ok'daa, otlum Türgiş Kağan'daa, Maka
raç damgacı (ile) Oğuz Bilge damgacı geldi. Kırgız; 
Kağan'clan, Tardt:ı lnançı Çur geldi. Bark yapıcı,. 
na.laf yaratıcı, tata yaza yazscı Çin Kağan çıpa'ı 
Çang Sengün geldi. 

Kül Tigin, koyun ydancla onyedide uçtu. Doku
:ınuacu ayın ylrmiyedisinde yut yaptırdık. Barluaar 
nakıtlaruu, yazılı taşını, maymun ydancla yedin
ci ayın yirmiyedisinde (21 Ağustos 732 tarihine: 
rastlıyor.) hep birden takdis ettik. Kiil Tigin kark 
yedi yaşında öldü • • • • • 

Bunca yazsyı yazan - (Ben) Kül Tigin atası -
(Ben) Yollug Tigin yazdım. (Tam) yirmi giill 
oturup . Bu tat• damga koyup · (Ben) Yollug Tigbl 
yazdım. 

vm. Asır 
Türkçesi ile 
Kül Tigin 

Kitabesi 

* 

Yukarıda bütün siı.tırlan ya
zılı bu kitabe'nin yarıdan fazla 
yazısı Bilge Kağan kitabesinin 
aynıdır. Her iki kitabede bulu
nan yazıların tekrara değer bir 
parçası da kendi asrının ve bu ' 
günün Türkçesiyle, şöyledir: 

Oze kök Tengri asra yagız yer 
Ustte mavi gök altta yağız yer 

kıluıdukda . ikin ara kişi oglı kıhıımıt 
yaratıldıkta ikisi arasında kişi oğlu yaratılmış. 
kişi oglında üze eçüm apam Bunun Kağan 
kişi oğlu üzerine atalanın Bumın Kağan 
İstemi Kağan cı.lurmış. (10) Olurıpan Türük 
istemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk 
Budunınğ ilin törüsiıı tuta birmiı iti bir 
milletinin ilini türesini tutu - vermiş, düzenle-
miş. Tört bulunğ kop yagı ermiş. Sü sülepen 
miş. Dört bucak hep di.ışman imiş. Çeri yürütı.ip
tört bulungdaki budumğ kop almış ( 1 1 )  kop baz 
dört bucaktaki milleti hep alrr.ış l:cp tabi' 
kılmış. Başlağığ yükündürmiş ( 1 2) tizliğiğ sökür 
kılınış. Başlıyı yükündürmüş, clizliyi çöktür
miş. nger.ü Kadırkan Yışl.:a tegi kirü Temir 
müş. llcri Kad11"gan Ormanına dcgin, gc:ri Demir 
Kapığ' ka tegi kondurmış. İkin ara idi -
Kapı' ya dcgin kondurmuş. İkisi arasında sahip-

oksız ( 13) Kök Türük an� a olurur ermiş. 
siz Kök • Türk'kr öylece oturur ımış. 
Bilge kağan ermiş. Alp kağan ermiş. Buy
Bilgili kağan imi�ler. Alp kağan· imişkr. Me'
rukı yeme bilge ermiş erinç. Alp ermiş erinç
murları yine bilge imış, Alp ımış. 
Begleri yeme budını yeme tüz ermiş. 
Beyleri yine, milleti yine doğru imiş. 

* 

ıo Olurmu,:  Tahta oturmuf. 
11 Almış : itaat albna almıı. 
ı2 '\'ükündürmüt : Bat eğdirmif. 
13 ldi-oksız : Sahipaiz, müatakil. 
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1958 de tim&ıi Moıoliatan'da ele geçen bu heykel 
batının, Gök-Türk kahramanı Kül Tigin'e ait olduğu 
;Jeri aürülmüttür. Bat, Ortaaaya Türk tipi Ye Türk 
bathklan baklanda kıymetli bir vesikadır. (Hayat 

Tarih Mecmuası) 

Görülüyor ki Gök-Türk kitabekrinde dil, gerek 

cümle yapısı, gerek birçok kelime ve fiilleriyle bugünkü 

Türkçe'nin temeline sahiptir. Türkçl"'nin fail - mef'. 
uller -fiil ( 14) sıralanışındaki asil ve tabii cümle mima

risi, Gök - Türk'ler çağındaki yazı dili'nin de esas mima

risidir. Kök gibi, yağız gibi ; yer, il, kişi oğlu, töre, 
almak, kılm•k, başlı, dizli, ileri, geri, alp, buyruk, 
bilge, bey, düz hatta budun gibi kelimeler, ya aynen, 

yahut (kök yerine gök, tüz yerine düz gibi) küçük 

farklarla Türkiye Türkçesi'nde yaşamaktadır. Kelime 

başlarında bugünkü d ve g harfleri yerine Gök • Türk
çe' de T ve K harflerinin bulunması, eski Türkçenin 
bazı harf yumuşamalarından önceki karakterini 
gösterir. 

Vermiş yerine birmiş denilmesi de, Gök-Türk
.çe'de V harfinin bulunmayışı dolayısıyle, bazı B !erin, 
-yerlerini henüz V harfine bırakmamış olmasındandır. 

Zamanın, hazan yumuşatarak, hazan sl"rtleştirerek 
işlediği kelimelerdeki bu ses ve mana farkları ile (bir-

H Özne, tümleç, yüklem. 
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kaç basit kaide içinde hulasa edilebilecek) kelime ve 
cümle yapıları bilindiği anda, Gök-Türk kitabeleri 
adeta yadırganmadan okunup anlaşılacak kadar, Tür
kiye Türkçesi'nin vasıflarına sahiptir. 

Diller üzerinde derin tesir uyandıran coğrafya ve 
hayat farkı ile, aradan geçen 12 asır göz önüne alınırsa 
Gök-Türk kitabelerindeki Türkçe'nin ne ölçüde sağ
lam- temeller üzerinde kurulduğu çok iyi anlaşılır. 

Gerek Türk Di!ı'ni meydana getiren, Türkçe ve Türk· 
çeleşmiş, çeşitli unsurlar (mesela, Türkçe'nin daha o 
asırlarda çinrc, hindce, Tibetçe, mogolca suğdca gibi 
dillerden aldığı ve Türkçeleştirdiği kelimeler) gerek 
Türk sosyal müesseseleri bakımından incelenmesi henüz 
tamam olmayan Gök-Türk kitabelerinin gelecek ted
kikleri, bu gibi mevzularda bizi, hiç şüphesiz, daha 
aydın bir bilgiye götürecektir. 

Aynı mevzularda, bugün dikkat edilmesi mümkün, 
faydalı ve lüzumlu noktalar da şunlardır : 

Gök - Türk Kitabeleri'n• 

Kitabelerde de kullanılan Türkçe'nin 0 
çağlar aydınlan tarafından 

Destan Lisanı işlenmit bir edebiyat dlll 
olduğu söylenmektedir. He

nüz bir tahminden ileri geçememiş bu görüşün, 
doğru, yanlış, kesin bilgi olması, bu mevzuda elde 
l"dilecek başka vesikalara bağlıdır. 

Ancak Gök-Türk Kitabeleri'nde asırlarca (şifahi 
olarak) işlenmiş, gelişmiş, o kadar ki bütün Türkler 
arasında ortak söyleyiş değeri kazanmış, milli bir 
destan lisinı bulunduğu, birinciden daha katiyetle 
söylenebilir. ( 1 5) 

Kitabelerin, mevzu bakımından, baştan sona bir 
savaş ve kahram- n '.ık tarihi halinde yazılması, bunun 
bir delilidir. Kitabelerle yazıya geçirilmiş destanlar 
arasındaki ortak söyleyişler;  uzak, yakın, ifade ben
zerlikleri, bu gerçeği destekliyor. Çok eski bir şifahi 
söyleyiş geleneği içinde işlenerek Anadolu'da Türk 
edebiyatının başladığı asırlarda olgunlaşan ve yazıya 
geçen Dede Korkut Hikayeleri ile Gök-Türk Ki
tabeleri arasındaki benzer cümleler de böyledir. 

Buraya bir mi�l olarak Kitabelcr'den ve Dede Kor
kut Hikayeleri'nden birkaç cümle alıp karşılaştınnak
ta, aydınlatıcı fayda vardır : 

ccSağdaki Şadapıt Beğler, soldaki Tarkıuılar, 
Buyruk Beğleri ! Otuz Tatar, Tokuz Oğuz Betleri, 
milleti ! Bu sözümü iyice işit 1 (Gök Türk Kitabe
leri, Kül Tigin Kitabesi, cenup tarafı.) 

ccSağda oturan sağ beğler, sol kolda otunm 
sol beğler, etikteki tnaklar, dibcle oturan bas 
beğler, kudu olsun devletinüz ! (Bam�ı Beyrek Hika

yesi, Muharrem Ergin neşri, S. 1 44) 

ccGörür gözüm görmez gibi, bilir bilgim bil
mez gibi oldu.» (Gök Türk Kitabeleri, Kül Tigin Ki
tabesi, şimal tarafı.) 

15 Bkz. Abdülkadir inan, Türk DHtanlanna 
Genel Bir Balat, Türk Dili Aratbrmalan yıllıp, 
1 954, s. 189. 
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«Meaiim görür gözlerüm görmez oldı. Tutar 
menüın ellerüm tutmaz oldı.» (Dede Korkut, Deli 
Dumrul Hikayesi, M. Ergin neşri, S. 178) 

Gök Türk Kitabeleri'nin Dede Korkut Hikayeleri'n
de ve islamiyetten sonraki diğer Türk destanlarında 
yaşayan cümleİeri daha fazladır. Nitekim Abdülkadir 
İnan da «Altay ve Kırgız destanlarında Orhun yazıt
larında geçen tasvir ve ifadeleri andıran bir çok parça
lara» rastlandığı görüşündedir. Altay ve Kırgız 
destanlarında rastlanan : 

ttAlplann kam suca aktı, kemikleri dağca 
yattı.» ; teY oksulları zengin yaptı, yaya gelenlere 
et verdi, çıplak gelenleri giyindirdi.» ( 1 6) gibi 
cümleler, önce, Gök-Türk Kitibeleri'ndeki şu cüm
lelerin yankılarıdır : 

ccVardığuı yerde iyiliğin o oldu : Kamn suca 
yüğü.rd, kemiğin tağca yattı.•• ; "Ölecek milled 
doğnılttıım. Yalın kavmi giyimli, yoksul kavmi 
bay luldım. Az milled çok kıldım.» 

Aynı cümlelere Dede Korkut lisanında : c<Aç sörsea 
toyur-pl, yalıncak görsen tonat-pl.•• gibi söy
leyişler halinde ç >k rastlanır. Bütün bu benzer Lümleler, 
Ortaasya Türkleri arasında bir zamanlar "dtinyayı 
dolaşan türküler gibi» yaygın destan şiirlerinin hem 
aydınlar lisanına hem halk SÖyleyişine, vazgeçilmez ve 
unutulmaz derecede zevkli, köklü cümleler, deyimler, 
işlediğinin dikkate değer örnekleridir. 

Aynı örnekler, bizim Miladdan sonra VIII.  asırdaki 
Abideleri görüp, bu abidelerdeki yazıları okuyup, eski 
Türk edebiyatında yazılı edebiyat devri dediğimiz 
.zamana ait eserlerin de, yine bir destan atmosferi içinde 
ve bir destan devri edebiyatı iıalinde yazıldığını 
gösterir. Esasen, Gök-Türk Kitabeleri'ndeki içli dışlı, 
ıayısız savaş vak'alarını okuyanların, kendilerini bir 
destan okumanın duygusundan uzak tutmaları müm
kün değildir. 

Kitabelerde fazilet kabul edilen ve 
Faziletler övülen, insan ve millet meziyetleri 

a.lplık. erlik. bilgelik ve tüzlük 
)"ani doğnıluk'tur. Ortaasya tarihinde daha Alp Er 
Tunp'dan başlayarak, yalnız cesur, kahraman savaş
çıların değil, bizzat ve aynı vasıftaki büyük hükümdar
ların da alp unvanı aldıkları ve bu unvanla ebedileş
tikleri görülür. 

Alp Er Tunga'nın adını meydana getiren her üç 
kelime de cesurluk, erlik ifade eden sözlerdir. Bunlardan 
alp ve er sözleri, Türk dilinde tarih boyunca yaşa
mıştır. Tonga (tonğa) kelimesi ise, eski Ttirkçe'de «fil
leri öldürebilı-cek kadar yırtıcı bir cins kaplan», «ba
bur - böbür» m-\mhındadır. Eski Türk topluluğunda 
ıdphk, askeri bir asalet zümresinin de adı olmuştur. 
{16) Malu:girt kahramanı Alparslan 'dan sonra 
alp kelim-:sinin bilhassa Anadolu'nun fethi tarihinde 
çok yayıldığı, Bizans'la m'..icadele eden Anadolu Sel-

ıe Bakınız: Prof. M. Fuad Köprülü, Alp ve 
Alplar Devri, lalim MedenİJ'•tİ Tarihi. Ankara, 
1963, s. 341 .  

Gök-Türkler dnrinden kalma bir l&hid 

çu.klalan ile Anadolu ve Balkanlar coğrafyasında 
imparatorluk kurmaya başlayan Osmanlılar'ın ilk 
asırlannda (Türk tarihinde Alpler Devri denebilecek 
kadar çok) alplerin ; alp saad'ler gibi, lslam imanını 
yayma yolunda savaşan kahramanların, alp ereald 
gibi, savaşçı dervişlerin büyük rolleri olmuştur • 

Anadolu'nun fethi tarihinde vazife görmüş, Ka
bak Alp, Sarkak Alp, Kaya Alp gibi tarihi - efsane
vi alp adları vardır. (17) Sultan Osmaa'ın babası 
Ertu.truJ Gaazi'nin yanında, eski kaynakların Ertu.i
ru.l'un babası ve amcası sandıkları Gündüz Alp, Gök 
Alp gibi şöhretli alpler bulunduğu muhakkaktır. (18) 

lşte Gök-Türk Kitabeleri'nde ısrarla belirtilen fa. 
ziletlerden biri, bu alpbk'dır. Kitabelerde dedderinden 
b-ıhseden Bilge Kağan'ın : "Onlar Bilge Kağan imiş; 
alp kağan imiş. Buyruklan bilge imiş, alp imiş. Beğleri 
yine, milleti yine doğru İmiş.>> derken bilgelik ve doğ
ruluk yanında, alp'lığı büyük fazilet göstermesi bun
dandır. O kadar ki, kahraman Kül Tigin'in, üzerine 
binip savaşlar kazandığı bir ak ata bile Alp Şal9 
diye, b•.ı kahramanlık ünvanı verilmiştir. 

Kitabelerde alplık faziletinin yanında erlik kadar 
bllsellğin de büyük değeri tekrarlanır : Kitabelerde 
Çinliler'in hiylesine kananlardan «bilgi bilmez kişile..,. 
diye bahs olunur. Gök-Türk devletini kuran ve yük
selten ilk hakanların 4Cbilse kağ->> oldukları aöy• 
lenir. Onların yerine 4Cbilslsbı kat-Jar» geçtiği 
için Türk milletinin kendi ilini elden çıkardığı belir
tilir. 

11 Prof. Mükrimin Halil Yınanç, E.rtuğrul Cizl. 
T. 1. An., S. 330 - 334. 

18 Nihad Sami Banarb, Da•tin-ı T evirih-i Mü· 
luk·i Al-i O•man, l•t. 1939, S. 67, 68, 76. 
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Kitabe diktiren hükümdar, asıl adı Megrea olduğu 
halde, Bilse Jtataa adını almıttır, Bu hükümdlnn 
anne.-.inin adı da ıı..,.. Kataa'dur. Bu tanhte bterlf 
Kutluk Haa'dan başhyarak dört Türk hülr.ümdlnna 
yardım eden büyük Türk vezirinin adı da Bilse T-
yakuk'dur. (Kendi bahsine bakınız.) 

Erkeklerin bu alplık, erlik, bilgelik faziletleri ya• 
nında. kadınların da bilgeli�i göze çarpmak.la beraber, 
kitabelerde kadın fazileti rı'.ıh gibi, melek gibi oluşla 
gösterilir. Bilge Kağan, annesinden «umay gibi annem» 
diye derin övünçle bahseder. 

Kavim Adları 
ve 

Kargaşalıklar 

Gök-Türk kit.'ıbderinde 
durm:ıksızın sayılan kavim 
adlarının çokluğu ve bun
lar arasında yine durmak
sızın yapılan iç savaşlar 
Ortaasya Türk tarihi, bil

hassa medeniyet tirihi bakımından çok mühimdir. 
Tokuz Oğus'lar, Kıtay'lar, Kırpz'lar, Yir Bayırku'
lar, Oç Kunkan'lar, Karluk'lar, Tatabı'lar, Tür
gi9, Otuz Tatar, Ediz, Az kavimleri ve başkaları; 
Gök-Turk kitabelerinin diliyle; gi.indoğusundan gün
batısına ; gün ortasından gece ortasına k<>dar uzanan, 
çok geni� topraklarda sık sık baş kaldıran kavimlcr
dc:ndir. Bu kavim!crin, onları bir bayrak altına topla
yan hakim Türk devletini, durmaksızın sefer açıp, iç 
savaşları yapmaya mecbur bırakmaları, hiç şüphesiz, 
Türk milletinin bir parçacık olsun bir dinlenme devri 
yaşayıp büyük medeni hamleler yapmasına mani ol
muştur. 

Kitabelerde İlterit Kutluk Han'ın bir devlet 
kurabilmek için 47, Kapağıın Han'ın aynı maksatla 
25 sefer açtıkları söylenmektedir. Bilge Han ise yalnız 
Çin'e karşı 12 sefer açıruş, kardeşi Kül Tigin'le birlikte 

TÜRK EDEBIYA Ti TARiHi 

Wr )'iLia bet saYaf yaptığını aöylemck r.orunda kal
DUftır. 

IC.itlbelerde "Dokuz Oğuz milleti, kendi milletim 
idi. Gök ve yer bulandığı için düşman oldu.» gibi 
hazin şikayetler çok manalıdır. Yine kitabelere göre 
itti! Tigin'in ömrü, türlü atlar üstünde, hep bu korkunç 
iç savaşları, bu devamlı ihtilalleri bastırma yo!unda 
geçmiştir, 

Ortalama hesapla 50 yıl içinde 70 den fa.:la sefer 
açmak ve hazan bir senede beş defa harbetır.<"k gibi, 
herşeyden çok, üzerinde yaşanılan coğrafyanın hazır
ladığı amansız biı- kaderle savaşmak, basit hadise 
değildir . 

Bütün bunlar Asya topraklarında Türkler'in zaman 
zaman ve niçin çok sert ve disiplinli idareler kunnalt 
zorunda kaldıklarını ; imparatorluk kurduk.lan çağlarda 
bilhassa iç inzibatı sağlamak için neden zorluk çekip, 
türlü çareler bulduklarını gösterir. 

Aynı hadiseler, atalarımızın, aynı topraklarda asır
lar, hatta çağlar boyunca hakim devlet kurduktan 
halde ilim, fikir ve san'at alanında niçin, mesela ; eski 
Yunan, eski Roma ve benzeri medeniyetlerde görülen 
e�erler gibi ebedi eserler bırakamadıklarını derin rik
katle: düşündürür. 

Türkler'in bilgiye ve bilgeliğe o kadar kı)met 
verdikleri, yalnız Gök-Türk kitabelerinde yer yer çok 
yüksek bir ifade seviyesine ulaşdıkları halde, niçin ilim 
ve edebiyat sahasında daha büyük abideler kurama
dıklarını, hatta cümle mimaı hi o kadar kuvvetli, fiil
leri öylesine zengin, kafiyderi o kadar güzel ve cinaslı ; 
maden isimleri, zirfıate aid, kahramanlığa aid kendi 
kelimeleri o kadar koklü ve milli olduğu halde, eski 
Türkçe'nin neden daha zengin bir ilim, felsefe ve sanat 
Ji,.;';fH derec·esinc ul .. şamadığı gibi sorular üzerinde 

Kül Tigin'in yurdcla emniyet Ye bütünlük sağlamak için, defalarca atmak zoru!llia kaldıiı, eaki Türk yur• 
duncla bir dağ, göl ye ırmak kompozisyonu: Teles Gölü ye Çolııman munsabı. 
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dururken ; geniş ve sert iklimli topraklan, disiplini 
güçleştiren Asya coğrafyasının bu kaderini unutmamak 
gerekir. Bütün bu güçlüklere rağmen yaratılan eski 
Türk sanat eserlerini ziyan eden sebepleri yalnız eski 
Türkler'in çadır meclealyed'nde, kumaştan yapı
larında ve Ortaasya coğrafyasının abideler eriten sert 
ve rutubetli ikliminde değil, biraz da bu tarihi kaderde 
aramak lazım gelir. ( 19) 

ıe Gök - Türkler Deni'ndelü Türk aanat Ye 
medeniyetinin bu dütünceleri haklı çıkaran iiatiin• 
lüiü, hiza tarih kaynaklanna seçmittir. Kaynak
larda yazıla bilıriler aruında bilhaNa fU aabrlann 
ehemmiyeti Yardır: 

M. S. 568 de Bizana imparatoru il. Juatinoe, 
hem Türk kaianının elçilerine kartıhk olmak, hem 
de Çin İpek yolu ticaretiyle ilırili problemleri hallet
mek için Gök - Türkler'in yanına Zemarchoa'un bat· 
kanhianda bir aefaret heyeti yollamıtbr. 

Zemarchoa'un raporunda Gök • Türkler'in aoayal 
hayab, medeni hayab, nihayet Gök - Türk aanab 
hakkında mühim bilıriler Yardır. lttıe bu rapora 
söre: 

Gök - Türk Hükümdan latemi Kağan, Bizans 
elçiaini Önce Ak Dağ y&hut Altan Oağ'daki muht .. em 
çadannda kabul elmittir. Kaian, icabında bir at 
tarafından �ekameie amade, iki tekerlekli bir taht 
üzerinde oturuyordu. Çadır, türlü renklerde ipek 
kumatlarla aüalenmit bulunuyordu. 

Albn Dai' da kabul töreni İçin ayn. oturmak için 
ayn, yemek yemek için ayn çadırlar Yarda. Çadır
lann hepainiu de içi renk renk İpek kumatlarla 
aüalüydü. 

Erteai sabah Bizana .eılçiai batka bir çadıra gö
türüldü. T oplanb orada yapıldı. Gök - Türk kafanı 
burada halia albndan yapılmıt bir aedir üzerinde 
oturuyordu. Çadınn içinde çepçeYre albn Yazolar, 
kulplu Yazolar Yarda. Erteaİ SÜnÜ daha batka bir 
çadırda kabul edildiler. 

Bu çadann içinde albnla kaplanmıt dört ahtaP 
aütun bulunuyor; (büyük çadır, bu aütunlann hazır· 
1adıiı ırenitlik içinde süze! Ye heybetli ırörünüyordu.) 
Hükümdann yine albnla itlenmit üçüncü bir sediri, 
bu sefer dört altın taYua üstünde, yükaekte duru· 
yordu. Çadınn ön tarafında boydan boya birçok 
arabalar uralanmıtb. Bunlann tekerleklerinde Ye 
çubuklannın nakıılanmaunda pek çok ırümüı kul
lamlmıftı. Aynca dört ayaklı hayYan heykelleri 
Yardı ki, Bizana elçiainin raporuna gör� bunlar AY• 
rupahlann yaptıklanndan ulaa ıreri deiildi. Aynca: 

"630 da Hindi.tan'• siden methur Çin'li Huanı • 
Çanır (da) bize Türk kaianı ile maiyyetinin kıyafet· 
)erini Ye orduaunun siize.l bir taavirin; bırakmıttır: 
Türkler nihayet.iz derecede çok at .&hibidirler. 
Han'an yetil atlaatan bir kaftana Yardı Ye aaçlan 
tamamen görünüyordu. Yalnız alnı 011 ayak uzun· 
luiunda bir İpek parçaaıyle sanlmıt olup bunun 
bir kıamı arkaya sarkıyordu. Etrafı, ipek kaftanla 
Ye aaçlan örsülü, ikiyiize yakan kibar insanla çeY• 
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Gerçi Gök· Türkler devri, Ortaasya Türk tarihi
nin çok kanşık bir devridir. O kadar ki, Kül Tigin 
Kitabesinin başında Bilge Kağan dilinden bir müjde 
gibi söylenen «Bütün bu çevre içindeki millet hep bana 
uymuştur.» haberi bile uzun ömürlü olmamış ve bunca 
emek pahasına kurulan Gök-Türk birliği, bu müjde
den 12 sene sonra Tokaa Opa • O. Uypr kavim· 
!erinin isya�yle çökmtif, tarihe karışmıştır. 

Böylelikle, her devri böylesine bir ihtilal çağı olma· 
makla beraber, Türk tarihinin Gök · Türk kitabelerinde 
belirtilen kaderi, yine de bütün Ortaasya Türk tarihi 
için ibretle düşünülecek çizgiler içindedir. 

Gök· Türk kitabelerinde rastlanan merkezi bir 
milli yurd anlayışı ;  «Ötüken Ormanı il tutulacak yer
dir.» «Ötüken yerde oturup kervan ve kaafile gönde
rirsen sıkıntın yok olur.» «Ötüken Ormanı'nda oturur
san ebedi il tutarak oturacaksın.» gibi sözlerle bütün 
Türk kavimlerini bir anavataa çevresinde toplamak 
arzuları da aynı ıztıraba karşı söylenen çarelerdir. 
Bu sözlerde Türkler'in «ebedi il tutma» ideali «İl tut
ma» deyimleri dikkati çekmektedir. (Ötükea için 
bak :  S. 1 51, Not. 1 )  

Eğer Gök· Türk hakanlarının Türk milletlerini 
bir bütün halinde gönnek idealleri ; bu kavimleri, 
birbirlerine karşı «ateş · su kılmamak» emelleri kolay 
gerçekleşseydi, Orta Asya Türk medeniyetinin bize 
bırakılacak daha zengin eserleri olması tabii idi. (20) 

tık Türk 
Yazarları 

* 

Bugünkü bilgimize göre, bize 
yazılı eser bıraktıkları bilinen ilk 
Türk yazarları Gök· Türk kitl· 
b<-lerirıi yazanlardır. Türkçe'nin 
Gök-Türk kitabelerindeki seviyeye 

ulaşması için daha önce yazı yazmış ve bu yazarları 
yetiştirmiş, daha eski y'tzarlann adını bilmiyoruz. 

rilmiıti. Aakerleri atlara binmit olup kürk Ye ince 
yün kumaı ıriyiyorlardı; uzun mızraklar Ye .. ncak· 
lar tatıyorlardı. Hepsinin aai tarafında yaylan 
Yardı. Aakerlerin dizisi o kadar uzakta idi ki ıröa, 
bu dizinin aonur.au ırönmiyordu . ., 

Bu meTZularda daha ıenit bilsi için bakanız: 

1 )  Jozef Strzygowaki, Türkler ve Ortaaaya 
Sanatı Me9 eleai Türkiyat Mecmuaaı, c. ili. S. l • 

80. 2 )  Dr. Faruk Sümer, Orhun Abideleri, Türk 
Yurdu M. Sayı: 239, 1 954. 3 )  Prof. M. Fuad Knp· 
rülü, Türk Edebiyatı Tarihi, lst. 1 928, S. 19.  

20 Gök . Türk kitabeleri'nde rastlanan iki mÜ· 
him ibare daha, bu bakımdan dikkati çekmektedir. 
Bunlardan biri Kül Tiırin Abideai'ndeki cümledir: 
" 'Tü rgİf Kağan t ü r ü k i m, budunım e rti : Türgİf 
Kağanı, türüklerimden, milletimden idi. (Bakmaz: 
Kül Tigin Kitabesi metni.) 

ikinci cümle, Bilıe Kaian anıtının cenul cep· 
heainde, birinciye benzer tek.ilde Ye 9öyle ifade edil· 
mittir: 
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Hangi eserlerin, meseli hangi dikili ve yazılı taşların 
onlar, yani kimler tarafından yazıldığı da malUın 
değildir. 

Adı bilinen ilk yazarların, büyük devlet adamı 
yahud hükümdar ailesinden insanlar olarak, yüksek 
aınıfa mensup olduklan biliniyor. Çünkü bunlardan 
Bilge Tonyukuk, büyük bir Türk veziri, Yollug Ti
gin ise, isıniuden de anlaşıldığı gibi, bir tigin yani bir 
«prens»dir. 

Adı bilinen ilk Türk ya
Bilge Tonyukuk zan ve ilk Türk tarihçisi 

Bilge Tonyukuk'dur. 
Tonyukuk, İlteriş Kutlug Han, Kapağan Han, 

Bögü Han ve Bilge Kağan gibi dört Türk hükümdarına 
baş vezirlik yapmış ; bazı savaşlara baş kumandan 
ııfatıyle katılarak bu savaşların kazanılm:ısında büyük 
vazife görmüşdür. 

Kendi adına diktirdiği abideye bizzat yazdıklarına 
göre, Tonyukuli., Çin'de doğmuş ve Çin esaretinden 
llteriş Kutluğ Han'la birlikte kurtularak Türkler'in 
birinci istiklal savaşını, bu hakanla birlikte, idare et
miştir. ilk zamanlarda ataklığı ve cesaretiyle son zaman
larda ise tecrübesi ve bilgisi ile devletine ve milletine 
faydalı olmuştur. lyi politika bilen , halk ruhunu kavra
mış ; Çinliler gibi dış düşmanların ve her an isyan ih
timalleri mevcud, çok sayıda Türk kavimlerinin idare
ıinde buyuk mcalık gösteren bu aydın Türk vezirinin 
bliti.in Gök-Türk tarihinde üstün bir yeri vardır. 

Bilge Tonyul.uk, kendi ismiyle ebedileşen kitabe
sini, ölümünden az önce, hatırat tarzında yazarak, 
M. S. 720 - 725 yılları arasında dikmiştir. Bu abide, 
Moğolistan'ın Bayın Çoktu mevkiindedir. 

Belki de çeşitli halk kütleierine hitab ettiği için, sade 
ve sanatsız bir dille yazdığı kitabede Tonyukuk, mühim 
olarak şunları söykmektedir : 

"Ben, Bilge Tonyukuk, Çin'de doğdum. O 
zaman Türk milleti Çin'e tibi idi. Tanrı şöyle 
demişti : <<Han verdim. Hanını koyup teslim 
oldun.>> Fakat dağda taşta kalmış olanlar top
lanıp yediyüz oldu. Yediyüz kişiyi idire eden 
9ad, toplanın dedi. Toplayan bendim. Onu 
kağan mı yapayım? dedim. Düşündüm : Kişi 

il tutdım Otuz artukı bir . . . . . türükime 
budundıma yegin ança kaı:ga=ıu birtim : il tuttum. 
Otuzbir sene türüklerime, milletime (onlann) iyi· 
liii için kazandım . ., 

İtte bu cümlelerdeki türüklerim rôzü, üzerinde 
durı•labilecck bir üslubda kullanılmıtbr. Türk bü
yükleri niçin böyle aöylüyorlar? Acaba Türk yani 
türük aözü, töreye uyan, d .. vJ,.te tibi olan; kanun, 
emir dinleyen boy veya boylar mı demektir? 

Gök • Türkler devrinin atırı ihtilalciliği içinde 
hu kelimenin böyle emniyet verici, birlettirici, iltifat 
sayılacak bir manası mı var? Gök . Türk hükümdar· 
lannın Türk kavimlerini ate,-su kılmamak azimleri 
içinde bu nokta yani bu ifade aadece Gök • Türkler 
manaaında olamaz. Herhalde Türk adının manaN 
dütünülürken dikkat edilmesi cereken mühim Lir 
sizci de hudur. 
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arık bopyı, semiz bopys ıraktan bilmek dile
se hangisi semiz boğa, arık boğa bilemez
mİf. Tanrı bilgi verdiği için oa.u kağ- yaP
tuıı. Bilgide eıi, ferefte eti bendim. 

Oğuz'daa haberci geldi. Sözü töyleydl: <cAzlık 
Türk milleri harekete gelmiş.Kağanı kahramaa.
mı9 ; veziri bilge imİf· O iki kişi var olursa Çiıı
li'yl öldürecek, Kıtay'ı öldürecek; beııl, Oğuz'u 
da öldürecek ; siz Çlıı'liler cenuptan, siz Kıtay'lar 
doğudan taarruz edin ben timalden yürü)'eyim. 

O sözü işitince gece uyuyasım gelmedi. Gün
düz oturasun gelmedi. Kağanıma arz ettim.: 
Çiıı, Oğuz, Kıtııay kavuşup gelirse tehlikede kala
cağız. Birşey yufka ikeıı toplamak kolay imİf ı 
ince ikeu kırmak kolay. Yufka, kaha. oluna 
toplamak, ince )'Oğua. olursa kırmak güç imi9. 
Kağanını gönlünce idire et dedi. Ötüken Ormanı'
- doğru çeri sürdüm. Oğuzlar geldi. Savaştık. 
Tanrı yarlıkadı. Dağıttık. Bilge Tonyukuk Türk 
mllletini Ötüken yerine getirmiş, konmuş diye 
işitip cenubdaki, şimaldeki batıdaki halk geldi. 

* 
Çlıı Kağanı düşnıalllllUZdı. Oa. Ok Kağam 

düşmanımızdı. Güçlü Kırgız K ağam da düşma
mnıızdı. B\O üç kağan damşıp Altın Orman üze. 
rinde kavuşalım demişler. Türgiş K ağanı da 
şöyle demiş : benim ınilletim de orada olacaktır, 
demiş. Düşündüm : İlk önce Kırgızlar'• kartı 
çıkarız dedim. Kağamnıa arz ettim. Çeri yürüt
tüm. Atlandırdım. Hem gündüz hem gece hızla 
gittik. K ırgızlar'ı ansızın bastık. Savaştık. Kargı
dan geçirdik. K ağana K ırgız milleti teslim oldu. 
Baş eğdi. Döndük. 

* 
Türgiş Kağanı'ndan haberci geldi. Sözü şöyle : 

Doğu kağamna çeri yürütelim. Kağan'ı kahraman
mış. Veziri bilge imiş. Kaçımrsak bizi öldüre
cek, demiş. Türgiş Kağan'ı sefere çıkmış. On 
Ok Kağan'• sdere çıkmış. Çin çerisi de var imiş. 
Kağannn : ((Ben eve dogru ineyim» dedi. Katua. 
yok olmuştu. «Onu yuğlatayım» ; «sen orduyu 
ilet.,, dedi. 

* 
Bir esir getirdiler. Sözü şöyle : Yarış Ovası'a.-

da on tümen çeri toplandı. Beğler : Dönelim 
güçsüzün kendini saklaması yeğdir, dediler. 
Ben, Bilge Tonyukuk : Altın Ornıam aşarak 
geldik. İrtiş Irmağı'nı geçerek geldik. Gelenler 
kahraman dediler. Fakat bizi duymadılar. 
Tanrı, Umay, kutlu yer ve su melekleri onlara 
gaflet verdi. Neye kaçacağız? Çok diye neye kor
kacağız ? Azız diye neye basılahm? Atılalım. 
dedim. Atıldık, dağıttık. Ertesi gün çok geldiler. 
Ateş gibi kızıp geldiler. Tanrı yarbkadığı için 
çok diye biz korkmadık. Savaştık. Dağıttık. Ka
ğanı'm tuttuk. O gece halkıma. hepsine haber 
gönderdik. O haberi işitip On Ok beğleri, halkı 
hep geldi. Baş eğdi. 

* 
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lıterit Kağan, bilgeliği ve kahramanhğı 
dolayısıyle Çiııliler'le onyedi dela -V&fdı. Kı
taylar'la yedi defa savafdı. Oğuzlar'la bet dela 
savaşdı. O zaman vezir de bendim. Baş kuman
dan da bendim. llteriş Kağan'a (Kapağan Kağan' -
a) Türk Bögü Kağan'a, Türk Bilge Kağan'a (Ve
zirlik ettim.) 

Tanrı yarhkadığı için Türk milleti içinde 
eiLihlı düşmanı gezdirmedim. Damgah atı 
koıturmadım. İlteriş Kağan çalışmasaydı ; ona 
uyarak ben kendim çalışmasaydım, il de millet 
de yok olacaktı. Çalıştığı, çalıştığım için il, il 
oldu. Millet de millet oldu. Kendim artık kocadım 
• • • • •  Şimdi Türk Bilge Kağan, Türk müstakil 
milletini, Oğuz milletini iyi idare ederek tah
tında nturuyor. 

Bugıinkü Türkçe'ye hemen yarı yarıya kıs:!ltılarak 
çevrilmiş bu Tonyukı:k kitabesi, vak'a olarak, aynı 
tarihi anlatır. Büyük vezir, yazısında, hükümdarlarını 
lüzumsuz yere öğerek bu yolda aşırı medhiyeler sıra
lamak gibi, cirldiyet dışı ve bir Türk vezirine yakış
mayan sözler söylememiştir. Onların kadrini bilmiş ;  
hizmetlerini söylemiş, bu arada bilhassa kendisinin, 
kağanlardan aslaa geri kalmayan hizmetlerini saym·ş
tır. Yazısında bilgeliğe büyük değer veren Tonyukuk, 
bütün zaferlerinde bizzat kendi bilgeliğinden büyük 
yardım görmüştür. Tonyukuk Kitabesi'nde göze çarpan 
en acı nokta, yine Türk kavimlerinin birbirini kırmak 
yolunda gayretleri ve daha mühim olarak bu mevzuda 
Çinliler'le iş birliği yapmalarıdır. \ Tonyukuk, bütün bunları ağırbaşlı bir l isanla anlat
mış, ancak büyük milli ıztıraplar karşısında "Gece ı 
uyuyasım gelmedi. Gündüz oturasım gelmedi .>> gibi 
sözlerle duygusunu ifade etmiştir. Sözlerinin halk 
içinde tesirini arttırmak için, sık sık atasözleri kullan
ması, belki de halk diliyle yazılan kitabenin yine halk 
üslubuna uygun, tabii lisiinındandır. (21)  

Bilge Tonyukuk, edebiyatımızda yalnız adı bili
nen ilk yazar değil, aynı zam-ında ilk hatırat yazan 
ve ilk tarlh miielllfi'dir. Taş üzerine yazıldığı için 
kısa fakat kesin cümlelerle ve kısa tutularak yazılmış 
bu tarih, nice büyük tarihlerin aydııı.latamayacağı 
ölçüde kuvvetli çizgilerle, çok şeyler söylemektedir. 

Yollug Tigin 

* 

Yalnız bilgili, tecrübeli 
bir yazar değil, aynı za
manda sanatkar bir edib 
olarak, Ortaasya Türkçc-
si'nin bize kadar ulaşan 

ilk edebi eserını yazan ş:ıhsıyet, Yollug Tigin'dir. 
Yer yer kuvvetli bir hitabet diliyle ; yer yer realist bir 
tarihçi fülubuyle ; yer yer lirik söylcvişll."rle ; Türk
çe'nin o çağlardaki en güzel se> unsurlarıyle !öylediği 
eseri, VIII.  asır Türkçesi için hakiki bir başarıdır. O 

21 T onyukuk Kitabe•i'nin aah Ye tam tercü
meai için bakınız: Hüaeyin Namık Orkun, Eaki Türk 
Yazıtları, 1, S. 1 00, ve: Ataız, Türk Edebiyatı Tarihi, 
lst. 1 940, S. 40. 
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Bir Gök-Türk ati .... 

kadar ki, Yollug Tigin'in dil i, eğer bu Türkçe daha 
geniş ölçüde edl."bi, fikri eserler verlT'.e fırsatını bulsay
dı, daha o çağlarda büyük bir fikir \·e sanat dilı olabi. 
tirdi, his•ini verir. Gerek Kül Tigin, gerek Bılge Kağan 
Kitabeleri'nde sayılan, sayısız iç ' e  dış savaşların, Tüı k 
dilinin zenginleşmesi ; ilim ve fikir hayatının gelişip 
kökleşmesi bakımından nasıl bir talihsizlik olduğunu 
düşündürür. 

Ynllug Tigin hemen bütlın e�erini kağanının ağzın
dan, onun Türk kavimlerine hitabesi şeklinde yaznuş
tır. lfadesinde eski Türkler arasında an'anele�miş ve 
zamanla güç kazanmış bir hitabet dili, şifahi bir hita
bet edebiyatı bulunduğunu gösterir. 

(Ortaasya Türk tarihi'nin, çağlar boyu, bir iç ve 
dış sava!jlar tarihi olması dolayısıyle, orduları peşinden 
�i\rıikleyecek ; onları zafrre ve ölüm tehlikesine koştu
racak tılsıınlı sözl(>r söyleyl."cck kudrette hatibler ve bu 
kudrette ordu kumandanları yetiştir mesi çok tabii
dir. Bu bakımd:ın eski ve şifahi Turk edebiyatı, nevi
leri arasında Hitabet edebiyfı.tı'nın rııühim bi r yer 
tuttuğu söylenebilir. 

Oğuz Kağan Destanı'nda, Oğuz'un halkına man
zum hitabesi de böyle bir geleneğin delilidir. Çok 
kısa, veciz fakat çok kuvvetli ctimlelerle söylenmiş 
bu hitabe, bizzat Oğuz Han tarafından söylenmiş 
olm1sa bile, Oğuz'un ve onun şahsıyetinde daha nice 
hakanlapn halka böyle hitabelerde bulunduklarından 
bir örnektir. Halk an'anesinin, sözün en kıymetli asır
larında, büyük hükümdarlarını, aynı zamanda kitle
leri p<"Şindl."n sürükleyecek talakatle konuşan birer ha
tib olarak takdis ettiği, böyle mısraların düşündürdüğü 
muhim hakikatlerdir.) (22) 

Yollug Tigin'in eseri bu hitabet an'anesinin yazıya 
aksetmiş, pek canlı örneğidir. Bu hitabenin bir kısıın 
cümleleri, büyük ihtimalle, bizzat Bilge Kağan taraf:n· 
dan söylenmiş nutukların, Yollug Tigin eliyle yazıya 
alınmış parçaları sayılabilir. Hitabede ağır başlı, vata
nını seven, milletini bir bütün halinde yıkılmaz kuvvet 

22 Oğuz Kağan'ın beğlere Ye halka hitabeıi 
i�in bakını&: Oju& Kaian Deıtanı, S. 18, 20. 
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görm-=k isteyen bir hakanın bu görüşü aşikardır. Gerçi 
başka kavimlerin kağanları da aynı birliği, kendi dev
letleri etrafında toplanmış görmek ülküsünde olabilir
ler. Ancak öteki kağanların Çinliler'le, Moğollar'la 
işbirliği yapmalarına mukaabil, Gök-Türkler'in dahili 
savaşlarda düşman yardımı görmekten nefret etmeleri, 
onların lehinde bir fazilettir. 

Böyle bir birleşmeden doğacak kuvveti övmeğe lü
zum görmeyecek kadar ağırbaşlı hükümdarın, Türk 
.kavimlerinin, mağlubiyetlere, parçalanmalara, hatta 
csaretlere sebep olan geçimsiz, ihtilalci ve yanılmış 
taraflarc , . ı  söylerken, beğleri ve milleti ağır lisanla 
tenkid e:ıişi çok mühimdir. Dünya tarihinde milli ve 
idari geriliklerin bir hükümuar ağzından, bütün millete 
bu kadar örtüsüzce söylendiğini gösteren, başka örnek
ler bulmak kolay değildir. 

Bir hükümdarın, bütün bir millete : ccEy Türk 
milled ! Pişman ol!» diye bu kadar cesaretle ve böy
lesine yurdseverlikle haykırışı, öyle sözlerdir ki, Türk 
tarihinden kalan tek söz bu cümle dahi olsa, s:.>yleyen 
hükümdarın büyük bir milletin hükümdarı olduğunu 
göstermeğe kafidir. 

Kendi atalarının bilgisiz ve fena idareleri yüzünden 
uğranıları felaketleri söylerken, Bilge Kağan, ltahr<ı.ır.an
lı.ldarı ve zaferleri anlatırken kullandığı lisan ölçüsün
de açık ve pervaMz konuşmuştur. Hakan, kahramanlı
ğı ve zaferleriyle hükümdar ailesi için haklı övünç 
vesilesi olan .Kül Tigin'in medhiyesini bile uzatmaya 
lüzum görmemiş ve milletine «H � onun nasıl döğüş
tüğünü bilirsiniz !» diyerek hükümdar ailesi için en 
haklı bir iftihar mevzı'.ıunu bile çok kısa SÖylemiştir. 

Bütün bu kuvvetli ve ölçülü söyleyişleri, sanatlı 
üslı'.ıbuyle yazıya geçiren YolJug Tigin'in hayatı hakkın
da yeter bilgimiz yoktur. Ya �ar, kendisini kahraman 
Kül Tigin'in atısı diye tanıtır. Bu atı sözü Gök - Türk 
yazılarını deşifre edenler arasında birtakım yorumlara 
sebep olmuş, Yollug Tigin'in tigin ünvanı da dikkate 
alınarak, kelimenin kız kardet oğlu veya Lila 
manasında olabileceği yorumlanmıştır. Ancak, eski 
Türklerin şehzadelere, hazan hükümdarlara hocalık 
yapan, yaşlı ve tecrübeli bilginlere ata dedikleri bilinir. 

Türkler, hocalık mesleğini mukaddes bildiklerinden, 
hocalarına ince vokallerle seslendirilmiş, cılız isimler 
vermemişlerdir. Onları, ata, koca, hoca gibi hem hey
bet, hem kudsiyet ifade eden adlarla kutlamışlardır. 

Nitekim, Oğuz Destanı'nda hükümdara öğüt veren 
Ulut Türk'ün bu destanın İslami şeklinde adı Irkd 
Ata'dır. Dede Korkud Hikayelerı'ne adını bırakan, 
tarihi ve destani, mukaddes Oğuz bilgini, ccOtaz'un 
tamam bilicisfo Ded<" Korkut da çok yerde Atam 
Korkut ve Korkut Ata ünvanıyle anılır. (23) (Taf
silat için, kendi bahsine bakınız.) 

Diğer taraftan Türkler .i:slamiyetten sonra kendileri
ne lslam imanını , İslam tasavvufunu tanıtan, bilgin
lere de hoca ve ata demişlerdır. Meşhur Hoca Ahmed 

2·1 Ortaaaya Türkleri, öteden beri kutlu inıan 
'bildikleri hekimlere de Ata ıagun diyorlardı. Balu
n1Z: Divanü Lucati't-Türk, ı. S. 337. 

TORJC EDEBIY A Ti T ARfHt 
Yesevl ile onun tanınmış halifesi Hakim Süleyman 
Ata böyle büyüklerdendir. Hatta ilk defa Selçuklular 
Devri'nde vezir Nizamü'l- Mülk'e verilen Ata-beg 
ünvanı ile bu devrin Ata-beg'ler teşkilatı, aynı Unva
nın devamından başka birşey değildir. (24) 

işte Gök-Türk kitabeleri'nde Kiil Tlsfn atısı 
diye tanıtılan Yollug Tigin'in atı ünvanı da, küçük bir 
söyleyiş farkıyle, bu tarihi - an'anevi Ata kelimesidir. 

İlk defa Rus alimi N. N. Kozmin tarafından aydın
latılan bu görüş, Türk alimi Profesör Fuad Köprülü 
tarafından da doğrulanmıştır. (25) 

Yollug Tigin 
ve im.an 

Yollug Tigin, bilgili ve 
sanatkar okluğu ölçüde 
inanmış bir yazardır. Hitab 
ettiği milletin vicdan dünya

sını İyi bilen ve ona seslenirken bundan yalnız fayda 
düşünmeyen, aynı zamanda zevk duyan bir. edası var
dır. Gerçi, kitabelerini aslaa sofu bir dindar edasıyle 
yazmamış, fakat her fırsatta, her iyiliğin, Tanrı'nın 
şefkati ve yardımıyle olduğunu ıemekten özel bir 
zevk duymuştur. 

Devrinin ve milletinin iınan anlayışına tercüman 
olarak Tanrı' dan, Türk Tann•ı

. 
diye bahsetmesi ; 

Türk'ün kutlu yer ve •u meleklerinin Türk mille
tine iyilik yaptıklarını söylemesi, ayrıca, manalıdır. 

Yazar, Bilge Kağan dilinden : "Babam Kağan'ı,. 
anam hatun'u yücelten Tanrı ; il veren Tanrı» der
ken Türk milletine zahir oluşuna gönülden sevindiği, 
gerçek bir T-n sevgisi içindedir. 

inanılan Tanrı'ya, adeta tek Tann anlayışıylc 
inanılması, ayrıca çok mühimdir. Nitekim M. 576 da, 
lııtftni Kağan'ın vefatı sırasında Türk ilinde bulunan 
Bizans elçisi Valentin, yapılan yuğ törenine katılmış, 
"Türk adeti ÜZl"re yüzünü bıçakla çizip mateme işti• 
rak etmiştir.» Böyle elçiler vasıta::ıyle Türkler'in inanış 
hayatına dair bilgiler elde eden bir Bizans tarihçisi : 
«Türkler, havayı ve suyu tebcil ediyorlar fakat an
cak yerin ve göğün tek yaratıCJ.SJ olan Allah'a tapı
yorlar.» demiştir. (26) Bu söz, Gök-Türkler devrindeki 
Türk lman hayatına ve Gök-Türk kitabeleri'nden 
tüten Allah anlayışına tamimiyle uygundur. 

Yollug Tigin, (27) ilk kitabesini M. 731 de Tokuz 
Oğuz'larla savaşırken ölen Kül Tigin adına 732 de 
yazmıştır. Yirmi günde yazdığını söylediği bu kitabede 

24 Ata Ye atabes Ünyinı hakkında ırenit Ye 
Alihiyetli bilıriler için bakınız: Prof. i- uad Köprülü. 
A t a mad. T. l.ıam Anıiklopediıi, 1., 7 1 1  - 718. 

25 Bak. N. N .• Kozmin : Orhun Abideleri Mu· 
harriri, Atıaı lakaplı Yolluğ Tigin (Rusçadan çeYİrea 
A. Caferoğlu. Olkii MecmU..ı, Ankara 1937. Sayı 
53, S. 348 - 358) Ye Fuad Köprülü, yukandaki mad
de. S. 713 - 714. 

28 Dr. F....k Sümer. Orhan Abideleri. Türk 
Yurdu M., 239, 1954. 

27 Yollas, Gök - Türkçe'de tilibli maniıında 
bir sözdür. Kelimenin, Yoluğ, Yuluğ, Yolığ Y.'b. te
liffuzlan da nrdır. 
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sözler, bilindiği gibi, Kül Tigin'in değil, Bilge Kağan'ın 
dilinden söylenmiştir. 

Aynı yazar, ilk kitabesinden üç yıl sonra, ikinci 
talebesi Bilge Kağan için de bir kitabe yazmak mevkiin
de kalmıştır. Böylelikle 734 de ölen Bilge Kağan'ın 
kitabesi 735 de yazılmıştır. Bu kitabedeki yazıların mü
him bir kısmı, birinci kitabedeki yazıların aynıdır. 
Yollug Tigin, ikinci kitabeye pek tabii olarak, Bilge 
Kağan'a ı\id daha bir kısım vak'a, hizmet, hatıra ve 
yararlıkları ilive etmiştir. Ancak, Bilge Kağan abidesi, 
zamanla çok yıpranmış ve bundan evvelki sahifelere 
alınan Kül Tigin Kitabesi'nin metni, her iki kitabenin 
karşılaştırılması ve birbirini bütünlemesiyle elde edil
miştir. 

Abidelerin bulunu-
şu ve Okunuşu 

Gök-Türk Kitabe
leri'nden XIII. asır
da, İlhanoğlu tarih
çisi AlAeddia Ad 

Melik Cüveyni, Tarih-! Cihan-güfa adlı ese
rinde bahsetmiş, ancak onun verdiği bilgi, ne o 
devirde ne daha sonra bir alika görmemiştir. Kita
beleri, yeni Avrupa ilmine, önce Yoban voa Strah
leaberg isimli bir İsveç subayı tanıttı : 1709 da Rus
lara esir düştüğü ve Sibirya'ya sürüldüğü için serbest 
zamanlarında bu çevreyi gezmiş ve Orhun'daki taşları 
görmüştü. Daha sonra bazı Rus, Alman, Finlandiyalı, 
Fransız ve Danimarkalı seyyah ve araştırıcılar da bu 
kitabeleri görmüş, ne oldukları, hangi millete aid ol
oldukları hakkında düşünmüşlerdi. Bu arada bir Alman 
doktoru Daniel Messerschmidt bu ibidelerdeki 
yazıyı ; e•nireagiz yazılar diye vasıflandırmıştı. 
Kitabelerin Fin tarihine aid eserler olduğu zannına 
varan alimlerden hiçbiri, bunların Türk eseri olabile
ceğini düşünmek istememişti. Kitabeler, Asya'da sırlı 
bir tarih bulmak isteyen araştırıcıları meraklandırı
yordu. 

Nihayet, taşlann bir cephesinde Çin yazısıyle ibare
ler bulunduğu için, Danimarkalı Prof. Thom•-. 
Gök-Türk yazısını Çince satırların verdiği anahtarla 
açmağa muvaffak oldu. 

25 Kasım 18J3 de ilk defa Teagri, Kül Tigin ve 
Türk kelimelerini okudu ; Danimarka Kraliyet Akade
misi bülteninde bu mevzuda bilgiler verdi. (28) 

Kitabeleri tercümeye başlayan Thomsen'i takip 
eden, Alman alimi W.Radloff (29) da bu yazılan ter-

2P Vilhelm Thomsen. Decbiffrement dıN ln
acriptiom de l'Orkbon et de l'leniuei, (Bull. Acacl. 
Ro,. • • •  Danemark 1894). 

211 Aalen Alman olduiu halde Türk kuimle
riuin dilini, tiribini i.det •• seı..neklerini, halk ,,. 

cüme etmiş, fakat, abidelerin ilk tz.m tercümesi, yine 
Thomsen tarafından 1922 de neşrolunmuştur. (30} 
Thomsen bu çok mühim çalışmasıyle, Türk tarihinin 
hayli karanlık bir devrini aydınlatmağa muvaffak 
olan, değerli bir Batı bilginidir. 

Türkiye'de Orhun Kitabeleri mcvzılunda Şem
seddin Silmi, Nedb Asım, Hüseyin Namık Orkma 
ve Nihal Atsız tarafından yapılan tedkikler ve ncşir
k.:- vardır. Necib Asam, kitabelerdeki yazıları, Orhon 
Kitabeleri (İstanbul 1924) adıyle neşretmiş, bunu 
F-d Köprülü'nün Türk Edebiyatı TArihi'nde ( İst. 
1928) verdiği salahiyetli bilgiler takip etmiştir. 

Kitabelerin Thomsea tarafından deşifre edilen son 
1Ckli, Moğolistan'daki Türkçe Kitabeler adıyle, Prof. 
Rapp Hulusi tarafından tercüme edilerek Türkiyat 
Mecmuası'nda (C. ili. 1935) neşrolunmuştur. 

Bu mevzüda Türkçe'de yazılan en geniş eser, 
Hüseyin Namık Orkun'un Eski Türk Yautlara 
kitabıdır. (lst. 1936 - 1941) Tercümelerin en doğrusunu, 
Nihal AtlllZ, Türk Edebiyatı Tarihi adlı, tamam
lanmamış eserinde yapmıştır. ( İst. 1940) 

VIII. Asır Türk kitabeleri içinde ilk bulunanlar 
Kül Tigin ve Bilge Kağan abideleridir. Tonyukuk 
kit!bcsi 1897 de bulunmuştur. Önce yere devrilmiş 
vaziyetdeki Kül Tigin Abidesi, bugün eski yerine di
kilmiş durumdadır. 

aydınlar eclebi,.i.bnı tedkik edebilmek için, 22 1'a• 
tında Rua hizmetine siren •e 50 yal Ruıya'da, Si
birya'da kalan W. Radloff (1837 • 1918), Türk kül
türüne unutulmaz hizmetleri olmuı bir ilim •• ideal 
adamıdır. Türkiatan'da Türkler, batta Türk kızlan 
için Önce muallim mektepleri, aonra batka mektep
ler açmak, bu arada Türk kültürinün kaJ'Daklanna 
aratbrmak ,.olunda hizmetleri, )'Urdumuzda diimi 
Ye tükranla analacakbr. 

Aratbrdıiı konularda çok aa:rıda ea.v yeren bu 
büyük ilimin, bilhaua fU iki eaeri, l,u ,.olda iki 
büyük abidedir.: 1 )  Proben der Volluliteratur der 
türkiachen Stamme : Türk boylannın halk edebi,.i.b 
denemeleri 1, il Ye 111, 1866 - 68 •• 70) . 11) Ver
auch einea Wörterbuchea der Türk-Oialecte : Türk 
aiızlan için aözliik denemeai, 1888 - 1911,  4 cilt. 
8161 aütun. 

Radloff Ye eserleri hakkında bilsi için bakanıaı 
Sibirya"dan. ç.,,iren: l>I'. Ahmed Temir (C. 1, Jat. 
1954 - Mt56) •• Nihad Sami Baaarb. Radloff Mi
ai.li (Hürri,.et C-.tesi, 23 1Caam 1957). 

3o Bakınıaı ltasJp Huluai. Türki,.i.t Mecmu... 
Dl, 1955. 
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Uygurlar Devrinde Yazılı Edebiyat 

Türkler Milli Yazı
larını Terkediyorlar 

Türk dili ede
biyatının bir ıa. 
lihsizliği, M. S. 
vıu. asır ortala· 

rında başlar. Bu tarihe kadar, dillerine uygun yazı 
kullanan, onunla ebedi tat'lar diken Türkler, bu as
nn ikinci yansında bu yazıyı terke başlamışlardır. 

Terkettikleri Gök .  Türk yazısı, tamamiyle Türk 
lcıidı olmasa, temelini herhangi b!:- Önasya yazısından 
alıruş bulunsa bile, zamanla, Türkçe'nin sesine uygun; 
Türk dilinin özelliklerinfifadeye elverişli, milli bir yazı 
ecviyesine yükselmişti. Bu yazıyı Türkler, hayatlannm 
en estetik çizgileriyle işlemişlerdi. T;irkler'in böyle bir 
yazıyı bırakarak, yerine, sonradan Uygur Yazın 
denilecek, yabancı bir yazı almaları, bir bakıma, ta· 
lihsizlik olmuştur. 

Çünkü bir dilin kendi musıkisini seslendirmek, her 
türlü cümle mimarisini değerlendirmek için dil'le şek.il, 
ylni dille yazı arasında uzun bir anlaşmaya ihtiyaç 
vardır. Yazıların, iptidai şekillerinden, ileri derecelerine, 

. �� .. ·�-· 

:�Jt.11� • �· -��--�··#,;� .���,,. . . . . 
Uypr Türklerinde Resim Sanab: Turfan çeneainde 
Bezeklik Manaatın duvar reaimlerind- bir parça 

daha çok, dillerdeki sesleri ifade bakımından tekAmül 
ettikleri mıilılmdur. 

Türk dili ile Gök-Türk yazısı arasında en az dört 
asır sünnüş, açık bir anlaşma ve tekamül tarihi vardır. 
Bu Türk yazısı, Yeaisey'deki iptidai halinden Orb-'
d.aki olgunluğuna, böyle bir tekamül tarihi içinde ulaş
mıştır. Varılan neticenin kısa zamanda fed! edilmesi, 
hele bu yüzden eski yazıyla her türlü bağlılığın kesilme
si, Ortaasya Türk kültüründe hem ileriye hem ge
riye doğru kayıplar doğurmuştur. 

Gerçi Uygur yazısı eski Türkler arasındaki ilk yaban
cı yazı değildir. Bundan evvel, Hun Dcvleti'yle Çin
liler arasındaki haberleşmelerde Çin yaan kulla
nılıruştır. «M. S. VI. asırda Hazar çevresindeki Türk 
zümrelerini Hristiyan etmek maksadıyle Türkçe'ye 
tercüme edilen Kitab-ı Mukacldes'in Yu-n alfa
besi'yle yazıldığı» bilinmektedir. Tnrkler daha sonraki 
asırlarda yer yer daha başka yabancı alfabeler de kul· 
lanmışlardır. 

Fakat Gök · Türk yazısı gibi, milli rıihun şekil
lendirip, milli zevkin asırlarca işlediği, güzel ve zengin 
yazının, VIII .  asırdaki parlak hayatı içinde zevale 
mahkum edilmesi, büyük bir milli hata olmuştur. 

Bunun dikkate değer sebebi, Türk kavimleri arasın
daki bağlılığın şiddetle yıprandığı bir zamanda Tür· 
kistan'a yabancı imanların girmesidir : 

Gök-Türk kağanlarının Türk bütünlüğünü kur
mak ve korumak için giriştikleri savaşlar boşa gitmiş ; 
bu bütünlüğü sağlamağa çalışan Kül Tigin öldürül· 
müştü. Onun ölümünden üç yıl sonra Bilge Kağan da. 
zehirlenerek öldürülünce, Gök-Türk iktidarı çökmeğe 
başladı. Kısa zamanda devlet, öteden beri isyan halin· 
de bulunan Dokuz Oğuz - On Uygur k.ıvimlerinin eline 
geçti. Ünce Dokuz Oğuz ismiyle kurulan yeni Türk 
devleti, tarihte Uygur Devleti adıyle ebedileşti. Dolma 
Oğuz Devleti önce Moğollstaıı'da Orhun çevresin
de bulunuyordu. Hükumet merkezleri Kara Balgaswa 
şehriydi. Başlangıçta Gök-Türk yazuımı kullanıyor· 
lardı. Hatta Dokuz Oğuzlar'ın ikinci hükümdan 
Moywıçur Kağan adına dikilmiş bir kitabe Gök-Türk 
yazısıyle yazılmıştı. 

Birçok yerleri okunam-:ıyacak kadar yıpranmış hu 
kitabede, Moywıçur Kağan ile, babası Kutluğ Bil
ge Kül Kağ1111 zamanındaki askeri ve siyasr hadise
ler hikaye ediliyordu. 

Kitabeye göre Moyunçur Kağan'ın Unvanı ; Teng
ride Bolmıt İl Etmit Bilge Kağan'dı. 

Fakat, M. 759 da Moyunçur'un yerine hükümdar 
olan Bögü Han, 763 yılında Manibeizm'i resmi din. 
olarak kabullenince, Uygurlar arasına yayılan manf., 
heist dindarlar, bilhassa Soğd'lu maniheistler, kendi> 
din kitaplarını yazdıklan Soğd - Soğdak yazısını, 
dinleriyle birlikte Türklere yaymaya başladılar. 
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Çinli bir asinin yardım dileği üzerine ordusuyle 
Çin'e giren Bötü K.aiaa, Tang sülıilesinin doğu 
pAyitahtını almıı, orada büyük telkin kudretine 
sahip Maniheist bir dindarla karşılaşmııtı. Bögü 
Kağan, Maniheizm'i bu dindarın telkini sonunda ve 
hiçbir dini taassup göstermeden kabül etdi. 

Maalbelzm, M. 111. "'aSlrda Babil'de dünylya gel
miş, Maıal adlı, sanatkar bir dindar tarafından kurul
muştu. Mazcleidm gibi, Hrisdyaahk gibi belli baş
b dinlerle Buclizm.'e kadar uzanan eski, yeni türlü din
lerin cazip ve ustalıklı bir kompozisyonu halinde 
kurulan bu din, her dine mensup insanları tatmin 
gaayesindeydi. Bu yüzden Mezopotamya'dan sonra, 
bütün bu çeşit tahrif edilmiş inanışlara mütemiyil 
bir muhit olan Iran'da yayılmış ; bir taraftan Ortaasya 
içerilerine sokulmuş; öte yandan, Çin'e uzanmış ; za
manla şimali Afrika'da, Anadolu'da, Yunanistan ve 
ltalya'da, hatta İspanya'da bu dini tanıyan ve tutan 
zümreler görülmüştür. Maniheizm, daha kurulduğu 
asırda bugünkü Semerkand çevresindeki Scığdi· 
ana'da yayılmış, Iranhlarla akraba bir kavim 
olan ve bir kısmı zamanla Türkleşen Soğdlu
lar'ın (Soğdaklar) m sevgili imanı olmuştur. 

'75 

Doğuda resim sanatının, bilhassa Iran minyatür
cülüğünün, Maniheist res.•amların t&lriyle büyük 
bir gelitmc gösterdiği anlaşılıyor. 

M. S. 840 yılında Dokuz Oğuz - Uygur devleti, 
Yenisey çevresinde kuvvetlenen Kırgızlar tarafından 
baskıya alındı • ve Kırgız baskısına dayanamıyarak 
dağılmak zorunda kaldı. Bunların mühim bir kısmı, 
doğu Tiyanşan çevresine göçerek, orada Betbahk ve 
Koço şehirlerine yerleştiler. Uygurların diğer bir bölü
mü iı.e Çin hikimiyeti altına girdi. 

Beşbalık ve Koço şehirlerinde yerleşen Uygurlar. 
burada yeni Uygur devletini kurdular; oldukça genif 
ve uzun ömürlü bir medeniyet meydana getirdiler. 
Gerçi Maniheizm'e sadık kalmadılar. Hatta bu dinin 
yerine, Betbahk • Koço Uygurları arasında daha çolı: 
Bucllzm'in yayıldığı görüldü. Fakat Maniheizm'io 
tesirinde gelişen ve orijinal bir mektep çehresi alan 
Uygur resim sanatı, dini Uygur minyatürleri, bu
rada devam etti. Soğdak yazısı ise ; küçilk değişme-

K e 1 i m e  
Sonunda 1 Ortaaında 1 Batında Harfler 

Böylelikle önce Soğdca'ya tercüme edilen 
Mani dini kitapları, bilhassa VIII. asrın ikin· 
ci yansında Uygurca'ya çevrilmiş ve Mani dini 
ile birlikte Soğdak yazısının da Uygurlar ara
sında yaygın yazı olmasını sağlamı§tır. 

k ...... .. � .. a, e 

İşte Bügü Kağan, aynı Maniheizm'e Çin'
de rastlamış, onu devletinin resmi dini yapmış· 
tır. Gerçi Mani dini, Türkler arasında aslaa 
yaygın ve uzun ömürlü bir din olmadı. Fakat 
Soğdlu misyonerlerinin getirdiği yazı, bilhassa 
JX. asırda, Uyguı· Yazısı adını aldı ve türlü ta
rihi sebeblerle Ortaasya'da hayli yaygın ve uzun 
ömürlü bir yazı oldu. 

Uygur Yazısı 
Türk dili tarihinde 

Uygur yazısı adıyle 
kullanılan bu y a z ı, 
yukarıda belirttiğimiz 

gibi, eski Soğdak yazısı'dır. Türkler arasında 
Maniheizm dinini şiddetle benimseyen ; kendi 
çevrelerinde kutlu bir Mani ümmeti meydana 
getiren Soğdak'lar aynı kuvvette Manihcist mis
yonerler yetiştirerek, imanlarını Türkler arası
na yaydılar. Bu misyonerlerin bir halk avcısı 
oldukları ; inanmış, idealist insanlar olarak çok 
iyi çalıştıkları ve dinlerini her çareye başvura· 
rak, daha geniş insan kitleleri arasına yaymaya 
uğraştıkları anlaşılıyor. O kadar ki, bazı tarihi 
çizgiler, Maniheizm'in bir kısım Türk halkı 
arasına daha Dokuz Oguzlar'ın devlet dini ol· 
madan evvel yayıımış ve sevilmiş olduğunu be· 
lirtınektedir. 

Maniheizm'in kurucusu Babil'li Mani, aynı 
zamanda şiir ve ressam olduğu için, dininin 
yayılmasında, bu iki güzel sanattan faydalan-
mıştır. 
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76 
terle bir Uygur yazw olup, uzun yıllar bilhassa dini 
.eserler verdi. 

BöylcliJde, Türk topluluklan arasına eskisinden 
üstün sayılabilecek hiçbir büyük medeniyet getirmeyen 
ve kısa zam:ında ilk ehemmiyetini kaybeden bir din, 
Türk milletine eski ve iyi gelişmiş bir milli yazıyı terk 
ettirmiş oldu. Bırakılan yazıyle birlikte zengin bir kül
tür de tArUıe kanıtı. Türkler arasında büyük bir yaşama 
hakkı olduğu halde eski Türk yazısının bu hakkına 
gereken saygı gösterilmedi. 

Arap alfabesi gibi, sağdan sola doğru yazılan Uyguı: 
yazııı'nın 14 - 18 harfi vardır. Türk dilinin mıisıkisini 
bu kadar az harfle seslendirmek mümkün olamıyaca
ğın.dan, caki Türkler arasında kullanılan alfabelerin en 
küayetsizi budur. Uygur yazı�ında insan ağzının bir
birine yakın ICSleri için, umılmiyetle bir tek harf kul
lanılır. Meseli p, b, f sc�leri için bu yazıda ancak bir 
tekil, ylni bir harf bulunmaktadır. s ve k sessiz harf
leri de yine bir tek işirette birleştirilmiştir. o, a, 6, il 
gibi dört mühim sesli harfin seslendirme vazifesi de tek 
bir harfe verilmiştir. 

Bu harflerin kelime başındaki yazılışlan başka, 
kelime ortasındaki tekilleri başka, kelime sonundaki 
biçimleri yine başkadır. Mevcud harflerin biribirine 
çok benzemesi yanında, aynı harfin üç ayn şekli bulun
maaı, alfabenin batın sayılır güçlükleri arasındadır. 

Bugün elimizde Uygur yazınyle yazılmış epeyce 
acı vardır. Bunlann mühim bir kısmı dini eserlerdir. 

Uygurlar devri Türk edebiyitının ve Uygur yazı
aınm hayli zengin kalıntılanna Tarfaa kazılarında 
raatlanmqtır. Türkiatan'da Kara �'da yapılan 
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bu kazılar, Uygur harfleriyle yazılmış birçok dini eser
leri meydana çıkarmıştır. Radloff, Baas, voa Le 
Coq, Maloff, Miiller, voa Gabahı v. b. gibi Av
rupa'lı ilimler tarafından incelenen bu eserlerin. 
Uygurlar devri Türk edebiyatı'na aid olanlan mühim 
bir yekıln tutmuyor. Esasen, edebi kıymetten ziyade 
lisani ve dini ehemmiyetleri olan bu cııcrlerin Türk 
edebiyatı tirihi'ne mühim bir şey ilave edecekleri çok 
şüphelidir. 

Bunlar arasında Jl6sil Jı.a zamanında yazıldığı 
sanılan ve bir Alman ilim hey'eti tarafından Tarfaa'. 
da bulunan yazılı lld kazık, metni, tercümesi ve trans
kripsiyonu ile birlikte Müller tarafından neşrolun
muştur. 

Diğer bir kısım Turfaa Türk mednleri de Prol. 
Bang ile Y- Gabala tarafından beş CÜZ halinde ya• 
yımlanmıştır. (31) 

Hoço'da bulunan Türkçe Maaf medaleri'nde 
Mani dinine aid Türkçe dualar, ilahiler, efsaneler ve 
Mani kozmogonisi vardır. Bu metinler de voa Le 
Cıoaq tarafından Bcrlin'de neşrolunmuştur. (32) 

Aslı Sanskıritçc olup, Uygur Türkçesine Çince'· 
den çevrilen Altua Yaruk adlı eser, Buda dinine aid 
dini - ahliki umdcleri ihtiva eden kitaptır. Türkçe'ye 
Sbagku Seli Tudua adlı, bir Uygur bahşısı tarafın
dan Beşbahlt. şehrinde çevrilmiştir. 

Altun Yaruk'un ilk sahifesinde, Türkçesi : «Altın renk· 
li, yaruk (parlak) ışıklı, yüce, mukaddes dinin (33) 
şahı», gibi bir ifade bulunduğu için, kitaba bu isim 
verilmiştir. 

10 kitaptan ve 31 bölümden mürekkep olan Altua 
Yaruk'un birinci kitabı ile 10. kitaptaki Oç Prea•le 
Pan HlkAyHI, Dr. Saadet Çağatay tarafından, Uygur• 
ca aslı ve Türkiye Türkçesi'ne tercümesiyle birlikte 
Ankara'da neşrolunmuştur. (34) Buda dinine ve Buda'• 
nın hayatına ait bilgiler veren bu eser bir bakıma, 
budistlerin m•.ıkaddcs kitabıdır. Eserin Türkçe'ye 
VIII. • IX. asırlar Uygurcasıyle çevrildiği anlaşılıyor. 
Altun Yaruk, bu bakımdan, aynı asırların Uygur 
edebi lehçeııine mensuptur. Dini ve lisani büyük ehem
miyeti olan bu eserin Uygurca metni Radloff ve 
Maloff tarafından yayımlanmıştır. (35) 

Dini Uygur m�tinleri içinde, lisanının düzgünlüğü, 
cümlelerinin kısa ve vazıh oluşu ve ifadesindeki samimi
likle dikkati çeken bir eser de Selds Yükmek'tir . 

Selds Yiikmek, bu vasıflarıyle Uygurca tedri
satında klasik bir metin değeri kazanmıştır . 

Buda dini'ne ait ve bu dine dair bilgiler veren 
bu metin;  if.ide sadeliği, dini, ahlaki, vicdini bilgi ve 

aı Bang ve von Gabain, Türku,che Turfan • 

Te:ıı:te, 1 929 • 1 931 • 

32 V. Le Coq, Türkiache Manichaica aua Chot• 
acho. Berlin, 1913 • 1919 • 1922. 

u Buda dini'nin. 
u Dr. Saadet Ş. Çağatay, Altun Yaruk'ıılaa iki 

Parça, Ankara, 1945. 

n Radloff n Maloff, Bibliothec.a Budica, C. 
XVll. Peteraburs, 1913 • 1 917. 
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Turfan kuılannda elde edilen, Uypr S.-b'aa 
iit Bir Du•ar Reami. 

inanı7lann ifadesindeki gönül diliyle haklı bir alaka 
toplamıştır. 

Eser, Türkçe ve Türkçeleşmi7 kelimeleriyle Türk 
Dili'nin tarihi karakteri ve gelişmesi bakımından, mü· 
him bir dil kaynağıdır. 

Sekb Yükmek, ilmi bir metin halinde, Prof. W. 
Baag, A. v. Gabala ve R. ·Rahmed tarafından Tar· 
•&ebe Turfaa · Teste VI da neşrolunmuştur. (SBAW 
1934, s. 93 • 129) 

Bunlardan başka ve daha birçok Uygur mctiriieri 
arasında yine Turfan'da elde edikn tk; Karde9 Hika
yesi ; Moğol halk edebiyatına ai<l parçalar ihıiva eden, 
Moğolca • Türkçe el yazması kitaptaki eski Turfaa 

,arkalan (36) ve yine Uygurlar'ın tıb bilgisi'ne, 
Uygur hukuku'na aid bazı metinler ve vesikalar, nis
beten daha yeni asırlara aid eserlerdir. Uygur metin
lerinin mühim bir kısmı da Prusya Akademisi tarafın
dan yayımlanan Ulgarica adlı dört kitapta bulunmak
tadır. Bu kitaplann ilk üçü Müller ve dördüneüsü von 
Gabain tarafından hazırlanmı7tır. Kitaplarda Altun 
Yaruk'dan parçalar, Hristiyanlığa aid metinler ; Buda 
dinine, Buda dıni büyüklerine aid menkıbeler, büyü• 
cülüğe dair metinler vardır. 

Uygur metinlerinin Profesör Bang tarafından neş
redilen parçaları üzerindeki araştırmalara, Prof. Dr. 
Reşid Rahmeti de i7tirak etmiştir. Reşid Rahmeti 
Arat, ayrıca Uygurlar'ın tıb bilgilerine dair bazı metin• 
leri de müstakil olarak yayımlamıştır. 

Zur Heilkunde der Uiguren adlı iki kitap teşkil 
e len bu metinler, Alm.ınca tercümeleriyle birlikte 
1 no - 1932 de Berlin'de intişir etmiştir. 

Birçoğu IX.  asırdan sonra yazılm•ş bu metinler ve 
Uygur yazısının İslamiyetten sonraki Türk edebiyata 
eserlerinde de kullanılması, bu yazının Türkler arasında 
hayli uzun ömürlü bir yazı olduğunun delilleridir. 

Bu yazının Ortaasya'daki yaygın hayatı, en çok, 
Maniheizm ile alakalıdır. Ancak Uygur yazısını Türk
lere tanıtan Soğdlular yalnız din yayıcıları olarak detil, 
tüccar olarak da Türk illerinde yaptıkları kervan nak
liyatı sırasında, bu yazının, bozkırlara yayılmasına 
sağlamışlardır. Soğdaklar'ın Çin'e kadar uzanan nak
liyat yollarında kurdukları koloniler, hatta Gök-Türk 
yazısının yaşadığı asırlardan başlayarak, yeni yazının 
bir kısım Türkler tarafından tanınmasında vazife 
görmüşlerdi. 

Fakat, Uygur yazısı'nın büt;in yett"rsizliğine rağmen, 
Türkler arasında hayli uzun ömürlü bir yazı oluşunda 
en büyük sebep, Moğollar'ın bu yazıyı öğrenmesidir. 
Daha Cengiz Han'dan başlayarak Moğol hükümdar 
ve aydınlarının Uygur yazısını öğrenip, yüz yıllar sü
ren saltanatları esnasında, devlet işkrinde bu yazıyı 
kullanmalarıdır ki İslamiyetten sonra, Arap yazısının 
yaygın tesirlerine rağmen Uygur yazısına XVI. asra 
kadar uzanan bir ömür sa.il'lamıştır. 

36 Prof. Bang - Prof. R.,şid Rahmeti, Lieder 
aua Alt - Turfan (Ealr.i Turfan Sarkılan) Aaia Major 
M. c. IX., 1933. 
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İSLAM MEDENİYETİ ÇAGLARINDA TÜRK 
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Türkler medeniyet deiittiriyorlar - Yeni medeniyetin, yeni kültür ve edebiyabn temel unaurlan - Mede
niyete elveritli ol ut bakımından, eski • yeni Türk va tanlan - Eski çadır medeniyeti - lal&mi Türk mede
niyetinde çadır habralan - Dil, kültür ve ideoloji inkılabı - Türklerin müalüman oluılan - Bir ordum 
var ki adını Türk koydum - lalam medeniyeti - Medeniyetin ana çizgileri - lalami ilimler - lalam 
ilimlerinin mektebi: Mescid ve Medrese - Kur'an, Hadis, Tefsir, Fıkıh, Kelam ilmi, Siyer ve Kısas -

ilmin ehemmiyeti - Tasavvuf Cereyanı - Tekke ve Medrese - Vahdet-i Vücud Nazariyesi - Tasavvuf 
ve Edebiyat - islimi Türk Edebiyatımn Klasikleri - Arap Edebiyatı - lran Edebiyab - lali.mi Türk 
yazısı - Harflerin Şiiri - Ebccd sayısı ve Tarih sanatı - lali.mi Türk Edebiyatında Ses Unaurlan: 

Vezinler, kafiyeler, nazım ıekilleri. 

T ü r k l e r  M e d e n i y e t  D e ğ i ş t i r i y o r  

Müslüman olmadan önceki asırlarda Türk 
milletleri arasına yayılan hiç bir din ve yazı, Türk 
topluluk hayatında temelli değişiklik yapmamış; mil
li-medeni hayatın ana çizgilerini ve Türk vatanını de
ğiştirmemiş;  bilhassa Türk dili edebiyatına büyük 
hamle yaptıracak bir kudret göstermemiştir. 

Halbuki İslam imanı, Türk milletlerinin medeni 
hayatında büyük inkılap yapmış, sosyal hayatı de
ğiştirmiş; çok sayıda Türkleri cami ve medrese 
ç�vrelerindc, şehirlerde toplamış ;  onlara medrese
leri ve kütüphaneleriyle meşhur, kültür ve medeni
yet merkezleri kurdurmuştur. Yeni din, Asya'nın bu 
hareketli ·  mille tine Türk kanıyle İslam imanının bir
leşmesinden doğan bir gazi kudreti vermiş; fatih mil
let olarak onu üç kıt'aya hakim kılmış; bir taraf
tan Türk dili �debiyatını geliştirmiş ; büyük ve zen
gin bir edebiyat seviyesine yükseltm.İŞ'; diğer taraf
tan Türk milletine daha yeni vatanlarda, daha ebedi 

eserler, bilhassa mimari abideler yaratmak, beyle 
abidelerle süslü, büyük şehirler kurmak yollarını aç· 
mıştır. 

Kısaca, Türk kavimleri, ekseriyetle göçebe veyi 
seyyar bir çadır mcdeniyeti'nden, ekseriyetle köyler
de ve kasabalarda yerleşmiş bir şehir medeniyetine 
İslam medeniyeti asırlarında geçmiştir. 

Çünkü ilk çağlar tarihi'ne men
sup bir millet olan Türklerin ta
rihin derinliklerinden İslam me-

Çadır 
Medeniyeti 

deniyeti asırlarına kadar kurduk· 
ları ve yaşattıkları medeniyet, bir kumat ve kerpiç 
medeniyeti, l:laha orijinal ve şümullü adıyle, bir 
çadır medeniyetl'dir. 

Büyük çoğunluğu göçebe olan, hatta savaşlara 
ve yeni vatanlara ordu m.illet halinde, göçer ev'. 
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leriyle, yani çadırları ve çadır halkı'yle birlikte gi
den eski çağlar Türkleri'nin evleri çadırlardı. 

Derk Korkut Hikôyelm'nde tekrarlanan altaa 
batla ban ev gibi, tüalüp altua ban ev (direği
nin tepninde, altından yapılmış bayrak • Gök-Türk
ler'de bozkurt başı - bulunan ulu çadır ; penceresi 
altından, ulu çadır) gibi tabirler hep bu çadırların, 
bu kumaştan yapılmış büyük evlerin tirifleridir. 
Kısaca, eski Türkçe'de ev demek, çadır demektir. 
Aiban ev ise, ak renkli, büyük çadır'dır. 

Bir kısım halkın bazı küçük şehirler kurduklan, 
burada yaşadıkları bilinmekle beraber, kalabalık 
Türk boylarının hayatı, boydan boya, çadırlarda, 
yazın başka, kışın başka yerlere götüriilebilen bu ku
maştan evlerde geçiyordu. 

Aynı çağlarda Akdeniz çevresi milletleri, yurt
larındaki çeşitli taşlann bolluğu, güzelliği yüzünden 
medeni abidelerine hatti zamanımıza kadar yaşa
yabilecek bir sağlamlık verebilmişlerdi. Onların yur
dunda taş medeniyeti mimarisi için çok bol ve çok gü
zel taşlar vardı. Başta esrarlı ve dalgalı hareleri, be
yaz, sarı, pembe, yeşil renkli çeşitleriyle, mermer
ler, bu yederde yaşayanlara bu kadar güzel ve sağ-

TÜRK EDEBIYATI T ARIHI 

lam malzeme ile ölmez eserler yapmak ve böyle eser
lerle ebedileşmek şevkini veriyordu. Mermerlerin 
yanında daha yumuşak; yontulmaya daha elveri,li; 
yine renkli ve çok çeşitli taşlar bu hevesi arttırıyordu. 

Onlann yurdunda taş medeniyeti mimlrisi için 
bizzat tabiatin hazırladığı, bol ve güzel örnekler var
dı : Denizler, kıyılardaki kayalan türlü şekillerde 
oymuş, yontmuş, taşlardan kabartmalar, dantelalar 
işlemiş ;  onlara çeşitli ve heybetli güzellikler vermit
ti. Köpüklü şelilelerin oyduğu yarlar başka güzel, 
karalarda sellerin yontup yükselttiği peri bacaları 
başka örnekti. 

Ywnanlılar, Romalılar, diğer Akdeniz çevresi 
milletleri tabiatin yarattığı türlü mimarilerden zen• 
gin ilham alıyor ; yine tabiatin bahşettiği çok çeşitli 
malzeme ile büyük sanat eserleri yapmanın imk&
nını buluyorlardı. 

Bu topraklarda her şey o kadar çeşitli ve o ka
dar değişik güzellikler içinde idi ki bu tenevvü, .Ak. 
denizde yaşayan eski milletlerin çok Taan fikirleri 
üzerinde bile tbirli oldu. Türlü Tanrılar için türlü 
tapınaklar yapıldı. Kadın ve erkek Tanrılar için tür
lü heykeller yontuldu ;  duvarlarındaki kabartmalar· 

Lki Akdeniz çevre.i mimiriai'nin, ehebi e1erler bırak m•J'• elYeritli t .. larla zenırin topraklannda, ba miml
rinin en mütekamil bir tahe...,ri halinde yülueltildiii taaanur edilen Artemia - Diyana mabedi. AJ'llı yiikaek 
•Ütunlar Ye diiı& çatılar kompoziayonundaki bir kıaım benzerleri bala J'erinde duran bu karaktıeriatik mi• 

bed, eıki Efeı'Je idi. Bueün mevcud dejildir. 



lliitüa 1ülueldiiiae raim- ufku kapatı,la1an mtmad: Sulta•ah•ed camii " Marmara Dldan. 

ela destanlar, efsAnelcr hiklyc edilen 6lüm mlmiai
lerl, ebedi uyku evi, lalul'lcr hazırlandı. 

Aym iklimde zaman zaman yan çıplak gezebilen 
çok güzel vücudlu insanlar, bilhassa kadınlar, onları 
görünce liahlann yere indi#ine inanan sanatkarlara, 
hem dini, hem estetik heyecan ve ilham kaynağı 
oldular. O devirlerin ve bu iklimlerin putpercstli
tindeki sırrı bir şiirine işleyen Yahya Kemal, bütün 
bu tıirih, coğrafya iman ve estetik realitesini, şu se· 
kiz mısra'a sığdırmanın heyeclnım duymuştur: 

Pek tlae peabe tealen be.._r ._ tatlan 
Yoatarkea eeld ........... hepeltratlan 
bıa&m eclea ricbaa edlmyle mest halt; 
Hepeltraı demek o aamaa patperest lmlf 

ı.... ricUcla bisaa açık, W... 6rtiilU. 
Her çlqis!yle ... ·atı c:aalancbraa bil.,.U. 
Arak debAya eeld gtisellikte •iamiyor. 
Gönlük ld yer)riisiiade Dih1ar 11ahuaiyor. 

Yunanlılar'ın, Romaldar'ın, eski Anadolu ka
vimlerinin, toprak üzerine heybetli sütunlar dik
meleri ; üzerlerine taştan çatılar yedeştirmeleri; bq
tanbaşa taştan mabedler, tiyatro anfilcri yapmaları; 
ıu kemerleri, zafer t&klan, saraylar inşl etmeleri ve 
gün geçtikçe eserlerine daha ebedi olabilme inılinı 
.ağlamaları; her şeyden önce üzerinde yaşadıkları coğ
rafvamn bu milletlere bir bağışı, bir güler yüzü'dür. 

Onlar, taşan mamlıreler yaratırlarken, Türk
ler, anayurdannın yine coğrafya kaderine uyarak an
cak kumaştan çadırlar, ağaçtan veya kerpiçten ev
ler yapıyorlardı. Bunların hiç birinde zamAnın ve dlf 
t&irlerin tahribine dayanabilir malzeme kullanıla
mıyordu. Bunun yine iklimle ilgili iki büyük sebebi 
vardı : 

Biri, Ortaasya coğrafyasında taştan şehirler ve 
başka mimari Abideler yapacak ölçüde taş olmama
sıydı. O kadar ki, Türkler arasında taş ustaları yok
tu. Gilıı·Ttirk, kağanları, Orhun tihideleri'ni dikmek, 
bilhassa nakı,latmak için Çin sarayıRdan u�talar 
getirtmişİcrdi. J. Stnygowald, Gök-Türk Kit-.be· 
lcri'nde yalnız çadırdan bahsedildiğinf', evlerin hiç 
bahis konusu olmadığına dikkat etmiştir. Türk'lerin 
taştan yaptıkları veyi yaptırdıkları mezarların men
şei de Çin'di. Nitekim Türkler, taştan abide yapama
yınca, ebecU eser yapma ihtiyacını madenirr üzerin
de işleyerek karşılamış, yegbe dayaaıkh ham 
...ade olaa midenden türlü süslemeler, türlü 
hayvan heykelleri yapm11lardır. Gök-Türk hükümdin 
l9temi Kağau zamanında Türk yurduna gelen Bi
zans elçilik hey'eti başkanı Zemarchos'un raporun
da altından ve gümüşten yapılmı�. yfhud altınla gü
müşle süslenmiş eşyanın çokluğıı dikkati çekmektedir : 
Kağan'ın kabi'ıl çadırlanndan birini, boydan boya 
altınla kaplanmış dört ahşap sütun (dört ayrı çadır 
direği) ayakta tutuyordu. Yine Kağan'ın tahtı ve 
lüzılmunda taht vaztfeai gören iki tekerlekli arabası 



altındandı. Hükümcların diğer bir tahtı iııe yine al
tından yapılmlf dört tavus üzerinde duruyordu. 
Çadınn önünde madenden yapılmq hayvan heykel
leri vardı (1). 

Türkler'in taştan yapılmlf muazzam Abideler, 
ulu mabcdler ve diğer binalarla süslü sab"• ve büyük 
tehirler yapmayışlannın diğer mühim sebebi, tlrihin 
ve coğrafyanın çok eskiden beri mevcud bir iclbıydı: 
Türkler, bir Çin seyyahının çok iyi belirttiğine gö
re, sayılması imkansız derecede çok at besliyorlardı. 
Aynı ölçüde sığır ve koyun sürülerine sahip bulunu
yorlardı. Destanlar, Türkler'in mukaddes hüküm
darlarının bile, çocukluklarında -t •iirülerl güder, 
av avlar, ata binen. kimseler olduklarını söylü
yorlardı. (Bakınız : Oğuz Kağan Destanı). 

Türkler, aynı atlarla doğuya, batıya; yukarı
rıya, aşağıya akınlar yapıyor; gerek iç kavimlere ge
rek dış ülkelere karşı Türk hakimiyetini, onları hızlı 
koşturabilme hünerleriyle sağlıyorlardı. Türk di
linde savaşa gitmek atlanmak'tı. İşte bütün bu ve ben
zeri sebeplerle bu millet, sayısız at ve diğer hayvan sü
rülerini beslemek için, kışları başka, yazları başka yer
lerde geçirmek zorundaydı. Bu hayat, onlara geniş 
Asya bozkırlarında yaşayan insanlığın daha İlk asır
larından miras kalmış bir adet, bir gelenek, bir yaşa
ma üslubuydu. Diğer kavimler üzerinde imparatorluk 
kurma gücünü de bu binicilik bu daima hareket ha
lindeki seyyar devlet sistemi sağlıyordu. 

İşte bunun için şehirlerde değil, çadırlarda ya
tıyorlardı. Ovalar üzerine bir kumaş mimarisi'yle iş
lenmiş, yaygın çadır şehirleri kuruyorlardı. Fakat bu 
çadırlar öyle basit, iptidai, dt"rme çatma birer ba
rınak değildi. 

Bu çadırlarla Türkler, yaşadıkları engin step
lerde tamamiyle orijinal bir çadır mflieniyeti 
meydana getirmişlerdi. Divanü Lugaati' t-TürA 'deki 
Şu Destan'ında : «O çağlarda Türk illerinde Bala
sagun, lspicôb, Taraz gibi büyük şehirler yapılmamıştı; 
halk çadırlarda yaşıyordu.» diyen Kitgarh Mah
mud'un bu sözlerinde eski Türk hayatını hatta me
deniyetini aydınlatan bir hakikat vardır. 

Ancak bu, bir çadır hayatı değil, Strzygowııld' 
nin ifadesiyle, bir çacbr sanatı'ydı: 

«Türkler, ne taştan binalar yapmış ne de insan şel..il
lerini tefekkür/erine ölçü almışlardı. Tukan Asya'da çadır 
ve bütün e:l_J1Ôya bedel, lifi maddeler Türkler'in sanat duy
guları İfin esası teşkil etmiştir». 

« Temsili tasvir .!'olundan tabiati taA.lide meyletmeyip 
/Nlki sanatlı süsleyişlere k�Jlmet veren sanat cereyanlarının 
daha ziyade şimaıde v� steplerde bulunduğu �örülüyor. Bu 
cereyanlardan biri Asya'da olup hareket noktasını çadır 
AD•tı teşkil elkr.» (2) 

Bu çadır sanatı'nın, dolayısıyle eski Türk çadır
larının büyüklüğü, güzelliği; içlerinin ince ve zevkli 

Strzygowaki. Türkler Ye Ortau,.a Sanab. 
T. M. 111. S. 35, 48, 50, 55, 56. 

2 Strzygow•ki, &J'Dı eaer, S. 34, 48. 
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ıüsleniperi; zengin döşenişi hakkında kuvvetli tarih 
vesikalarına alhib bulunuyoruz. 

Gak-Ttirk çadırlarının dahili tezyinatına hayran 
olan Bizana elçisi'nin raporundan sonra, Türk ça
dırlannm renkliliği, çeptliliği, güzelliği ,.e büyüklü
ğü hakkında kuvvetli çizgiler saklayan kaynaklardan 
biri de Detle Korkat HikA7eleri'dir. 

Bu hikayelerde eski Tütkler'in ak, kırmızı, siyah 
ve ala renklerde çadırlar yaptıkları; çadırlarının içi· 
ni ipek halılarla döşedikleri ; yine bu çadırlar.da kala
balık Oğuz Beğleri'ne ziyafetler verdikleri, nihayet 
çadırlan kıymetli eşya ile doldurup ziyafet sonunda 
davetlilere yağmalattıkları tarzında, ısrarla anla
tılan vak'alar, eski çadır sanatından ve çadır hayatı 
aoetlerinden, kuvvetli hatıralardır. Türkçe'de bu
tün bu çadırlann ayrı isimleri vardır : Hükümdar
lara ve diğer büyüklere mahıus, geniş ve yüksek etek
li, hazan dört, bazan yedi direkli, çok kere üç kat ku
maştan yapılmış büyük çadırların adı otak'dır. Yirte 
hakanların askeri karargah olarak kullandıkları ça
dırlara onla denilir. Dede Korkut Hikayeleri'nde 
beyaz kumaştan yapılmış büyük çadırlara ağ baa ev 
denir. Birkaç renkli kumaştan yapılanlann adı ala 
ev'dir. Yine ev biçiminde birkaç direkli, uzun bölün
tülü ve bölüklü çadıPların ismi oba'dır. Güneşten 
korunmak, gölgelenmek için yapılmış, gündüzleri 
kullanılan çadırlara günlük ismi verilmiştir. 

Ortaasya Türkmenleri arasında son zamanlara 
kadar kullanılan, yuvarlak ve tavanları kubbeli ça· 
dırlara yurt denir. 

Han ve kağan çadırlarının hava almak, ışık 
almak için yapılmış pencereleri altın pervazlıdır. 
Bu pencerelere tünlük denir. Tünlügi altun ba n  
ev, penceresinin pervazı altından veya altınla işlen
miş büyük çadır demektir (3) . 

Türkler develerini koydukları çadırlara da ayrı 
isim vermişlt"r, «kaytabanda kızıl develer» cümlesin
de görüldüğü gibi böyle çadırlara kaytaban dl."miş
lerdir. cdlir gün Kam Gan oğlu Han Bayındur 
yerinden turmıt idi. Şami günlügi yer yüzine 
diktürnüt idi. Ala sayvan gök yüz.ine •f&ldD•t 
idi. Bin yerele ipek halıçası döşemnit idi.» gibi 
cümlelerle başlayan Dede Korkut Hikayeleri'nde, 
çadır hayatının ve çadır sevgisinin Türk röhuna ne 
ölçüde işlendiğini gösteren parçalar çoktur. Şiml 
günlük, Şam ipeğinden yapılmış, gtindüz kulla
nılan çadır olmalıdır. Dede Korkut Hikfıyeleri'nin 
son şekilleri Doğu Anadolu'da, Şam ipeklerinin şöh· 
reti bilinen yerlerde söylendiğinden, pek muhtt"mcl 
olarak eski Türk çadırlarının yapıldığı Hata, Hıta 
ipekleri yerine burada Şam ipekleri kullanılmıştır. 

Ala -yvaa., ala ipekten yapılmış çadır saçağı
dır. Çadırların mahruti veya yuvarlak kubbelerinin 
kenarından aşağıya doğru gerilen ve çadırı çepçevre 
kapatan kumaşlara çadır duvarı denir. Çadır duvar-

3 Tü:ılük, &J'ne&, çaclarlann tepeaindeki baYa 
deliiini gece� Örtea keçeye denir. Tünlük, •
lik demektir. Tünliiie bacalık da deailir • 

.. 
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larının üstünde yine kubbe kenarlarından apğıya 
nrlutılmış, kıvrımlı, oluklu, ebcriyl ipek kumaştan 
yapılmış, işlemeli frhe'ler, süslü saçaklar vardır. 

Türk çadırlannda •ywua bu • .Nslcrin adıdır. 
Kelimenin aslı Flrisi'de dye. .... 'dır. Gölgelik,.dc
mcktir. Yukarıdaki cümlede ala sayvanın gökyüzüne 
aşandığı söyleniyor. Bu iflde, hlkan çadırlarında aay
vanların nasıl yüksek, lfıkb, göz ve gönül alan bir gü
zellik te olduğu hakkında kAfl f"ıkir vermektedir. 

Oğua Kağan Dcstanı'nda İle çadır yerine ba
ba keliıncsi kullanıbyor: 

4Cİrte ........_ Ot- Katan"--t hnlalaa
ia lrila tes Wr � kWlı Tan ağannca otuz 
Kağan'm kurıkanma günq gibi bir lfık girdi.» de
niliyor, Filhakika, eski Türkçe'de çadırın en heybetli 
ve bir dünyi lıikimiyeti anlayışı içinde ifldcsi otuz 
Kağan Dcstanı'ndadır. Burada çadır tasavvuru, 
gök kubbcai büyüklüğündedir. Destandaki : 

Küa tta1 W-pl kalı ...._ 

IDlll'llı bunu belirtir. Halk ideali, otuz Katan'ın di
Jinden Jtonuprak, burada «Yurdumuzu öylesine bü
yültdim ki bu yurdun üzerine kurulacak çadır ancak 
gök kubbesi ve bu çadınn orta dirctine dikilecek bay
rak da güne, olsun.» demektedir. 

Gök kubbesi ölçüsünde değil, fakat Türklcr'in çok 
büyük çadırlar yaptığını bildiren bir vesika da thıa 
Xla1ll"ÜWJll'in bir iradesidir (4). Buna göre Uygur 
Kağanı bir şehirde oturuyordu. Şehrin oniki büyült 
kapısı vardı. Katan'ın altından yapılmlf bir çadın 
vardı. Beş fenah gcnqlikdcki bu çadırın içinde 900 
kiti oturuyordu (5). 

Müellif"ınin mübll!ğa r6hunu düşündürmekle be
r.\ber böyle çadır menkıbeleri hattl çadıra dlir ina
Dlflar da eski Türk hayat ve sanatında çadırın ehem
miyetini destekleyen bilgilerdir: 

Çadır 
Menkıbeleri 

Çadırın Türk hayat ve sana
tındaki eskilitini belirten bir 
menkıbe, daha Türk adlı, ilJt 
insanın zamlnına uzanır. Buna 

göre tlrihte ilk çadır yapan zlt, Nala'un üçüncü 
oğlu YUes'in 1ekiz çocuğundan biri olup, Selemp'de 
lalk G61 yakınına yerleşen Ttlrk'tür. Olta Kağan 
.&tonı'nın İslimi şeklinde bu menkıbe şu şekilde aöy
lenir: 

«Nuh (peygamber) üç oğlundan Hba'ı Hindistan'a, 
hm'ı lran'a. YU .. 'i de şimale gönderdi. YAfes 

• lbn Hurdidbih, M. S. IX. aurda, laalife 
El·Mu'temid -amada J'&f&llllf, lran'b bir coirafJ'a 
iliıaidir. Muuki',._, miiaaki iletlerine .. batka ko
•alara cliir -r1.n de oİmalda beraber, ele seçea 

-ri Kitabü"l-Meailik ve'l-Memilik adlı daianak ki
talmbr. Mü.Uif"an bıa kit.alııı J'-'ıea eTrak lauiae
lerinden faJ'dalaadaia bilinir, 

1 J. Stbycowaki. Tilrlder Ye OrtaaaJ'a S-.b 
M...ı.u. TirkiJ'at M. C. Dl. S. Z3. 1935. 
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Araa,,..tlakta, Naki - S-t - Mildot'da, Attil& DeR
aeai'ade raatlaaaa, ealü Türk bbartmalan,.le aüla 

bir Yaaoda llİYrİ kemer çiqileri •e çadar .. ,..anlan. 

şimll'e varıp İdil ve Yayık ırmakları yakalarında 250 
yıl pturdu. Öldüğü zaman, büyük oğlu Ttirk, yerine 
geçti. Tiirlı pek bilgili, pek akıllı idi. Babasının 
ölümünden sonra birçok yerleri dolaşu. Sonunda 
lsık Göl civarını beğenip orada yerleşti. İlk önce 
çadırı yapan padişah budur." 

V. asırda Avrupa'da, kuvvetle sanıldığına göre 
bugünkü Macaristan'da ahşap kulelerle süslü bir sa
ray kurmuş ve saray hayatı, Cermen destanlarına, 
Bizans tarihlerine . ve Batı edebiyitına aksetmiş ol
makla beraber Atdl&'nın da ölüm töreni, eski Türk
Hun ldeti gereğince, çadırda ve çadır çevresinde 
yapılmışu. Bizans tarihçisi Jordane9'in verdiği- bil
giye göre: AtdlA'nın cesedi ipek bir çadırın içine 
konulmuştu. Çadınn etrifında Hun ordusundan me
çilmiş atlılar savaş oyunları oynuyorlardı ve saz şi
irleri, savaşçıların dilinden, Hun diliyle hir mersiye 
okuyorlardı. (6) (Bakınız : Attili Destanı. ı. 23) 

t.ıamı Türk 
Medeniyetinde 
Çadır Sanatı 

Hatıralan 
olabilmiştir. Böylelikle 

Fakat ne bu renk renk ipek, 
hatta altın çadırlar ; ne yer 
yer kerpiçten ve ahşaptan ya
pılmı� eski Türk evleri; ne 
de böyle binalarla kurulmuş 
küçük şehirler uzun ömürlü 

bu eski çadır medealyed ve 

• Hüaeyin Namık Orkun. Attili •e Ojallan. 
S. U, l.taab.l llQ. 



Taf& Ye tuğlaya itlenen çadır: Alqehir'de Seyyid 
Mahmud Türbesi. (Xlll. Aaır) 

çadır saıaaa asırlarından İslam medeniyeti çağlan
na Ortaasya kavimlerinin ancak bu güzel eserleri 
meydana getiren sanatkar rühuyle, rühlarına işlemiş 
çadır güzellikleri ve çadır çizgileri kalmJŞtır : 

Horasan, Azerbeycan, Anadolu ve Balkanlar 
coğrafyasında yükselen Türk mimari eserlerinin 
çoğu, çadır hatıraları ve çadır çizgileriyle süslü, bu 
yüzden orijinaldir. 

Türkler, Akdeniz kıyılarına geldikleri, Akdeniz 
çevresi coğrafyasında kendilerinden evvel mede
niyet kurmuş milletlerin mimari abidelerini gördük
leri zaman, tarihin bu ilk ve bir bakıma en güzel 
mimari eserleri ve kalıntılan önünde r.aygı ve anlayış 
duydular. Bu yüzden eski Yunan ve Roma coğraf
yasında Türkler'in eline geçen hiçbir mimari abi
de onlar tarafından yıkılıp tahrip edilmemiştir. 

Ancak vatanın yeni sahipleri gördükleri mimari 
eserler ve kalıntıları karşısında herhangi bir taklid 
duygusuna da kapılmamıştır. Bunu, sanat tarihi
nin mühim hadisesi olarak karşılamak gerekir. Ev
velce t� malzemesini işleyip, böyle eserler yapma 
mahiret ve geleneğine sahip olmayan bir milletin, 
yeni vatanda şehirler kurup yerleşme anlayışı sıra
ıunda yapabileceği tek İş, gördüı'tü eserlerin benzer
lerini meydana getirmektir. Halbuki Türk mimari 
sanan işe böyle b�lamamıştır: Gördüğü eserlerin 

TORK EDEBIYA Ti T ARIHt 

mimAri inceliklerine dikkat etmek, onlardan gereken 
deni almakla beraber; yeni vatanındaki bol ve sağ
lam mimilrl malzemesine kendi çadır hayalini ve 
çadır çizgilerini işleyerek, Horasan, Anadolu ve Bal
kanlar Türkiye'sinde bu yüzden, birçok bakımlar
dan orijinal ve milli, bir büyük sanatın temelini kur
muştur. 

Bir kere İslami Türk mimarisinde, bu mimari
nin karakteristiğini meydana getiren mühim çizgiler
den yassı ve •lm kemer'ler, böyle bir çadır hAtı
rasıdır. 

Mimari sanatında Türk kemeri adıyle tanın
mış bu kemerlere Ortaisya sanatı kalıntılannda dik
kate değer şekilde raalanmaktadır. 

Uygurlar'ın Karahoço şehrinde, belki de ma
ğaralardan örnek alarak ve dağları oyarak yaptıkta.. 
rı bazı Batla mabedleri harabelerinde bu sivri ke
merler bulunmaktadır. 

Amavutluk'da Nald-Seat-Mlklo9'da bulunan 
Atdl& defiaesl'ndeki halis altından vazolar üze
rinde çadır sayvanları ve yassı kemer kabartmalan 
vardır. Bunlar, Turfan'da raslanan Türk süslemeleri 
ile büyük benzerlik halindedir : Bu süslcmelenkn 
birinde bir çadır nakışı vardır. Çadınn içi yasa ,,. 
slm kemerlerle nihayet bulmaktadır. {7) 

Taf& •• tailaya işlenen ,oaki çadır çiqileriı XIU. 
Aaırda Horaaan'da yapdan Ridsin Kümbedi 

' Strzygowaki, aynı makale, S. 37, 38. ,.. 
makale aoauna ili•e edilea mimler: Sekil 33, 34. 
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İşte bu yassı ve sivri, çadır çizgisi kemerleri ls
llmiyetten sonraki Türk mimArisinde daha ilk eser
lerden başlayarak ısrarla işlenmiş cimi ve medrese 
revak'larında, camilerin kapı, pencere ve iç ke
merlerinde, diğer büyük küçük binaların mimari
ıinde hep bu yassı ve sivri kemer çizgileri kullanıla
rak nih!yet bu çizgiler büyük Slaaa'ın eserlerinde 
catetilr. tckimüllerinin IOD acviycainc ulaftırılmqur. 

Fakat H ora-

8'7 

likl.er devri türbe, künbed mimarisinde çadır çatı
larını, çadır sayvan ve duvarlannı görmek müm
kündür. Çoğu zaman düz çaularla örtülen bu devir 
cinu1erinin yanındaki .türbeler, hemen her zaman 
çadır tepeleriyle örtülüdür. Konya'da Mevlana Ce
laleddin için yapılan tarihi türbenin Kubb-i ı Had
ri'sı da yine bir Türk çacları'dır. Bu kubbe yeni 
yapıldığı zaman, bütün türbe manzumesi üstünde. 

yeşil ipekten bir 
çadır  görünüşün· 
deydi. Kubbeye 
bu yeşil ipek çadır 
g üzelliğini T ü r k  
yeşili çinilerle ör
tülmüş olması ve
riyordu. (8) 

Konya abide
lerinde çadır çizgi
leri o kadar usta
lıklı bir es tetik 
içindeydi ki, bu 
Selçuk devri abi
delerinin mühim 
bir kısmında, me
sela kapıları çcr
çeveliyen kabart
malar birbirine çok 
güzel şekillerle dü
ğümlenmiş ç a d ı r  
iplerinin taşa iş
lenmesi şeklinde 
yapılmıştır. Daha 
kalın urgan !arı  
andıran ü s l u p l u  
kaba rtmaların ip 
örgülerini bu sefer 
b i r yaz ı san a tı 
şa hes eri halinde 
işlenmiş dini yazı
lar meydana geti
riyordu. Bu çadır 
süslemeleri Kon
ya'da İnce Miııa
re'li Darü'l-Ha
clia Medresesi 

aan, A n a d o l u  ve 
Balkanlar mimari· 
ıinde çadır biçimi
nin taşa ve tuğla
ya i ş l e n mes iy le 
m e y d a n a  getiril
miş türbe ve küm
bed'lerde bu çadır 
mimarisi, çok uzak 
lardan görünen ve 
göze ç arpan bir 
kat'iyyet içindedir. 
Horasan'da Rad
gb'da M. S. 13. 
asırda y ap ı lm ı ş  
meşhur Ridgin 
Türbesi böyledir. 
Bu yüksek ve ge
niş türbe uzaktan 
bakanlara tama• 
miylc bir ç a d ı r  
görüyorum hissini 
verir. Tepesi, mah
ruti bir çadır te
pesi gibidir. Bu ça
dır kubbesinin ke
narlanndan aşağı· 
ya doğru, taşa ve 
tuğlaya i ş le nmiş, 
kumaştan bir say
van gibi görünen 
kabartmalar var· 
dır. Bunun da al· 
tında türbenin tc
melle rin e k a d a r  
uzanan ve oluklu 
kumaşlar gibi sar
kan çadır duvar
ları görülmektedir. 

Xlll. Asırda, Konya'da çadır çi.qileriyle int& edilen 
MeTlani Tiirbeıi (Kubbe-i Haclri) . 

kapısında ve diğer 
Selçuk abidelerin
de b u g ü n  h a la 

/Udgôn Türbesi o kadar karakteristik bir çadır mimi· 
risiyle yükseltilmiştir ki hadi�, bu eseri yapan sanat 
ruhunun, bütün yabancı örneklere rağmen nasıl vaz• 
geçilmez bir çadır zevki ve çadır sanatı an'anesiyle 
kaynaşmış olduğunu gösterir. 

Anlaşılır ki Türkler, yeni vatanlarında gördük
leri mhnirt çizgiler içinde, şu veya bu sebeple, az. 
çok çıuhr'ı andıranlan beğ�nmişler ve yeni mima
riye kendi orijinal çadar çizgilerini, çadır bayat 
"" bitaralaruu işlemişlerdir. 

Anadolu'da hemen bütün Selçuk devri hatıl &l-

Ortaasya çadır saaata'ndan 
dır. 

hatıralar halinde var-

Altın kaplamalı dört büyük ahşap sütunla ayak
ta tutulan, heybetli, kağan çadırlannın bu mimA· 
risi Osmanlı İmparatorluğu devrinde yapılan ci-

a Mevlana Dergihı'nın J'•til kubbe kıaım, 
Selçuk miman Bedreddin T ebrizi tarafından J'•pd
Dllfı dergihın meacid, aemi'bine Ye cliier kısım
lan XVI. uarda Mimar Sinan tarafından tamaaa• 
lanmıtbr. 
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Mimaride Türk iialubu: Kut.beler, Türk minareleri, •i•ri kemerler .e aiaçlarla Japılan Lir tiırib, taLiat 
ye mimari kompozİ8yonu. Bur .. 'da Muradiye Cimii 

milerin fil ayağı denilen dört büyük sütun üze
rine kuruluşundaki mimariyi hatırlatıyordu. Yine 
Strzygowski bu iki mimari arasındaki benzerliğe 
isabetle dikkat etmiştir. (9) 

Böylelikle Türkler, Akdeniz kıyılarına geldik
leri, Akdeniz çevresi coğrafyasının zengin sanat mal
zemesiyle ve bunlarla yapılmış mimari örneklerle 
karşılaştıkları zaman, çadır sanatı deninden getirdik
leri sanat kaabiliyetlerini derhal taşlar üzerinde İşle
meye başlamışlardır. Bu hadise, kısa zamatıda dün
ya mimari tarihinde başlı başına birer mektep olan 
Selçuk ve Osmanlı mimari devirleri'ni mey
dana getirmiştir. 

Yeni mimari, İslam imanının, İslami kültürün 
ve diğer İslami ihtiyaçların Türk sanatında büyük 
ifade bulmasıdır. Çünkü Türkler, yeni medeniyete, 
bilhassa imparatorluk icaplarına uyarak bu devirde 
saraylar kurmuş, hisarlar yüceltmiş, nehir yakalarını 
köprülerle bağlamışlardır. Diğer taraftan eski me
zar mimarilerine İslami mahiyet vererek, yeni vatan
larında çok sayıda türbeler yükseltmişlerdir. Yine 
medeni ve iktisadi hayatı düzenlemek gayesiyle su 
bendleri, çeşmeler, çarşılar (bedestanlar), hanlar 

ve kervansaraylar yapmaya büyük ehemmiyet ver
mişlerdir. Fakat lslami Türk mimarisinin daha çok 
ve heybetli eserleri camiler, mescidler,medreseler, 
külliyeler, dergahlar ve hamamlardır. Mesela başta 
İstanbul olmak üzere, Konya, Bursa, Edirne, "Üsküb 
ve benzeri devlet ve medeniyet merkezlerini birer 
9erem kubbeler iklimi haline koyan mimari 
abideler onlardır. 

Hatta Selçuk ve bilhassa Osmanlı İmparatorluk 
aileleri, kendileri için, başka saltanat ailelerinin yap
tığı gibi, muazzam saraylar kurmamışlardır. U.;:un 
zaman, düyanın en ufak saraylarıyle yetinmişler
dir. Türbelerini de mesela Mısırlılar'ın ehramları 
gibi dev binalar halinde yükse!İ:memişlerdir. Yine, 
fetihleri ve saltanatlarıyle ölçülemiyecek kadar kü
çük türbelere gömülmeği milli terbiyelerine daha 
uygun bulmuşlardır. 

Fakat aynı padişahlar, milletleri ve imanları için 
abide yaptırınca bunlar Süleymıiniye, Selimiye, Sul
tanahmed ve benzeri camiler gibi, yahud Mcdrese-i 
Nizamiyye gibi, Gök Medrese'ler gibi, bilhassa Fatih 

• J. Strzygowaki, •JD• Her, S. 56. 
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Sül•Jm-iJ• Cunü'ade Sini Türk kemerleri. 
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ve Süleymaniye külliyeleri gibi muazzam abideler 
olmuştur. Bu abidelerde asırlar geçtikçe daha bü
yük ustalıkla yükseltil< n Türk minareleri diğer Müs
lüman milletlerden daha üstün bir mıisıki ile, gök 
kubbeye ezan sesleri salmak isteyen bir milletin, mi
mari sanatında yarattığı şflhikalardır. 

* 

İslami Türk mimarisinde iki anlayış daha, çadır 
sanatından miras gibidir. Bunlardan biri yeni mima
rinin en büyük eserlerinde bile ufku kapatmayan bir 
sanat bulunmasıdır. Asırlarca · ufuklardan ufuklara 
at koşturmuş bir millet olarak, Türk'ün zevki, yolunun 
üstüne aykırı inen dağlar gibi ufuk kapatan duvar 
bini'lardıUı hoşlanmamıştır. Yeni Türk mimari
sinin büyük .zaferi, Süleymaniye gibi en ihtişamlı 
eserlerinin bile ufukları kapatmayan abideler olma
sıdır. Birer dağ silsilesi gibi, birbirinin üzerinde yük
se len kubbelerdeki yuvarlak ve merkezi yükseliş'le 
minare aralarındaki gök boşlukları, onların iki yanın
dan sema ufkunun görünmesini sağlamı�tır. 

Böylelikle bu abideler ne kadar yükselseler, ufuk
ları kapatmıyor hissini verirler. 4CUfuktaJıd so .. uz
lup tadı>> nı almış bir milletin mimarisinde bu 
çizgiler tabiidir ve mahruti, hatta yuvarlak kubbeli 
çadırların ufuk kapatmayan zevkinden yeni mimi
riye devredilmiş bir miras gibi dururlar. 

Aynı mimarinin diğer husıisiyeti, tepe, düzlük, 
yamaç, deniz kıyısı, her nerede yapılmış olursa olsun 

T abU.tin çizsilerine uyularak kurul- mimari: Rumeli Hisarı. 
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mimari eserlerinin toprağa ve manzaraya uygun 
yükselmesidir. Bir misil olarak, İstanbul'da Fatih' 
in yaptırdığı Rumeli Hisarı böyledir. Bu hisar, bu· 
gün Rumeli hisarı denilen boğaz yamacıyle öylesi
ne intibak halindedir ki bu, sağlam olduğu ölçüde 
estetik duvarlar, kul yapısı değil de Tanrı yapısı imiş 
ve toprak yaratılırken orası öyle kurulmuş gibi, bu
lunduğu ÇC\Tenin ve manzaranın çizgisine uygun• 
dur. 

Mininde ,,an1aa slHJlilderden: Burmab minin. 

Yeni mimarinin Türk dehasına daha neler yap
tırdılh ve eski Türk sanatından daha hangi hatıralar
la oirleştiği konusu, bu sahifelerin kadrosuna sığ
mayacaktır. 

Ancak bir milleti bulunduğu vatana perçinleyen 
sanatların başında mimarlık vardır. İslimi Türk mi· 
mirisinin bilhassa Anadolu ve Balkanlar Türkiyesi'n· 
deki büyüklüğü ise, gerek Türk medeniyetinin ge
lişmesi, gerek Türk vatanının büyümesi ve korun
ması devirlerinde unutulmaz hizmet görmüştür. Aynı 
mimari ile Türkler'in, dünya medeniye tine aynı ül
kelerin en yüksek sanat eserlerini verdiğini söyleyen• 
ler de çoktur. Yalnız bu hadise, İslim medeniyeti'· 
nin Türk milletine böyle bir fırsat hazırlamak ba
Jumı-.ılan büyük hizmetini belirtir. 

* 

TÜRK EDEBiYATI TARiHi 

Dil, Kültür ve 
İdeoloji İnkdi bı 

İslam medeniyeti, 
Türk milletinin fikri, ede
bi ve ideolojik hayatı üze
rinde büyük değişiklik 

yapmıştır. Yeni medeniyet bu milletin ilim, fikir ve 
edebiyat tarihinde hakiki bir dönüm noktası, yeni 
bir merhale olmuştur. İlk anda dikkati çeken bir 
değişme, dil sAhasındadır. Türkler İslim.iyetten önce 
de çeşitli medeniyetlerle temaslarda bulunmuş; başka 
diller konuşulan, başka milletler yaşayan topraklarda 
hüküm yürütmüşlerdir. Böyle milletlerle dil, din ve 
medeniyet alış-verişleri olmuştur. Aynı asırlarda Türk 
diline Çince'den, Hindce'den, Moğolca, Soğdca ve 
Farisi'den kelimeler girmiştir. 

Esisen Türk dili daha kurulduğu asırlardan bu 
yana bir imparatorluk lisim çehresindedir. Dai· 
mi hareket halinde bulunan bu milletin dilinde ha
reket ifade eden sözler, yani fiiller hemen tamimiy
le Türkçe'dir. Fiiller ve onlann iailleri Türkçe olun
ca, pek tabii olarak Türkçe'nin mimarisi yahud çeşit
li cümle mimarileri de Türkçe'dir. Türkler başka 
dillerden aldıkları sözleri kısa zamanda kendi ağız
ları; kendi sesleriyle seslendirip, kendi mecazlarıyle 
manalandırmak şahsiyetini tarihin h!r çağında gös
termişlerd ir. Bu ifade Türkçe'nin m(ısıkisinin de yi
ne her tarih çağında milli olduğunu açıklar. 

Bir dilin sesi ve cümle mimarisi milli olur ve 
milli kalırsa o dil, başka dil ve medeniyetlerden ne 
kadar kelime alırsa alsın yine milli olur ve milli ka
lır. Türkçenin tarihi kaderi de böyled ir. Türkler ken· 
di işledikleri madenlerin adlarını;  yaptıkları ziriate 
aid kelime ve deyimleri; hayvancılık terimlerini, silih 
adlarını, kahramanlık kelimelerini umumiyetle ken
di dillerinden yapmışlar, fakat, tarihin ilk asırların
dan itibaren fethettikleri ülkelerde karşılaştıkları eşya 
ve tabiatin ; başka hayYanların, başka nebatların, 
başka saraylann ve başka dinlerin kelime ve terim
lerini de o yerlerden ve o medeniyetlerden devşirmiş
lerdir. 

Bu hadise başka ülkeler ve başka miUetlcr üzdi
ne hakimiyet kurmuş, eski, yeni bütün imparator· 
luklann ve imparatorluk dillerinin tabii kaderidir; 
bir üstünlük ve hakimiyet neticesidir. Bu sebeple es
ki Orta-ya Tiirkçesi'ni bütün kelimeleriyle in 
Türkçe bir dil sanmak mübilagah ve yanlıştır. Ta
rihin her devrinde olduğu gibi bu ilk devirde de 
Türkçe'ye başka dillerden kelime girmiş, fakat Türk
çe'nin sesi ve mimarisi mutlaka milli kalmıştır. 

Ancak İslimiyetten önce Türk dili ile ilim ve 
felsefe kitapları yazılmadığı, (bize bu yolda yazd
mış eserler bırakılmadığı) için eski Ortaasya Türk
çesinde ilim terimleri ve felsefe kelimeleri çok azdır. 

Halbuki medeniyetler, yayıldıklmrı ve � 
bil edildikleri iilkdere kelimeleriyle birlilıie 
girerler. Bu sebeple Türkler İslam medeniyetini lta
bülc davranınca dillerine bu medeniyetin iman, ilim 
ve tefekkür lisAnından çok sayıda kelime girmcte 
başlamıstır. 
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Diğer taraftan Türkler'in bu iman ve medeni• 
yeti iyi tanımak, onun ilmini ve ideolojisini kavra
mak için, Müslümanlığın din ve ilim dili Arapça 
ile, kısa zamanda klasik bir İslami edebiyat dili ha· 
line gelen l"&risi'yi öğrenmeleri gerekmiştir. Arabi 
ve Farisi'yi çok iyi öğrenmek ve İslami ilimlerde söz 
sahibi olacak bir dereceye gelmek ise Türkler'in az 
zamanda büyük İslam devletleri kurmak ve bütün 
İslim dünvasına hakim imparatorluklar vücuda ge· 
tirmelt yolundaki ileri hamleleriı-; lı.olaylııştıran bir 
faktör olmuştur. 

Topraklarında Arapça'nın ve yeni Farisi'nin ya
pdığı, geliştiği çok büyük ülkelerde Türk devlet ve 
hikimiyetinin devfım edebilmesinde de Türk aydın· 
larırun bu dilleri ve bu ilimleri çok iyi bilmelerinin 
büyük tfairi vardır. 

Ancak aynı hadise ile Türkçe'ye önce Arapça 
ve Farsça'dan; Türkler'in İslam ülkelerinde ve 
başta eski Roma-Bizans toprakları olmak üze
re Anadolu ve Balkanlar coğrafyasında devlet ve 
blkimiyet kurdukları asırlarda da bu topraklarda 
yaşayan daha başka kavimlerin dillerinden kelime
ler girmiştir. 

Diğer taraftan Türk Alim ve şiirleri, Arap ve 
lran dilleriyle eserler vermiş ; Arap ve İran top
raldarında devlet ve hakimiyet kurdukları asırlarda 
hemen yalnız bu dillerle yazılan eserler yüzünden 
Türkçe'nin o yerlerde ve o devletler zamanında ilim 
ve edebiyat dili, hatta devlet dili olarak asırlarca ih· 
mil edildiği olmuştur. Bu arada Türk dili önce ya
bancı dillerin ve yabancı kelimelerin sesleriyle son· 
ra yeni vatanlardan yükselen yeni seslerle birleş
miş ; Türk şiiri, kendi hece veznini halk şiirine ve �ık • 
edebiyatına bırakarak, h�elerin seslerine göre mu-
ııki alan yeni bir vezinle şiirler söylemiş ; hemen bü
tün aydınlar edeblyitı, eserlerini bu anuı: vezniyle 
ve İslami edebiyatın ortak nazım şekilleriyle ver
miştir. 

Aynı asırlarda Türkçe'nin dil örgüsüne de yabancı 
kaaideler mesela yabancı çoğul kaaideleri ve ya
bancı terkipler girmiştir. 

Bütün bu hadiselerin muhasebesi; nıçın, hangi 
sosyal, tarihi ve estetik scbepkrle ve nasıl oldukları, 
kendi bölümlerinde görülecektir. 

Fakat İslamiyetten sonraH Türk edebiyatında 
mevzu, tema, kültür ve ideoloji değişikliği dil değiş
melerinden daha engindir: Bu çağlara kadar yerli 
ve kavmi bir edebiyat yaparak, anayurtlarında bir
birine benzer hadiselerin şifahi terennümleriyle ; ko
tuk'ları, ilibl ve destaa'larıyle yetinen Türkler, 
İslamiyetten sonra beşeri çehresi milli çehresinden da. 
ha zengin;  sosyal ve coğrlfi çizgileri eskisinden da
ha ba,ka bir edebiyat vücuda getirmişlerdir. 

Bu edebiyat, İslamiyeti kuran ve kabul eden mil· 
letlerle ortak bir edebiyattır. Dilde, şekillerde, edebi 
nevilerde, sanat anlayışında, mevzularda kültür ve 
ideolojide ortaklık vardır. Yelli edebiyitua mWI 
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Türk minaresinin nnlıia büyük merhaleı tlc .
feaine de •JTI merdivenlerle çıkıl- Selimine Cimli 

minireleri cxvı. Aar) 

ola9a bu ortak kıymetler arasında gö•terilna 
milll plı•iy�de mümktia olmaft'lll'. 

Bu devirde Türkler, başka milletlerin vatan• 
larında kurdukları devletlerde hakim unsurun yine 
Türk olmasına dikkat etmekle beraber, Müslüman 
olan her insanı kardeş sayan beşeri bir tolerans gös-



tenniılerdir. B:ışka milletlere mensup müslümanlarla 
iş birliği, kültür ve ideoloji birliği içinde çalışmışlar· 
dır. İnfiradcı ve kavmi bir im:ından ziyade ülkeler 
ve kavimler kucaklayıcı dini bir iman güderek; bu 
im:ın uğrunda gazalara, fetihlere girişerek; yeni iman
larından karanlıkta kalmı.ş ülkeleri onun nuruyla 
aydınlatma vazifesini üzerlerine almışlardır. Böyle
likle her Müslümanın iyiliği için çalışan, fakat Müs
lüml.n olml.yanlara da inSjlil mu!melesi yapan ger
çek bir Tiirk-İ•Km meclealyed kurmuşlardır. 

İslim.iyetden sonra Türk edebiyatı anık sadece 
tlestaa ecleblyltı veyi destan devri edebiyatı de
ğildir. Türk ordularının kahramanlık maceraları 
ve kazanılan zaferler, eski çağları gölgede bırakacak 
bir enginlik gösterdiği halde, kurulu şehirlerde ve med
reselerde okuyanların edebiyatı bilinde gelişen ye
ni Türk edebiyatı; duygu, görgü, bilgi, ülkü ve dü
şünce bakımından daha çeşitli ve daha milletlerarası 
mevzülarda eserler veren, zengin ve tümullü bir 
edebiyat olmuştur. 

Bu çağlarda Türk devletleri eski lran ve Roma 
saraylarına benzer saray kurduklarından bu saray 
an'anesi gereğince, devirlerinin ilim ve şiirlerini 
saray çevresinde toplamışlardır. Onlara büyült say
gı ve alika göstermiş; yüksek hayat şartları sağlamı� ; 
onların bu çevrelerde yetişip eserler vermelerini, 
devletlerinin temel vazifeleri arasında görmüş· 
lerdir. İşte İslimi Türk Edebiyatı, her bakım
dan, eskisinden çok farklı tirihi, coğrifi ve sosyal bir 
hayatın edebiyitıdır. Bu sebeple İslim medeniye
tinin Türk edebiyatı tarihinde islim Medeal,ed 
ÇaiJanada Tiirk Edebi)'kı denilen, ayrı bir de
vir açtığını kabUI etmek ve yeni edebiyitı bu baflık 
altında ; kendi de"Tİ• kendi prtları içinde görüp 
göstermek icibeder. 

Bu devri iyi tanımak için de Türltler'in naıl 
Maslüman olduklannı ve kaböl ettikleri medeniyetin 
ana vasıflarını; imanını, kültürünü, felsefesini, sanat 
�nlayışını, en umlmi çizgileriyle olsun, tanımak ve 
tanıtmak zariin:ti vardır: 

Türk yurtlann-
Türklerin da İslimiyetin ka· 

Müslüman Olu9ları bülü M. s. vıu. 
asırda bafladı. An

cak M:.islüm-ınlık· Türklere zorla kabul ettirilmiş de
ğildir: Yeni imı.nla kanatlanmııçasına yukarıya doğ
ru atılan çöl evladı Araplar, daha ilk anda muazzam 
bir askeri kudret manzarası aldılar. 

llallfe Ö111er zamanında İran'a giren Arap 
orduları, lrak'da Sasiniler devri İran İmparatorlu
ğu'nun hudud şehri Kaadisiyye'de kazandıkları 
büyük zaferle, Sisini Iran llııparatorlutu'nu bir 
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hamlede yok ettiler. Müslüm:ın Arap kahramanı 
Sa'• O. l Ebl Valduaas kum:ındasındaki İslim or
dusu, son Sisini hükümdarı Yezcllcenl'in büytUt 
kuvvetlerini M. 635 yahut 637 yılında tam bir boz
guna uğrattL İran, Araplar tarafından, önüne durul
mu bir sel sür'atiyle iıgal olundu. Büyük istili kar
şısında hayran ve çiresiz kalan Iran halkı, ö��den 
beri inandıkları Zerdüşt dinini bırakarak İslamiyeti 
kaböl zorunda kaldılar. 

Arap orduları aynı yıllarda Yermak'da Roma
lılar'ı mağlup ederek bütün Suriye'ye sahip oldular. 
Beş sene sonra İlkenderiye'yi de alarak Mısır'ın fet· 
hini tam:ımladılar. Aynı hızla Bizans üzerine yü
rüyerek Şarki Roma İmparatorluğunu büyük za'fa 
uğrattılar. 

«Eğer Araplar, Kafkas geçitlerinin bekçileri olan 
Hazar Türkleri'nin yurdunu, lran gibi, alabilseler, 
yahut Hazarlar'a İslamiyeti kabul ettirip onlarla 
� ve gliç birliği yapabilseydiler, Karadeniz kıyıları 
boyunca bütün milletleri itiat altına alıp, � 
s:>:ıund:ıki büyük şehri, htaabal'u elde etmeleri çok 
kolaylaşırdL» (10) 

Gerçekten büyült hızla Kafkas kapılarına varan 
Müslüm:ın Arap orduları burada llaaarlar'ın mu
kaavem!tİ �ısında durdular. Sık sık, tize kuvvet
lerle hücuma geçtikleri halde Ha-.r engelini ko
layca aşamadılar. 

Halb•ıki bu asırda Türk illerinde herhangi kud
retli bir Türk devleti yoktu. Gök-Türkler, dışta Çin 
savaşları, içte arasız isyanlarla perişandılar. Hasar
lar, doğu Avrupa'da İdil kıyılanyle ICU'llD arasın
da ve Kafkaslar'da,ıaslında Gök-Türkler'e bağlı bir 
hanlıktı. Araplar'a kaqı Gök-Türkler'in bir hudud 
hanlığı sıfatıyle savaşmışlardL Gök-Türk birliği dağıl
dıktan sonra da kendi başlarına kalmışlardı. Ancak 
çok iyi döğüşen Hazar kuvvetlerine gerek Bizans 
gerek Araplar kıymet vennek zorunda kalmışlardı. 

Hazarlar yalnız Türkler'den de ibaret değildi. 
Hakimiyetleri altında Cermen, İsliv kavimleri de 
vardı ve bunları eski Türk devlet an'anesi gereğince 
idare ediyorlardı. 

Büyük bir Türk devleti kaqısında değil de kü
çük bir Türk devleti kaqısında duraklayan Araplar, 
Türkler'in nasıl mühim bir askeri kuvvet olduğunu 
anlamüta _ _gecikmediler. Bir taraftan Hazarlar'ı ken· 
eli cephelerine kazanmak için Bizanslılar, onlarla, 
kız alıp vennek sılretiyle akrabalık kurmaya kalkı· 
şırken, <Jiğer taraftan bazı Arap emirleri de birer 
Hazar prensesiyle evlenmek yolunu seçmişlerdi. 

Böylelikle Türkistan'da Arap fetihleri diğer ül
kelerdeki gibi hızlı olmadı. Araplar, bir asır, yerle-

ıo Michael Kmoako, Araplar •• Hasarlar, Kö
röu Caoma ArcbiY111D M. 1924 • 25 (Türkçeai; Tür
lü,.at M. W. S. 133 . 155, 1935). 
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rinde saydılar. Hatti Hazar Hanlarının Arap ordu
Iannı püskürterek Irak içerlerine kadar aktıkları 
görüldü. Müslüman Araplar, bilhassa Maveriün
aehir'i elde etmek için mücadeleye devamla beraber, 
Türklere karşı şiddet siyasetini bırakmak zorunda 
kaldılar. lran'da kazanılan ilk Arap zaferleri, Türkis
tan'a aksettiği zaman gelen haberler, n»nevi değer
lerle süslenmiş, efsaneleşmişti. O kadar ki Arap or
duları adına meleklerin harb ettiği; Arapları mağlup 
etmek ıöyle dursun, onların bir tek askerini bile ör
selemek imkanı olmadığı, ilahi bir ş;lyia halinde Ha
zar Türkleri arasında yayılmıştı. 

Bunun doğru olm'.ldığı yapılan savaşlar ve Arap
lar'a karşı kazanılan imha muharebeleriyle anlaşıldığı 
halde, yine de Müslüman ordularının minevi üstün
lükleri hakkında Türk ruhunda bir iman uyanmaya 
başl.lmıştı. 

Taberi Tirdai'nde bu mevzuda '5yle bir vak'a 
anlatılır: «(Arap ordu kumandanlarından) Abclür
ralamaa (Türkler üzerine) harekete geçince Tanrı, 
Türkler'in onun üzerine saldınnalanna mani oldu. 
Türkler: Bu adamın bize karşı bu kadar korkusuz 
davranması, onun yanında mutlakaa yardımcı me
lekler bulunmasından ve meleklerin onu koruma
sından ileri geliyor ! Diyerek çekildiler ve ondan sa
kınarak kalelerine kapandılar. Bunun üzerine Ab
dürrahman zafer kazanarak; ganimetler elde ederek 
döndü.» 

«Abdürrahman'ın bundan sonraki seferleri es
ıılsında Türkler biribiı:lerini Müslümanlara karşı 
savaşa çağırdılar ve : Onlar da ölüyor ! dediler. İç
lerinden biri onlann ölüp ölmediklerini tecrübe ede
lim, dedi. Çalılıklara saklandılar. Aralarından biri 
Müslümanlara ansızın ok attı. Müslüman öldü. Bun
dan sonra Türkler meydana çıkarak savaştılar. O 
zam:ın hatiften : -Ey Abdürrahınan Ailesi, sabredi
niz ! Size cennet vaad edilmiştir. Orada bulu.,Qcak
ımız, diye bir ses duyuldu. Abdürrahm"\n öldürülün
ceye kadar savaştı.» «Bundan sonra Türkler'in ce
saretleri arttı. Fakat bu hal, Türkleri, Abdürrahma
n'm nişını vesile edinerek yağmur dilemekten alıkoy
madı. Onlar, bugün hali onun n&şını vesile edip, yağ
mur duaasına çıkarlar.» ( ı 1) 

Görulüyor ki İslim gaazilerinin Allah adına 
gazi ederken kendilerine vaadedilen cennete ulaşın
caya kadar, mineviyat dolu bir kuvvetle savaşma
lan, kahramanlığa işık ve inanmış bir millet olan 
Türkler'in vic::linında müsbet tesir uyandırmıştır. 
Kendilerine hflı böylesine savaşmış bir düşman 
şehidinin naşını ve mezannı mukaddes bilip, onun 
m\neviyatından yağmur dilemeğe, manevi yardım 
dilemeğe kalkmaları bunun bir delilidir. Aynı sa
vaşlarda İslim gaazilerinin düşmanlanna ve esirleri
ne karşı adiletle mu!mele etmeleri; hakları olma
yan en kıymetli eşyaya bile el sürmeyip, onları hizan 
lihiplerine iade etmeleri Türkler'i uyandırmıştır. 

* 
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VIII. asırda Müslüman Arap orduları, Mave
riiinaehir'de göründüler. 710-716  yılları arasın
da Em::vi kumandanı Kuteybe ibni Müslim bu 
fethi tamamladı. Fakat Arap üstünlüğünün hatti 
Seyhan - Sırderya nehri kıyılarına varması, an
cak VIII. asır ortalarını aşan zaman içinde oldu. Ay
nı zaman içinde Müslümanlarla Türkler arasında 
dostluk ilerlemişti. Türkler, yeni medeniyetin ken
dilerine iktisidi ve medeni imkinlar sağladığını gör
düler. İslim büyüklerinin fethedilen ülkelerde hal
ka adalet gösterdiklerini ; insana ve insan haklarına 
saygının bir Müslümanlık icabı olduğunu öğrendi
ler. 

Araplar, Türk illerinin bu Batı bölgesinde şehir 
hayitının gelişmesine çalıştılar. İslim halifeleri bil
hassa Abbasiler devrinde Türkler'e daha büyük an
layış gösterdiler. Zam'.ln ilerledikçe bu kahraman 
milletle iş ve güç birliği yaparak, bununla Müslü· 
manlığın yayılma ve -korunmasını sağladılar. 

IX. asır ortalarında Horasan'da 5aman Oğul
lan devleti kuruldu. Bu devlet Bağdad halifelerine 
tıibi, yarı mtistakil bir idare kurdu; Siman Oğul
ları, hükümdar ailesinin bir Türk iilesi olduğunu 
sandıracak ölçüde, Horaı.an'da, Maveriünnebir'
de Türklerle iş ve güç birliği yaptı; ordusunu Türk
lerden teşkil etti. 

Müslümanlığı önce MiveriÜJUlebir Türkleri 
benimsedi. Fakat İslamiyet'in Türkler arasında yay
gın bir din olmaya yönelmesi X. asırda mümkün 
oldu: VIII. asırdan X. asra kadar geçen zaman için
de Türkler, İslam dininin kendi vicdan dünyilan
na yabancı olmak şöyle durıı,un, kendi Allah, ahlik, 
fazilet ve nur anlayışlarını, Ü.\tün vasıfta bütünle
yen, büyük bir iman olduğunu kavramış bulunuyor
lardı. Bu sebeple Müslümanlığı kabul eden Türk
ler, çabuk benimsedikleri bu dini, Müslüman ol• 
mayanlar arasında yaymaya başladılar. Arapların 
kütle halinde Müslüman olanlardan cizye adlı ver
giyi almamak gibi tedbirleri de, bilhas�a Maveraün
nehir Türkleri'nin Müslümanlığı kabullerinde tesir• 
li olmuştu. Müslüman Türkler, İslam olmayan Budist 
Uygurlar'ı, Mecı'.ı.siler'i ve başka dinlerdeki ırkdaş
larını yeni dine, hatta savaşla davete başladılar. O 
kadar ki hlıimiyetten sonraki ilk Türk destanlan 
Müslüman Türklerle Budist Uygurlar ve Mecı'.ı.siler 
arasında yapılan savaşlar etrafında söylendi. 

Daha VIll. asır sonunda Feı:gana, Kaşgar, Ak
su çevrelerinde devl;t kuran ve zaman. zaman Arap
larla, Simanilerle mücadeleye giren Karahaalılar. 
M. 920 senelerinde, hükümdarları Satuk Bap-a 
Han'ın lslimiyeti kabulüyle, kütle halinde Müslü
man olarak, hem ilk İslami Türk devletini kurdu
lar hem de İslami Türk kültür, sanat ve edebiyatı· 
nın ilk eserlerini onlar verdiler. 

ıı Taberi, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, 
Mf. V. Şark - l.Jim ldiailderi, 36 (C. iV. S. 253 -

254, lat. 1958) •• M. Kmoako, aynı makale, S. 1 37. 
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İSLAM MEDENİYETİ 

İslim medeniyeti, MilAdın yedinci asrında Ara
bistan'ın Hicaz bölgesinde kuruldu. Bu medeniye
tin kaynağı, Müslümanlığı� mukaddes kitabı Kar' 
la-ı Kerim'dir, yani Müıılümanhk'tır. Bu nokta, 
İslim medeniyeti'nin ilk mühim hadisesidir. Çün
kü meseli Avrupa medeniyeti'nin ka)nağı, İncil 
veya Hr.latlyaaahk değildir. Avrupalılar, Hristiyan 
olmakla herhangi bir medeni hamle yapmamış, bu
nun aksine olarak yalnız Hristiyan oldukları bütiin 
Ortaçağları derin bir taassup ve gerilik içinde yaşa
mışlardır. Avrupa'nın medeniyete uyanı§ı ve kısaca 
Avrupa medeniyeti, Reaıaissance asırlannda, eski 
YUDaD-Roma medeniyetine uyanmakla yani eski 
Yunan-Roma devrinin zengin fikir, sanat ve kültür 
hareketlerini tanunak hatta benimsemekle ba§lar. ( 1 2) 

Müslümanlık böyle değildir. 

İslim medeniyeti'nin başlangıcı tamamiyle o
nun mukaddes kitabına dayanır; bu kitabın Hicaz'
da çöl evi.atlarına getirdiği, rahman ve rahim olan 
tek Allah inancıyle ; onun şahlandırdığı büyük ma
neviyatla; onun ileri sürdüğü insanlık, güzellik, iyi
lik, temizlik, hak ve adalet anlayışıyle başlar. 

Müslümanlık, yeni bir din olarak, Arap yarım
adası'nın Hicaz topraklarında doğdu. Ancak ne H i
caz bölgesi ne de bütün Arap yarımadası, aslında 
büyük medeniyet kurmaya elverişli bir yerdir. 
Bu sebepledir ki İslamiyetin doğduğu asra kadar, 
bu bölgelerde ne bir derin iman ya§amış ne de her
hangi üstün bir kanun ; sanat ve kültürünü başka kıt' 
alara yayacak medeni bir hamle ya..-ılmıştır. 

Uçsuz bucaksız çöller diyarı •Ju yarımadanın 
ıulak ve ağaçlık bölgeleri mahdud !ur. Bu toprak
larda insan ruhunu yıkıcı ihtiraslardan kunaracak ; 
ektiğini biçme hazzı verecek;  ümit ve cesaret kay
nağı olacak bir toprak ve iklim yumuşaklığı yok
tur. Büyük ve yakıcı çöller her türlü hayat ve me
deniyet şartlarını güçleştirmiştir. 

Arap yarımadasında Müslümanlıktan önce, 
kendi ölçüsünde medeniyet sayılabilecek iki hAdise, 
Yemen ülkesinde olmuştur. Bunlardan biri, bir ihti
mile göre, bütün cenubi Arabistan'da kurulmuş 
Maaıa Devleti'dir ki tarihi, soı.yal ve medeni ha
yatlarına dair kesin bilgimiz yoktur. Ancak Maan 
krallığının M. ö. 2000 yılından 800 tarihine kadar 

12 Apı karfıl&fbrma Te'Yl'at için de bö,.ledir. 
MiiaeTilik J'eryiİzÜne J'eni bir din ıretirmit, fakat 
bir MiiaeTİ medeniyeti kurup J'Ükseltmemiftir. Çün
kü MiiRvilik'den önce ırerek Mısır'da ırerek Suriye 
Ye Fillstin'de büyük bir Mısır Ye lbrini medeniyeti 
yardı. 

bu bölgelerde bir iktidar yürüttüğüne diir, uzak ve 
yakın deliller ele geçmiştir. İkinci Yfmen iktid!n, 
daha çok dini bir hAkimiyet olduğu anlaşılan Sehl 
Krallığa'dır. Bu krallığın da ött>den beri bilinen ve 
alaka çeken vak'ası, Sebii Melikesi Bellas'ın M. ö. 
X. asırda Süleyman Peygam.ber'in Kudüs'deki 
muhteşem ma'bed ve medeniyetini ziyarete gelip 
efsanesidir. Seba Krallığı'ndan sonra, aynı topraklar
da Himyerl Krallıiı kurulmuş, M. ö. il. asırda 
kurulan bu devletin iktidarı bir aralık Habeş istila• 
sına uğramakla beraber, Miladdan sonraki asırlar
da da devam etmiştir. Himyeri'lerin Sebl Krah 
Unvanını muhafaza etmeleri, Seba iktidannın gerek 
maddi gerek manevi varlığıyle Arap yanmadasınm 
cenubunda iyi hatıra bırakmış olmasının bir deli
lidir. Bundan başka ve kuvvetli bir ihtmale göre, 
yine Arap yanmadasında ve yine cenup bölgelerin· 
de Ad kavmi tarafıidan kurulmuş bir İrem Mede
niyeti vardır. Kur'an-ı Kerim'de : 

«Ey Muhammed ! Rabbinin hiçbir memleket
de benzeri olmayan sütunlara sahip f rem şehrinde 
oturan Ad kavmine ne ettiğini görmedin mi?» gibi 

Seba Melikai lelkı•'ıa sm.,..._ Pe,.ıramher'i 
Zi1ireti (Mataaia'aın tabloauaclau) 
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parlak vasıflarla belirtilen bu m�deniyetin tarihteki 
ve coğrafyadaki kat'i yeri maalesef bilinemiyor. ( 13) 

Hicaz bölgesi ise hiçbir medeniyetin merkezi 
olmamıştı. İslamiyetten önce, Araplar, bilhassa bu 
bölgede birbirine düşman kabileler halindeydiler. 
Yurtlarının coğrafi talihine uygun bir kervan ve kaa
file hayatı kurmuşlardı. Hicaz'ın şimalinde Filistin 
ve Suriye, cenubunda Yemen, toprak ve sanat mah
ıulleri olan yerlerdi. Arap kervanları Şam'ın ma
lını Yemen'e, Yemen'in . mahsullerini Şam'a taşı
yorlardı. 

Hicaz'da hemen hiçbir siyasi teşekkül yoktu. 
Mekke ve Yesrib gibi kasabalar birer medeniyet 
merkezi olmaktan zi
ylde, b i r e r  t icaret  
,chri idi; sergi şehir, 
panayır şehir vazifesi 
görüyordu. Bölgenin 
en parlak ve yaşanı
lır kasabası Mekkc'de 
bile kabile hayatı var
dı. Şehirlerde yahu· 
diler, ailihlı kabileler 
bilinde yaşıyorlardı. 

95 
Güaet'e ayın kıza deniliyor ve o daha çok ka

dınların tanrısı sayılıyordu. Sonra herbirine ayrı 
isim verdikleri parlak yıldızlara, liciverd çöl gece
lerinin bu uzak, ışıklı varlıklarına tapıyorlardı. 

Zamanla Arapların ne bu tabit tannlara ne de 
tanrı yerine koyduklan yapma putlara imanlan 
kalmıştı. Hayatlarını içki, kadın, kumar düşkünlü
ğü sarmış ; bu düşkünlük herhangi bir vicdan ve ka
nun dinlemez olmuştu. 

Kervan soymak, deve çalmak, çocuk ve kadın 
kaçırmak. bunları bir fidye karşılığında tekrar aile
lerine satmak, bütün bu imansız" ve kanunsuz hare-
ketleri yaparken herhangi bir kan davasıylc tehlikeye 

düşmemek için müm· 
kün olduğu kadar in
san öldürmemeğe dik
kat etmek; fakat her 
şeye rağmen ölen in• 
sanların intikaamını 
almak için yine çok sa
yıda insan öldürmek; 
İslamiyete yakın yıl
ların sosyal manzara
sı haline gelmişti .  
Bütün böyle sebep
lerle kabileler arasın· 
da d üşmanlı k son 
haddini bulmuştu. 

Ne en büyük, aziz 
ve erkek tanrı Ut, 
ne kadın tanrı Uzzi, 
hatta ne de ölüm 
tanrıçası Maait, Hi
caz Araplarını, bu 
gizli ve aşikar, dia
•izler &avaıı' n in 
d o ğ u rd uğ u  ıztırap
lardan koruyabiliyor
du. (14) 

fslamiyet işte 

Mekke ş e h r i ,  
T&lf dağları gibi, tür· 
lü ye mişler ve r ir, 
üzüm verir ve yakıcı 
Hicaz yazlarında ya
pnabilir yerleri olma
ıına rağmen, yine bir 
Hicaz şehriydi. Tllf, 
Gaz van dağlarında, 
zengin Arapların say
fiycsiydi. Bütün Hi
caz'da, tepele r i n de 
kıtın ıuyun donduğu 
tek yer bura.ıydı. Bu 
böyle olduğu halde 
Mekke l i l e r, H icaz 
halkını kendi şehirle
rine bağlamak ; onla
nn, belirli zamanlar
da olsun, kendi çevre

Mekkeı Ha. Mubammecl'ia doiduiu e't'. 

böyle bir cem'iyyet 
yahut böyle bir da· 
ğınıklık içinde doğ· 
du. insanlığa, Mek· 

lerinde toplanmalarını sağlamak için Klbe'ye bir ta· 
lı:.ım putlar koymuşlardı. 

Gerçi çöl Arapları ya tamimiyle dinsizdiler, ya
hut, bilhassa cenup bölgelerinde yaşayan din gereğince 
aya, güneşe, yıldızlara tapıyorlardı. En büyük tanrı
ları ay'dı. Ay, bir erkek tanrıydı ve kızı, güne9 gibi 
yakmıyor; çöl gecelerini parlak ve sihirli ışıklarıyle 
aydınlatması, Arap coğrafyası evlitlannın rühunda 
derin manevi duygular uyandırıyordu. 

1 3  Kur'in·ı Kerim, Fecr Suresi, LXXXIX. 
Aynca T. 1. A11. Ad •e lrem maclcleleri. Ve Taberi 
T'arilai, 1, 306 • 325, Ankara, 1954. 

ke'de Kareyf kabilesine mensup, son peygamber, Hz. 
Muhwmmed tarafından getirildi. 

Hz. Muh.mmfll, doğuştan asil ve üstün yaratı
lışlı insandı. llahiyat problemleri, onu daha çocuklu· 
ğunda sarmıştı. Mensup olduğu Kureyş kabilesinin 

14 Kur"im·ı Kerim'de Mekkeliler'in bu üç ma· 
bUclu hakkında fU ayetler Yardır: "Ey inkircılar ! 
Şimdi Lit, Uzzi. ye üçüncüleri olan Mani.t'ın ne 
olduiunu .Öyler miainiz 7,, "Bunlar aizin Ye baba• 
lannwn takbiı adlardan bafka bir fey deiildir. 
Allah onlan deatelde7en bir delil indirmemittir. On
lar eidece zanna Ye canlannın iat.ediiine uymakta
tlarlar." (Necm Sureai. Llll, ayet: 1 9 . 23).  
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evleri Kabe çevresindeydi. İktisadi sebeplerle de olsa 
dini törenler yapılan bir çevrede yaşıyordu. Daha 
çocukken yetim ve öksüz kalmış ; büyüdüğü zaman, 
asil ve zengin bir kadın' la, Hz. Hatice'yle evlenmiş ; 
onun servetını idare etmiş, bu sebeple ticaret 
hayatında El-Emin ünvanını kazanmıştı. Ken
disi bu ölçüde emin ve doğru iken, çevresinde din 
perdesi altında yapılan ticari yolsuzlukların, şüphe
siz, ıztırabını duymuştu. 

O yıllarda Arap çöllerine Hristiyanlık da gir
miş, çöllerde Hristiyan kabtleler görülmüştü. Medi
ne' de ve bazı vahalarda ise Yahudi kabileleri var
dı. Hz. Mubanuned'in vicdan dünyası, aya, gü
neşe, y ı ldızlara ve 
putlara t apan la ela, 
Su.riye ve Yemen'dc 
kalmayıp, çöllere ka
dar yürümüş Yahudi 
ve Hristiyan imanla
rının tezadı içinde ge
lişmişti. 

Hz. Muham-

TÜRK EDEBIY A Ti TARİHi 

düşünceye dalıyor ; dehşet içinde kalıyor, başını 
ahp çöllere uğruyoıdu. 

Bütün insanların ve bütün varlıklann yaratıcı
sı tarafından, yir:e bütün in�nJarı Hak dmine d!
vetle vazifeli olduğunu 40 yaşlarında öğrendi. Ken
disine ilk vahiy ve ilk iiyet, Liihut'un tarif edilmez 
sesiyle ve «Okul» emriyle indi: «Oku! Bütün malı-
lflkaatı yaratan Alllıh'ın adıyle, oku!..» «Oku! Kalemle 
(yazmayı) öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbirı 
en büyük kerem sô/.ibidir.» «Ey insan oğlu! Dönüş, şü/J
/ıesiz, Rabbinedir.» ( 16) 

Hz. Muh•mmed, birbiri ardınca inm vahiy
lerin verdiği vazife ile Allah elçiliği - (peygamberlik) 

ni ilan etti. Ona ön
ce « Bü y ü k  kadı n»
Hz. Hatice inandı. 
Sonra inananlar ço
ğalmaya başladı. İna
nanlann başında Hz. 
Muhamnıed'in dört 
büyük halifesi Ebu
bekir, Ömer, Os
man ve Ali bulunu
yor; M üslümanl ık, 
onların faziletinden:. 
büyük kuvvet alıyor
du. 

mecl ümmi idi. Onun 
ümmiliği, peygamber 
olduktan sonra kendi
sine indirilen K ur'
an'ın A'riif siiresia
de (ayet : 1 58) «Al
lah'a ve onun Ncbiy· 
yü'l-Ümmisi'ne (oku
yup yazması olmayan 
peygamberine) ina· 
nım> ayeti ile, yine 
onun ümmetine söy
lenecekti. Bu demekti 
ki Hz. Muhamme
d'in ne İncil'i, ne 
Tevriit'ı okuması 
mümkündü. İbranice 
ve Yunanca yazılmış 
mukaddes kitaplan 
kendi kendine oku
mak şöyle dursun, 
onların dilinden an
layacak her imkan
dan uzaktı. 

Müslümanlar tarafından Mekke'nin fethi 
(World'a Fint Picture Anaildopediainden) 

Hz. Muhammed 
çok güzel konuşuyor ; 
şiire ve güzel söze ta
parcasına hayran olan 
Arap ikliminde o za
mana kadar duyulma
mış; bir benzeri ol
manuş ve olamayacak 
ölçüde ilahi bilgi, hik
met ve musıki'yle ka
natlı bir lisanla anla
tıyordu. Kullara an
cak Allah'ın söyleye
ceği hikmet ve emir-
lere tercüman oluyor; 
insanlara iyilik, gü
zellik, adalet, fazilet 
ve ışık saçan ; ruhun· 

Şu halde onun dini problemler, hak, adalet ve 
fazilet problem!eri üzerinde zihin ve vicdan yorması, 
kendi ruh mimarisinin ifadesiydi. 

Muallimi de yoktu. Ona bütün bu büyük bilgi
leri bir öğreten vardır, şeklinde ileri sürülen bir şüp
he de yine Kur'an-ı Kerim'in Nabi suresinde Al
lih'ı tarafından yalanlanacak ve : «And olsun ki : Mu
hammed'e elbette bir öğreten var, dediklerini bili
yoruz. İşaret ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur'
An ise fasih Arapça'dır.» buyrulacaktı. { l  5) 

İşte Hz. Muhammed, içinde bulunduğu ce
miyetin dini, içitmM, ahlaki buhranları içinde 
çırpınarak olgun yaşına vardı. O yıllarda sık sık 

ehedrliğini b i l d iren; 
ölümü korkunç karanlık olmaktan kurtaran bir iman 
aşılıyordu. Onun dininde insanlara rahmet ve sevgi 
duygularıyle bağlı, tek bir Allah vardı. Herşey on
dan geliyordu ve tekrar ona dönecekti: 

«Allah'ı nasıl inkiir edersiniz ki ölü idiniz, 
Bizleri diriltti, sonra yine öldürecek, sonra tek
rar diriltecek ve SC!'1lunda ona döneceksiniz.» ( 17) 

15 

ı .  8. 
17 

Kur"an-ı Kerim, Nahl Süresi, XVI, a:ret: 103. 

Kur"an-ı Kerim, Alak Süreai, XCVI, a:ret: 

Kur"an-ı Keı;·"· Bakara Süresi. il, a:ret: 28-
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Fakat, Mekkcliler, bilhassa iktisadi menfaatleri· 
ne zarar gelir korkusuyle, yeni dine cephe aldılar; Hıl. 
)«ehemmrıl'e düşman oldular. Kabe'nin çevresin· 
de yaşadıkları halde, yetiştirdikleri büyük insanın 
farkında olmayacak derecede maddi dalalet ve ma
nevi karanlık içindeydiler. lb. Muhammed, Hicri 
tirihin başlangıcı sayılan, Miladın 622. yılında Mek
ke' den ayrılmak zorunda kaldı. Kendisine gerçek
ten inanan Medine şehrine hicret etti. 

İşte bu tarihten başlayarak, büyük peygambe
rin, Medineliler'in de yardımıyle, Altah'ın emrini 
yerine getirmek ve dinini yaymak için giriştiği sa
vaşlar, Arap yarımadasında hakiki bir mucize ya
rattı : O zamlna kadar biribirine düşman kabileler 
bilinde yaşayan; korkunç bir manevi ve ahlaki yı
kım içinde, dağınık kalan Araplar, yeni dinin yay
dığı birleştirici imanla tek bir Allah humıtı etri· 
fmda toplandılar. Dinlerini İslam imanından, iman 
nurundan karanlıkta kalmış ülkelere yaymak için 
a:limle birleştiler. O tarihe kadar, değil yalnız Arap 
;·.trımarlasında, bütün dünyada görülmemiş derece
de kudretli bir a..... orda.u halinde birleştiler. 

İslam imanının peygamberi, kendinden önceki 
resullerden çok başka vasıfdaydı. Onda uysal ve dur
gun bir dindar çehresi yoktu. Yaymakla vazifeli 
olduğu dini önce çevresine, son ra  bütün insanlığa 
tanıtmak için, hem kelam hem klbç kullanıyordu. 
Dilinde Hakk'aa kelamı vardı. Elindeki, diğer İs· 
lam kahramanı Hz. All'nin elindeki, kısaca, bütün 
islim gaazilerinin ellerindeki lulıç da; Müslüman
lar o inançta idiler ki; Allila'aa lulıa'ydı. 

* 
lalim orduları, o 

Bir Ordum Var ki hızla şimale aula-

Aclıaı Türk Koydum rak, kısa zamanda 
Suriye'yi Romalılar'

dan aldılar. İran İmparatorluğunu devirdiler. 
Şarki Roma İmparatorluğu'nu büyük zaafa uğ

rattılar. Bir taraftan Akdeniz Afrikaaı'nı boydan boya 
zaptederek Avrupa kıt'asına atlayıp İspanya'ya vardı
lar. Öte taraftan Hindistan'a yürüdüler. Ortaasya içe
rilerine 10kularak Türkler gibi azimli ve savaşçı bir 
milleti kendi birliklerine kattılar. O kadar ki kısa 
zamanda Türkler, İslim dininin orduau oldular. 

Araplar, bilhassa M. VIII. asırda büyük fe· 
tihlcr yaptılar. İslam imanından karanlıkta kaldığı
na inandıklan ülkelere bu nuru götürmek azmiyle 
savaştılar. lraa, lloruaa, İnak, ErmealstaD, Dop 
A.adolu, Suriye, Fm.da, Mı.ar, Libya, Trablu•, 
T_.., Caaylr, F- ve lsp.aya toprak!annı el
de ederek doğuda lllJMI hatti Çha hudutlanna daya
nan bir hakimiyet kurdular. O kadar iti Afrika'nın 
şimilini boydan boya alan Arap kuvvetleri Atlas 
Okyanusu'na vardıklan zaman, kumandanlannın, 
atını veyi devesini denize sürerek: "Allahım, gö
rüyorsun ki deniz yürümemize mini oluyor. Yoksa, 
senin adını daha ilerilere götürecektim!" diye hay
kırdığı bilinir. 

Böylelikle, İslam medeniyeti, çok geniş ülkelere 
yayıldı. Bunun tabii neticesi olarak, side bir Arap 

medeniyeti olup kalmadı. Gerçi bu büyük medf'
niyetin Arap coğrafyasındaki temelinde bile daha ön
ceki iman ve medcnivetlerden süzülmüş miraslar 

Wam Kalaramaaı Ha. Ali. Kendisine Hz: Muham· 
med'in hediye ettiii Zülfikaar adlı, eiri kalacı ile. 

( Bir lran minyatüründen.) 

vardı. Bizzat Kur'ia-ı Kerim; başlangıçtan İsa 
dinine kadar, birçok eski dinlerin ve eski medeni
yetlerin ders, ibret ve hikmet öğrenilecek hatıralarıy
la zengindi. İslam medeniyetinin daha ilk asırdan 
başlayarak birçok eski dinlere, eski ve yeni, değişik 
kültür ve medeniyetlere mensup milletleri o kadar 
hararet�e tatmin eden bir din oluşundaki kucakla
yıcı kudret, hiç şüphesiz Kur'in-ı Kerim'in bü
tün irısanlığı okşayan Kelam'ındadır. Ancak İslami
yeti kabul eden aynı milletler, yaşadıkları coğrafya
ların ; sakladıkları adet, an'ane, sanat ve kültürle
rin; yaşamaya hak kazanmış, nice miraslarını İslam 
kültür ve medeniyetine katmışlardır. Yeni medeni
yet; istili ettiği topraklardaki kadim din ve medeni
niyetlerin ; adet ve geleneklerin ; fikir, fe lst'fe, sanat 
ve marifetlerin Müslümanlıkla anlaşmaya elverişli 
çizgileriyle birleşerek büyümüş, genişlemiştir. Ne
ticede ; lsıam mecleaiyeü, l•limiyed kabül eden 
mlllederla el birliğiyle kurulmaf, büyük ve 
ortak bir medeniyet olmu9tur. 

Bu medeniyetin yayılma ve yaşamasına hizmet 
eden milletler arasında çok şerefli bir ınevki Türkle
rindir. Türkler İslamiyeti kendi milli vicdanlarına 
en uygun din bularak beni�mişlerdir. Sonra İs-
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IAm imanı uğruna döğüşmek ve onu korumak vazi
fesini Adeti tek başlanna üzerlerine almışlardır. 

İslim dünyisına önce askeri, sonra siyisi saha
larda hikim olan Türkler, asırlarca en kudretli İslim 
devletlerini kurmuş, xvı. asırdan xx. asır başla
rına kadar da bütün İslAm aleminin liderliğini ve ha
lifeliğini yapmışlardır. 

Bu arada tirihin ve coğrafyanın muhtelif devir 
ve ülkelerinde büyük çapta İslimi Türk devlet ve me
deniyetleri kurulmuştur. 

O kadar ki İslAmiyetin kurucusu Muhammed 
Peygamber'in Türkler hakkında söylediği rivayet 
edilen şu sözler, Türk .milletleri tarafından, asırlarca 
hakikat biline konulmuştur : Bir ordam var ki l•
mbd Türk koy4am. Ve yine rivayet edildiğine 
göre bu söz Hz. Muhammed'in kendi adına değil, 
Tanrı adına söylediği cümlelerdendir. 

Medeniyetin 
Ana Çizgileri 

* 

İslim medeniyetinin kuruldu
ğu, yayıldığı ve korunduğu 
asırlarda kılıçlar çok konuş
muş ; türlü iç ve dış düş

manlara karŞı çok vazife almıştır. Fakat bu me
deniyet bir kan ve kılıç medeniyeti değildir. 

İslam gazileri kılıç'ı mecbur oldukları zamanlar
da çok iyi kullanmışlar;  onu kınına koyduktan son
ra, hemen, açılan yaralan sarmaya başlayarak, din
lerinin insan sevgisini; iyilik, güzellik, hak ve adalet 
sevgisini ortaya dökmüşlerdir. 

Bu medeniyetin ana çizgileri, onun Allah, bısan, 
Wm, fikir, iyilik, güzellik, temizlik, çalı9ma ve 
adAlet anlayışlarında, üstün ifadesini bulmuştur. 

İslamın Allih'ı Hallk'dır; yaratıcıdır ve Rab
be'l-1ıemba'dir ; bütün alemlerin sahibi ve efen
disidir. Böylelikle bu imanın ruhunu ve hangi de
ğerlerin temelleri üzerine kurulduğunu, Kur'an-ı 
Kerim'in tanıttığı All.ah'ın esma'allah veya esma-1 
hü-a denilen adlarında, bu adların. mefhum ve 
manalarında toplanmış bulmak mümkündür. 

Mesela All.ah'ın bir adı Alim'dir. Bu, büyük 
yaratıcı'nın ilahi bir ilimle herŞeyi bilici olduğunu 
gösterir ve İslamiyetin daha Allah'ın varlığında ilm'e 
verdiği yüce kıymeti bildirir. 

Allah'ın bir başka adı Haldm'dir. Hakim, hik
met sihlbl demektir. İslamda hikmet «varlıkların 
en iyisini bilgilerin en iyisi ile bilmek)) demektir. Var
lıkların en iyisi Allah'dır ve Allah'ın mahiyetini yine 
ve ancak All.ah'ın ezeli bilgisi bilir. Allah, bu ezeli bil
gi ile, yarattığı her varlığı, her hadiseyi, her düşün
ceyi ve düşündürücü herşeyi il.ahi bir hlkmet'le 
yerli yerinde yaratmıştır. (18) 

Yalnız bu iki Allah adı, yani Allah'ın Alim ve 
Haldm adlan, İslamiyetin bilgiye ve tefekküre ne 
ölçüde kıymet verdiğini gösterir. 

Hı imam Gazali'nin Eama-i Hüana ,erbindeki 
bu hikmet tarifi için Bk. Saffet Kemalüddin Yetkin, 
TaaaYVuf ve latalahlan. ilahiyat Fakülteai Dersisi, 
iV, 1952, S. 2. 
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Çünkü Kur'an'dan aldığı ilhamla İslim o ka
naate varmıştır ki, insan'ın ilimde, tefekkürde, fi
kirde, iyilikte, güzellikte hatta kendi ölçüsünde ya
pıcı ve yaratıcı oluşunda tek ve yüce örneği Allah'
dır. İnsan, Allah'ın vasıflarıyle vasıflanmak yolun
da ilerledikçe insandır. Allah'ın vasıflarını belirten 
güzel adlannda ise gelmiş, geçmiş, yapmış, yarat
mış bütün üstün medeniyetlerin hayilindeki bütün 
ideal yücelikler toplanmıştır. Allah'da her vasfın en 
mükemmeli vardır. 

Bu sebepledir ki, İslam dünyisı, asırlarca, doğan 
çocuklarına Allah'ın vasıflarını belirten adlar ver
miş ; çocuklarının Alim, llaldm, Kerim, Rahmaa, 
Vehhab, Kaadir ..... olan Allah'ın bu vasıflarıyle 
faziletli kulları olmasını özlemiştir. Yine Allahın mut
lak güzelliğini ve İslamın güzellik anlayışını ilade edrn 
cem&l, hüsün kelimeleriyle süslenen adlar ve Allah' 
ın mutlak iyiliğini ifide eden hayr mefhumuyle ilgili 
Hayri ve Hayreddba gibi isimler, kısaca İslimın 
bütün bu en güzel, en iyi, en medeni kavramlar uğ
rundaki gayretleri, tamimiyle Kur'ia-ı Kerim'in 
tanıttığı, tek ve büyük yaratıcı'nın varlığında top
lanmt� ; İslam, iman, ilim, tefekkür ve medt"niyeti
ne ondan yayılmış faziletlerdir. 

Çünkü Kur'in-ı "Kerim, bu ilahi vasıfların insan
lara da verildiğini bildiren kitaptır. Mesela Vemen 
ya'te'l-hlkmete fakad ya'dye hayrea k-irea: 
«Kendisine hikmet verilen kimseye birçok hayır veril
miştir.» iye� bunu bildirir. 

Diğer taraftan İslim inanışında :  «Tefekkür, 
aefs'in idilli ae&'den faydalanmasıdır. Külli aefs, 
bütün ilimler ve hakimlerden daha tkirli ve kuvvet
lidir. Allih'ı öğrenme ise, ya vahy, ya ilham Şeklinde 
olur. Vahy yalnız peygamberlere mahsus bir bilgi 
tarzıdır. İlham, peygamber olmayan milstesni in
sanlarda da görülür, ki külli nefs'in cüz'i nefs'i isti
dad ve sıfatları derecesinde uyandırması demektir.» 
«İlham ile elde edilen bilgi üstün insanlara mahsus, 
ledünni bilgidir.» ( 19) 

İslamın diğer büyük bir medeni çizgisi IDAa 
kavramındadır. İslim dini bir veyi birkaç kavme 
değil, buıaa'a ve tabii, bütün insanlığa itibar sağ
lamıştır. ı..-•ı yaratılmışların en şereflisi, en güzeli 
göstermiştir. Kur'in-ı Kerim: «Biz insanı en güzel 
biçimde yarattık.>> (20) buyurur ; insana bilmediği 
şeyleri öğrettiğini bildirir(21) ; insan'a türlü misaller 
gösterip açıkladığını beyin eder. (22) 

19 Gazali'ain Riailetü'l-Ledünniyye'aindeki bu 
iaalılan için 8k. Prof. Hilmi Ziya Ülgen, Gazzali ve 
Felaefe, balaiyat Falriilteai M. UI, iV, 1955, S. 98. 

20 Lekad halakne"l-inaine ahaeni fi takvimin. 
Tin Suresi, XCV, ayet: 4. 

21 Kur'an·ı Kerim. Alak Suresi, XCVI. "Oku! 
Kalemle öiretea, İnsana bilmediğiai bildirea Rabbin 
en büyük kerem sahibidir." 

22 Kur'an-ı Kerim, Kehf Sureai, XVIll. ayet: 
54. "Aad olaua ki, biz bu Kur'b'da inaaalara 
türlü türlü miaüi söee.ip açıkladık." 
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insanları, başka insanlara tapmaktan, onlara 
boyun eğmekten uzak tutar: "Eter keadJlüz gibi 
bir ....._ boyaa eteneab, biç tüplaeab olma
ma ld )la.rina atraramız.(23),. buyurur. Ken
dilerine hikmet verilmiş insanlardan bahseder. (24) 

Adem Peygunber'in derin bilgi'yle yaratıl
dığı ; kendisine meleklerden üstün bir bilgi veril
diği; Aclem'in, dolayısıyle, ı_.•ın yeryüzüne AI
lih'ın halifesi olarak gönderildiği Kur'an-ı Kerim'
in Bakara Surcsi'nde ehemmiyetle anlatılır. (25) 

Bütün bu, .._.'da ilahi vasıflar bulunduğu müj
desini lb. Me ... mmed'in şu hadis'i bütünler: ccAl
lall, ........ llelMll Rahnuuı suretinde yarattı.>> 

Bir karşılaştırma gerekirse, İncil'de Allah'ın, 
defalarca «İsrail'in Allah'D> diye tanıtıldığı görü
lür. «İsrail'in Allah'ı Rab mübarek olsun.» cümle
si tekrarlanır; Hz. lsa'nın «Ben, İsrail evinin kay
bolmuş koyunundan başkasına gönderilmedim.» cüm
lesi zikredilir. Allah'ı ya insanların yüksek zümre
l"rine mahsus, yahut yalnız bir kavmin Allahı bilen 
başka dinler de vardır. (26) 

Halbuki İslamiyetin Allah'ı, bütün alemle
rin, bütün insanların Rabb'ıdır. lb. Muhammed 
ise tek bir kavme değil, bütün insanlığa gönderilen 
elçidir. İslamın insanlar ve ırklar arasında fark gö
zetmediği de bizzat lb. Muhammed'in : «Ey in
sanlar! Hepiniz Adem'densiniz. Adem ise toprak
tandır. Hiçbir Arab'ın Arap olmayana ve hiçbir 
hf-yaz'ın siyah olanlara üstünlüğü yoktur. Bu Üi
tünlük ancak Allah'a ibadetle olur.» 

Hadis'i, zamanımızdan 1380 sene evvel söylen
miş bir peygamhf-r sözüdür. 

* 

lb. M11hammed'in bir hadis'i daha, lslam'ın 
medeni çizgilerinden birini hulasa eder; Bu hadis, 
«Gerçekten AUalı güzel'dir ve giizeWif sever.» 
ifadesidir. Bu cümlenin bir peygamber tarafından 
söylenmesi onun dinindeki estetik çizgileri be
l irtir. Gerçekten, Kur'ia-ı Kerim, maddi, manevi 
her varlık, her iyi davranış ve her iyi hadise için gü
zel sıfatını sadece takdir için değil, adeta bir hedef 
gibi kullanmıştır. 

23 Kur'an-ı Kerim, Mü'minun Sureai, XXlll. 
iJ'et: 34. 

2• Bkz. Medeniyetin Ana Çizgileri (Bir •V11;elki 
aabife.) 

Kur"an-ı Kerim, Bakara Suresi, il. AJ'et: 
30 - 34. 

26 Bu kartılatbnna Ye örnekleri için Bkz. Mir:ıa 
Betirüddin Mahmud Ahmecl. Kur'an-ı Kerim'in Ted
kilıı:ine Girit, Ankara 1960 S. 8 - 10. Bu eserde 
Hindistan'daki dört sosJ'al aanıfın en ataiuı olan 
Sudra'lara, Hindlilerin mukaddes kitaplan Veda'lan 
okumak ,a,.ı. dunun, kazara ititmeleri halinde dahi 
•iır cezalar istendiiine edilen dikkat bilbaaaa mü
himdir: Bir Sudra, Veda'J'I ititirae kaalaiına balmumu 
dökülecek, eier okursa dili kesilecektir. 

2• Kur"an-ı Kerim, Tegaabun Suresi, LXIV, 
ayet: 3. 

• 

Kur'an-ı Kerim, önce, Allah'ı ccYarataalana 
eD güzeli» diye vasıflandırır ; bu, Mü'minun Sure
si'nin 14. ayetinde uYarataalarm eD güzeli Allah, 
De yücedir... mealinde beyan edilir. Hace Suresi' -
nin son ayeti de şöyledir: ccAUah'a -n1ııa. o •bia 
Mevlimzdır. Ne süzel Mevla ve De güzel Yar
clımcı'dır.» Ve bu beyanlar çoktur. 

Böylelikle İslam'ın estetik anlayışı Allah'ın gü
zelliğiyle başlar. Sonra insanların Tanrıları tarafın
dan bilhassa güzel .biçimde yaratıldıklarında ısrar 
eder. «Size tekil vermit ve teldiaizi çok süzel 
yapmıftar.(28)» ayeti bu beyanlardan biridir. Ye
rin ve göğün itina ile süslenip güzelleştirilmesi de 
ilahi sanatın, beyanına lüzum görülen eserlerinden
dir. ccGökte burçlar yarattık. Oalan temi,a 
edeDler içbı •Ü•ledik.» (29) ; ccYeryiiriade olaD 
llerteyi yeryüzüDe •Üs yaptık. Bu, iDMDları 
deaemek, aralaruıda mükemmele yöDelecek
lerl bilmek içüıdir.» (30) ayetleri bunu belirtir. İn
sanlara ilahi örnekler verildiği ve bu örneklerin. 
bilhassa güzel oldukları, böyle açıkça söylenir. 

Kelam-ı Kadim, kelime'nin bile güzel olması
nı işirete lüzum görmüştür : «Allih'ıD -•d IDİ•ıil 
verdiğim sörmüyor mu•uD? Güzel bir kelime 
-tlam. köklü ve dalları semaya yükselml, 
bi'I" apç kadar güzeldJr.»(31 )  buyurur. Hatta Su
re-i YU.uf'un hikaye edilişindeki güzellik adeta, 
bir sanat eserinin takdimi gibi, belirtilmesi zaruri bir 
çizgi halinde söylenir: «Ey Muhammed ! Bb, bu 
Kur'iD'ı vally ederek lnHal•n aaaa eD güzel 
tekilde aalatıyoruz.»(32) Zümer Suresi'nde ise, 
<<Allalı (Kur'iD'ı) aöderbı eD güzeli olaftk iD
cUrmitdr.» a yeti vardır:  (XXXIX, 23) . 

Kur'an-• Kerim'de ülkelerin güzel, döşemekrin 
güzel, ağaçların güzel, atların ve türlü davranışların 
güzel oluşları ve güzel sıfatıyle vasıflandırılışları başlı 
başına bir hadisedir. Okuyana ve Kur'an-ı Kerim'
den doğan mdeniyetin çeşitli vatanlardaki itleamit 
giizellilderlae dikkat edenlere, bir iman kitabının 
güael üzerinde bu kadar ısrarla duruşundaki hik
meti düşündürür; medeniyetin büyüklüğünü ha
zırlayan sırlardan birini açıklar. 

Aynı dinin peygamberi de aynı anlayıştadır: Bir 
mezar ziyaretinde kazılmakta olan çukurun içind" 
intizamsızlık gören peygamberin, bunun düzeltilme
sini emrettiği bilinir. Mezar içindeki pürüzlerin ölü
ye ne gibi zararı olacağını soran birisine, Hz. Muham
med'in cevabı şöyle olur: «Gerçekten bu pürüzlerin 
ölüye ne zararı ne de faydası vardır. Ancak bu, 
yaşayanın gözlerini rahatsız etmemek içindir.» (33) 

7. 

24. 

* 

29 Kur'an-ı Kerim, Hicr Sureai, XV, i,.et: 16. 
30 Kur'iin-ı ı.:erim. Kehf Suresi, XVUI, iiJ'et: 

aı Kur'an-ı Kerim, tbrihim Suresi, XIV, &,.et: 

32 Kur'an-ı Kerim, Yuauf Sureai, Xll, ayeti 3. 
33 Bkz. lslimda Eatetik ve Güzel Sanatlar, Prof. 

Dr. Muhammed HaaaidaaUab. (Türkçe'J'• tercümesi, 
Diyanet itleri Batkanlıia Dersisi, 1961,  S. 36 • 41. 
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-lılam'da imanın ana tartlarından olan temi&lik, bilh- müılüman Türkler aruında abideletmitti. 
Fethedilen yerlerde Türklerin camiden önce hamam yapmaları ve buna dair menkıbeler yaratmaları bun
dandı. Yukarıdaki gravür Türlciye'de çok •ayıdaki temi&lik abideleri'nden biri olan Caialoilu Hamamı·nı 

göateriyor. 

i slim medeniyetinin diğer temel çizgısı, dinin 
t"mrettiği temblik'dedir. İslimiyet, temizliği ima-' 
nın şartlarından sayan yegane dindir. Bu temizlik 
hem vücut hem ruh temizliğidir. Esasen günde beş 
defa, vücudun, el, ayak, yüz, boyun gibi her türlü 
kirlere açık uzuvlarını temizlemeği emreden bir di
nin hazırladığı bu temizlik ve temizlik alışkanhğı'nın, 
ona iman edenlerde bir ruh ve vicdan temizliği uyan
dırmaması mümkün değildir. Kaldı ki her Müs
lüman, Allahının huzuruna çıkıp namaz kılacağı 
yeri her türlü kirlerden temizlemek vazifesindedir 
ve Kur'an-ı Kerim, hemen her fırsatta, inanmışlara 
ruh ve vicdan temizliği, vücut ve çevre temizliği em
reden bir maddi, manevi medeniyet kaynağıdır. 

Bu temizlik rıihu, İslam'ın daha ilk vahiylerin
de Hz. Muhammed'e ilahi bir emirle duyurulmuştur: 
•cEy örtiisüae biirünen! Kalk, uyandır! Rabbuu 
tekbir et ! Elbiseni temizle! Kötülüklerden 
sakua!N (34) 

Bu vahiy, asırların emri olmuş, İslamiyet, gusül 
ve abdest adı verilen vücut temizliğini farz kılmış ; 
ibadetin hem gönül hem vücut temizliği içinde mak
bul olacağını Müslümanlara ikinci bir rUh gibi üf
lemiş ve bu temizlik alışkanlığı, Müslüman dünyası
nın bir dünya medeniyeti kurmasında büyük vazi
fe görmüştür. 

3• Kur'an-ı Kerim, MüdeNir Sureai, LXXIV, 

ayet: ı - s. 

Kur'ıin-ı Kerim, dy iman edenler, _ _... 
kalldljuuzda yiialerbdd, cllneldere kadar el
lerüabl, topak kemiklerine kadar ayaklanm
a yıkayın! Eter biitiia riciicla yıkamayı ge
rektiren lualde f11ellb, temlzleaia !"; «ADala 
.W anup iizerbaiM olaa nbnedal tamıunla
mak iner,,. (35) diyordu; 

«Biz size ayetlerimizi okuyacak; sizi kötülük
lerden temizleyecek, size kitıib'ı ve hikmet'i öğı'cte· 
cek; bilmediklerinizi bildirecek bir peygamber gön· 
derdik.» diyordu. İnsanlara riih, nefis temizliği em· 
rediyor; «Kendini arıtan saadete ermiftir.» (36) bu
yuruyOrdu. Temizliği o ölçüde şart koşuyordu ki 
Kur'an-ı Kerim için «Bu kitaba ancak arınmış olan· 
lar el sürebilir.,.(37) buyuruyordu. En temiz suyun 
yağınur suyu olduğunu bildiriyor ; «Ruzgıirları, rah· 
metinin müjdecisi gönderen O'dur. Ölü bir beldeyi 
diriltmek ve yarattığımız nice hayvan ve insanların 
susuzluğunu gidermek için gökten tertemiz su in
dirdik.»(38) diyOrdu. Vadettiği cennetinin bile içe· 
cek sularının aziz vasfı temizlikti: «Rableri onlara ter-

3$ Kur'an-• Kerim, Bakara Sure•i, il, a7et: ısı.  
38 Kur'an-• Kerim, Şemı Suresi, XCI, a7et: 9. 

a1 Kur'an-• Kerim, Vakıa Suresi, LVI, a7et: 79. 

38 Kur'an-• Kerim. Furkan Suresi, XXV, a7et: · 
48 - 49. 
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temiz içecekler içirir.»(39), «Altlarından ırmaklar akan 
Ada cennetleri, temizlenen kimselerin mükafatıdır.» 

(40) 
İslim peygamberi, «CAmie gide,rkea ea temla 

ve pael elbiselerlalzl giyiniz. Güzel koka sü
riiaüz, camie ve mlsillrUğe giclerkea sopa, 
sarımsak slbl ... ,......... rahatsız edecek 
koka 11e9redea teYler yemeyiniz.» diyordu. Diş
lerin misvakla temizlenmesinde ısrar ediyor ; temiz
liğin insan ömrünü uzatacağını bildiriyordu. (41) 

Bütün bunlar ve burada sayılamayacak kadar 
çok benzerleri, İslam, bilhassa İslami Türk mede
niyetinin niçin türlü iç ve dış temizliklerle işlenmiş 
bir beyaz medealyet oluşunun kl"Sin çizgileridir.(42) 

* 

.tsıaıl medeniyetine zafer sağlayan faktörlerden 
biri de onun bak ve adilet anlayışıdır. İslim, insan 
haldarmı, bu hakların korunmasını çok kere ibade
tin üstünde gören dindir. lb. Muhammecl'in dlr 
mWldia temeli adüetdr.» hadisi, yahut dlr ül
ke küfilrle ayakta daraWUr de, saliimle ayak
ta d11r111a&.» diyecek kadar, adalete, imandan üs
tün değer verişi bunun delilidir. 

Adilet ınevziiunda İslam o kadar hassasdır ki, 
yine lb. Muhammed, dlr ... tllk adilet altmıt 
semeUk lbAdettea llayırhcltr.» gibi çok medeni 
bir cümle ile, adaletin in.<ıan C<"miyetlerinin idarl"Sin· 
deki ehemmiyetini belirtmiştir. 

39 Kur'in-ı Kerim, lnaan Suresi. LXXVI", a:ret: 
21.  

40 Kur'in-ı Kerim, Ti Ha Suresi, XX, aJ'et: 
75 - 76. 

41 Prof. Dr. N.,et Çaiata,., Temizlik, Di:raaet 
itleri Batkaal•iı Dersiai. 1961, s. 29 - 35. 

•2 lalam millederi içinde lalami,.etin temislik 
preıHiplerine derin baildalda •J'- millet, Türkler· 
clir. Türkler, milli mizaç .. adetlerine UJ'SUn bu 
emri ze•kle, itaatle yerine setirmiflerdir. idam ima· 
.. ,.ıe fethedilen tehirlerde cami .. ,.... kadar ha· 
mam J'apılm ... , tehirlerin birçok konak ye eYlerincle 
unada iflenmİf, mermer aaltanab içinde beJ'a&, kub
beli, odalı, kurnalı ferah hamamlar bulunm ... ; deiil 
J'alnu fehir !Ylerinde, kö:r Hlerincle bile mudaka · 
J'lk••ecak bölmeler bazarlanm... hep bu dini • :..ar. 
t-isliiin -r1eridir. 

lalami Türk temisliii Ye Türk bamamlan dün
J'aca m.,bar olmut, çok aa,..da babh ·a,.aretçi •e 
.._...ıar bu meYSiıda kitaplar dolduracak yamar 
,........ .-..imler yapm.,ıarcbr. Bunlardan biri xvı. 
aur A.YUaturya elçisi Buabeck.'clir: "Türkler ricut 
kirliliiindea nefret ederler, b-u adeta nç sayar
lar. Onlarua sösiinde pislik riıb pialiiinden kötüdür. 
Ba aebeple sak ak ,..Jcamrlar. ICadmlann çoiu, 
umiımi kadın bamamlanna Pierler. Hür Ye balaJ'lk 
kadınlar bu hamamlarda toplanırlar. (Bb. Türk 
Melmaplara, S. 50, lstanbul, 1939). 
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Mü•lüman Türk ülkelerinde kadınlara mahsus 
hamamların muhtetem yapılannı, ltumalannı, ••· 
cak ve aoğuk au Çefmelerini ve birer eanat ,abese· 

ri olan çefme aynalanm göaterir bir gravür. 

Böylelikle İslam dini Allah'ın birliği temelin
den hemen sonra Dibi adilet temeli üzerinde ku
rulmuş ve insanlara adaletle muameleyi imanın he
defi Labiil etmiştir. 

insanlara adaletle muamele, şüphesiz diğer din
lerin, bilhassa Hristiyanlığın da üzerinde ha�si
yetle durduğu hadisedir. İslam, bir bakıma kendin· 
den önceki dinlerin hak ve adalet prensiplerini bütün
ler ; adaleti yalnız mülkün değil imanın da temeli 
sayar. 

Kur'an-ı Kerim ; dacl olsua ki resUllerlmbi 
açık deWlerle söaderdlk, iasaalana doğra ol
maları içla peypmberlere kitap ve terbi ver
d.ik.»( 43) ayeti ile adaletin ilahi kaynaktan indiril
diğini bildirir. Bunu bizzat Allah'ın böyle yaptığı
nı 4CA.llaJa Wç t1lpbesb serre kadar llaksahk 
yapmas ve serre kadar iylllk oha oau defilar
ca arttarır.-. (44) ayetiyle haber verir: cclliç 9iiplae-

Kur"in-ı Kerim. Hadid Siınai, LVll, ZI. 



ın 

latanbul'da Mimar Siaan yapıaı, eaki Fındıklı Hama
mı. (Reaaam S. Lopez"in bir gravürü) 

İ s l a m i 

Her büyük medeniyet, kendi çapında bir ilim, 
fikir ve sanat hayatıyle birlikte yürür ; onu yaratır 
ve onun eseri olur; ilim, fikir ve sanat hayatının var
lığı ve büyüklüğü ölçüsünde gelişir. 

Edebiyat, sanatın; sanat, medeniyetin; sanat 
ve edebiyat tarihi de büyük medeniyet ve içtim!iyat 
tarihinin bir şubesidir. Aynı sebeple, her büyük ede
biyatın kendisini meydana getiren medeniyete uygun 
bir sanat anlayışına, aynı medeniyetin eseri olan bir 
ilim ve tefekkür kaynağına dayandığı görülür. 

Eski Yunan edebiyatı, kendi çağının aosyal ha
yatından, fikir, bilgi ve inaıiış kaynaklarından yük
seliyordu. O kadar ki Yunan devrinde çoğu zaman, 
ilimle fikir, sanatkirlann; sanat da ilimlerle müte
fekkirlerin eseri oluyordu. 

Tıpkı bunun gibi İslim medeniyeti çatlannda
ki Arap, Iran ve Türk edebiyatının da zengin bir ilim 
ve tefekkür kaynağı vardır. Divan Edebiyatının 
hemen her mısraında bu edebiyatı yaratan şiirle
rin, lslam medeniyetinin hemen her ilminden sali
hiyetlc faydalandıkları görülüı : Yazarlar, İslimi bil-
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sbr: Allah, sbr:e emhetleri ehline teslim etmeabr:I 
ve lapal•r arasında hükm etdiinbr: zallUUI 
acliletle hükm etmeabr:I emreder.» (45) buyurur 
ve bu öğüdün güzelliğini hatırlatır. (46) 

4cEy inMalar ! Allah için, adiletl ıözet
fihldler olua! Bir millete olaıa öfkeabr: sbr:I adi
letsbr:Uie süriildemesln. Adil olua ! Bu takvi' 
ya daha yaluadır.» (47) ayeti de Kur'an-ı Kerim'
dedir. 

İslam medeniyeti, Kur'an'ın bu emirlerini bir 
ibadet gibi tatbik etmiş, birçok İslam halife, emir 
ve hakimleri, insan haklarını korumayı vicdanlannın 
ve imanlarının emri ve vazifesi bilmişlerdir. Bir misal 
olarak, ikinci halife Ha. Ömer'in adalet anlayışı 
bütün insanlığa örnek olacak ölçüde ve en hassas bir 
manevi terazi değerindedir. Bu adalet, Türk şiiri 
Mehmed 1kif'in bir hikayesinde : • 

Keair-ı Dlcle'de bir kurt a91ru bir koyu•a, 

Gelir de adl-l ililü -rar Ömer'dea ona! 

mısralannın adalet ve mcs'Uliyet duygusu içinde 
belirtilmiştir. Halife Ömer'in ağzından söylenen 
ve derin mes'Uliyet endişesi ifade eden bu sözlerde, 
İslim'ın adalet'deki hassasiyeti hulisa edilmiş sayı
labilir. 

44 Kur'an-ı Kerim, Niai Surellİ, iV, 40. 
o Kur'an-ı Kerim, Niai S1ireai, iV, 58. 
" Kur'an-ı Kerim, aynı &:ret. 
•7 Kur'an-ı Kerim, Maide SUre.i, V, B. 

İ l i m l e r  

gilcri, onlann kıymetini arttıran birer sanat unsu
ru halinde, eserlerine işlemişlerdir. 

Bu arada felsefe, tlrih, coğrafya gibi soayal ilim
lerin ; tabii ilimlerin hatt! bir kılım teknik ilimlerin 
eserleri de zaman zaman, bu devrin şiir ve edtblcri 
tarafından yazılm11tır. Divan şiirleri içinde t!rih 
yazarları; dtnt, aosyal ve ahlikt eserler müellifleri; 
tıp bilginleri, matematik Alimleri ve astronomi me
raklıları çoktur. 

Bu cdcbiya tın ilim ve fikir kaynatı başlangıçta 
tamlmiyle Kar'-'dır. Devrin ilim ve tefekkür ha
yatı da esasen aynı kaynaktan ncmllanmlflır. An
cıalt, İslim dini bizzat Kra"•'uıda, kendisinden ön
ceki dinlerden ibretle bahseder; İsllm aanat ve me
deniyeti kadlnı mcdcniyetieidcn ICÇİlmİf mtrasları 
benimserken, İslim ilimleri de eski medeniyetlere 
lit ilimlerden faydalanmlftır. Hicretin ikinci asnn
öan başlayarak Müslüman Alimlerin, mcsclA eski Yu
nan ilim ve tefekküründen çok iyi bir şekilde iatiflde 
ettikleri bilinir. 

Kadim medeniyetlerin ilim ve fıkir CICt'lerini 
İslim'm süzgecinden geçirerek onların İılAm prensip-
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lerine uygun değerlerini seçmek, bu hususda Kur'· 
ıfıı-ı Kerim'in ve Ha. Mghammecl'in gösterdiği to
leranstan faydalanmak ve böylelikle İslim di,inyı\sın
da yeni bir ilmi disiplin kurmak yolunda, İslim 
Alimleri, büyük ustalık ve anlayış göstermişlerdir. 

Bu anlayış ve faydalanışta islim ilmi çağdaş 
Hristiyan ilminden üstündür. Çünkü, meseli Mi
ladın IX. asrında hem Müslümanlık hem de Hris
tiyan Bizans bir yükseliş devresindeydi. 

Buna ehemmiyetle dikkat eden Alman alimi 
W. Bartlaolcl, böyle bir medeni yükselişte «Halife
liğin Bizans'a nazaran şu üstünlüğü vardır ki, orada 
muhtelif unsurlar bir arada çalışıyordu. Kur'dn'ın ver
diği bir derece dint hürriyet dolayısıyle medeni ha
reketlerin yapılması için meydan daha genişti.» hük
müne varmıştır. Bartlaold'a göre: «Hristiyanlar, 
ilmin kaynağı olan Hekniı:.m'e daha yakin idiyscler 
de gitgide kendilerinin bu üstünlüğünü muhifaza 
edemediler. Hristiyanlar Yunan eserlerini Müslü
manlar'dan daha önce ve daha iyi tanıyorlardı. La
kin bu ibnin ilerletilmesi ve gelecekteki ilmi çalış
maların örneklerini meydana getirme vazifesi müs
lüm:uılara kaldı. Hatti Şarktaki Hristiyan kavim
lerinin en ilerlemişi olanı Siiryialler bile, Flribi, 
lbal Si-, Blriial ve İbal Rütd ile mukaayne 
edilebilecek bir tek Alim yetiştiremediler. Hristiyan 
ve Mecöstlerden olan alimlerin en iyi talebesi, eksc
riyl Müslümanlardır. Arap medeniyetinin ileriye 
geçmesiyle, Süriycli Hristiyanlar, kendilerine ev· 
velce üstünlük t�min eden Hekniı:.m ile münasebet
lerini kaybettiler. Onların yüksek tahsil programla
rında evvelce Yunan dil ve edebiyatına verilmiş olar. 
yer, artık Arap diline ve edebiyatına» verilmiştir.(48) 

Böylelikle Müslümanlar Avrnpa'nın eski Yu
nan ve Latin'e uyanmak şeklindeki Rentiissance'ını, 
daha IX. asırda yani &naissance'dan bcşyüz sene 
evv�l yapmışlardı. Ancak bu, Avrupa'nın Ortaçağ 
karanlığından uyanması değildi. islim dünyası, Kur'· 
ıfıı-ı Kerim tarafından çoktan uyandırılmıştı. İsli· 
m'ın eski kültürlerden faydalanması, insanlık tı\rihine 
temel atmış olanlara hakkını vermek ve yeni yükse· 
lişte böyle temellerden faydalanmak şeklindeki me
deni terbiyenin ifldcsiydi. 

Nitekim daha Halife Maasar zamanında Bi
zans'dan matematiğe Ait yazmalar getirildiği söy
lenir. IX. asırda Hristiyan Arap bilgini H1111eya 
lba1 t.wk. Bizans'a giderek, eski Yunan dilini, 
edebiyı\tını öğrenmiş, ve Yunan yazmaları getirmiş
ti. Bu Alim, Efl&na'un meşhur Devlet' ini Klt&bü'• 
Siybe adıylc . Arapça'ya tercüme etmifti. Eflatun'· 
dan başka ArllltO'nun Batlamy-'un ve diğer Yu
nan ilim ve mütefekkirlerinin eserlerini Arapça'ya 
çeviren e ... .,_, Bağdad'da Halife El-Miitevek
kll'in kurduğu terdime mekteW'nin başında bu
lunuyordu. (49) 

n W. Barthold - M. Fuad Köprülü, t.lim Me-
4-i:reti larilü, Aabra, ı 963, s. 16. 

" Carra de Vaux, Eflatun, T. 1. Aa., 1946 •• 
J. Ruka, Huneyn, T. 1. Aa., 46, 1950 •• ka,_ıdan. 
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Ayrıca daha Sı\saniler devrinde HWıi•taa'da 
kurulan CiiDd-i Şi.pur şehrinde esaslı bir Yunan 
kültürü vardı: Hükümdar Şi.pur, buraya Yunan 
nirleri yerleştirmiş, esirler burada bir tıb ve felsefe 
mektebi kurmuşlardı. Aynı şehirde Ad.mi diliyle � 
ki Yunan kültürü öğretiliyordu. Halife Ömer zama
nında Müslümanlara teslim olan bu şehir de, Yunan 
kültürünün İslim kültürü tarafından tanınmasında 
faydalı oldu. 

İslam ilimleri, eski Yunan kültürünün Arlato 
ve Efl&tua gibi büyüklerini çok iyi tanıyorlardı. Bu 
iki Yunan filozofu yine IX. asırda, Bağdad sarayına 
Yunanca'dan tercümeler yapmakla vazifeli alim 
El-Kladl tarafından esaslı surette tanıtılmıştı. Nite· 
kim, islim felsefesinin temelini kuranların başın
da mühim yeri olan Türk-islim alimi Flribi de Yu
nan tefekkürünü Bağdad'da yaptığı tahsili sırasında 
tanımıştı; Flribl, Efl&t-'la onun talebni Arlato'
yu hayatları ve felsefeleriyle yakından tanımış, Ef. 
IAtaa'un birçok diyaloglarını okumuştu. Onların 
felsefesini salihiyetle izah ediyor, hatta Efl&tua ve 
Arlsto felsefelerini kaynaştırmaya çalışıyordu. Fi· 
r&bl'nin İslim'da waJdy ve ilham prensipi ile felse
feyi uzlaştırma gayretinde Eflitun'un Devlet'inden 
ilhamlar vardı.(50) 

Fakat EflAtun'un islim sôf'ıliği üzerindeki tbiri 
ve sevgisi daha genişti. İslam coğrafyasında, Müslü
man olmayanlar arasında bu Yunan feylesofunun 
eski bir peygamber olduğtınu kabul edenler vardı. 
Eflitua'un peygamberliğine Şii-hmiWler de inan
mıştı. Böylelikle eski Yunan feylt'SOfu kendi vatanın
da ve Batı dünyasında varamadığı en büyük ma
nevi rütbeye, inançları ne olursa olsun, bir kısım 
Müslümanlar tarafından yüceltilmişti. MevlAai 
CeWecldla gibi büyük İslam sôfilerinin ise Efla. 
t-'u anlayışları daha ciddi ve derindi. 

Bütün bunlar, İslim medeniyetinin herşeye 
yeniden başladığı yahut yalnız kendi temelleri üze
rinde yükseldiği; hele Yunan kültürünü bilmemek 
gibi büyük bir eksiği olduğu şeklindeki iddiaların yer· 
sizliğini gösterir. Hakikatte islim, insanlığın gerek 
inanış tarihine gerek medeni mı\zbine saygı gösteren 
dindir. 

* 

lsıam ... J!_. . • a.unuerlDID 
Mektebi : 

lslam ilimlerinin mek
tebi, önce mescidlerle 
camiler, sonra kütüp

Mescid ve Medrese hanelerle medreseler· 
dir. İslimın ilk büyük 

hocası Ha. MU.•mecl'di. Peygamber, camide 
oturur, yahut ayakta durur, mescid direklerinden 
bir hurma sütununa yaslanır ; etrafım halka bilinde 

ıo F"aribi balduncla bilsi için Abcliilbak Ad
-n Ada•ar'an lalim Anaildopadiai'ncleki senit ma· 
kalaeiaa ,,.. -- ka1naldanna balnlmahdar, 
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saran sahabesine vaaz eder ; iman bilgileri, hikmet 
ve hayat bilgilerini verirdi. (51)  

Dinleyenlerin, peygamberin hadislerini üç defa 
tekrar ederek, ezberledikleri bilinirdi. Hz. Mu
hammed ve halifeleri, Müslümanlara ilmin bü
yiik kıymetini ve ilim yolunda yapılacak her çalış
manın ehemmiyetini, insanlığın ve Müslümanlığın 
en çok ilim yoluyle yükseleceğini ısrarla öğretip, 
telkin ediyorlardı. İlim, uğrunda yenilen güçlükler 
ölçüsünde sevab sayılıyordu. Hocalara rabbiniyyün 
gibi mukaddes isimler ven1iyor ; talebe, ilim ehli 
unvanıyle yüceltiliyordu. 

camilerin birer mektep vazifesi gönnesi, daha 
ilk anlardan ba,layarak bütün İslam aleminde yay
gın hadise oldu. Alimlere camilerde yatacak yerler 
ayrıldı. Daha sonralan cami çevrderinde alimler 
için yaptırılan husıisi evler, camilerde tesis edilen ki
taplıklar ve benzeri çalışmalarla İslamda önce cami
ler birer akademik çevre çehresi aldı. 

Daha sonra daha başka akademik müesseseler 
kuruldu. Bağdad'da hicretin il .  asn sonlannda Ha
life Me'm- tarafından kurulan Beytü'l-Hlkme 
(hikmet yurdu) bunlar arasındaydı. Mansur, bu
rada he:ndese, astronomi, tıb ve kimya ilimk-rinin 
mantık ve felsefenin gelipneJıi için gayret sarfediyor-
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du. Aynı halife Yunan kültürünün birçok eserini bu 
hikmet yurdu'nda Arapça'ya tercüme ettirmişti. 

İslam kültürü, kısa zamanda sarayları da sar
dı : Halife Mu'tezıcl, Bağdad'da yeni bir saray inşa 
ettiği zaman, saray çevresine alimler için evler, ders
haneler, kütüphaneler yaptırmıştı. Bunu diğer İs
lam büyüklerinin takip ettiği ve belli başlı İslıim şe
hirlerinde böyle dershaneler ve hikmet badaeleri 
adı verilen kütüphaneler kurulduğu görüldü. 

İslam medeniyeti Mısır'a yayıldığı zaman, bil
hassa Şii-F&tıml'lerin inanışa ait düşünceleri, eski 
Yua- ilmi De daha çok anlatnimclaa burada 
eski Yunan kültüründen de faydalanan daha bü
yük kütüphaneler, dirii'l-llm yahut d&ril'l-ldlune 
(ilim yurdu, hikmet yurdu) adı verilen kültür mües
seseleri kuruldu. 

Kahire sarayında lslam aleminin en büyük kü
tüphanesini kurmak için faaliyet gösterildi. Alimlere 
maaş bağlandı. Kahire saray kütüphanesinde yal
nız İslamdan önceki ilimlere, bilhassa y_. Dmlae 
Alt oaseldabla kitap bulunduğu söyleniyordu. 
Dershane ve kütüphaneler, Alimleri, talebesi, yardım
cılan ve hademesi ile çok ciddi ve çok teşkilatlı mü
esseseler haline ginnişti. 

* 

Med Anc ak, rese d&rü'l-

Baı!;dad: Muatanaıriyye Med.reeai� 

Dm ve d&rü'l-ldluae 
adlı mekteplerin şii 
propagandasına alet 
edilmeleri, hatta Ka
hire'de bazı Sünni a
limlerin öldürülmesi 
gibi hadiseler, İslıim' 
ın sünni ve hanefi' -
lerle rneskıin ülltele
rinde, bu sefer med
rese adlı ilim mües
seı.elerinin kurulması
nı gerektirdi. Sünni
hanefi ülkelerinde, 
cim ilerde yapılan 
denler devim etmek
le beraber, birer mes
cidi olan; kütüpha
neler ve bilhassa ta-

sı Meacidde Haz dinle,.en aalıab çoialınca 
Sahabe'nin, Hz. Muhammed'e, "Senin J'iiziİaİİ sö
remiJ'onız!" diJ'e tikiJ'ette bulunduldan bilinir. 
Bunun üzerine mescide bir minber J'apdmıı Ye peJ'

samber, derslerine minbere çıkarak deYam etmittir. 
(EYYelce kendisine J'ulancLia burma aiitiinmıun aJ'• 
nlak acaaayle dile seldiii, tikiJ'ette bulunchaiu Ye 
peysamberin bu burma direiini topraia sömdiire

rek onun fani Yarlıiana yok ettiii, Me•lini'nın Mee
ne•i'ainde vücuttan yok olma meTZiiuna misil pa

terilmittir. (Beyt: 2127 • 2169) .  

lebesi için husl'.lsi 
daireleri bulunan medreseler, ilimlerin öğrenilme
si ve öğretilmesi yolunda tam tcşkiratlı müesseseler 
bilinde kuruldu. 

Daha önce kurulmuş bazı medreseler bulun
rnalda beriber, İslam kültürünün üniversiteleri mi
hiyetindeki geniş teşkilatlı büyük medreselerin illt lm
rucusu, tanınmış Selçuk veziri Nidmii'l-Miilk'dür. 

ftDimll'l-Miilk'ün medresede yaptığı yihut 
geliştirdiği inkılip, bu medreselere, kendilerine mad
di yardım yapılan, çok sayıda talebe almasıdır. Bu, 
İslam dünyasında büyült teşkilatlı bir parasız yatılı, 
yükselt mektep t ipidir. 
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Selçuk vezirinin bir kültür ve hayır müessesesi 
halinde kurduğu böyle medreseler kısa zamanda 
bilhas..a Türk-İslim dünylsında dinin, ilmin, me
deniyetin ve hükümranlığın vazgeçilmez müesseseleri 
bilinde çoğalmış ve gelişmiştir. (Klpriilü, Kara
hanlılar Devrinde - bilhassa X, XI. asırlarda - Bu
hlrl ve Semerkand medreselerinde binlerce talebenin 
İslimi ilimler tahsil ettiğini ve bu ülkelerdeki dev
let büyüklerinin kendi ceplerinden masraf ederek 
binlerce talebe okuttuklannı, Türkler arasında İs
limi ilimlerin gelişmesi tlrihi bakımından ehem
miyetle kaydeder.) (S2) 

Nldmii'l-MWk, N4abur'da ve daha sonra 
Bellı'de, Musul'da, Mnv'de ve Herat'da, adlarına 
�,.ye denilen medreseler kurmakla beriber, 
onun bu mevzudaki en büyük eseri, Bağdad'da 60,000 
dinar sarfcderek kurduğu meşhur Metlrffe-1 Nld
mlyye'dir. Bu medreseleriyle Selçuk veziri, bir ta
raftan ciddi ilmin yükselmesine hizmet ediyor; öte 
yandan da o sıralarda çok yayılan şii-bltmi propagan
dalarına karşı sünni Müslümanlığı ayakta tutuyordu. 

Selçuk Türkleri ve onlan takip eden Atabek'
ler, EyyUbller ve MemlWer zamlnında med
rese inşiltına ısrarla devam edildi. Bilhassa Ama
dola Selçuklalan sahasında medrese inşılatı yalnız 
kültüre ve imana hizmetle kalmıyor, aynı zamanda 
mimlri sanatının birer şaheseri halinde kuruluyordu. 

Anadolu Selçukluları'nın Konya'da yaptırdık
ları Sırçalı Metlrffe, Karatay Medre-•I, � 
Mlalnll Medrese, böyle mimlri abidelerdi. Si
vaı'daki Gök Medrese, Erzurum'daki Çifte MJd.. 
reU, 11At1ialyye Medresesi gibi iki katlı medre
seler ve diğer Selçuk şehirlerindeki benzerleri, hep 
böyle eserlerdi. Tanınmış Arap seyyahı timi Batiita 
Selçuklular'ın son ve Osmanlılar'ın ilk zamlnında 
Anadolu'da yalnız büyük şehirlerde değil, küçük ka
sabalarda bile medreseler bulunduğunu seyahatna
mesinde ehemmiyetle belirtilmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu da medrese inşlitına 
büyük ehemmiyet vermiş, Buna'da, Edirne'de, bil
hassa İstanbul'da muazzam medreseler kurmuştur. 
İmparatorluğun Anadolu ve Balkanlar coğrafyasında 
hükümdarlar, vezirler, diğer büyük devlet adamları 
tarafından inşl ettirilen medreseler, yalnız sayı bakı
mından değil, yapılışlanndaki mimari bakımından 
da devirlciinin en üstün kültür ve sanat Abideleri ara
sındaydı. (S3) 

Clm.iler, medreselerin kuruluşundan sonra da 
umUmi dersler verilen, hutbeler okunan, vaazlar söy
lenen öğrctici yerler olmak vazifesine dcvlm etmiş
tir. Cimilerde ibldet saatleri dqında, ekseriya ibl
detle birleştirilen dini, kültürel toplantılar yapılmq ; 

12 Balam&: Köprülmide Meluned Fuad. Türk 
Edebi7ib Tarilü, 1928, S. 183 - 2 15. 

:>3 Medreaeler, kurulutlan Ye diier hu1Uai7et
leri haklunda s-it bilsi için, T. 1. Aıuildopediai'nia 
Meac:id maddesine balulmaladar: 

Joha Pederaen, Mescicl; M. C. 8. Osmanlı DeYri 
Medrfteleri, v. b. 79, 80 - 1957. 
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dini törenler olmuş, mevlidler okunmuştur. Ancak 
medreseler kurulduktan sonra, İslam kültürünün sis
temli ve disiplinli, ilim kaynaklan bilhassa talebe 
yetiştiren ; alim, şiir, devlet adamı yetiştiren mües
seseleri, onlar olmuştur. 

İslam medeniyeti çağlannda ve yine ilk asırlar
dan başlayarak İslim coğrafyasının her köşesinde 
kurulan ffink•h, Dvlye ve Tekke adlı müesse
seler de lsl&m ir&nı'nın ; medreseye nisbetle daha 
serbest tefelddir'ün, bilhassa tasavvuf kültür ve 
inanışının gelişmesine hizmet etmiş ; bilgisi, düşün
cesi ; raksı ve mı'.ısıkisi ; tekke mimarisi, ldab, erkin, 
kıyafet ve dekorasyonlanyle geniş ölçüde fikir, irfan 
ve medeniyet merkezliği yapmış ; birer halk mekte
bi vazifesi görmüştür. 

İşte İslam medeniyeti çağlannda mescid, med
rese, saray ve tekke'lerin yetiştirdiği aydınlar züm
resine söz söyleyebilmek; aydınlar arasında sözü din
lenir, beğenilir bir edib ve şiir olabilmek için, zama
nın ilimlerini bilmek, hatıl bunlann bazılarında mü
tehassıs olmak gerekiyordu. Kur'an kültürüyle ta
şacak kadar dolmuş ; Kur'an Ayetlerinin söyknişin
deki dil, kültür ve mUsıki saltanatına hayran kalmıf 

Konya: ince MinlHli Medreae'nin minlre•İ 
yıkılmadan önceki reami. 
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aydınlara, yeni bir aöz söylemek kolay delildi. Oku
yan, derin kültürle güzel söyleyişin kaynaşmaaıyle 
meydana gelmemiş söze ve söyleyişe itibar etmiyordu. 

Böylelikle, 
tsllml edcbı· 
yatın ilk aı
miları, devir
lerin in ilimle
rini bilir; söy
leyiş incelikle
rini de tatbik 
edebilir pir
ler ve yazar
lar olarak ye
tişti. Edebi e
serleri okuyup 
anlamak için, 
tılim'ın mad
dt,minevi, bü
tün ilimlerin
den haberdAr
olmak; bunla
" yazmak i
çinse bu ilim
leri bilmek bir 
kaaide, bir ge
lenek bilini 
aldı. Birçok il
mi eserlerin, 
kültür ve te
fek.kür terim
leriyle kaynaş
mış bir ede
biyat diliyle, 
hizan man
zum söyleyişle 
yazıldığı gö
riildü. Aynı 
kültür ve dü
şünüş unsur
larıyle yüklü 
tefek.kür ve ta
savvuf eserle
rinin de çoğu 
nazım diliylt 
yazıldı. 
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eserler de vcnnişti. Fakat bütün bu eski devirde yine 
çt>l'le ilgili. buit bir hayat ve tabiat bilgisinden ; ay
nı ölçüde iptidli bir tıb bilgisindtn başka, ilim sayı

labilecek, her
hangi bir bilgi 

· yoktu. Bilinen
ler daha çok, 
tecrübeye ve 
hafızaya daya
nan bir laalk 
ltllıhi'nden 
iblretti. 

Çöl Arap
ları arasındaki 
dini inanışlar; 
yerli veya baş
ka ülkelerden 
uzan efslneler 
de herhangi 
bir kültür kay
ııağı olabilmek 
kudretinde de
ğildi. 

Bu sebep
ledir ki İslimi 
ilimlerin ana 
kaynata, .Ioğ
rudan doğru
ya Kur'an'dır. 
Kur'an, Hz. 
Muhammed' e 
vahy edildi
ı}İ asrın Arap 
dünyası ıç ın 
muazzam bir 
kül tür ve te
fekkür mlici
zeıidir. Onun 
ilihl bir kay
nak'dan gelişi, 
lalim medeni
yetinin. başlan
gıca ve deva-

,·�:xj,. ,� • • ' .. �...-::=�..;· �.,. .• , 
" 

mı açın mts • 

. . .  :�ili , � " _.j ud hidise ol
muttur. 

Bu sebep
le tılim'da e
debiyata geniş 

Konya: ince Minireli Meclre .. 'nia çadar arsaalan,.le iflenmİf hİMİDİ ....... K u r' a n  
kel imes in in 
lögat minisı 

«toplamak» dır. Kelimenin kıriat ccoltumab la da 
ilgisi vardır. Bizzat Kur'an-ı Kerim'de ,.,.._ 
okumak» tibiri tekrarlanır: 

Türk aiialemeli, mubtetem kapı11. 

ölçüde tesir eden belli başlı ilimlerin neler olduğu, 
nasıl baflayıp nasıl gelişdiği mevzuunda burada bazı 
hatırlatıcı bilgiler kaydına ihtiyaç vardır: 

* 

K u r  ' a n  İslimiyetten önceki iptidii Arap 
hayatında güzel söze verilen bü

yük değer dolayasıyle, ileride yüksek bir ilim ve te
fekkür dili olmaya şiddetle elverişli bir Arap lisim 
vardı. Bu lisan, şiir vldisinde çöl için zafer sayılacak 

dy Mahe•med! Kar'- olnmdap aamea 
...ıaıe, llurete iae•meyaalar ew ı&rüa
_,,_ bir perde � (54); «Kar'- olmye-
capa ··-··· 1unr.1m-. .. ,.... ..... Allala'• -
im» (55) gibi ayetlerde bu mini işikirdır. 

54 Kur'an-ı Kerim, larl SUreei, XVll, a:retı 45. 
H Kur'in-ı Kerim. Nahl SUreei, xvı, i;J'etl 
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latanbul'da llk Türk Univeraiteai: Fitih, Akdeniz, Ciheti Medreseleri. 

İslam anlayışında Kur'an, Allah tarafuulan 
il&. Muhammed'• Cebriil visıtasıyle indirilen 
iyetlerin topbuıcbiı mukaddes ldtap'dır. Yine 
islim inanışında Kur'ôn-ı Kerim'in aslı ve bütünü, 
gayb alemi'ndeki �vb-i mabfWı: denilen mukad
des bir levhada yazılıdır ve Hz. Muhammed'e oradan 
vahy yoluyle, kısım kısım indirilmiştir. Kur'tin-ı Ke
ri'm'in bu en tanınmış İsminden başka, Kelim, Mus
lııaf, Kltib gibi daha bazı isimleri vardır. Ancak 
bu isimler, umumiyetle tek başına söylenilmez, kadfm, 
şnif, müb(n gibi takdis edici kelimelerle birlikte söylenir. 

Kur'iD-ı Kerim'in bölümlerine sure denir. 
Süre, kelime olarak kıt'a, bölüm manasındadır. Kur
'an'da 1 14 süre ve 6616 ayet vardır. Kur'an-• Keri
m' in, bütün bir mana taşıyan cümlelerine iyet adı 
verilir. Ayet'in lıigat manası <<alamet, işaret» dir. Su
reler, ayet'lerin sıralanmasıyle meydana gelir. Kur'
an sürelerinin en kıs:ısı 3, en uzunu 286 ayetdir. (56) 
Bu ayetler, bir lıakUctil'i  bildiren ve bilhassa Allah'ı 
tanıtıp Allih'ı hatırlatan iştiret'lerdir. 

Kur'ia, İslam dininin mukaddes kitab'ıdır. Her 
şey�n önce llall'ı, haMJcat'i, yani Allıih'ın varlı
ğını ve birliğini tanıtır. Kur'ôn-ı Kerim, bir ilim kitabı 
değil, bir iman kitabıdır. Ancak Allih'ı bilmek, gizli 
veya açık herşeyi bilmek demek olduğuna göre, İslim, 
Kur'ıln-ı Kerim'in ayetlerinde bugüne kadar bilinen, 
bilinmeyen her ilmin, her hakikatin toplandığı inan
cındadır: Kur'an, ilihi ilim mıinAsındaki ledün ilmin-

98 •e Fu .. ilet Surni'nin ilk ayetleri: ••a. kitap 
merhamet eden, merhametli olan Allah kabndan 
indirUmiftiF. Bilen bir millet için müjdeci •e uyarıca 
olmak üzere, Arapça okunarak, ayetleri llSan -n 
açaldanmıtbr.'' (XU, 2 - 5) . 

" Kur'an-• Kerim, Nur Sirui, CX, (3 ayet) 
Kevaer Siresi, CVJll, (3 ayet) •e Bakara Simi, 
11. (28& ayet). 

den en beşeri bilgilere kadar her gerçeği sinesinde 
toplayan tek ldtap'dır. 

Kur'iD-ı Kerim'de Allih'a, dünyanın ve insa
nın yaratılışına, meleklere, cinlere, kıyamet gününe, 
cennet ve cehennem'e, ibadete, din tarihine, hukuu
k'a, cemaat hayatına, ahlaka, faziletlere, suçlara ve 
onların cezalarına ait bölümler, bilgiler ve hükümler 
vardır. 

Kur'in'ın temas ettiği mevzuların, haber verdiği 
olacakların ; kolayca çözdüğü hayat problemlerinin ; 
yapın ve yapmayın dediği hareketlerin harıkulade 
beşeri oluşu ve mü'minlerini mes'ud etme kudreti, 
onu bilhassa inanarak okuyanlara tarifi imkansız 
bir manevi yükseliş sağlar. Bu mukaddes kitab'ın insana 
ve tabiat hadiselerine dair bilgi ve haberleri hayret 
verici husıisiyetler taşır. O kadar ki hemen her asrın 
tefekkürü, hattı\ ilmi, Kur'an'da ancak o asırda daha 
iyi anlaşılacak yeni bir hakikat bulmuş, hadiseler ge
liştikç" KUT'an'ın büyüklüğü daha çok anlaşılmıştır. 

Bunun içindir ki Kur'ıin'ın ay�tlerini ya doğrudan 
doğruya yahut ilk veya en manalı «kelime»leriyle 
edebi eserlerde zikretmek, İslami edebiyatın iktiba• 
adı verilen ve «SÖZ» ün kıymetini şiddetle ışıklandıran 
geleneklerinden biri olmuştur.(57) 

Bu arada Mevl.iDA Celüedcliıa'in Mesner.ıi'sin
de olduğu gibi büyük bir tefekkürü hemen hemen, 
KUT'tin-ı Kerim'in üstün seviyede bir manzum tefsiri 
halinde söyleyen ebedi eserlerin de aziz kaynağı yi
ne KUT'ôn-ı Kerim olmuştur. (58) 

* 

51 Eaki edebiratta, aöz araaına Kur'in-ı Ke
rim'dea rabut Hz. Muhammed'ia hadialerinden, 
..ya bıa,ka büyüklerin .özlerinden parçalar almar• 
iktibu denilirdi. 

58 Bir miaal olarak bakınız: Merece'l-bahreyni 
ye)t.,kiyan Beyn.,bümi berzahün la yebgıyan : "Allah, 
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ylsı hem sesleri hem okuyuşlarıyle Kur'
dn'ı dinleyenlerin gönüllerine aksettiren, 
sayısız bUyük hMızlar yetiştirmiştir. 

Bilhassa Türkler arasında Kur'an otu
mak öyle bir manevi sanat seviyesine var 
mıştır ki, bu okuyuş güzelliği, Kur'dn'ın 
manAsını anlamadan dinleyenleri bile, 
manasını anlayanlar ölçüsünde derin 
bir heyecan veyi huz'Or alcIİline ulat
tırmış ; sayısız insanlara sıcak ve sami
mi gözyaşları döktürmüştür. 

Aynı ses değerleriyle, Kur'ôn-ı K,. 
rlm, herhangi başka bir dile, tellda 
k•dred malaUua edilerek, tercüme
sine imkAn olmayan, bir terennüm lisA
nına sAhiptir. 

t.lim Diai'nin mubclcles kitaba Kur'an-ı Kerim, Türklerin elinde 
yazı, tezlıib ve cildcilik Nnatlarının birbirleriyle yanıırcauna 

güzelleıtirdiii. aziz eaer olmuttur. 

Kar'la'ın başkaları tarafından söy
lenmesi imUnsız lisAnı bizzat Kur'ôn-ı 
Kerim tarafından ehemmiyetle belirtil
miştir. Keltim-ı Kadtm'in HW S'Oresi'n-
deki: SeaJD lçlD, ccoaa ayclard10t dl
y-ıar 6yle mi? De ld :  44Ôyle IH 

Fakat Kur'dn-ı Kerim'in asıl m'Ocizcsi lisAnındadır. 
Dil güzelliğine Aşık ve dili güzel kullanmak için gay
ret sarfetmiş bir kavmi, lisAnının m'Osıkisi ve taklid 
edilmczliğiyle hayran bırakan Kur'an, baştan sona 
yumuşak fakat üstün telkin kudretiyle tılsımlı bir 
m'Osıki ·ile terennüm edilmiştir. 

Kar'- lisAnının dıt mulllkW yumuşak scci'
ler, yarım kafiyeler, iç kafiyeleri ve alliterasyonlarla 
sağlanmış görünür. Anız gibi müstesna bir vezin ya
ratmış Arapça'nın uzun ve kısa hecelerindeki ses 
tczadlan bu m'Osıkiyi güzelleştiren sebeplerdendir. 
Birçok ayetlerin sonunda, yumuşak bir kolaylıkla sı
ralanmış kafiyeler, Kur'tin-ı Kertm'i m'Osaki sanatın
daki M• tekrarlan'yle birleştirir. Tekrarlanan ses
ler, derin tbirli bir hAtıra güzelliğiyle hMızalardan 
silinmez bir Ahenk üstünlüğü içindedir. 

K.ar'la-ı Kerlm'in K_...., thıae ve NA• 
s'Oreleri gibi, son ve kısa s'Orelerinde bu kafiyeler çok 
işikirdır. Aynr;a, baştan sona, çeşitli kafiye unsur
lanyle sesli, Rahmin s'Oresinde görüldüğü gibi, 78 
Ayet arasında 31 defa tekrarlanan FeWeyyl DAi Jla� 
bikami ttikemWa ayeti ile bir aakarat ulta••a 
içinde indirilmiş s'Oreler, bu m'Osıki hamlelerinin açı.it 
örnekleridir. (S9) 

Ancak Kur'tin'ın yüksek telkin kudreti, söze ses 
sağlayan bu dış unsurlardan ziyide KelAm-ı Kadtm'i 
boydan boya bir ... ve 116& an1a,..._'yle duygu, 
bilgi, hikmet ve iman'ın birleşmesinden doğan 
üstün beste biline getiren derilll mUald'dcdir. 

İşte bu m'Osıltisiyle Kur'an, asırlarca ve milyon
larca insanın dilinde ve gönlünde hiçbir iman'litabı
na nasip olmamış bir tılsımla yerleşmiş; İslim dün-

au;ru acı •e tatlı olan iki denizi birbirine lua"lfhlr• 
mada. Aralannda ensel •ardır, biribiriain hudiidunu 
af&llladar." AJ'etlerinin tefairi beJ'inındadar. Meenevi, 
.. ,.it: 2592 • 2622. 

H Kur'ln-ı Kerim, Rahman Sinsi. LV. 

-- •Grelerille be .. er ayclarma oa •Ure mey
daaa gedrla, lddtAn•ma •....ı.at ı..mz. Allall'
claa ,_.. çaiarabOecelderbdd de {yardımınıza) 
çatu'ua!>t ayetleri bu hakikati bildirir. (60) 

* 

Kar'- Ayetleri daha lb. Mvhımmed zami
nında -Wy kAdpleri tarafından yazıya geçiriliyor
du. Fakat Kur'an daha çok dillerde ve hMızalarda 
yaygındı. Müslümanlar illhi bir heyecanla tekrar
layarak onun bütün s'Orelerini ezbere oltuyoria:rdı. 
lb. M•hımmed'in vcfltından sonra, Kur'tin'ı 
ondan dinlemiş ve ezberlemiş olanların da türlü 
sebeplerle eksilmesi, bu mukaddes kitabı bir 6ütün 
bilinde yazmayı zaniıi kıldı. Daha Halife Eb6beldr 
zamanında lb. Ömer'in gösterdiği haaslsiyctle KUT'
an yazılmaya başlandı. Kur'tin'ın yazılmasında vahiy 
kitiplerinden ZeJd IW S&Wt'in büyük hizmeti 
oldu. Bu çalışma Halife O.maa zamirunda en ilmi 
şeklini aldı. Mevcut Kur'an nüshalan karşılaştırıla
rak ve aralarında, s'Orelerin sıraya konuşundan ba,
lta mühim bir fark olmadığı görülerek K.,,.'tin-ı Kerim, 
Ayetlerinde değişiklik olmayan ilk 'ICe 90n mukaddes 
kitap olarak teshil edildi. 

* 

H a d i s  İlk Müslümanlann dine, hultuu
lta, soııyal hayita Ait birçok prob

lemleri lb. ·Mv ... mmed tarafından K111'tin-ı Kerim'
in Ayetleriyle halledilmiştir. Daha birçok problem
ler de AUAh'ın vahyını beklemcğc lüzum görmeden, 
bizzat peygamber tarafından söylenen sözler, verilen 
hükümler hattA yapılan hattkctlerle aydınlatıl1111ftır. 

Böylelikle lb. M ... • ..... 'in dini, hukuki ve 
IOByal probleınler haltltında söylediği sözlere, bu 

Kur·an-ı Kerim, Hiid SUNN, XI, i1etı 13. 
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mevzfilarda yaptığı hareketlere, hatti bizı hadiseler 
karşısında hiçbir şey söylemeyip susmayı tercih edi
şine, İslim'da, hadis denilmiştir. (Bununla beraber, 
Peygamber'in davranış yoluyle öğrettiklerine •ÜllDet 
demek daha doğrudur. ) 

Hadi• kelimesinin asıl manası, dini veya dindışı 
mahiyette bir bildiri veya rivayet'dir. Ancak Hs. 
Ma ... mmed'in hadisleriyledir ki. bu kelime dini 
veya ilmi bir terim olarak baş ta Peygamber olmak 
�ere onun ve ona en yakın sahibesinin sözlerine 
ve davranışlarına isim olmuştur. 

Başlangıçta Peygamber'e yakın olanlar, onun 
söz ve hareket halindeki hadislerini çok iyi biliyor
lardı. Uzak olup İslim'a sonradan katılanlar da ha
disleri, şüphesiz her sözleri ve her hatıraları hakikat 
olan sahabeden öğrenmişlerdi. 

Fakat zaman ilerleyip de gerçek hadis bilenler 
eksilince, hadisleri de Kur' ı1n-ı Kerim gibi, ilmi bir 
şekilde tesbit etmek gerekti. Çünkü kısa zamanda 
lslimiyet büyümüş, çeşitli iklimlere sahip bir im
paratorluk coğrafyası kurulmuştu. Birçok mes'iil 
insanlar, yeni coğrafyalarda beliren yeni ihtiyaç ve 
problemleri yine haidislerle çözüyor, fakat bu sefer 
gerçek hadisler arasına uydurma hadisler karışı
yordu. 

Gerçi hadisler söylenirken «bana falan söyledi 
ona da falan söylemiş» gibi, bu mukaddes söz ve 
hareketlerin, ilk söyleyenlerine kadar, şahıslan ha
ber veriliyordu. Fakat, Abbıistln'in devlet kuracak
lannı Hs. Mahammed'in evvelce haber verdiğini 
aöyleye.cek kadar, uydunna hadislerin bir takım siya
si maksatlara alet edilmesi ve benzeri hidiııeler, İs
lam büyüklerini düşündürdü. Hadislerin de ilmi bir 
şekilde tedv"ın ve tesbiti istendi. 

Hadislerin tesbiti, gerçekten ilmi bir hidiııe ol
du. Hadis bilenler İslim coğrafyasının her yerinde 
ciddi şekilde arandı, bulundu; rivayet ettikleri ha
dislerin doğruluk derecesi tedlı:ik edildi ve bu hususda 
çok ciddi davranıldı. 

İılim'da kıymet verilen bir bilgiye göre hadis 
toplayan ilk alim, Emevi Halifesi ömer lbai A '-dUl
'-S., (682-722) in dileği ve emriyle lbai Şlb&bil's
Ztilıırl'dir. Halife Ölller'in, çocukluğundan beri 
hadislere ve Hs. M .... mmecl'in ıünnet'ine derin 
bağlılık göstermesi ve çok hadis öğrenmesi bu riva
yetin sebebi ve belki delilidir. (61) 

Fakat hadis kitaplarının 6 tanesi vardır ki bunlar 
6 ..ıaDa diye anılır; doğruluklarına haklı olarak ina
nılır. Bunlar, Kur'an'dan sonra İslam'ın en mukad
des kitaplan bilinir. Yine bunlar içinde iki tanesi 
diğerlerinden de üstün, adeti kutlu bir değer ka
zanmıştır. Biri İmim Mahammıecl W. İ•mill Ba
Mrl tarafından yazılan CAmltl'•-Saldla adlı eser
dir ve müellifi tarafından Hicaz, İrak, Şam hadis
cilerinin en doğru rivayetlerini toplamak sliretiyle 

81 A:rm halife'ain bibruı- Abbiailer deninde 
de, diier Emevi halifeleriad- ayırt eclilerek, aaysı 
sieterildiji bilinir. (ilk. K. V. Z.ttenteea, T. 1. 
Aa., 95, 1 962). 

Türk aanatının. üzerinde Kur'an okumak için 
aüalediği bir rahle. 

meydana getirilmiştir. Diğeri, lm&m Müslim bia 
Hacclce'l-Kate)'ri tarafından yazılan Müsaedti's
Sahlla adlı hadis mecmö.asıdır ki, bu iki esere ilim 
aleminde Sahlheya denilir. (62) lm&m Kate)'ri'nin 
eserinin adı olan Miisae4 aynı zamanda hadis de
mektir. Ancak bir hadisin müsned olabilmesi, Hs. 
Mah•mmıecl'e vanncaya kadar, bütün rivayet eden
lerin bilinmesiyle mümkündür. Esasen hadislerin 
mti•ae4, uhUa, mefhar v.b. isimleri vardır ve 
hadisler bu isimlere göre sınıflandırılır. 

Bizı hadisler de vardır ki onların önce Allah kelti
mı olduklan bilinir. Böyle hadisler, ya Hs. Maham
med'e yahut, daha evvel, başka peygamberlere Al
lah tarafından bildirilmiştir. 

Cenib-ı Hakk'ın Hs. Mah•mmed'e hitapla : 
ff5ea obnasaydm, lelelderi yaratmasdım_.. yahut 

82 lal&m'ıa ilk defi haclia topla,._ bü,.ük 
imamlanaclaa imim Malik (? - 795) •e imam Han· 
bel(780 - 855) ia laadia çalıtmalan Ye eaerleri ile, 
6 Sahih'in diier müellifleri hakkında, Türkçe lalim 
Aasiklopediai'ain Hadia maddesine •• bu maddeaia 
ka)'D&klanaa bakılmalıdır. Gerek bu imamlar, se
rek imim Buhiri (810 - 869) •e imam Müalim 
(817 - 875) hakkında bi,.osrafik bilsiler de J'İDe T. 
lalam Aaaiklopediai'nia maddelerinde •e onua kaJ'• 
aaklanadaclır. 
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Divad Peygamber'in bir sulline cevap vererek: 
den gWl bir clef'iae idim, hlllwmeyl Hvdlm, 
billaeyim dlye laallu yarattım.» bildirileri böyle 
hadislerdendir. 

Bildireni önce Allah olan bu ilahi hadislere )la. 
dla-1 kudılİ denilir, yahut laadis-1 ilAbl adı verilir. 
Diğer hadislerin umumi adı ise laadis-1 -bevl'dir. 
Peygamberin hadisi manasındadır. 

İslam edebiyatında ayetler gibi hadisler de 
ikdba• yoluyla alınmış; söze ayetlerin ve hadisle
rin kelimeleriyle manevi bir güzellik veyi bir ilahilik 
verilmek istenmiştir. 

XV. asır Türk şiiri Şeybi'nin böyle değerlerle 
süslü bir beyti bunun çok sayıdaki örneklerinden 
biridir. Şeyhi, Hz. Muhammecl'e hitapla: 

Ey Fahr-1 halk kimde ol& zehre medbüae 
Çüa Hak dedi Le'amrüke Levl&ke Vecldaba 

beytini söylüyor ; «Fy yaratanın ve yaratıl�ın iftilıdrı 
Muhammed! Biu;at Allah senin için Le'amrüke)ıi, 
Levl&keyi, Veddaha)ıı söyledikten sonra, seni medh 
"kcek söz bulmaya artık kim cesaret edebilir?» diyordu. 
işte bu beyitde iki ayet ve bir hadis-i kudsi kültürü top
lanmıştı. Çünkü, le'amrüke, Kur'in-ı Kerim'in 
«Ey Muhammecl ! Seaia ha yatma aad ol•- ki, 
onlar sarbotluldarı içinde bocalayıp duruyor
lardı.'' ayetini özetleyen kelôm'dır. (63) Levl&ke, 
Allah'ın, en son ve en sevgili peygamberine hitap 
ederek: ccLevl&ke levl&k lem& bal&kte '1-eflik: 
Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri .1aratmazdım.» 
kelimıyle söylediği hadis-i kudsi'yi hulasa eder; Vecl
daha ise yine Kur'in-ı K.erim'deki cdCutluk vakd
- ve ber9eyl karımhkla örttüğü andaki ge
ceye ımd ol•- ki, ey Mubammecl ! Rabbin Hal 
- baraktı - de -- darıldı.>� ayetlerinin bu
lunduğu surenin ilk ayetidir. (64) 

T e f s i r  

* 
Doğrudan doğruya İslam'a ait 
ilimlerden biri. de tefıPr'dir. 

TefıPr'in lugat manası, açıklamak, beyin etmek'dir. 
İslami bir ilim ve terim olarak tefsir, Kur'ôn-ı Kertm'· 
deki ayetlerin manasmı açıklamak, sure ve ayetler 
hakkında bilgi vermek, ayetlerin hangi sebeple in
diklerini belirtmek; sure ve ayetlerle ilgili vak'a ve 
hükümleri bildirmek; Kur'an-ı Kerim'i kelime keli
me tahlil ve izah etmek ilmidir. 

Tefsir'in gaayesi, Kur'an'ın hakikatine varmak; 
sure, ayet hatta kelime olarak yanlış anlaşılmasını 
önlemektir. Bu mevzuda İslamiyet, haklı bir hassa
siyet göstermiş ve çok sayıda tefsir yazarak, Kur'an'ın 
anlaşılmasına hizmeti aziz vazife bilmiştir. 

Hz. Mab•mmecl hayatta iken Kur'an'ı aıılamak
ta güçlük çeken bir kimse kendisine başvurur, Ayet-

83 Le'amrüke innehum lefi eekertihim ya'me
hun. (Kur'an-• Kerim, Hicr Sureai, XV, ayet: 7Z) . 

6• Kur"an-ı Kerim, Duha Suresi, XCIU, ayet: 
l .  3. 

TORK EDEBIYA Ti TARiHi 

}erin en doğru minisını anlardı. Fakat Peygambe
r'in vefatından ve İslam'ın kıt'alara. yayılmasından 
sonra bu kolaylık kalmadı. Artık ne Peygamber'i, ne 
de Kur'an'ı salahiyetle açıklayan, Eba Beldr, Öıner, 
Onnaa, Ali, Ka'b, Et'ari, Amri'lmi'l-1. v.b. 
gibi onun en yakın halife ve sahabelerini bulmak 
mümkündü. Şu halde mukadder suallere cevap ola
rak Kıtr'an'ın tefsirini yazmak gerekiyordu; Müslü
man Arap İmparatorluğunun ve değişik coğrafya
larda kurulan İslim devletlerinin, halkı, İslam'ın 
esaslarına göre idare etmek için, Kur'an'ı geniş ölçüde 
ve yanılmadan bilmeleri gerekiyordu. Yeni coğ
rafyalarda çıkan yeni mes'elelerin de İslim'ın esas
larına göre halli zaruri idi. Fethedilen ülkelerde 
İslamiyeti kabul eden veyi etmeden yaşayan Musevi, 
Hristiyan hatta Mecı'.ısi okumuşlan, Müslüman Arap
lar'a nisbetle daha bilgili idiler. Böyle kavimler ara
sında birtakım dini felsefi bilgiler ve hatıralar yaşı
yor ; bunlar zamanla İslim'la birleşmek istidadı gös
teriyordu. Geniş ülkelerde hem tslam'a sadık kalmak 
hem de çok sayıda dini, sosyal, hukuki problt"mleri 
en doğru şekilde halletmt"k için Kur'ıin'ın izahlarına 
büyült ihtiyaç duyuldu. 

İlk halife ve sahabelerin şifahi tefsirlerindt"n son
ra, ilk defa yazılı bir tefsir meydana getiren zatın, 
Müdlıid. b. Cübeyr olduğu bilinir. Mücahid, 
tefsir bilgisini Hz. Muhammed'in amcazadesi, Kur'· 
an ve hadis bilgini Abdullah ibni Abbas'dan öğ
renmiş ve yazıya geçirmiştir. (65) 

Bundan sonra tefsir ilmi büyük gelişme göster
miş, İslam'ın her tarafında müfessir (tefsirci) ler ye
tişmiş ve çok sayıda tefsir yazılmıştır. 

Kütüphanesinde 12000 cild yazma bulunduğu 
söylenen, tarih ilimi Valodi; Cimiü'l-Beyaa adlı 
tefsirini bu ilmin bir şihescri halinde kaleme alan 
ilmi Cerir Taberi, büyük müfessirler arasındadır. 

El-Kett&f adlı tefsiri ile yalnız tefsir ilmine de
ğil, Arap lisanına da bir ifade zaferi kazandıran Türk 
alimi Zea.bterl de, hem güzel üslubu hem ciddi 
araştırmalanyle bu ilmin şöhretlerindendir. 

Tefsir ilminin diğer büyült similan arasında 
ilmi Auyye, Kurtubi, Fahrecldia Rad, Kaadl 
Beyzavi isimlerini ehemmiyetle hatırlamak lazım
dır. (66) 

Kur'in-ı Kerim'in silrc sure, ayet ayet, kelime 
kelime hem manasını hem tarihini ; hem maddi
manevi, türlü vicdan ve hayat problemlerine cevap 
veren dehasını, hem de beyan güzelliğini bütün in
celikleriyle açıklayan tefsirler, umumiyetle 8-10 cil
din üstünde, büyük çapta eserler halinde yazılmıştır. 

Bunlardan El-Kett&f gibi bazı tefsirlerin birçok 
başka müfessirler tarafından hulasaları yazılmış, Bey
:dvl tefsiri gibi bazı eserlere de yine birçok tefsir 
bilginleri tarafından «hişiye» ler kaleme alınmıştır. 

u Abdullah b. Abbaı, laayab, tahaiycti la. bilsi 
için Bk. T. I .An. 1, 28. 

66 Kur"an-ı Kerim'in ilk miifeaairleriyle bugüne 
kadar ,.azılmıf bütün tefairleri için Bb. Ömer Na
auhi Bilmen, Bü1ük Tefair Tarihi, il, Akara, 1961. 



TÜRK EDEBIY ATI T ARlHI 

İslam alimlerince dini bir vazife, adeta bir iba
det sayılan tefsir yazma hareketi, zamanımıza kadar 
devam etmiştir. Türk tefsir bilginleri tarafından 
umumiyetle Arap diliyle yazılan tefsirlere son asır
da yeni, Türkçe tefsirler de ilave edilmiştir. Yeni, 
Türkçe tefsirler arasında Elmabh Hamdl Efeadi'
nin Hak Dilli Kur'- DW adlı 8 ciltlik tefsiri ile, 
Koayah Vehbi Efeadi'nin 1 5  ciltlik Türkçe tefsiri 
\•ardır. 

* 

F ı k ı h Ylae Kur'an ve hadis esaslanna 
dayanarak meydana gelen İslami 

bir ilim de Fılıab'dır. Fıkıh, İslam §eTfati, daha yakın 
bir i.�imle, t.lam hukWnı'dur: İslam'da hukuk ilminin 
adıdır. Kelime, aslında, fehmetmek, anlamak demek
tir ki islıim'ın başlangıcında ilim manasında kullanılır
dı. Fakat zamanla "hem ilahi hem de beşeri işlerin il
mi,, oldu. İbadete, inanışa; aile, miras, akid'ler, sOByal 
hayatın ortaya koyduğu türlü problemler; suçlar ve 
cezalar ; muhakeme usulleri, devlet idaresi, hatta harb 
hukilku.'na ait mes"eleleri ve çözüm yollarını bağrında 
toplayan büyük ilme ad oldu. Alimlerine Fakih denildi. 

Adalet fikri ve tatbiki, İ�lam'ın temellerindendi. 
Fethedilen ülkelerde başka coğrafya şartlarına ve baş
ka hukuk an'anelerine· mensup milletler ve kavimlerle, 
onların ortaya koyduğu yeni mes'ele ve ihtiyaçlara 
da aynı adaletin tatbiki için dinin esaslanna göre ha
zırlanmış yeni kanunlara ve hükümlere ihtiyaç artıyor
du. Bu hususta coğrafyanın tesiri çok açıktı. Mesela 
Hicaz alimleri, böyle müşküllerin hallinde Kur'ia'a ve 
laaclitı'lere göre hüküm vermekte güçlük çekmiyorlar
dı. Ortada sahih olan, olmıyan pek çok baclitı mev
cuttu ve bu hadisler Hicaz' da söylenmişti. Onla
rın izahı ve tatbiki ile elde edilen neticeler Hicaz 
dünyasını tatmine yetiyordu. Bu sebeple IUcaz ilim
leri ortada kitap ve sünnet, yani Kur·- ve badi• 
bulundukça şeriati icrada başka çarelere baş vurmayı 
doğru bulmuyorlardı. Başta imam MAiik olmak üze
re Kur'- ve hadis çerçevesiode kalmayı hedef 
bilen Hicaz ilimlerine bu yüzden erbaJ>.ı badia 
denildi. Erbab-ı hadis, İslam hukükunu nakli bll
plerle yürütenlerdi. 

Fakat Hicaz'a nisbetle yeni bir coğrafyada bulu
nan ve daha başka, daha değişik coğrafyalara komşu 
olup, onların da hukuk ihtiyaçlarını cevaplandırma 
vazifesini duyan Irak ilimleri bu fikirde değildi. 
Onlar bu hususta fikrin rey'in ve «akli kıyas» ın 
luzümuna inanıyorlardı. Çünkü «bir re'y eğer geç
mişdeki bir örneğe dayanıyor.a o artık re'y olmak
tan çıkar, ilim olurdu.» Irak ilimleri, ayet ve ha
dislerden ayrılmamakla beraber, yeni meseleler için 
yine ayet v� hadis esprisine dayanan yeni hükümler 
koymayı tabii buluyorlardı. 

Başta lmam-ı Azam Ebii Haaife olmak üzere 
Irak ve Şam alimleri bu yeni yolu tuttular. Başlan
gıçta re'y ile aynı manada kullanılan ictibAd'a 
kıymet verdiler. Kur'an ve sünnet'e kıyas kullan-
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mak süretiyle, yeni hükümler koydular; insan fikrine 
değer ve imkan verdiler. 

Bu hadise Hicaz, frak ve Şam alimleri arasında 
büyük münakaşa doğurdu. Böylelikle fakihler, erb&J>.ı 
hadis ve erb&J>.ı kıy&s adıyle ikiye aynldılar. 

İslam'ın büyük imamlarından İmam MAUk 
ve İmam Haabel, badi•'ciler<lendi. lm&m-ı A.am 
Ebu Haaife, kıya•'cılann rehberi oldu. İmam-ı 
Azam'ın iki büyük talebesi imam Muhammed 
ve imam Yii•uf hocalannın izinde yürüdüler. As
lında İmam Malik tarafdan olmakla beraber, son
radan yetişen İmam Ş&fl'I, bu iki mezhebi birleşti
rici, üçüncü ve ortalama bir mezhep kurdu. İmam 
Ahmed b. Haabel'in kurduğu yeni bir mezheple, 
İslam, hepsinin esası sünni olan dört mesheb'e ay
rıldı : Haaefl, MllDd, HaabeU vr ŞUl'i mezhep· 

! 
� 

Medine : Meacid-i Şerifde Türk kemerleri 

leri, böyle sebeplerle doğdti. Müslümanlann en
' 
bü

yük kısmı, bütün Ortaasya ve Türkiye Türkleri'yle 
İrak ve Hind Müslümanları hanefi mezhebini tuttu· 
lar. Diğerleri, öteki mezheplere taksim oldular. Mez
hep tartışmaları pek tabii olarak fikir ve edebiyat 
hayatında akisler uyandırdı. Yalnız hukuk sahası 
değil, bizzat edebiyat sanatı da İslam hukükunun 
bilgi ve münakaşalarından geniş ölçüde fayda sağ-



ıu 

ladı; fıkıh ilminin birçok terimleri ve problemleri 
hatti şiir mısrAlannı besledi.(67) 

* 

K e l i m  i l m i Hukıik'a iit mün&kafalar 
nasd fıkıh ilmini meydana 

getirdiyse, inanlf'a ve iWıiylt'a iit tartlfmalardan 
da yeni bir ilim doğdu. 

AllAh'ın zAt'ı ve sıfatlan; yaratdlfın başlangıcı 
ve sonu; varlığın, yokluğun .ve varlıklara iit luıklkat '· 
lerin araştırdması gibi, felsefenin mevz\l'u olan me
seleler ve meçhuller üzerinde İıılim'ın esaslarına 
sldık kalarak yapdan araotınnalar. gösterilen delil
ler, bu ilmin mevz\lunu tc:şlttl ediyordu. 

Bu ilmin esAsı Kur'8n-ı Kntm'de vardı. Kur'ôn-ı 
Kerim, böyle mevzUlardalti şüpheleri gidermek için, 
illhi ve tirlhl deliller gösteren Ayetleri ve delil gös
termedeki mantık ve metoduyla kelfm ilminin de 
ltaynaJı ve rehberi saydabilirdi. Aynı mevzUlarda dü
şünmek, arattırmak ve bulmak isteyen insan tefeltltürü; 
h•ldlg•t nedir, ytiaMI nedir, ...... ve ....._ 
nedir, hatti dAa nedir, lmaa nedir; peygamberlerin, 
dinlerin bilinmesindeki mevki ve vazifeleri nelerdir? 
ve benzeri sorular üzerinde düşünmek, bunlann 
inandırıcı cevaplannı bulmak ve vermek yolunda 
çallfmalttan, düşünmekten uzak kalamıyordu. 

Daha İslAm'm başlangıcından beri bu mevzıı
lan konuşanlar arasında, pek tabii olarak bhı fikir 
ayrılıkları beliriyordu. Meseli dünyAda olsun, ihı
rette olsun, Allala'ı skeWlmelı mümkün müdür? 
�uilinin cevaplan arasında ciddi ihtilif vardı. İslam, 
gerçek mü'minlerine blld dldar'ı Ahirette görebil
mek gibi büyült saadet vidediyordu. lb. M•h•
med'in Mi'rle gecesinde bu müliflta nAil olduğu 
söyleniyordu. Buna multaabil, M•'talle denilen ve 
inanış'da tupheye de yer veren bir kısım tsiam mü
tefekkirleri Alllll'ı görmenin mümkün olam.ıyacatı 
fikrindeydiler. 

Doğufunda, meseli Hz. All'nin halife ltabııl edil
memesi v.b. gibi siyAsl temeller de bulunmakla berl
ber, KelAlll ilmi işte bu türlü fikir ibtiliflanndan 
doğdu. Böyle mevz\llarda KhAlt'a ve sibulet'e bağlı 
.W-l rimlet bölümü de düşünüyordu. MeselA, 

s1 lalim laukuku, ma.zu'-. tirihi ,,. tekimiilü 
laaldunda toplu bilper, Goldziher'ia, lalim A.uik
lopediai'ndaki Fıkıh maddeeinıledir. Bu meclılenia 
eluik baralulllllf Y97i müphem kalaut taraflan laak
kında bilsi Y• •l'afbrmalarla lelim hukukuna Roma· 
Bizana teairi; T almud hukuku tiairi; Sinni teairi; 
mubepa-rin coirifi ya,.dıt1ı lalim hukukun- batka 
hukuklar üerindeki tftiri: lalim'da adli ıalihat •• 
inluliplar sibi bahialer halduada yiae topl• - ea
lilaiyetli bilsi •• aratbrmalar içia llalaıu&: Prol. 
Dr. M. fu•d Köprülü. lalim Medeniyeti Tarihi. S. 
191 · 320. Ankara. 1963 •• Bizana Müeuemelerinin 
Oamanlı Müeaııemelerine Tiairi. Tiirk Hukuk Ye 
lktieat Tarihi Mecmuau, 1, l 931 (Daha seait bilsi 
İçi• aynı makalelerin biWiyopafyuaaa . balulmaladar.) 

TOK EDEBIYAn TARiHi 

<cGörmdt, görülecek varlığın vAr olmasıyle mümkün
dür. Allah ise yegine hakiki varlıkdır. Şu halde illhl 
varlıtm ibarette görülmesi tabiidir.» diyor; buna 
.......... bölümü; «Allah varlığı cisimler ve renkler 
gibi insan gözüyle görülebilecek vasıfların üzerinde
dir; ona şekil, cisim ve renk izafe edilemez ; böyle 
olunca da ilAhi varlığı görmek mümkün olamaz.» 
düşüncesiyle mukaabele ediyorlardı. 

İşte Kelim ilmi, çok basitleştirerek izaha çallf
tığunız bu ve benzeri problemlerin müniltaşasından 
doğdu. Bilhassa aua'talle denilen «iman'la şüphe 
aras1>> bir düşünüş sistemine sihip İslam mütefekkir
leri tarafından geliştirildi; ( 68) 

Matedle'nin serbest tefekkür anlaYlflDI dini 
hükümlerle birleştiren elal-l dmlet Alimleri de aynı 
mevzıılarda x ... ·- - laadh'e bağlı bir -
llml daha kurdular.(69) Zamanla bu ikisi arasında 
bbı yaltmlaşmalar oldu. Kelôm ilmi, dinin inanışlara 
Ait hükümleri üzerinde daha geniş düşünmenin yolu 
ve ölçüsü nedir? Serbest düşünceler dini hüküm
lerle nasıl birleştirilebilir? gibi sorulann usullerini 
göstererek gelifıi. 

Bütün bunlar olurken, İslam ilimleri eski Yu
nan, lran, Hind. ve Hristiyan eserlerini de tanıyıp 
tercüme ettikleri için Kelam llmi, bilhassa Yunan 
felsefesi ile anlaşma yolunu tuttu. Fakat imam Ga
dll'nin «dini inanışlara uymayan felsefi bahisleri» 
Kelam İlmi dışına çıkaran kuvvetli eserleriyle kellm 
bir altaaid ilmi mihiyetinde gelişerek, diğer mevzıı 
ve problemler üzerinde düşünme ve tartlfM& işini, 
daha çok feı.efe'ye bıraktı. 

Ancak bütün bu çekici mevzıılan ve problem
leriyle; terimleri, yani düşünen kelimeleri ve tartlf
malarıyle, Kelim, edebiyAta tabii olarak &betti ; 
liirde ve diğer edebi eserlerde bir ilim ve tefekkür 
kaynağı olarak besleyici vazife gördü. 

* 
İıılim edebiyatlannın çok 
faydalandığı bir ilim Siyer ve Kısa• t\lbesi de siyer' dir. Si-
yer, Arapça'da «gidip>, 

�bir insanın mAnevl bil ve davraıutı» nılnisındalti 
Sİ.1f'et kelimainin çoğuludur. Kelime zamanla biyoı-
refı nılnAsını almlf ve bilhassa lb. M---· 
•'in hayat hiUyesini anlatan eserlerin adı olmuştur. 
Peygamber'in hayltmı anlatan bu eserlere Slyntil'a-

" a) H. S� Nyberg, Mu'tezile madd. T. I. Aa., 
81, 756 • 764 •• biWi�opafy-. 

b) Kelim ilmi Ye m...ulan h. umUnıi bir 
fikir edimek �. bk. Ömer Nuuhi Bilm-, Dini 
lilsiler. Ankara. 1959. S. 37 - 67. 

88 lalim'da wciime yoluyle öirenil .. Y-
ilim Y• feleefni, mütercimler, Mu'tesile •• lalim"da 
Sünni Kelam Siatell\i laakkanda balu111a: 

De Lacy O"Leary, lalim Düıünceei Ve Ta
rihteki Yeri, Ankara. 1959, S. 57, 67, 1 10. (l"ürk
ceü: H. Yurdaym., Y. K.tl .. y). 
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T()RK EDEBIY An TARiHi 

Nebi, Slyer-l Nebe.I, Kltlbti'•Slyer gibi adlar 
verilir. Aslında Hs. Mahemmed'in tArihi, yini bi
rer tArih kitabı olan .rİJV''lcrin huslisiyeti, Kur'an ve 
hidis bilgisiyle, tefsirle, inanış ve ibAdetle derin ali
kasıdır. Çünkü bütün bu mukaddes ilimler, peygam
ber'in hayitı, peygamberliği, sözleri ve davranışla
nyle vir olmuş; ilk Müslümanlara onun tarafından 
duyurulmuş, açıklanmış, öğretilmqtir. 

Ommeti tarafından, asırlarca görülm.emif mu
habbetle sevilmif bir peygamberin hayitı, tüphesiz 
bütün Müslümanlan en çok allkadar eden hayattır. 

Onun doğuşu, o-
nun yetimliği, izdivi- \ r 

cı,peygamberliği, mi'-
rlcı, hicreti, gazllan, 
16zleri ve davranıfla
n, islim ilemindt 
derin 1evgiyle öğre
nilmit, okunmuş ve 
dinlenmi;tir. 

Bugünkü bilgiye 
göre Hs. Müam
med'in hayitı, önce, 
Halife Maa.Gr'un 
himiye ettiği, hadis 
bilgini 11.ı t.blk 
( ? - 767) tarafından 
yazılmıştır : Bu müel
lifin, Hs. Maluun
med'in hayltından 
hicret'e kadar olan 
vak'alan Kidbti'l
Milbteda ve hicret'
den sonraki kısmı da 
Kltlbti'l-Meg aad 
adlı iki kitap halin
de yazdığı biliniyor. 

. .  
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Ebtl1-Ha.eal'l-Bekrl'nin Siyer-i Nebevi' sinden din
leyerek yazmıştır. Çünkü, bu f!ir, doğuştan kör
dü, bilgilerini ancak işitmek ve aklında saklamak 
yoluyle dde ediyordu. (Kendi bahsine bakınız.) 

Eserini yan nesirle yan manzum yazan Darlr'in 
Sbrer'ini bir tercüme olarak dtğil, ileride belirteceği
miz sebeplerle bir te'lif olarak kaqılamak doğrudur. 

Böylelikle edebi ncsir'den bqka nazım'la yazı
larak, benzeri birçok eserler gibi, tirihten çok ede
biyitın malı olan lliyer edebly&tı'nın diğer ta
ııııımış bir eseri de XVII. asırda Nheddha Halebl 

l 

tarafından yazılan 
Slyretii'l-Em.la adlı 
kitaptır ki, yazarının 
föhreti ve baf&nSI 
dolayısıyle Slyer-l 
llalebl adıyle hatır-
lanır. 

* 
İslim halb ara

sında öteden beri an
latılan ve derin ali
kayla dinlenen bir 
mevzQ da Kur'ôn-ı 
Kerlm'iı:ı, diğer pey
gamberlen: iit bssa
lanydı. Bu kıssala
rın hemen hepsi, 
Kur'tin-ı Kerlm'de ta
rihi ve ahlaki bir 
ders, bir misal bilin
de bulunuyor ve Kur'
cin'ın onları hikaye 
edişindeki yüksek üs
lö.bdan: alınan ilham
la ve heyecanla anla
tılıp dinleniyor; dil
lerde dolaşıyordu. 

bı.ı t.blk'ın ki
tapları, onlardan İl
titlde eden eski İsllm 
ilimleri tarafından 
görülmtif olmakla be
rlber, bugün hiçbir 
yerde ele geçınemİJ
tir. Ancak, bu kitap 

Medtne: Kubbe-i Saidet: Hz. Muhammed"in Türbeai. 

Bu sebeple, Adtm 
Peygamber'den bq
layarak, bilinen bü
tün peygamberlerin 
hayat hikayelerini sı
ra ile anlatan, bir 
nevi peygamberin tari-

veyi kitaplar IX. asır Irak ilimi lbal Hlfim. tara
f mdan görülmüş ve Kitôbu Sı'retü'r- lhsilüJJaJı adıyle 
yeniden yazılmıştır. 

Bu ikinci eser, İslim dünylsında siyer kitaplan
nın kliaik örneği olmuş, sonradan siyer yazanlann 
büyük bir kısmı bu kitaptan faydalanmış, fakat kita
bın ilk yazan İlmi t.blk•m da hakkı yenmemif 
ve adı bu rnevzıl.da saygıyle anılmıttır. 

ba.l ffltlm'm, dolayısıyle İ1ml t.blk'ın 
aiyer'ini Türk edebiyltına ilk aklettirenlerden biri, 
XIV. asır Azeri Türkçesi yazarlarından, Erzurum
lu Kadı l>utr'dir. Bu Türk piri Terctlmettl'd
Darlr denilen Slyretil'a-Nebl'sini, ya lbni İshik 
vcyl lbni Hişlm.'dan, bir bqka kayda göre (70) de 

hi yazılmaya haflan

dı. Bunlara Kı ... ii'l-Enblyi denildi. Arap edebiya
tında Kldl (X. veya XI. asır) gibi, daha popüler 
mahiyette; Sa'lebl (XI. asır) gibi, daha ilmi hüvi
yette Kı•aii1-Enblyi yazan bu müelliflerin eser
leri bu nev'in klasik örnekleri oldu. 

7..arnanla Tevrat 'dan ve diğer kaynaklardan alı
nan bilgilerle zenginleşen Kısasü'l-Enbİ)•a'lann bir 
kısmı, bir nevi Şark-t.IAm mltolojllli hüviyetine 
büründü. 

XIV. asırdan bqlayarak Türk Edebiyatı'nda 
da Kı.-ii1-EnblyA'lar yazıldı. Aydınoğlu Meh-

TO Veled Çelebi, sw.,.m_ Çelebi Me.lid'i .,,. 

Me'buleri, Ha,.at M. Sa,.. 45, 1927. 



med Beğ'in dileğiyle E� bbll Sa'lebl'nin Arii
•ii'l-Meci.li11 adlı eserinden, henüz adı bilinmeyen 
bir Türk yazan tarafından, sade ve güzel bir dil'le 
Türkçeleştirilen bir Kısa11ü'l-Enblyi (kendi bah
sine bakınız) ile Orta asya Türkçesi edibi Rabgad' 
nin, güzel ve sanatlı bir nesirle kaleme aldığı Kı-
•il'l-Enbly&'sı (kendi bahsine bakınız) bunların 
Türkçedeki ilk örneklerindendir. Aynı edebiyat nev'
inin en yakın ve meşhuru da XIX. asır Türk edibi 
Ahmed Cevdet Pap'nın K.ısas-ı Enbly&'sıdır. 

K.ar'ia-ı Kerim ve Kısasü'l-Enbrya'lardaki 
peygamber kmalan; insanların inanış'a ait; Allah'ı 
bilmeğe, suçları ve cezalan öğrenmeğe ait terbiye
sinde çok tbirli oluyor; onlara dini, medeni ve sosyal 
vazifelerini hikmet dc.lu vak'alar halinde anlatıyor
du. Gerek vak'alannın çekici oluşu, gerek his, heye
can, fikir ve hikmet unsurlanyle, bu kıssalar, klasik 
şark edebiyatı için bir kültür ve tefekkür kaynağı 
oluyordu. Klasik şark şiirinde ve diğer edebiyat nevi
lerinde tefsir, hadis, fıkılı, kelam ilimlerinin ve pey
gamber kıssalarının sayısız ilhamları, adlan ve akis
leri vardı. 

Bir misal olarak, Mevllai CeWeddhı-l Rumi' -
nin Me•aevl adlı, tanınmış tasavvuf ve tefekkür ki
tabı, başta Kar'la-ı Kerim olmak üzere Kısasü-l
Enbrya'dan alınmış misallerle ; derin din kültürü ve 
tr.fekkür unsurlanyle ınlnalandınlmıştı. 

Kur'an-ı Kerim'deki tariht menkıbelerin bAzı
lan, bu edebiyatın klasik mevzuları olmuştu. Mese
li rosuf ve Zeliha hikayesi önce Tevrat'da anlatılmış 
olmakla beraber, Kur'an'ın Sare-l Yil•af'unda bir 
bedı'' ve beyan şahlanışıyle anlatılmıştı. Macera'nın 
Kur'an'da o kadar güzel hikayesi bütün İslam ale
minde heyecan uyandırmış ; şairler Kur'an'dan aldık
ları ilhamla Yii11af ve Zeliha mesnevileri yazmışlar
dı. O kadar ki Siire-i YU.af'daki güzellik, klasik 
edebiyatta çehre güzelliği için de bir örnek sayılmıştı. 
Bunda hiç şüphesiz YU.af Peypmber'in bir erkek 
güzeli olarak efsaneleşen şahsıyetinin tbiri vardı. Bir 
misal olarak: 

Türk Divan şiiri'nin kadın şiirlerinden Zeyneb 
Hitua'un olduğu söylenen bir kıt'ada ilahi sevgili
ye şu mısralarla hitap ediliyor: 

Şebii b!! aiiret·! aibii •••� Hak"daa laii:retdllr 
Saapıa Sün-İ Yüıul eemiiUiadea bir iiyet'dlr 
s .. ı. bliaah bealm •tkım aeala cevrin bealm Hbrım 
o-•··- artar eldllmea tlkeamea bi-albii:ratdlr 

deniliyor : «Şahım ! Bu güzel yüz, sana Allah vergi
sidir: insan öyle sanıyor ki K.ar'ia-ı Kerim'deki 
Yiisuf Siire11i, senin güzelliğinden bir iyet (bir işi
ret) tim ifadesiyle, bir güzelliğin ölçüsü ve ona karşı 
duyulan sevgi'nin tabii sonsuzluğu belirtiliyordu. 

T0RK EDEBiYATI TARiHi 

İslami ilimler, bunlardan iblret 

İ 1 m i  n değildir :  Diğer İslam büyük· 
lerinin biyografileri tabalmt 

Ehemmiyeti adlı kitaplar bilinde yazılı-
yor, fcthCdilen yerlere ait 

.fti.tiilaat kitapları kaleme alınıyor;(71)  tarih, coğraf
ya ilimleri başlayıp gelişiyor; önce kadim dillerden 
tercümelerle başlayan m6-bet Wmler vidbinde yeni 
ve büyük eserler veriliyordu. Bütün bu ilim çallflll&
lan, zamanla kütüphaneler dolusu yazma'lar mey· 
dana getirmişti. 

Çünkü İslam'da ilim, yalnız ilim değil, aynı za
manda ibadet sayılıyordu. t.lim medeniyetüda 
temel çisgllerlaclea biri de lllm'di. Evvelce, 
medeniyetin ana çizgileri başlığı altında belirttiğimiz 
gibi, llim ve Mkmet çalışmaları, kaynağını ve ör
neğini Kar'-'dan alıyordu: Kar'ia-ı Kerlm'in 
Ziimer Suresi'nde bir ayet, «Bilenlerle bilmeyenler 
bir olur mu?» (72) buyurarak İslamı bilgiye tqvik 
ediyordu. Allah'ın Alim ve Hakim adlan, İslim 
dünyasında ilmin · kudslliği için aziz ışıklardı. Yine 
Kur'an-ı Kerim'in Nbi Suresi'nde : «1limde derinleş
miş olanlara, Kitab'a ve senden önce indirilen kitap
lara inanan mü'minlere büyük ecir vereceğiz.» (73) 
buyurulması, İslam dünyasında ilm'in iman'dan 
ve ibidet'den sayılmasını perçinleyen ilihi teşvikler
dir. 

Böyle Tann sözleri'ne Hz. Muhammed'in ilA
ve ettiği hadisler: «İlim yolunda bir övünlülr. çaı;.. 
ma, yetmiş yıllık ibidetten hayırlıdır.» ; «İbidetin 
en üstünü ilim yolunda çalışmaktır.» ; «Alimin yü
züne bakmak ibadetten sayılır.» ; «Payelerin en 
üstünü ilim payesidir.»; «tımi Çin'de de olsa ara
yın.» ve benzeri teşvikler, İslam medeniyetinde il
min ve alim'in seviyesini pek tabii olarak yükselti
yordu. 

İşte bunun için İslam Mcdeniyeti'nin temel
lerinden biri ilim'di ve yine bunun için, islim dün
yasında meydana konulan ilim eserleri, asırlar için
de bir çığ gibi büyüdü. Yalnız medeniyetin değil, 
edebiyatın yükselmesine de hizmet ederek İslimi ede
biyatı zengin ilim unsurlanyle süsledi. 

Fakat bütün bu ilim ve fikir hareketleri içinde, 
bilhassa Türk ve İran edebiyatında çok derin akisler 
uyandıran; çok sayıda eser, büyük eser ve şiir veren 
bir fikir, felsefe ve iman hadisesi, tasavvaf c:erey&
m'dır: 

1ı Vakıdi. Fütühi't·Sim; Belazüri, Firiih&'I· 
Büldan v. b. 

12 Kur'an-ı Kerim, Zümer 1 SU...ai, XXXIX. 

i:ret: 9. 
73 Kur'in-ı Kerim. Niaa Sireai, i:ret: 162. 
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TASAVVUF 

Tasavvuf, İslim dünylsı'nda, sosyal hayatla 
geniş ölçüde birleşerek inanmış halk kütleleri ara
sında büyük allka ve heyecan uyandıran bir iman, 
bir fikir ve irfan cereyi�ı ve bir aşk hidisesi'dir. 

Diğer bir söyleyişle ıasavvuf, bir lalim. müıd
.bmi' dir; •ırri bir dayaf, diiftiaüt ve laamt 
U.temi'dir. 

Bu sistem, yalnız Allih'm birliil esasına değil, 
(yalnız Allih'm varhjı) inancına dayanır; Allah'dan 
bafka herhangi hakiki bir varlık olmadığına inanır. 

Allah'dan başka varlık olmayınca, yaratılıştan 
beri duyan, düşünen, icid eden ve inanan buıaa'ın 
maddi-manevi, mana ve mahiyeti üzerinde düşü
nür. Kur'tin-ı Kerim'den, hadis'lerden, Peygamber
ler Tarihi'nden ve bu yolda öteden beri duymıış, 
düşünmüş, inanmış olanlann hitıralanndan aldığı 
ilham ve irfan'la : ı...., AUah'dan kopan bir aar 
ve kudret parçamı'dır ki, geçici bir zaman için, 
bedealeami9tir. 

inancına ulaşır. 
Bunun tabii neticesi olarak buıaa'a ve bütün 

insanlığa üstün saygı ve sevgi gösteren bir terbiye 
alatemi hedefine yönelir; zaman zaman ve yer yer 
bu hedefe ulaştığı görülür. 
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CEREYANI 

iman tirihi'nde en eski asırlardan beri, pey
gamberlerden başka, bir kısım insanların daha, ma
nevi üstünlüğe sahip olduktan inancı vardı : Böyle 
insanlar, üstün yaratılışlı kimselerdi ki hayat ve ha
reketlerinde görülen minevi kudretler, şüphesiz , 
UAbi ilem'le ilgiliydi. Bütün mitolojilerde, eski ve 
büyük tarihli milletlerin destanlarında nice destan 
ve iman kahramanları hakkında söylenf'n menkıbe
ler, hangi din ve medeniyete mensup olursa olsun, 
insanlık aleminin ruhunda derin izler bırakmıştı. 

Yanın Tannlar, mukaddes insanlar, aziz'ler, 
evliyalar, manevi üstünlüklerini milletlere kabül 
ettiren, bu yolda keramet'leri görülen kimselerdi. 
Onlar hakkında bilinen ve söylent>nler, zamanla 
sırlı bir manevi bilgi ve bir iman derecesi almıştı. 
Sayılan az da olsa bir kısım insanlardaki bu manevi 
kudret, diğer insan yığınlarına derin heyecan veri
yordu. 

İslim tasavvufu, insar.\ık tarihindeki bu köklü 
ve yaygın inanışın, böyle bir sezgi'nin veyi bu esrar
lı gerçeğin, bu scfor, İslami esaslar dahilinde şah
lanan son büyük hamlesidir. 

* 



116 

Daha İslam medeniyeti'nin yayılmağa başla
dığı ilk asırlarda; zihni bir tecessüİ ve dini bir he
yecanla ; yaradılış'ın sırlarını çözmeğe çalışan kim· 
seler belinniş ve bunlar birtakım inanış partileri 
kurmağa başlamışlardı. 1slam'ın büyük imam'lanna 
aşın duygularla bağlanan ; onların şahıslan veya miı· 
neviyatlan etrafında bir nevi dini-siyiısi teşekküller 
kuran zümreler belirmişti. 

lmam'lann kendileri değil fakat taraftarları, onlar· 
da hatta tapınılacak ölçüde manevi değerler buluyor
lardı. Ali taraftarlarının onu önce peygamber, sonra 
Allah sayacak kadar ileri gidişleri böyle hareketlerdi. 

Öteden beri bu ç.,it İnanışlara alışmış ve son
radan Müslüman olmuş biızı kavimler, bu arada 
Suriye Hristiyanları, Yahudiler, Budistler ve baş
kaları İslam dünyasına daha birtakım yabancı ina
nışlar getirmişlerdi. Bunları Kur'ôn-ı Kertm'in deruni 
miınalanyle iziıha, isbiıta çalışıyorlardı. 

... 
Bu arada ve daha M. il. asır sonlarında, eski Yu

nan kültür ve tefekkürünün son kalesi lskencleriyye'de 
Neoplatoalnne: yetd Efl&taac:ahak sistemi başla
mıştı : Büyük Yunan mütefekkiri Eflataa'un (Yllr· 
bpa tek'Jftf ve Allala'claa iWret oldap) İnan
cındaki paatlaeiame'iyle «ölmek yaşamaktır» ka
naati ve benzeri fikirleri, bu felsefe ve theologie (iliı
hiyat) mektebi'nin temelini teşkil ediyordu. Bu fel
sefe Flaasor felsefesiyle, Tevrat'la; türlü Yahudi, 
Zerdüşt ve Hristiyan düşünüş ve inanışlanyle bir
leşerek, zamanla, zengin bir meslek olmuştu. 

Yeni Eflitunculuğun, akıl, vec:icl, afk ve hil 
(ruhun Allah'la birleşmesi) yollarıyle Allah'a yük
selmenin mümkün olacağı inanışı, islam tasavvufu 
üzerinde tesirli oldu. (74) 

Yine bu ilk asırlarda İslam alemi'nde bir Hind
lran tbiri belirmişti. Hind inanışında öteden beri 
bilinen vücut birlitl ile Hind Nirvaaa•ı'nda İslam 
tasavvufu'yle kolay birleşecek çizgiler vardı. Bunlar, 
İslam tefekkürüne bilh� İran yoluyle ginneğe baş
lamıştı. 

Bütün bunlar ve daha birtakım inanış kalın
tılan, ilk islim zahidlerinin ruh hallerini okşayacak 
duygulardan uzak değildi. 

DJt lWdetlerden başka Allah'a ıöaül ib&
tlederi'yle yaklaşmak isteyen ; bunun vecdini, istiğ
rakını, heyecanını duyan ilk İslam zahidleri, bu yo
la daldıkları zaman, henüz yukarıda belli başlıla
rını saydığımız ilahiyat ve felsefe cereyanlarından 
haberli değillerdi. 

Dış tesirler, onların tasavvufa başlangıç olan 
bu halleri gelişirken başladı. İslam tasavvufu, dış tt
ıirlerin kendi ruhuna uygun görüş, düşünüş, ve ina-

u Tua'nllf'un; atk. ehl-i hal, enelhak, dev
riye, neo-platoni•me, pantheieme, Sôfi, t)lrikat, ta
aavvuf, vecd, vücüdiyye sibi ıstılahları ve bunların 

milııiyeti baklunda ansiklopedik bilıriler için bakınız: 
Prof. Dr. M. Fuad Köpülü, Tiirk Sutiirleri An

tolojisi, lll, 1940 (1. S..lu),  
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ruşlannı kendi bünyesinde eritmekte güçlük çekme�' 
di. Asırlar ilerledikçe, bir yandan Kıır'ôn-ı Kmm'le 
hadts'lerden mülhem, kendi iç olgımlapaan de
vim ederken öte yandan bu cbt thlrler'le de bir
leşip gelişme yolunu tuttu. 

Tasavvuf, İslim medeniyeti'nin birçok büyük 
mütefekkirleri elinde asırlarca işlendi. Nihiyet M. 
xııı. asırda (bu asnn maddi, miınevt, ilmi ve fikri 
hayitının bu türlü duyuş ve düşünüşlere şiddetle 
elverişli akışı içinde) tekimülünün en çekici ve U.. 
tün seviyesine vardı. 

... 
İşte İslim devletleri ve milletleri coğrafyasında, 

bir taraftan lslim'ın klasik ilimlerini öğreten me.t
reM'ler çoğalırken, bir taraftan da serbest tefekkür 
ve heyecan sistemlerini daha geniş halk kütlelerine 
yaymak ve insanlara AIJAla'a varma yoDan'nı 
göstennek amacıyle, medreselerle ölçülemeyecek ka
dar çok sayıda telle kuruldu. 

Tekkelerin büyük kısmı sünni idi. Kur'ôn-ı K1-
rlm'den hadis ve sünnet'den, bilhassa Allala'ıa blr
Bti esisından aslaa ayn değildi. Böyle olduğu hal
de onların duyuş, düşünüş ve inanış üslupları med
rese mensupları tarafından şiddetle yadırgandı. Tek
ke ile medrese arasında zaman zaman geniş anlaşmaz
lıklar oldu. Bu anlaşmazlık asırlarca sürüp giden 
dini-fikri bir geçimsizlik doğurdu. 

... 

Tekkelerde toplanan islim mis
S&fi Terimi tiklerine -6fi, sUfl deniliyordu. 

Bu terimin hangi kel:me kökün
den yapıldığı hakkında bilgimiz kesin değildir. 

Bu kelime İslam iıleminde türlü yorumlara mev
zu olmuş, doğu ve batı ilminde, kelimenin miınhl 
üzerinde muhtelif araştınnalar yapılmıştır. tleri 
sürülen rivayetlerin hemen hiçbiri, aksi iddii edile
miyecek kesinlikte değildir. Bu mevzuda yapılan 
yorumlann ve sôfl kelimesine verilen minitann 
mühimleri şunlardır: (75) 

a-SUf, Arapça'da 'YiiD demektir. Kaba yünden 
dokunmuş kumaşa da suf, sof denir. tık sufiler kaba 
yünden elbise giyer, böylece hem sufi olmayanlardan 
ayrılır, hem de .gôsterişli giyinişlerden uzakta kalır
lardı. Bu yüzden kendilerine sUfi denildi. Bir bilgi· 
ye göre dl" peygamberler ve veliler öteden beri suf 
elbise giyerlerdi. Ha-a Basrl,(76) Bedr gazilerin
den suf giyinmiş 70 sahabe görmüştü. (77) 

15 Süfi kelime5İnin türlü manilanyle Doiu'da 
•• Bab'da belliba,lı taaa ... uf aratbrmalan ve eıer

leri h. bibliyoırafik bilıri için ataiıdaki makaleye •• 

bilh.... alt notlarda rö•terilen kitap liateaine bakı· 
naz: Dr. lbr�him Agah Çubukçu, !alamda Taaavvuf, 
ilahiyat Fakültesi Derl'İ•i, Vlll, 1960. 

T6 Hasan Baeri (642 • 728) lalam'ın ilk a•· 
nnd• yafamış; i.lim, vaiz •• hadi• bilrini. 

" Dr. lbrihim Aııih Çubukçu, ayna makale, 

s. 99 - 100. 
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b - S6fl sözü Arapça ..&'dan türemiştir. Ber
rak, sif, temiz ve parlak m!n!sındaki safa, sôfilerin 
gönül saflığını, m!nevl temizliğini ve Allah'a giden 
yolda duydukları temiz hazzı belirtir. S6fl sözü" on
larda bu saf'lığa işirettir. 

c - Kelime, suffa aslından gelmedir. Suffa, so
fa, eyvan demektir. Ha. Mvh•mmecl'in mescidi 
suffası'nda gece gündüz ibadetle ve Allih'ı anmakla 
meşgul olan sahabeyi hatırlattığı için, gönülleri ve 
sözleriyle devamlı surette Allih'ı anan ilk İslam za
hidlerine de bu sebeple sGfl denilmiştir. 

ç - Sclfl sözü, İbranice en-110f kelimesinden 
doğmuştur. En-110f, kainat yaratılmazdan önce, ken
di varlığından habersiz, fakat, matlak ve idilli 
bir kadret bilinde var olan tek varhk'ın adıdır. 
Hatta, Yunanca sofos ve 110flya sözleri de İbrini'
deki bu en-sof adından alınmadır. 

el - san sözü, Arapça'ya Yunanca 110fiya kelime
sinden geçmiştir. Sofiya, Yunanca'da hllunet de
mektir. İs!am'da bu söz Allah'ın bakim adına uy
gundur. Çünkü Allah'ın güzel adlarından biri ha
ldm'dir. 

lmAm Gazzill'ye göre : hakim, hllunet sWbl 
demektir. Hikmet, varlıkların en iyisini bilgilerin en 
iyisi ile bilmektir. Varlıkların en iyisi Allah'dır. 
Allah'ı da ancak Allah'ın ezeli bilgisi bilir. 

Demek ki İslam'da tasavvuf AllAh'ı bilmek'
dir. Es!sen bilgilerin sonu, en üstünü, hatta yeganesi 
Allah bilgisidir. Bütün bilgiler, görgüler, sezgiler, 
düşünceler, bizi Allih'a götürmek, bize tek ve mut
lak bilgi 'llan AllAlı'ı öğretmek içindir. Tasavvuf'da 
AllAb'ı bilmeğe lrf- denmesi ve sôfilercc irfan'ın 
ilimden üstün tutulması bundandır. (78) 

* 

Tarikatler Allah'dan kopup gelen ruhları
nı yine Allah'a ulaştırma duygu

sundaki sôfi'ler için tarikat, başlangıçta sadece 
AllAb'a giclea yol'du. 

Kelime, higatte yol demekti. Her sôfi, bu yolda 
kendi manevi kudret ve istidadı ölçüsünde mes!fe 
alıyor ; bir mhevi h&l'den daha üstün bir mhevi 
W'e geçmek suretiyle ilerliyordu. Silfilik, az zaman-

78 Saffet Kemalüddin Yetkin, Tua'"11f Ye J5. 
blahlan, Jlihiyat Fakültesi Derpi, iV, 1 952. Ebü'l
Kaasım Kuıeyri, Ria&le'sinde bu ihtimalleri bildirdik
ten 110nra bu kelimelerin hiçbirinin Arapça ittikak 
kaaidelerine uymadıiını söyler, diyen müellif, bun
lardan d maddesi hakkında fU kaniati ileri sürmek· 

tedir: Araplar'ın ecnebi dillerden biza kelimeler 
alıp kendi dillerinin kaaidelerine röre kullandıktan 
•iki'dir. Meseli Farsça ölçü anlamına relen endaze 
kelimesini hendeae"ye çe•İrmitler ve bunu aarf kaaide

lerine uydurarak hendese bilene mühendis demif· 
lerdiı;. (Bunun ribi) aofiya kelimesi de Tasavvura 
çevrilerek hakimle,mek anlamına relmit Ye yine 
Arabi'nin dil kaadilerine röre ..,fun sin harfi aad 
(kalın S) harfine kalbedilmiftir, 
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da, başkalarına yol gösterecek kudrette, vecidli ve 
tecrübeli şahsıyetler yetiştirdi. 

Şeyh, mür9lcl veya pir denilen böyle tasavvuf 
büyüklerinin çevresinde toplanmalar başladı. 

Hicretin ikinci asrı ortalarından itibaren Şam'
da, daha sonraki asrın ikinci yarısında da Irak ve 
Horasan'da böyle topluluklar görüldü. 

Bir bilgiye göre, ilk zaviye M. 779 da ölen Küfeli 
Ebii HAflm tarafından Şam'da kuruldu. Sufi ün
vanı da ilk defa Ebıi Hişim'e verildi. (79) 

Sonra, Mısırlı Z1iaaüa ( ?-860) gibi, Horasanlı 
Bayezicl Blsdml ( ?·874) gibi, Iraklı Cüneyd Bai
clacll gibi, Horasanlı Hall&c Mansur (857-922) gi-
bi büyük silfiler yetişti. 

. 

Onların şahsıyetleri çevresinde Bayeıdcliyye, 
Cüaeycliyye, Maasürlyye gibi isimler alan «top
lanmalar» görüldü. 

Torbasının içindeki karıncaları, yerlerine götürmek 
için fersahlarca mesafeden geri döndüğü aöylenen 
Bayezid Biatimi'nin bayili bir resmi ( Anadolu Ev-

liyalarından : lat. 1 9  5 8) 

Fakat bir takım asül'lere, erkia'lara, iyla'
leıı; ba�lı, ilk «teşkilatlı» tarikatler, bir başka söyle· 
yişle ; ayin ve erkan'larına dair doğru bilgimiz olan 
ve bala yaşayan ilk büyük tarikatler Xll. asırda Bağ
dad çevresinde kuruldu. Bunlardan biri Şeyh Abclül-

79 O'Leary, Jslim Dütünceai Ye Tirilateki Ye• 
ri, s. 97. 
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kaaclir Geylini ( 1 078-1166) tarafından kurulduğu 
söylenen K.aclirilik'dir. 

Bir diğeri, Şeyh Alunede'r-Ri&i tarafından 
kurulan Rifil tarikati ( 1 180) dir. 

Tarikatler, bundan sonra hızla çoğalmış, şıibe
lenip yayılmış ; bu cazip müesseselerin bilhassa H<>
rasan, Türkistan, Anadolu ve Balkanlar coğrafyasında 
büyük hayadan olmuştur. 

Kaadirilik, Rifiillk, Mevlevilik, Bekta91Uk, 
NaktbeaclDik ve benzeri tarikatlerin kuruluşun
dan ve teşkilatlanmasından sonraki devirler için 
tarikat, «sô ilik yoluna giren kimselerin vücuda 
getirdikleri belirli ayin ve erkin'a bağlı, içtimai te
şekkül» demektir. Esasen medreselerden ayn, dini 
ve fikri teşkilat halinde gelişen tarikat 'lerin kendi 
aralarında bir takım fikir, adet, kıyafet, ayin, adab 
ve mukaabele ayrılıkları bulunmasıdır ki onlann da 
tarikat adlı yollara ve şubelere ayrılmalarına sebep 
olmuştur. 

Tarikatlerin kurucu ve yol gösterici fikir ve iman 
büyüklerine ,eyla, mürpl ve pir denildiği gibi, bu 
mürşid'lerin gösterdiği yol'dan giden tarikat men
suplarına da müricl, dervlt gibi isimler verilmiş
tir. Tarikat mensuplarının toplanıp, zikir ve ayin yap
tıkları, Allah'a varma yollarını duyup öğrendikleri 
binaların da kendilerine mahsus mimarileri ve Tek
ke, Z&vlye, f>ersi1a, HAakala gibi adlan vardır. 

Tekke - Medrese 
Anla ş m azlığı  

* 

Medreselerin gittikçe da
ha kitabi ve muhafaza-. 
kir, İslam, iman ve iba
det anlayışlan yanında, 
tekkelerin ldlb'ı bir ye

nilik ve hürriyet içinde idi. Gerek zaman, gerek de
ğişik coğrafyalar ve psikolojiler, bu ayrılığı arttırı
yordu. Medreselerin hatta şiir'e karşı buruk davra
nışı yanında tekkelerde şiirler, ilAld'ler söyleniyor; 
Allah aşkı, bir ibadet vecdi içinde böyle şiirlerle ifl
de �e terennüm ediliyordu.. Mcdrcsc'nin beş vakit 
namazdan ve onun belirli adabından başka ibadet 
düşünmeyişine mukaabil tekkelerde toplanan derviş
ler, dini coşkunluklarını musıld ile arttırıyor ve 
mesela Avrupalılar'ın, dönen veya rakıteclen der
'ritler diye isimlendirdikleri mevlevi derv&,leri, 
yüksek bir dini musiki refaketinde sema'a kalka
rak, belirli ibadetlerin dışında, Tannlanna şiirle, 
mıisıki'yle ve vücut hareketleriyle ibadete devim 
ediyorlardı. 

Bütün bunlar, dini-mistik heyecanların, Allah 
ve peygamber sevgisinin, Allih'a varma yollarında 
duyulanlann güzel --darla ifadesiydi. 

Medrese, bunlardan hoşlanmıyor hatta bunları 
dine aykırı buluyordu. 

Medrese, K11r'ôn-ı Kerlm'in, hadislerin, tefsirin 
ve şerlatin ötesinde düşünmeğc lüzum görmüyor; 
tekkelerde toplananlarsa: «Midem ki insan'sın ; mi
dem ki duyuyor, düşünüyor, seziyor ve seviyonun ; 
hergün biraz daha aydınlanmak ve büyük haki
kat'i bulmak için idrakini yoracaksır ; duyduklarını 
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ve bulduklarını söyleyeceksin. Sen söyleyeme�n, 
rıihunun vasıl olduğu sırlan sanatlara, sazlara 
sema'lara söyleteceksin.» şeklinde düşünüyordu. 

Her iki İslami teşekkül'ün ce-t, cehennem, 
urat, Allah karşısında insan v.b. anlayışlarında bi
le üslup ve zihniyet farkları vardı. 

· ·. )  
.. . 

Türk Pulunda Fi.rllıi 

Sôfilerin cennet'i serin sular ve hıiri'ler değıldi. 
bibi güzelliti görmek'ti, Allah'a ul�maktı. On
larca sırat, insan'ın öldükten sonra geçeceği kıldan 
ince, kılıçtan keskin, yani geçilmesi müşkil köprü 
değildi; ruh'un Allah'dan koptuktan sonra, tekrar 
Allah'a varmak için bilhassa insanda bedenlenin
ccye, yani insan oluncaya kadar yürüdüğü zorlu 
geçit'di. ta.an olmak, bu yolda güçlüklerin en zo
rumı yenmiş olmaktı. 

Daha mühimmi, medrese'nin cennet'e gitmf'ği 
hayli müşkil gösteren sıkı ve dar kaaideleri yc.nında, 
bir reaksiyon gibi, tekkeler, her Müslümana hatta 
her insana ceaaet'in kapısını açıyor; insan'a daha 
hayatta iken ceanet'e ve Alllla'a varma yollan 
gösteriyordu. Medrese'nin Müslümanlar arasında 
bile ; hayli dar ve aristokrat bir görüşle, bir seçme ve 
eleme yapmasına mukaabil, tekkc'nin bütün m-.• 
lan sevdiği ve: 

Yetmif Ud millete bir gh ile bakmayan 
llaDut miiderrb olsa hakikatte bl'dtlr 
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diye seslendiği duyuluyordu. O kadar ki bu, İslamiyete 
bağlı insanlığın vardığı göz kamaştırıcı olgunluktu. 

Bunun içindir ki medrı-se'nin sayılı talebesine kar
'1 tekkelerin çevresinde sayısız insan toplanıyordu. 

Her iki müessese arasında diğer bir karşılaşma, 
Allah sevgin ve Allala kork-u mevzuunda idi. 
Kur'in-ı Kerim'de Allih'ın gazabından korkmak 
lüzılmunu tekrarlayan ayetler, tekkeye göre, Allah
sızlar içindi. (80) Bu mevzuda tekke'nin tek korkusu 
Allah sevgisi'nde özlenen dereceye varamamak en
dişesiydi. (81) 

Fakat gerek tekkelerde gerek medreselerde aşı
n olmayanlar ve lslim'ı iyi anlayanlar, bu anlaş
mazlıktan muztariptiler. Her iki zümrenin de ay
dınları, meseli va.- Emre'nin bir şiirinde iia
desini bulan: 

Şeriat, tarikat yoldur .anma 
Hakikat me,.V.ın andan içerii 

bilgisindeydi. Böyle olgun görüşler, tekke ile med
reseyi zaman zaman birbirine yaklaştırmış ; hiç olmaz
sa anlaşmazlığın daha ziyade büyüyüp sertleşmesine 
engel olmuştu. Bu sırada eski Yunan felsefesi, Şark
İsllm alemince tanınmış ; bunu daha Sisiniler dev
rinde yapılan tercümelerle Halife El-Miitevelddl 
tarafından Bağdad'da kurulan terdbne mektelll 
sağlamıştı. (82) 

Rhl (Ölm. 932), Firibl (870-9SO), hnü Slal 
(980-1037) gibi, kadim fehefe'yi bilerek _ yetişen 
ve sistemlerini Yunan temeline de yaslayan büyük 
islim feylesoflan, islim dünyasına fehefe'yi tanıt
mışla�ı. Kısaca, İslim'da fehefe'nin gelişmesi, 
tasa'vvuf inanışı için de elverişli zemin hazırlamıştı. 

RJdle adlı, tasavvufa ait, çok sevilmiş eseriy
le, büyük, tefsir ilimi Abdii'l-Kerlm Kafe)'l'I de 
tasavvuf'un ehl-i sünnet akıydelerine tamimiyle uy
gun olduğunu bildirmişti. RJdle; önce Horasan'da, 
sonra bütün islim aleminde sofilere ve tasavvtıf'a 
ltibir sağlamıştı. 

Bu itibin, G-zdll ( 10S8-l l l l) tamaa'ıladı. 
Gazzali, ilminin, imanının ve felsefesinin üstünlüğü
nü İslam alemine kabUl ettirmiş; imam ve lılıtcetü' l
lslam ünvanlannı almış, Zeynii'd-dha likabıyle teb-

80 "Bu cereyan, Kur'an ayetlerinin •e badi5-
lerin Ahiri mini.sandan ı:iyi.de onlara enfiUi mi.ni.
lar Yermit Ye bilhaua ahirette cezi. Ye ukuubet 
fikrinden ı:iyi.de Allah sevgisi fikrinin mü'minleri 
k•rtaracaia İnancını ileri sürmüt, yi.ni cli,ndeki korku 
unsuru yerine ae•si unsuru'nu koymuttur. (Adnan 
Adıvar, Ti.rib Boyunca bim Ye Din, l.t. 1944, S. 
108) 

Mı M. 801 de, Baara'cla ölen belan sôfi Rihi
atül°l-Adevi,Yyenin: "Rabbim, eier seni cehennem 
korkusu ile se.iyoraam, beni orada yak !.. Eier seni 
cennet ümidiyle ae•İyoraam, beni oradan Mabriam 
et!,, teklindeki dui.u, Taaavvufdaki Allah aevgiai'
nin menkabeYi bir ifadesidir. (Bkı:. Rabia Adeviye 
Madd. T. I. An, c. 8, S, 589) 82 Bkı:. lalimi İlimler, S. 103. 
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lbni Sini (Münif Febim'in tablosu) 

cil edilmişti. Nizimiyye Medresesi'nde okuyarak 
yetişmiş ve birgün bu İslim Üniversitesi'nin büyük 
hocalanndan biri olmuştu. Dinde, ilimde, felsefede 
tam şöhret olduğu; gerek aydınlar gerek halk kitleleri 
arasında yaygın sevgi ve itimad kazandığı bir sırada 
0-zdH, tasavvuf cizibesine kapılmış ; bu yoldaki 
kuvvetli telkinleriyle sôfiliğe karşı inanışı perçinle
mişti. 

Gemli, sünni bir sôfiliği, lsllm'ın ulam siste
mine işlemişti. lskenderiyye Mektebi'nin (Neo-platonis
me'in) tanınmış temsilcisi Ploda-'dan seçilmiş te
rimlerle tasavvuf'a ilmi hüviyet vermiş, adeti islimi 
bir taeavvaf kelAnu vücuda getirmişti. (83) 

Bu yolda ulaştığı son seviye içinde Gazzill, 
«Açıkça gördüm ki, sôfilere mahsus hakikat kitap
lardan öğrenilmez. Doğrudan doğruya insanın tec
rübesi, vecdi, istiğrikı ve içten değişmeleriyle o haki
kate erişilir.» diyorc'.u. (84) 

xııı. asırda iki büyük sôfi, tasavvufda kat'i ham
le yaptılar. Bunlardan biıi, İspanya'da gelişen sün
ni sôfiliğin yetiştirdiği MahyfdcUn Arabi (1 165-
1240) dir. İslim mistisizmi, Şeyh Ekber adı veri
len MahylclcUn Arabl'nin elinde tatmin edici bir 
sistem çehresi al�; YlllMlet-1 vtlc:6d adı verilen 
Yllrhk birlitl nazariyesi, en sistemli ifadesini onun 
kaleminde bulmuştur. 

•3 De Lacy O'Leary, l.Ji.m Dütincesi, S. 107. 
" Abdülhak Adnan Adavar, Ti.rila Boyanca 

biın - Din, s. 108. 
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«1Iahi haberleri getiren şeriat olmasaydı, kimse 
Allah'ı bilmezdi.» diyen Şeyh Ekber, insanlığın Al
lah'ı bilmesinde İslam'ın getirdiği imllnlan belir
tiyordu. Onca Allah bilgisi her türlü ilm'in üstünde 
bir bilgi, bilinecek tek bakikat'di. Bunun için Allah'ı 
bilmeğe ilim değil irfan diyor ve lb. Muhammed' -
in hadislerinde Rab bilgisinin irfan sözüyle ifadesi
ne dikkat ediyordu. (85) 

Aynı asrın diğer büyük sôfisi Mevlana Celiled
clia RUmi'dir. Tasavvuf inanışını bütün hayat ve 
sanat hareketlerini kucaklayan bir medeniyet ham
lesi ölçüsüne ulaştıran Mevlana, şiiri, eseri, şahsi
yeti ve tbirleriyle tasavvuf'a ölmezlik sağlamıştır. 

Tasavvuf'un yaygın bir iman halini almasında; 
onun hayatla, ilimler ve sanatlarla birleşmesinde ; 
bu mesleğin bilhassa Anadolu ve Balkanlar Türki
yesinde imparatorluk kuran Türkler'in, maddi, ma
nevi şahlanışında büyük hissesi olmasında; nihayet 
tasavvufun iyicil bir terbiye sistemi olarak, yine bu 
�larda yaşayan halkın birbirlerini ve başka mil
letlerden insanları sevmelerinde ; birbirlerine derin 
saygı ve nezaketle davranışı bir iman seviyesine çıkar
malarında Mevlina'nın derin tbiri var;dır. Coşkun 
şiirleri ve yer yer Kur'ô.n-ı Kerim'in manzum tefsiri 
mahiyetinde söylenerek, tasavvuf'u lslam'la sımsıkı 
kaynaştıran Mesnevi adlı, büyük, öğretici eseriyle 
MevlA.a&, yalnız Türk-İslam aleminde değil, bütün 
lalam ve Batı dünyasında asırlar geçtikçe daha çok 
tanınmış, büyüklüğüne inanılmış bir Horasan-Ana
dolu velisidir. (1leride Mevlana Celaleddin bölü
müne bakınız). 

* 

işte tasavvuf cereyanı böyle büyük alim, feyle
sof, sôfi ve velilerin tbiriyle gelişmiş ; Medrese'nin 
aldığı cepheye rağmen, İslam dünyasında tutunmuş; 
halkın tekkelere karşı derin sevgi ve bağlılığıyle kar
şılanmıştır. 

inanmış veya akıllı bazı hükümdarların, halk 
kütlelerini kendilerine bağlamak için şeyhlere hürmet 
gösterip tarikatlere girmeleri de tekkelerin itibarını 
arttıran mühim sebep olmuştur. 

Eğer tarikat kuran veya kurulmuş tarikatlerin 
başına geçen bazı şeyhlerin, zaman zaman dünya 
hırsına kapılarak, manevi nüfuzlarını kötüye kul
lanmaları ; bilhassa şeyhlikle şahlığı birleştirmek için 
giriştikleri ihtilalci hareketler olmasa ve bu şeyhler 
hükıimet devirip hükumet kurmak gibi dünya işleri
ne kanşmasaydı gerek devletlerin gerek aydınlann 
tartkatkre karşı tutumları daha üstün olacaktı ;  İs
lam dünyasında insan kıymetinin, hür fikrin ve içten 
inanışın bir zaferi olan ta_vvuf, bazı geri ve geri-

8� Aaal adı Muhyi'd-Din lbni'l-Arabi olan 
Şeyh Ekber'in hayab, eserleri, taaaYYUfİ dütünceleri 
ile bu meyzularda batYUrulacak kitaplar için bakı• 
nız: Prof. Ahmed Atef, Muhyiddin Arabi Madd. 
T. 1. An., 85, 533 - 555. 
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ci hareketlere alet olanların elinde incinmeyecek; 
daha temiz ve gölgesiz kalacaktı. 

* 

XIII. asırda olgunlaşarak, 
Vahdet-i Vüci.d lran ve Türk edebiya-

N a z  a r i y e s i  tında derin akisler ve bü-
yük eserler meydana geti

ren, üstün bir tasavvuf sistemi, vabdet-1 viirid 
inanışıdır. Bu sebeple varhpn birllil manasın
daki bu görüş ve inanışı, burada mümkün olduğu 
kadar sadeleştirerek izaha çalışacağız : 

Yaratılıştaki sım aramaktan dcğan bu inanışa 
göre varhk tek'dir ve tek varlık, Allah'dır. Diğer 
bütün yaratılmışlar bunun bilinmesi içindir. Bi
zim görebildiğimiz herşey, Allah varlığının sıradağ
lar gibi devamlı görünüşünden başka birşey değildir: 

8irer ayrı varlık gibi görünen deniz dalgalan, 
hakikatte denizden ayrı değildir. Bir insana, duvar
lan aynadan bir odaya girdiğinde, sayılamayacak 
kadar çok, kendi hayali görünür. Ancak onlar ger
çek varlık değildir. Eğer gerçek varlık sayarsak oda
da yalnız bir insan vücudu vardır. 

İşte bizim gördüğümüz bütün yaratılmışlar, as
lında mutlak fakat tek varlık olan Allah'ın türlü 
hayalleridir. 

Daha zaman yokken, yalnız Allah vardı ve Al
lah varlığı, kendi gayb aleminde bir define gibi giz
liydi. Halbuki aynı varlık, sonsuz bir güzellikle «gü
zel» di ve yalnız güzellikleri seven ilahi fazilet'le do
luydu. 

lb. Mub•mmed'in ccGerçekten Allah güzel'
dir ve güzelliği sever.» (86) beyanı, bunun ifadesiydi. 

Evet, Allah güzeldi fakat bu güzelliği çevreleyen 
uçsuz bucaksız yokluk'da ne bu güzelliği görecek 
bir göz, ne de onu sevecek bir gönül vardı. 

Halbuki güzellik, görülmek ve sevilmek duy
gusundadır. 

Güzelliğin yapısında, harcında böyle bir cevher 
vardır; onun tabiati, hikmeti ve manası budur: Ken
dini görecek bir göz ve sevecek bir gönül arar. 

Tann güzelliği, aradığı değerleri şu davranış
la buldu: 

Allah, aynada hayalini gören bir insan gibi, 
aclem denilen yokluk ve hiçlik deryasına, yaratıcı 
rühuyla baktı. Orada kendi aksini gördü. Aslında 
Allah'ı bildirmekle vazifeli ve geçici birer hayal'den 
başka birşey olmayan bütün bu yaratılmışlar, işte 
böyle var oldu. 

Yaratılmışlar içinde bedenine Dibi rih üflenen, 
lnB&ll'dı. Aynadaki hayalinin göz bebeğinde kendi
ni gören insan gibi, büyük yaratıcı da kendi vasıfla
rını insan'da toplamıştı. Varlığı, iyiliği, güzelliği 
görebilecek, sezebilecek, duyabilecek üstün mah
lük, insan'dı. 

se Müalim, Kit&bü'l-lym&n, B&bü Tahrimii'l
Kibr bölümü. 
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Birer ayn Yarlık gibi görünen deniz dalgaları, ulında deniz'den batka bil'fey değlidir. 

Allah da kendi varlığını ve güzelliğini, yine bir 
hayli hilinde, bu insan'da görmüştü. Böylelikle, Allah 
kendi güzelliğini görecek, sevecek gözler, gönüller 
bulmuş; insan da kendinde UIM riJa bulunan bir 
hayli olmak taliine ennİJli. 

Kıa"dn-ı Km'm'de Allah'ın meleklere şu hitibı, 
bundandı: «Jlea lfleaebilea kara topnktaa bir 
bdaa yaratacajım. Oaa yaratıp, - riJaamdaa 
tifledltlm ..... - MCCle edhdz.» (87) 

İnsan'ın bu sırra ermesinde bir sebep daha var
dı; Allah, ruhundan üflemeyi, yani kendinden kud
ret verip kendi güzelliğini bilecek ve sevecek ölçü
ye yükseltmeği insan'dan önce göklere, yerlere, dağ
lara teklif etmiş fakat onlar bu ağır mes'uliyeti yük
lenmekten çekinmişlerdi. 

Yine Kur'an-ı Kerim'de : «Biz emined gökle
re, yeryüzüne ve dailara •wulak. Onlar yiik
lenmektea çeldadller. eııcliteye diiftüler fakat 
buJan onu aldı. yiildenclL» (88) buyurulması, ha
disenin derin manasını belirtir. 

Nihayet, I>Awd Peygamber'in : <<Alla.hım hal
kı ne diye yarattın?» sualine Allah'ın şöyle cevap 
verdiği, lb. Muhwmmecl'in kudsi hadis'leri ara
sındadır: «Ben sbll bir derme idim; bWnmeyi 
H'Vdim, billmnek için lıallu yarattım.» (89) 

Demek ki : «Allah kendi gizli alemirırie bir d =fi
ne gibi saklı bulunuyorken ilahi tabiatindeki Yarlık, 
lyilJk ve güzellik unsurlan bu gizli kalıştan kurtu
larak bir yaratılış aleminde c. :ndilerini göstermeğe 

87 Kur'in·ı Kerim, Hicr Surmi, XV, ayet: 29. 
88 Kur·an-ı Kerim. Ahzib Sureai, XXXlll, 

ayet: 72 •e Kenan Rifai, MeaneYİ Şerhi, henüz netro
lunmaını,, )'azma nüahada'.!l. 

89 Küntü kenzen mahfiyyen fe-ahbebtü en 
u'ref. (Hadia-i kudai.) 

yönelmişlerdir. Böyle bir ınılaGr ve tec:elll ise o var
lığı, o iyiliği, bilhassa o güzelliği idrike muktedir bir 
visıtaya ihtiyaç duymuştur. işte insan bu varlığı, 
bu güzelliği idrak vazifesiyle yaratılmıştır. Hldise, 
«Allah, ........ kendi ralunAa dretlme ,.. 
rattı.» (90) mealindeki kudsi hadis'in bildirdiği te
kilde olmuş ve insan, kendisini yaratanın İlim ve 
sıfatlanyle değerlmdirilmiştir." (91) 

* 
Varlık, güzellik ve iyilik. .. Bunlar Allah'ın 

vasıflandır. Hiçlik, çirldnHk ve köttiliik.- Bun
lar da Allah'ın vasıflannı tanımamıza yarayan, se
çid hayaller'dir. Çünkü bir şeyi hakkıyle bilmek, 
onu tam zıddı olan şeyle yanyana getirmekle müm
kündür. 

Aydınlıkla karanlık buna misaldir. Aydınlığın 
kıymetini hatti ne olduğunu bilmt'miz, karanlıkta 
kalmamızla mümkündür. Sıhhat ve hastalık da böy
ledir: fnsan, sıhhatinin kadrini ancak hasta olunca 
anlar. 

Yokluk,_ çirkinlik, kötülük.... Birer acı gerçek 
gibi görünen bütün bu geçici vehimler, hakikatte var
lığı, güzelliği ve iyiliği anlamamız içindır. 

Nite�m insanlar ölmeseydi, yaşamanın, var ol
manın manasını bilemez, hele tek, mutlak, ezel! ve 
ebedi varlık mefhumunu kavrayamazdı. 

Çlrldnlik olmasaydı giizel'i bilmek; ldktiliik 
olmasaydı lyilltfn kıymetini anlamak da olmazdı. 

110 lnn-Allahe T aili halaka ademe ali au
reti" r-Rahmin, hadia·i kudai, Hammim. Buhari, 
Müalim'den naklen: Muhammed Hamidullah, la
limda Eatetik •• Güzel Sanatlar, D. 1. D. 1961, S. 
38, Not: 2. 

111 Kenan Rifai, Metnm Teflİıi (Juma). 
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Allah'da bu vasıflann yalnız üçü, insanda hepsi 
vardır. Nitekim insanlar öldüğü, ölünce mutlakaa çir
kinleştiği için; yaşadığı müddetçe de türlü kötülük
ler yaptığı için; aslında birer bayii olan bu üç geçi
ci vasıf, insan'ın varlığında daha gerçek görünür. 

İnsan, bir yolunu bulup kendindeki üç DAhl 
__.•u saklar ve kötülük, çirkinlik hatti hiçlik va
sıflarını yok edebilirse o zaman yalnız sti-1, iyi ve 
rir olacaktır ki bu, AllJ.h'ın vasıflanyle vasıflı ol
mak; onun varlığına katılmak; O'nda ve O'nunla 
ebedi olmak demektir. 

Esasen Allah'dan kopmuş bir nar ve kudret 
cevlaerl taşıyan insandaki bu varlık 1111S11nl, aslına 
ylni kendi btlttia'üne karşı derin bir çekiliş ha
lindedir. Fakat DAhl rila'un bir beden bulması ile 
meydana gelen insan vücı1dunda, aef• denilen, mad
di ve maddeci, geçici unsur, bu çekiliş'i durdurmaıt, 
önlemek gafletindedir. Şöyle ki : 

Ten, Can ve 
Nels (nefis) 

İnsanda biri can, öteki tea, iki 
bil vardır. İnsanda tea, onun 
görünen tarafıdır. Bu, gözle 
görülen, cismi ve kesafeti olan 
nesnedir. Caa'a gelince : İn

sanda iki türlü can vardır. Biri, öteki canlılar
da da mevcut, canlı'yı diri ve ayakta tutan kı:dret'• 
tir. Buna laaywıal caa denilir. Halbuki insanda 
bu candan başka ve ancak insanda olabilir. Bir baş
ka am daha vardır ki bu, insandaki DAhl eevher'· 
dir. Nı1rdan ve kudret'den birleşmiş bu cevhere Al
lAh'ın insan'a üflenmiş rı1hu demek mümkündür. 
Yfuıus Emre'nin: 

Bir ben ........ ...... ben'deD lçeril 

dediği ben budur. Buna DiJll rila diyebiliriz. Bu 
can, bedenin her uzvunda, her zerresinde mevcut 
şeffaf ve o ölçüde güzel varlıktır. T .. 'deki aıa'ın 
bu güzelliği yüzündendir ki Tann varlığı onu derin 
bir aşkla sever; kendisindeki ilahi güzelliği, hizan, 
bu can visıtasıyle bedende izh!r eder. Bunun içindir 
ki irfan dlalplerl bedenlerinde iİahi güzellik bu
lunan insanlan tanırlar; onlann görünüş ve davranış
larındaki sırlan hissederler.(92) Nitekim, daha zaman 
yokken, bedea.'e gönderilen DAhl rila'la Allih'ı ara
sında bir anlaşma olmuştu: «Ruh'a ten kafesine gi
rip tabiat kayıtlanyle bağlanması rnır olunduğıı za
man ona buyurulmuştu ki : Ayrılık şarabını iç ki ben
den uzaklaşmanın hicdnı içinde, bana kavu,cma
nın, tekrar benimle olmanın lezzetini anlaman müm
kün olsun ; ten kafesine gir ki kalbin parlak aynasın
da sonsuz güzelliğin aksini görmekteki saadete erişesin. 

82 Mevlana Celileddin"in, Meanevi'ainde (beJt: 
8) t- candan •e can tenden örtülü deiiJdir, liakin 
ona sörmek için berkeae izin ••rilmemiftir. T-'de 
ilibi nib'a sörmek için, swy sibi, topraja •• MIJW 
terkebnek •• J'İn• ney sibi aineai atlı •• aynlık 
at.,iyle yarık yank olmak lbımclır, demeai bundan
dır. (Bk. Kenan Rifü, Meanm Şerhi.) 
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Gideceğin yolda eğer nefs'in hilelerinden kor
kar, zorluk çeker, tehlikeye düşersen, bil ki benim 
ilahi yardımlanm seni koruyacaktır.» (93) 

Rüh'un bir beden'e yollanmasındaki sırlan da 
söyleyen bu açıklamadan anlaşılacağı gibi nih'un 
tekrar Tann'ya varma yolunda tek ve korkunç engeli 
aef• deni,en şeydir; maddedir, maddeye �ğlanış
tır; madde aşkı, madde ihtirisı'dır. 

O kadar ki bu aef., yenilmesi kolay ktNVet de
ğildir. Onu yenmenin güçlüğü Hz. Mnh•mme
d'in bir hadis'inde çok aşikar söylenir: «Daprdald 
dUf'"•n•• -Y1lflp ODU yenmemiz bizim ktiçük 
-Vllf•m•vbr. Fabt aef•'lmhıle -V•flp ... 
yeamemls bizim büyük clhi.dımı:ıııdır.» Aynı 
gerçek Hz. All'nin dilinde şöyle ifade bulmuştur: 
<<Nef•'la bir tek vasfım terk etmek, lıaldlaatte 
Hayber kale.mi feth etmekten mUfkiilcliir.» 

Bunun içindir ki : «Kul ile Allah'ı arasına geril
miş büyük perde yerler, gökler değildir. Bu perde 
aef•'in kendisini Allah'dan ayn varlık görmesinden 
meydana gelir. İnsan, aef•'indeki kötülük, çirkinlik 
hallerini yok etme olgunluğıına erdiği zamandır ki 
Allah'dan gaflet perdesi ortadan kalkar.» (94) 

Esisen insan'da var olan yegane şey, vücı1duna 
üflenen ruhdur. Bu, her göze görünmeyen DA1a1 bell
Uk'tir; yine Ya.- Emre'nin 

Beni belMle demen bende cleiillm 

Bir .... vardır belMle bea'dea. içeri 

diye ısrarla belirttiği ben'dir. İşte insan'ın bu ben'i 
bilmesi, kendi içindeki Tann varlığını görmesi için 
aef•'i yenmesi şarttır. Nef•'i yenm�nin ise tek mer
halesi afk'tır. Aşka kanatlanmaktan habeniz ; su
ya, toprap vdhisıl dünya'ya bağlanıp kalanlar bu 
sırra eremezler. 

* 

R6b'u Alllh'a vardıran büyük 
A f k kudret, yine Allala lafla'dır. Bu 

aşk yeryüzündeki güzel insan
lan sevmek şeklindeki mecl

d •tk değildir. Bu aşk mutlak varlığı, ylni 
Allah'ı sevmek mAnisındaki hakiki afk'tır. Yeryü
zündeki güzel'leri sevmek eğer Allah aşkı için bir 
başlangıç, bir öğrenme ve yol'a girme mAnisındaysa 
bunun faydası vardır. Değilse, bu türlü geçici ve 
maddi sevgiler için çarpan gönüle acımak lbım gelir. 

Aşk, ister iki insan arasında duyulan ve yeryü
zünde çok görülen mecazi aşk olsun, ister Allah'la 
kul arasındaki gerçek sevgi derecesini bulsun, aslında 
sebep aynıdır: Bir insan, bir başka insanda ışıldayan 
illhi güzelliğe, ister bilerek ister bilmeyerek vurulsun. 
aslında vurulduğu güzellik Allah güzelliğidir; onur 
varlıklarda ve insanlardaki akislerdir. 

Mecaz, hakikate götüren köprü olduğuna gör 
mecazi denilen insan aşkı da kul'u birgün Allah lal 

13 Kenan �flt, M-m Şerhi. 
" Kenan Rilü, M--1 Şerhi. 
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kına götürebilir. Yeter ki bu aşk bir vücud ihtirası, 
bir nefis hastalığı, kısaca yanılmış ve sapıtmış bir istek 
olmaaın.» (9S) 

EsAlen insanların biribirlerine karşı dll}'duklan 
önüne geçilmez çekiliş, biribirlerindeki ilahi unsuru 
1ezmelerinden ve hep birlikte aynı DAlll btlttba'e yö
nelmiş cizibcye kapılmalarindandır. O kadar ki in
sanlarda göz ve gönül olup, onlara biribirlerini sev
diren büyült kuvvet yine insandaki cevherdir, ı..a
- tifleaea Tanrı rihu'dur. Nitekim: 

Kelldl hiisatin hüblar teklinde peyda eyleclla 
Çetm-1 &flkdaa döailp llODd temif& eyleclla 

diyen şiirin söylemek istediği mini budur: «Tan
nm! Sen yeryüzü güzellerini kendi güzelliğinden 
yarattın; onlarda ışıldayan, senin güzelliğindir. 
Sonra onlan seven işıklarda göz ve gönül olarak yi
ne kendi güzelliğini gördün ve sevdin.» 

* 

N1ir, Akıl, A,k 
Her ne kadar Allah, 
alal'la idrak edilirse 
de, alal'a ışık veren 

yine Tanrı a6ru'dur. İnsan Allih'a kavuşma mü
klfltındaki yüceliğin değerini, anc� o mir ile idrak 
edebilir; Allihını yine o mir ile anlar ve bulur: 

Bizim geldiğimiz yere, Mebde', dönüp gideceği
miz yere Meacl denilir. İnsan, bu gelinen ve gidile
cek olan yeri, altlı, Hudi nuruyle aydınlandığı tak
dirde bilir. Birlik nedir? Bizim içinde bulunduğumuz 
çokluk ve bu çoklukta yok'luk nedir? Bunlan da an
cak o nıirla aydınlandığı zaman hisseder. 

Bu Hadi a6ru'nun ne olduğunu bize Kur'dtı-ı 
A"lrim'deki Siire-1 Nar bildirir: «ADah gölderla 
Ye yerin a6rudur. Oaua aüru, içinde ıpk ya
... bir 1aaacll1 yayaema benzer. O ıtılı bir cim 
içindedir. Cim IH had gibi parlayan bir yaJdm 
aadınr.» Allah, <<Nar iisttlae aar'dur, ADah 
dllecUjhd DUra kaYUftm'ur.» (96) 

İtte bu nöra ermek isteyenlerin, aef•'lerindcn 
geçmeleri lizımdır. Bu zamanda kişi'nin benliği •tk 
ve teeeW ateşinde erir; insan artık kendini göremez 
olur; hem kendi içinde hem baktığı her yerde Allih'ı 
görme derecesine ulaşır. Öteden beri etrafını saran 
çokluk ortasında ve bu çokluğun aynasında birliğin 
güzelliğini görür ve ondan başka hiçbir şey göremez 
olur. 

Bu halde kişi'nin önünde yalnız Allah varlığı 
ve içinde yalnız ilAhi güzelliğe karşı duyulan en bü
yük aşk vardır. Demek ki sırlan çözen ala1 değildir, 
afk'tır. b&hl kel&m'ın c:aa a�u'nda mlll& hl
linc gelmesi, yAni hakikatlerin tam anlaşılması da 
afk'ın yaı'dımıylcdi�: Ancak dünyA kirlerinden tc
ınizlcnmit, her türlü paslardan arınarak sırlara ay- · 

81 Kenan Rifü, Maam Ş.rlai. 
" Kur"b-ı Kerim, Nur Sm-i, 1,..tı 35. 

dınlanmış bir am ayaan'ndadır ki miniların ve ger
çeklerin çehresi tam görünür. 

İlihi güzellik ve bu güzelliği kelim haline koyan, 
Tann'nın güzel adlan, bize mini yıldızlandır. Yıl
dızlan bilmek ve iyi görmek için nasıl gözden üstün 
bir alete ihtiyaç varsa, ilahi sırlan bilmek ve hakikat 
nurunu görmek için de daha derin daha gerçek bir 
aşka ihtiyaç vardır. 

* 

Yine zaman'dan önOhaf ve Yok Oluş ce, Allah'dan aynlan 
aar, henüz O'nunla 

aynı hal'de iken Tann huztirunda bir toplantı ol
muştu. RUhlar bu toplantı'da ilAhi seslenişi duydu
lar: <<Bea slabı Rabbbüs dejD miyim?» diyor
du. Hep birden : «Evet, fihldlz!» dediler. (97} 

Bundan sonra, Alemlerin oluşundaki hikmet 
gereğince «yaratılış» başladı. Tann'dan (yAni Allah' 
ın Lilhut adlı dt ileml'nden) aynlanlar, o Jmd.. 
ret ve m&aA ileml'nden bu madde ileml'ne sayı
sız ntir parçalan bilinde göçtüler; bir iniş kavsi (kavs-i 
nüzUI) gc�ğince, dünyAmıza yöneldiler. 

Tasavvuf'da devir: Dnr denilen vak'a böyle 
başladı: Kendisine bir vücuda bürünme emri ve 
sevgisi verilen aar, önce Allah'ın bDgl ileml'ndcy
di. Oradan Allah'aa adlan ve •dadan ilanl'nc 
(Alem-i Cebcröt)a geçti. Ve Alem-1 Mı.il'e girdi. 

Mı.il Alemi, b&hl Alem'le dslmler ileml 
arasında, cisimlerin şekil güzellikleriyle rUhlann şef
faf güzelliklerini kendinde toplamıt bir özge Alem
dir; rüyA'da gerülen Alem gibi, varlıkların en güzel 
hayilleriyle süslüdür. Bu Alemde cşyinın bayiileri 
var fakat ·cisimleri yoktur. Bu Alem, bir bakıma, Al
lih'ın güzellik bahçeleridir. Orada Tanrı ntiruyle 
aydın güzeller ve güzellikler vardır ki bunlar yine Hak
k'ın isimleri ve sıfatlarıdır; Allah güzelliğinin türlü 
ve nUrlu bayiiler hilindeki görün .. leridir. 

Her rUh, İlahi Alem'den bizim cisimler Alemi
mize inerken, İşte bu Misil Alemi'nden geçer; bir 
müddet onun güzellikleri içinde seyreder. 

Türk Divan şiiri Nedlm'in, bir kasrın güzelli
ğini överken söylediği : 

Ey Alem-1 Mı.il'm seyyA-ı haty&n 
Hiç kur •aretladi g6rdtla mtl aev-ı.Mn 

mısrilarında böyle bir Mı.il .lıeml kültürü vardır. 

* 
Böylelikle dolma gakler'dcn geçen rih, önce 

d6rt tablat'e girdi. Bunlar, mcaldalı, -tulduk, 

•7 ICur'ia-ı Kerim, A"raf � Vll, 1,..tı 
17Z - 173. Ba mecliae Bezm-i Eleet deailir. S.a..lıi, 
A,.et'te balan- .. Eleetü bi Rabbiküm: Ben aUin RaJ,. 
lııiais cleiil mi,.ün ?" laataba ile ''Kaalu Beli: Dedhrı 
Ent!,. kelamdır. Basin hila Tiirlı: ludlo -dald 
"LUibelldaa Mri" .ö,.le)'ifi lna 10nau iaafiii ifade 
eder Ye baa Kur"- ldiltürii,.Ie .ö,.ı..ir. 
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yafbk ve karalak'du. Sonra d&rt ...... ·a geçti. 
Bunlar, atef, .. .., •• ve topnk'dı. 

lalf ka..& burada bitiyordu. Aynı llAld aar, 
bundan aonra, önce mWee'e aonra aeb&t'a oradan 
.. ,._a'a nihayet laua'a geçti. Çünlü yukandaki 
dört unsur'un bir arada bulunduğu her yerde hayat 
olmak tabiiydi. Böylece nıh, tekrar Taan'ya yiikM
llt ka..t'ne (kavs-i unic'a) canlı olarak girdi ve bir 
ririd'a büründü. 

Ruha viiricl HVp.i, tliht Alem'de verilmişti. 
Ruh, hır vücuda vannak için geçtiği zorlu mrit'ı 
onun şevkıyle geçmişti. Bu uzun videli seyran'da Al
lih'ı kendisinden ayn değildi. Yola onun emriyle 
çıkmıştı. Bir vücutta renk ve şekil almanın, bir tende 
güzelleşmenin, nihayet bir vüciKla slhip olmanın 
hazzını da onun emriyle tatmıştı. 

Sônler, «Allah, vücudsuzluk ilt'.mi'ndeki can'a 
bir defl vücut zevki vermesin, onu bu lezzetle büyü
lemiş olmasın, diyorlardı, nih elbette bu emri yerine 
getirecek, elbette vücud'un sihrine kapılacaktı. Ni
tekim vücudsuzluk ilemi'nden vücüd'a doğru nıh
lann, bayram edercesine koşmaları, ilihi iradeye uya
rak oldu.» (98) 

Rab'- vilcad nvsı.ı. aslında geçicidir fakat 
görünüş böyle olmaz : Rühlar vücutlanna sımsıkı 
bağlanırlar. Sonra, karşı vücutlarda ışıldayan ilihl 
güzelliğe gönülden vurulurlar. Onlann renk ve şekil
lerine duyduk.lan çekilişi, yanılarak, karşı vücutların 
kendi güzelliğinden sanırlar. 

Halbuki rüh'un asıl hedefi, tekrar Tanrı'ya dön
mektir. Bütün'ü şöyle dunun onun herhargi bir vü
cutta ışıldayan bir zerresine karşı duyulan büyük 
aşkın sırn da budur. Nitekim iliht kerimet, kul'u 
yanlış yolda bırakmaz. Bir eserinde ve bir şiirinde 
MevlAa&'ya bunu şöyle söyletir: 

«Kerlmet, Hal aptı bir lual'dea ,..._. 
bir W'e gedrmesidir. Sea oradan buraya M
fer eder, bilgi•hıllkten alal'a, ölülülrtee dirmie 
geıır.la. Me.el&, önce toprak ve aınpa«bn Seal 
aebat &lemiae getirdi. Nebat ilemindea pahtı
latllllf lam &lemiae yolculak ettin. Baradaa 
.. yvaahk &lemiae, .. yvanhkt_ da in•nhk 
&lemine yiirücliia. itte kerime& lnular." (99) 

<<Toprakdıa, göatil old-; bllp.i.tin, •• 
laaclıa. Seal böyle çekip gedrea, yiae çekip ora'
.,. gödirilyor.» (100) 

* 

Ruhlar, init kavm'ni geçip d•Unler llemi'n
de yine Allah sevgisiyle bir tarik buldular mı, mi
ceri tenine döner. Renk, şekil ve vücut, geçici dün
yada kalır. RUh'un flni vücüda sevgiii tükenir. Vü-

98 Kenan Rifai, M-eTİ Şerhi. 

" Filai Mi.fila, Mf. V. Şark - lalim ICllailderiı 
28 lataabul, 1954, 5. 178. 

ıoo Oivln·ı Kebir. 
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cud, görünmezlik sımna erer, nih insan'lılt derecesin
den ermlt inua, kimll laua rütl>esine yükselip 
tekrar Tann Alemi'ne yönelir. YiikMllt kavsi budur. 

Unu. ia9an olarak Tann'ya vannak için nefs'i
ni yenen kişi, maddi bağlardan kurtulur; hem ken
di vücudunun hem ba,ka vücutların ve arzulann esi
ri olmaktan uzaklaşır ; teceW'ye ulaşır. 

Tec:elB, kendi varlığını Allah varlığı'nda yok 
edince, insanın kavuştuğu Tanrı nuru'dur; bu nu
run iman gönlüne dolması; insan'ın Allih't kendin
de bulacak hil'e ulaşmasıdır. Bir tasavvuf şiirinde: 

Hak dlaAaa dolaclar ldmHler Hakk'ı bllmea 

Keadind- ateseae Ol •eacl- ayrı olmaa 

mısrilan bu sım söyler. lnsan'daki Allih'ı hissettirir. 
Tasavvuf'da bu rütbeye varmaya Fea& fi'). 

lAla denilir. Allah'da yok olmak minisındadır. 
Biyedd-i Bi•timl'nin : «Ben Biyezidlik'den 

tıpkı bir yılanın gömleğinden çıktığı gibi çıktım. son
ra, baktım ve gördüm ki •evea, 9eVilee ve aevgi 
ayrı şeyler değildir. Çünkü birilik llemi'nde her,ey 
blr'dir.» ifadesi bunu belirtir. 

llall&c Maa.ur'un aynı hal ve heyecanla şevka 
gelip: «Ene'l-Hak: Bea Hakk'am» d<mesi de bun
dandır. Bir Allahlık 'iddiası sanılarak HaJUe'ın Bağ-

ı dad'da idamına sebep olan bu söz de 4<Allahdan baş
ka varlık yoktur.» manasındadır; «Ben yolr.um!» 
demektir; «Midem ki kiinatta Allah'dan başka 
hiçbir hakiki varlık yoktur, o halde ben nasıl vlr olu
rum» diyerek kendi yokluğunu iflde etmektir. 

Bunu düşünenlerce Allih'ın en büyük ldlsmet'i 
görünmeyişidir. Bu hikmet bir taraftan onu görme
den inanışın kıymetini arttırır. Bir yandan da insana 
vücut'dan öylesine yok olmanın fazDetini söyler. Bu 
sım anlayarak, ilAhi nur'u ancak kendi gönlünde ve 
gönül gözüyle gören insan, nih ve vücut ikiliği'nden 
uzaklaşmış insandır. Aynı sırra erenler, vücutlannı 
bir varlıkmış gibi düşünmek ve sevmek şöyle dunun, 
onu en saf ve parlak aynalarda bile göremeyecek 
hile gelirler. XVll. asır Türk şiiri Nef&d'nin: 

Ettik o kadar ref'-1 teayytia ki Nef&d 
.lyt.e-1 piir-db-ı miicellida alhl••• 

mısralarıyle söylediği ve XX. asır şiiri Yahya Kema
l' in: 

Merlatm F.dfrae feyld Nef&d diyor ki: llb 
SU ayaalanla mrrolllraz, 6yle palWs 

diye tekrarladığı yok ol•t budur. 
insan, maddi vücudunu ve vücut heveslerini 

dünyada bırakarak Allahına yine ondan gelen can'la. 
kavuşur. Bu Allah'dan kopan nur'un yine Alliha 
ulaşması demektir. Allah varlığında yok olmak ma
nisındaki bu Feei fl'Dila biline insan öldükten 
sonra varır. Fakat coşkun bir Allah aşkı ile olgunla
şıp daha dünyida iken bu dereceye ermiş insanlar da 
olmuştur. 

İallm dünyisı'mn büyük evliyilan Bladml'
ler, �'lar, MeYllai'lar, Y6-9'lar için böy
le dütüncnler çoktur. 
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Sôfllikte Allaha varmak için geçilen yol çetindir. 
Nefs'i öldünnek, vücudu yok bilmek kolay şeyler 
değildir. Böyle bir nefis olgunluğuna varmak için tür
lü tecrübelerden geçmek, çok çile doldunnak gerekir. 

Çile, sôfiliğc katılanlann hizan üç, ebcriyi kırk 
ve hazan binbir gün süresince katlandıkları bir aeO. 
terldyem; maddi, mincvi hazlara karşı tutulan bir 
oruç hili'dir. Yapayalnız bir köşeye çekilip, günler
ce, iki zeytin yiyerek, kendini Allıih'a, Allah'ın zikri 
ıcvkine bıraltmalt yihut elinde asi, sırtında aba, 
«bat açık, ayak yalını>> aylarca veyi yıllarca gurbct'
lerde dolaşmak, çekilen çile'ler arasındadır. 

Bütün bu Hakk işıklan'nın, devamlı bir çileden 
farksız olan hayatlan boyunca büyük ıztıraplan, 
Allah'dan ayn oluş'tur; onun hicrinı, ona karşı duy
duklan yakıcı qk atefl'dir. 

Fakat sôfi, bu ateşe sevgi ile katlanır. İnanır ki, 
bu ateşte ne derece çok yanar, ne ölçüde pişerse ona 
kavuşma şansı o kadar artacaktır. Bu yüzden, aşk 
ıztıribından ıikiyct şöyle dunun, ona karşı içinde 
1evgi vardır. Onun azalmasını değil, artmasını ar
z6lar. 

Büyük pir Furif'nin : 

Yiralt ltelA·:rı aık de kıl iişnii lteal 
Bb ••• ltel&·yı iifkclan et•w c&dii beni 
As e7le99 lai7etlal elal-1 diirdden 
Yaai ki çok bel&lara kıl m6'btel& 'beal 
Öyl9 sa.it kd tealml firkatinde lclm 
Va•l!ft• mibnkln el• 79tilrmek aa'bii ltenl 
gibi söyleyişleri böyle bir ıztırap sevgisi'ndendir. 

Onlar bu ıztırapfa o kadar mcsuddurlar ki çok 
kerre vücutlanna yapılan acıları duymazlar. Nitekim, 
«Ben Hakk'ım» diyen Mansıir'dan asırlarca sonra, 
aynı imanla coşan Türk şiiri Nesim! de ( 1O1), bunları 
bile bile : 

Dl.im Eae'l-Hak söylerem Hak'd-
çti Man•1ir olmıtam 

gibi çıkışlarıyle, çevresinin taassubunu coşturmuş ve 
Halep'de derisi yüzülmek suretiyle öldürülmüştür. 

* 

Bütün bu ıztıraplara kat
Bekaa Bi'llih lanarak tasavvuf'da varı-

lan Fen& fi'UIJa merte
besinden daha üstün bir rütbe Bekaa bl'Dih 
rütbcsi'dir. Allah'da baki olmak, O'nda ebedileş
mek manasındaki bu ideale insan, butün merte
beleri aştıktan sonra vanr: Artık onda her türlü be
JCri icaplar bitmiş, vüciidundan yok olmuş; ruh, Tan
rı'ya ulaşmış ve ilahi varlığı varlık, ilahi ahlıik'ı ahlak 
edinmiştir. Böylelikle kul, mutlak bir fanilik içinde 
ve Allahında ebedi olmuştur. 

Bütün bu hedeflere 
Mürtid'in V azüesi varmakta dervişlere 

ermltler yol gÖSterir. 
Çünkü insanlarda Allahm çok çeşitli sıfatları bulu
nur. Her insanda aynı sıfat bulunmaz. Her ruh, ken-

•01 Keneli babaine balunıa. 
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dinde hangi mat belirmiştir? Bunu bilemez. Kendi
sinde Tann vaaıflannın hangileri veyi hangisi daha 
üstündür. Bunu idrlk edemez. Bunu bilmek ve an
lamak, aynı yolda ermitlerin harcıdır. Bu sebeple ta
savvufta tarikatc, müqidlere kotulur. Mürşidler, in
san rı'.lhlannı kendilerine emlnet edilmit ilahi vasıf
lara uyandınrlar. Onlara baldkat'i bildinnek; on
ları irfan IA.hibi etmek ve AlWıa ulaotırmak yolun
da bilgi verir, ellerinden tutarlar. (102) 

Onlara öirctirler ki :  a ... ....ı lllhl allllk
la •h••klellllUlktır. Bu ah1Ak onunla dolan rı'.lhu 
ölümsüz bir haylta yibut biricik ölümsüz'ün hayatı
na ulaştınr. Tasavvuf, Allih'ın seni sen'dcn öldürüp 
sendeki maddlliği yok etmesi; sana kendi sonsuzlu
ğunda hayat verip, seni kendinde ebedi kılması
dır.» ( 103) 

* 
lıte bir zamanlar, Tasavvuf ve Edebiyat insanlar için, ha-
yitın en sevgili 

hedefi, böyle bir ..O. terblyesl'yle Alliha ka
vuşmaktı. İslim, bilhassa Türk-İsllm dünyilın
da insanlar akın akın bu hedefe kottular. Tasavvuf 
bu insanlara üstün iride venniı; insanlar, rı'.ıhu idi
leştiren her türlü menfaat ve ihtiras kaygısından uzak
ta kalmanın sımnı aramışlardı. Her sı'.lfi Allah yolun
da olmanın neş'esini duyuyor, bu şevkle çalışıyor; 
O'ndan bir nur taşıyan her insana kardeş gözüyle 
bakıp faydalı oluyordu. 

Bu duygu, çok insanı içinden temizliyor; on
lara insanlığın hazzını, insan olmanın gururunu tat
tırıyordu. Hz. Muhammcd'in «Allah güzeldir ve gü
zellikleri :ıever.» hadisi onlan coşturmustu. 

Güzel tekkeler yapmak, onları elde dokunmuş 
güzel nakışlı kumaşlarla süslemek, güzel giyinmek, 
güzel konuşmak, en güzel davranışlarla selimlaşmak, 
çevrelerini el sanatlarının en güzel eşyisıyle donatmak; 
yapılan ve yaratılan her türlü sanat nerleri'ni 
kullardan ziyade Allah beieasiD cllye, en iyi, en 
güzel �kilde yapmak; nihiyet şiirin, mı'.lsıki'nin, 

102 Mür,idlerin derTitleri uyandırma yolundaki 
himmet Ye ehemmiyetleri için Yunua Emre l,,öli
müne balunız. Yine Yunua Emnı'nin fU mıarila
nnda bu ehemmiyet belirtilir: 

Bindim erik dalına anda yedim üzümü 
Boatan ıMı kakıyıp der ne yenin kozumu 

$u demek ki: Silik, bncli batına hiçbir feJ bile
mi1or. Erik ıribi, içi 1enmea (akat söateritli meJ• 
YaJI kopanp yemek için bir aiaca çılu1or. Baluyor 
lr.i 1anılmıt: Koparclıiı üzimdür. Erikten çok fa1· 
dalı, türlü Jiyecek Ye iç.ecek 1apma1a eJ.,.ritJi bu 
meJYaJI J'İ1orken bahçe aibibi reli1or. Sopuayle 
dürterek diyor lr.i: "Niçin ceTizimi 1i1onun?,. 

Demek yine 1anılmıtbr. Böylelikle bir bahçe 
Ahibi olmadıkça, kapalı kutu olan ceTİzİn 1ini ha· 
kilr.at'ia eırrına •anlamıyor. 



scml'ın güzellikleri içinde cotmak Tann'ya kanat
lanmış bu Hak yolcularına bir ibldet neş'esi veri
yordu. 

İslimiyet içinde yalnız bir Ylcılaa laürrlyed 
olarak değil, bir medeal laamle olarak da tekke 
mecleldyed bu duygudan doğmuttu. 

Onlann vicdinında tasavvuf bir felsefe olmak
tan yükselerek, hayatla, sanatlarla, ibadetle birle
ten bir iman, bir inanış olmuştu. 

A yriı sôfller için ölüm bile karanlık netice olmak 
dehşetini kaybetmişti. Allaha varma yo:unda bir geçit 
mlhiyeti alJIUftı. Mevlial Celiledclla, «Ben öl
düğüm gece matem değil bayram yapınız. Çünkü 
o, benim en büyük sevgili'yle vuslat geccmdir.» di
yordu. 

* 
İtte her türlü fikir ve heyecan şahlanJfıru kendi

ne mevzu bilen edebiyat, tasavvuf heyecan ve ina
nışı için de bir ifide vasıtası olmuttur. Birçok büyük 
sôiıler, coşkun duygulannı şiirle söylemişler;  aşkla, 
özleyişle, O'ndan ayn olmanın ıztıribıyle coşkun 
bu şiirler, yüzyıllarca, derin bir mösıki gibi, dillerde 
dolaşmıştır. Şiirler bestelenmiş, tekkelerde ko� 
bilinde söylenmiş, onlarla coşulmut, gözyaşı dökül
müştür. 

Böyle şiirlerin en güzellerini söyleyenlerden bi
ri olan MevlAaa CeWeclcUa gibi bir kısım sôfiler 
de aynı mevzudaki üstün bilgi, görgü, düşünüş ve du
Yutlannı yine lisanla söyleyip başkalannı uyandır
mak, gaayesiyle büyük eserler vermişlerdir. O kadar 
ki bir öğretici eser olduğu halde, hem şiirinin kud
reti hem mevzuunun lirizmi dolayısıyle, Mesaevl'nin 
çok sayıda beyitleri Mevlani'nın diğer şiirlerinden 
aslaa far'klı değildir. 

Tasavvuf cereyinı, bilhassa İslimi İran ve Türk 
edebiyatlannda çok zengin ve devamlı bir tasavvuf 
edebiyitı vücüda getirmiştir. 

Tasavvuf edebiyatı beşeri aşk'tan ayırt edilmesi 
gereken ilAlai atk'ı terennüm yolunda birçok özel 
terimler, mecazlar, allegor'.e'ler kullanmak usulünü 
seçmiştir. Tasavvuf gibi her yerde ve herkese söy
lenmesi kolay, hatta doğru olmayan bir tefekkür, 
heyecan ve inanış mevzuunu böyle terimlere ve me
cazlara baş�rmadan söylemek zaten mümkün değil
dir. Bu mevzular birtakım duyan ve düşünen keli
melerle söylenir. Bu sebeple önce Iran sonra Türk 
edebiyatında tasavvuf'u ifade için zengin bir tasavvuf 
sözlüğü belirmiş, İslam mistisizmini ancak bu kelime
lerle bilmek ve bildirmek mümkün olmuttur. 

Bu bahiste kullanılan çok sayıda terimler, tasav
vufun kendi lugatleridir. Mesela )'lltb adam demek 
olan pir sözü, tasavvufda tarikat kuran, tarikate kendi 
ismi verilen kim'IC demektir. Mevlevi tarikatir.in piri 
MevlAni., Bekdfl tarlkatinin piri Hacı Bektaf Ve
U'dir. 

Aslında ateşe tapan, meca.ı minisındaki auat 
sözü, tasavvuf lisinında bir tarikate giren silik, der
viş, mürid demektir. Plr-i mapa sözüyle de tari
katin piri demek istenir. Tasavvuf şiirlerinde mey
W-, tekke demek ve mey, Allah aşkı demektir. 

T0Rıc EDEBIY An T ARIHI 

Pir - lıir •&nılİ 
(Hacı Bektq Veli"yi bir müridi ile tasavvur eden re.im.) 

Fakat tasavvuf lisinının mecaz ve terimlerini 
yalnız söfi şiirler kullanJIUf değildir. Divan edebiyi
tının aşk ve şarap duygulanyle, daha başka duygu 
ve düşüncelerle şiir söyleyen dindışı şairleri de bu 
mecazlan kullanmışlardır. 

Esisen tasavvuf cereyanı'nın bu kadar uzun ta
nıtılması, sadece edebiyat tirihi'nde bir tasavvuf 
edebiyitınm varlığından değildir. Divan edebiyitı
nın diğer bütün şiirleri, nasıl İslami ilimleri biliyor, 
ortak medeniyetin her türlü fikir ve bilgilerine vakıf 
bulunuyorlarsa tasavvuf kültürünü de o ölçüde, hatti 
onlardan daha geniş biliyorlardı. Bu kültürle eserler 
veriyorlar ; şiirler söylüyorlar yahut yukarıda Nedi
m' in bir beytinde görüldüğü gibi, şiirlerine o kültür
den çizgiler, renkler katıyorlardı. 

Diğer taraftan eser yazarken ne din ne tasavvuf 
dü,ıinen birçok yazarlar, kendi beşeri aşklarını ta
savvufun mecazlanyle süslemek veyi bir tasavvuf 
perdesiyle gizlemek gibi hünerler yapıyorlar, tasav
vufun zengin minilı kelime, deyim ve terimlerinden 
büyük yardım görüyorlardı. 

Ancak sôfi şiirler, böyle profane şiirleri, hiçbir 
zaman kendilerinden saymıyor; sôfiler, kendi şiir
lerine Afak adı vererek, onlan clİDdlfl şiirlerden 
ayırdediyorlardı. 
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İSLAMI TÜRK EDEBİYATININ KLASİKLERİ 

Klbik edebiyatlar, kendDerlae tl9tadhk 
edenlere clerla -yp dayarlar, oalarua ....U
- ve ....ı anlayı9larma baih blm•k ---.. 
dedirler. 

İslam medeniyeti çağlanndaki Türk edebiyltı
nın klasikleri, eski Arap, bilhassa Iran üstldlandır. 
Türk edebiyitı, uzun asırlar, bu iki örnek sanatın 
izinde yürümüş, onların sanatına uymayı bir ....ı 
terbiyesi bilmiştir. (1)  

Eski Türk medeniyetinin, İslamiyetten önce sosyal 
ilimler, fikir, felsefe, tıb, biyoloji, mat<matik v.b. si
halannda herhangi mektebi bir çalı�ması, eseri ve 
kitaplıkları bizce malum değildir. o çağlann edebiyatı 
da, daha çok şifahi an'anelere bağlı, sözle söylenir ve 
sözle yaşatılır, geniş bir sözlü edebiyat çehresindedir. 
Bu sebeple Türk kültür ve edebiyatının kütüphane
ler dolusu eser vermek şeklindeki yeni ve büyük ham
elsi, tehir medeaiyed'nin esaslı şekilde kurulu
şundan, yani islim medeniyeti asırlanndan sonra
dır. Ancak M. XI. asırda başlayan İslimi Türk Ede
bly&tı'nın ilk eserleri tamimiyle Iran ve Arap klasik
lerinin yolunda yazılmıştır. 

Busün bu noktanın anlatılmaaı doirudur: 
Arap ve lran medeniyetinin busünkü durumuna 
bakarak her ikisinin de lWnaeye örnek olamaya
caiı zannına dütenler vardır. Halbuki yeni Avrupa 
kültür ve edebiyabnın ldaailderi naaıl eaki Yunan 
ve Latin de.ri üatadlanyae, kesin olarak, islimi • 

Türk edebiyahnın da kluilderi Arap ve lr- sana· 
hnın o zamanki üstadlandır. 

Ancak nasıl busiinkii Avrupa medeniyeti 
yine bus\inkü Yun- kültüründen bir,.y öirenmek 
durumunda deiilae, busiinkü Türk kültürüne de 
)'İne bupnkii Arap, lran kültürlerinin Örnek olma 
kudreti kalmamıfbr. Fakat lslamiyetin ilk asırla
nnda durum böyle deiildir. O çailarda serek 
Arap serek lran kültür ·ve edebiyab, eaki Yun- ve 
Latin sibi, kendilerinden den alınacak iistiinlük
teydi. 

Ortak Avrupa mcdeniyeti'nde oldutu gibi, or
tak İslim medcniyeti'nde de bu durum tabiidir. Şu 
prtla ki Türkler, bu medeniyetin kültür dili Arapça 
ile edebiyat dili Farist'yi çok iyi otrcnmişler; çok 
geçmeden bu dillerle üstün eserler vermişler; Firibl, 
Zemalaterl, Nldml, Mevlid v. b. gibi, İslam 
ilim ve tefekkürünün bazı büyük simalarını kendileri 
yetiştirmişlerdir. Böylelikle klasik Türk edebiya
tına örnek olan Arap ve Iran kültürünün bazı 
büyük ilim ve sanat üstidları, başka dillerle eser 
veren Türk alim ve şairleridir. 

Bütün bu sebeplerle, İslam medeniyeti çağla
rındaki klasik Türk edebiyatını ve yazarlarını tanı
madan önce, onların da klasikleri olan eski Arap ve 
İslami Iran edebiyatı hakkında bazı umlımi bilgiler 
ediııınek lüzlımu vardır: 

Arap 
Edebiyatı 

* 

İslamiyetten önce Araplar ipti
dai bir kabile hayatı yaşıyor
lardı. Fakat dilleri zengindi. Çev
relerinde görünen her varlığa bir, 

birkaç, hizan birçok isim vermişler; canlı ve cansız 
varlıklardaki renk ve şekil farklarını da isimlendirmek 
sı'.'lretiyle zengin bir kelime hazinesi'ne sahip olmuş
lardı. Diğer taraftan Hicaz içerilerine kadar sokulan 
Yahudi kabileleri ve Suriye ile Yemen arasında gi
dip gelen çöl kervanları, Arap dünyasına, oldukça 
zengin, şifahi bir kültür ve bu kültüre ait çeşitli ke
limeler getiriyordu. Bu devirde Arapların edebiyat
ları da hayatlarından üstündü. Bu çöl insanlarına, 
bir medeniyet kurmadan bir edebiyat meydana ge
tirm�k fırsatını veren şeyler basitti : Araplar, İslami
yetten önce, sidece üzerinde yaşadıkları coğrafyanın 
ve açık tabiatin çocuklanydılar. Aralarında gerek 
vicdan gerek sosyal disiplin bakımından bütün Arap
ları birleştirecek ölçüde kuvvetli bir kanun ve nizam 
yoktu. Dökülen kanın öcünü almak; verilen sözü 
yerine getirmek; kahramanlığa ve güzel söze hay
ran olmak gibi, kabile hayatına mahsus duyguları, 
gelenekleri vardı. Putlara tapmak gibi az çok dini 
inanışı olan Araplar'ın da bu inanışı daha çok ticari 



sebeplerle yapttıJdan görülüyordu. lnanışlan, sene
nin dört ayında(2) savqlan yasak ettiğinden bu ay
larda Mekke-Taif civlnnda Ulsia deniİen yerde bü
yük panayır kurarlardı. S6b'l-Ukla adıyle meş
hur Uklz çarşısı, bir Mrgl-feldr'di. Burada alıtve
riş yapılır, eğlenilirdi. 

Şiirler de şiirlerini burada okurlardı. 

Aralarında ıu ve otlak yüzünden hatta deve ve 
at yarıtlan yüzünden çıkan muhArebeler, bu aylar
da durulur; bu aylarda çöl Araplannı beyitleriyle 
büyüleyen şiirlerin itibarı artardı. Arap dünylsı'nda 
söz, herhangi bir anlaşma vlsıtası olmaktan çok üs
tün, dini, sihirli bir kudret değerindeydi. 

Bu dilde fAir, «bilen insan» demekti ; şiirlerin, 
bilgilerini, ilhamlannı cinlerden, şeytanlardan ve 
Tanrılardan aldıklarına inanılırdı. Diğer taraftan 
kabadayılığın, şahsiyet ve asalet duygularının bir gu
rur rüzgı\rıyle estiği bu çöllerde, herhangi bir töhrete 
sö-zle hücum eden bir şiir, yani blclv (satire) şiiri çok 
tbirli olurdu. Asalet gururu kadar derin bir utanma 
duygusu, Arab'ı lddv'den korkuturdu. Kılıçtan 
daha keskin sözlerle, birçoklannı utançtan, yaşaya
maz hile koyan ve g5zden düşüren blclv (bici) şiir
lerinin itibArı bu yüzden çok yüksekti. 

Ba,Iangıçta blc:l gibi müstakil bir de rid şiiri 
vardı. Bu, ölen büyükler, kahramanlar ve sevgililer 
arkamıdan söylenen «ağıt» şiiriydi. Başlangıçta, 
Arab'da bu iki şiir vardı. 

Zamanla, kaside adlı şiir meydana geldi. Hic:l 
ve ıu.a yanında söylendiği düşünülen, aşk şiirleri, 
çıplak tabiat güzellikleri karşısında duygulanmalar
dan doğan şiirler ve daha başka şiir tema'larılraUde'
de toplandı.(3) Ateşli Arap çöllerinde imin'ın ahlaki 
bir disiplin kurmaktan çözüldüğü çağlarda Araplar 
arasında kadın, içki, kumar yasağı yoktu. Bu başıboş 
muhitte şiirler her tiirlü duygu, düşünce ve hitıra
lan uluorta söylemekten çekinmiyorlardı. Bilhassa ! 
aşk ve kadın bahislerinde dilleri döndüğü kadar açık 
konuşuyorlardı. Böylelikle Arap şiiri, çöl insanlarının 
her tiirlü hayitını söyleyen; onların en samimi ve mah
rem duygulannı terennüm eden bir şiir kıvamını al
mıştı. Şiirler, en temiz gönül ürperişlerinden, bu va
aıftaki aşk hitıralanndan, ayrılık sızılanndan, en 
ateşli vücut isteklerine kadar her duyguyu açık ve 
kolay söylüyorlardı. Kadın, at, deve, vaha, çöl ve 
scmA tawirleri, türlü bölgelerde gelişen zengin Arap 
lehçelerinin Ukla'da bir araya gelerek ve biribirin
den IÖ"Z ve söyleyiş hünerleri alarak meydana koyduk
tan, slf, slde, fakat kuvvetli şiirler halinde söyle
niyordu. 

Bir riviyete göre panayırlarda bizzat şiirleri 
tarafından Arap dilinin özel musıkisiyle okunan bu 

2 Zi'l-ka'de, Zi'l-bicce, Muharrem •• Recep 
aylan. 

beride kaside bölümüne b.kıntL 
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kasideler içinde büyük re'y toplayanlar, Kabe'nin 
duvanna asılıyordu. 

Araplar'ın, Islimiyetten sonra Clblllyye (4) de
dikleri bu ilk devirde, böyle, çok lxğenilen yedi yi
hQt dokuz kaside, Kabe duvanna asılmak şerefini 
kazanmıştı. Rivayete göre Mısır kctenlerine yazı
lan ve Kibe'yc asılan yedi büyük şiire Yedi Maal
lika denilirdi. 

Arap ıiiri, cfaha, bilindiği ilk anlardan başlaya
rak, Arap dilinin mıisıkisiyle söyleniyordu. lleride 
araz gibi saltanatlı bir vezin meydana getirecek bu 
dilin başlangıcında vezin yoktu, fakat seci' vardı. 

Umı'.imiyetle cümle ve cümlecik sonlarındaki 
son hecelerin yanm veya tam ses benzerliğiyle sağla
nan bu Ahenk; scci'lerin sürüklediği uzun ve kısa he
celerin ses tenevvü 'leri içinde; ileride tahlanacak bir 
nazım mıisıkisi'nin müjdecisiydi. 

Siir, daha sonra rec:es'lerle söylendi. Bu, devele
rin yürüyüşündeki (uzun ve kısa hecelerin tekrarını 
andınr) ahenge benzeyen, fakat henüz vezin kıviını 
bulmamı' bir söyleyişti. Bir başka ifadeyle reces, tam 
bir aruz,olmamakla beraber, aröz'a atılmış bir adım
dı. (5) 

Clblllyye fAlrleri, bu ahengi aröz'a götiirc
rck Arap edebiyatının belki en güzel şiirini söylediler. 
Siir anlayışlan, beyitlerin istiklali cslsı içindeydi. Bir 
duyguyu, bir düşünceyi veya bir duygu, düşCnce 
ve görgü terkibini bir beyitte, hizan bir mısrada söy
lemek şiirde hüner sayılıyordu. 

Adı bilinen ilk Arap şiiri Mtilaelbll'dir. Ancak 
bu şiirin divanı elde edilememiştir. Hakkındaki ri
vayetlerden biri, öldürülen kardeşinin intikaamını al
madan kumar oynamamaya, içki içmemeye yemin 
ettiğini söylediğine göre, onun yaşadığı devirde ne
ler üzerine yemin edildiği hakkında bir fikir verir. 

Cihiliyye devri'nin büyük MuallAJra şiirleri 
ise, sırasıyla İmrii'iilkays, Tanfe, Ztiheyr, Lebid, 
Amr-lbal K iilstim, Antere ve Biri• isimli şiir
lerdir. Bunların hepsinin muallika'ları muallika'· 
larının şerhleri ve bazılarının da divanları yeni Av
rupa dillerine çcvrilmiıtir. 

4 Araplar, lalim'ı bir nur .. bilsi dem bil
diklerinden, nur'dan •• bilıri'clen habenia :r...-m .. 
..ki d .. irlerine Cahiliyye, bilsiaizlik dem dediler. 

Bir söriif, bu d .. İi la& Penamber'den Hz. 
Muhammecl'e kadar seçen zaman di:re anarlar; hem 
aabırlı hem yvmufak H medeni lalam dHrine ni .. 
betle kaba •e aert seçen zam- diye •••aflar. Aynı 
İ•mİ daha e•ki zam-lar için de doina bularak 1 .. 
l&m'dan önceki bütün Arap tirihiiae Cihiliyye cle•ri 
diyenler de olmuftur. C&hiliy:re adı bilba... fİİr 
aanata'nde çok kullanılmıf, Arap eclebi:rab'nın 1.. 
l&miyetten Önce yafamıf H ölmiif bütün tiirlerine 
C&hiliyye fiirleri denmittir. 

:; Recez haklunda senit bilsi için T. 1. An.'niaı 
re�ez maclduine bakınız. 



TÜRK EDEBlY Jıı. TI T Jıı.RIHI 

Bu yedi muallika şairinden son ikisinin yerine 
Niblsa ve A'tan adlı Cihiliyye şairlerinin mualli
ka'lannı koyanlar da vardır. (6) 

Araplar'ın İslim öncesi şairleri arasında iyi lq
lıç kullanmaları, yihut çok hızlı kotmalanyle tanınmış 
ve hayatları adeti masallaşmış şahsıyetler de vardı. 
Bunlar arasında Yemen'li şair Şenleri, hızlı kot
masıyle meşhurdu. Kendisine kız vermeyen bir kabi
leye düşman olduğu ve çok cinayet işlediği için, ken
di kabilesinden de koğulmuş ve kabilesinden tard 
edilen bir Arab'ın bedevi hayatını belirten Limiyye
dl'l-Arab adlı kasidesiyle büyük şöhret kazanmıştı. 

* 

Clhiliyye ,üri, her türlü yapmacıklardan uzak, 
saf ve aamimi bir şiirdi. Sevgili'nin konaklayıp göçtü
tü yerlerdeki çadır kalıntıları karşısında gözyaşı dö
küp etrafındakileri de ağlatacak kadar sif ve roman
tik duygular içindeydi. Aynı şiir, dil bakımından es
ki Yunan şiirindeki «beyaz lisan» ı andırır bir sade
likle söyleniyordu. 

Fakat İslim imim başlayınca bu şiirin aşın açık
lığı ; içki, kadın, kumar pervasızlığı ; hele en şerefli 
ve imanlı insanlara bile dil uzatmaktan çekinmeyen 
sövme alışkanlığı, yeni ve çok ahlaklı İslim disipli
ni'yle bağdaşamadı. İslamiyet, din ve ahlik dışı şiir
lere tabii bir cephe aldı. 

Kur'An-ı Kerim, «Şiirlere ancak sapıklar uyar; 
onların her vadide taŞkın dolaştıklarını ve yapma
dıklarını yapmış gibi söylediklerini görmez misin?» 
diyordu ve: «Ancak inanıp yararlı if görenler, Al
lih'ı çok ananlar ve haksızlığa uğrayınca öclerini 
alanlar, bunların dışındadır.» ayetleriyle şiirlerin 
iyilerini himlye ediyordu. (7) 

Hz. Muhammed, «Hikmet dolu şiirler vardır.»(8) 
buyuruyordu; İslamiyeti düşmanlarına karşı şiir
lerle müdiraa eden ve bunda çok muvaffak olan 
Müslüman şiir llaada lbal Slbh hakkında: «llaa
da'ın İslim cl!visı için her şiir söyleyişinde RUhü'l
Kudüs'ün kendisine yardımı olmuştur.» diyecek 
kadar, müsbet şiire minevi itibar sağlıyordu. (9) Haa
da hm Sabit, (563-682) Arap edebiyatında Pey
pmberia tAlrl rütbesiyle kutlanmış ve bütün gö
çebe olmayan Arap şiirlerinin en büyülü bilinmişti. 

• Muallika t&irleri Ye Türkçe':r• tercümeleri 
IÇlll Şerefeddin Y altkaya tarafından çenil- Yedi 
Aakı iaimli .-. bakılmalaclır. (Mf. Vk. �k • 1.
lam Kliailderi: 2, latanbul, 1943). 

Aynı Maallika'lann kuicle olarak ö..Dik· 
leri luJdanda lii&umlu bilper, ileride kuicle bölii
miiıuLıdir. 

T Kur'in·ı Kertm, Şuari Süresi XXVI, a:retı 
Z24 • Z27. 

ı F uzüli, Türkçe DiYan mukaddimesi Ye Mu
hammed Hamtdullah, t.lamda EatAııtik. D. 1. 1. D., 
IHl, S. 40. 

• Muhammed Hamldullah, t.lamda Eat.tik 
Mableei ile IMa makaleaia ka:raaJdan. 
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İılim'ın diğer ilk şairlerinden Kiab ilmi Züheyr 
(VII. asır), Hz. Muhammed'e «Biaet Suad : Suid 
uzaklaştı.» kelimeleriyle başlayan meşhur kasidesini 
okuduğu zaman, İslim Peygamberi çok duygulanmış 
ve lriirde denilen çizgili Yemen cübbesini üzerinden 
çıkarıp Klab'ın omuzlarına örtmüştü. 

Biaet Suad kasidesi, bu sebeple, Kutde-i Bür
de adıyle tanınmış, bu isimle ebedil�mişti. 

Bu kasidenin ilk 14 beyti bir tepzziil'dü. Yani 
aşk duygularını terennüm ediyordu. Şiir, Suad isim
li sevgili için: 

«SaAd pHkl•ra pttL Kalbim timdi çok 
ibgtiD, ldd kabil etmez bir köle gibi on
lsiade.» «Suad, artık yok, ayrılık &abalu, inle
yen bir eeylAD gibi •iirmell gözlerinin mağrar 
ve mütapd bakıtlarıyle ,.ad ellere göçtü.»; 
«Önden balalmea ince belli, arkadan. göriiııütü 
tombal kalçalı idi. Boya De UZ- De de kı-y
ch.» ( 10) 
gibi beyitler sıralıyordu. Sonra yine bir sevgili tasviri 
gibi, seven ve öven beyitlerle bir deve tasviri yapıyor 
ve kasidenin üçüncü bölümünde İslim Peygamberi'· 
nin bütün suçlan bağışlayan gönül büyüklüğüne sı
ğınıyordu. 

1ıte Hz. Muhammed, Cihiliyye şiirinden, 
kuvvetli bltıralar saklayan böyle bir kasideyi iltifat
la karşılamıştı. 

Bütün bun.lara rağmen İslim'dan önceki aşın 
serbestliğini, şarap ve kadın düşkünlüğünü terk 
eden şiir, eski başıbot devirlerindeki ehemmiyetini 
hatti güzelliğini kaybetmişti. 

Hz. Muiıı•mmed'den 10nra, ilk İslim halife
leri şiirlere herhangi bir değer vermekden çekinmiş
lerdi. Esasen bu devirde İslim'ın fetihleri başlamış; 
islim iman ve ahlakı bütün rıihlan sarmış, gönüller 
sazA riha'yle dolmuştu. Kısaca, cahiliyye şiirine 
benzer terennümler için gereken çevre yoktu. 

* 
.Ancak imparatorluk devrinin getirdiği maddi 

refahla, imparatorluk idarelerine mahsus bir kalkın
ma hayatı, daha Emevller devrinin ilk zamanlann· 
dan başlayarak Mekke zenginleri arasında zevke doğ
n.ı temiyül uyiilldırmıştı. Buna müvizi olarak şiirler, 
yeniden qk'a dair şiirler söylediler. Hicretin 70. yı
lında, Mekke'de, içinde oyun oynanan ve aşk şiirleri 
okunan bir mahfil açılmıştı. ( 1 1) Önceleri böyle ha
reketleri doğru bulmayan Medine'de bile durum, 
daha ağırbaşlı şekilde, şiire, aşka ve eğlence hayatı
na yöneldi. 

Hicaz dışı bölgelerde disiplinli iıninın ilk hızlan 
geçince ve başlangıçta işi ciddi tutan Emevller dev
Jed sönmeğe yüz tutunca, aşk şiiri, hatti Emevi sara
yında yeni bir hayat buldu. Bizzat halife il .  Velid'in 
aşk ve şarap şiirleri söylediği duyuldu. 

ıo M. Nuri Cencoaman, Kaaide-i Birde tercii
mai, Terciime M. Sa:rıı 75 • 78, 90. 

ıı Brockelmann, Jıı.rahiataa Madd. Edebi1at 
blliim&, T. I. Jıı.a., 7, S. 117, 
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Bu devirde, KUI'C}1 kabilesine mensup şiir Ömer 
ta.ı Rebia (644-719), kendisine Araplar'ın en büyük 
qk fAirl dedirtecek ölçüde kuvvetli ve şöhretli aşk 
ıiirleri söylemişti.(12) Bunların mühim bir kısmı mad
di aşk ve çapkınlık şiirleriydi ve çoğu gerçekten yaşa
nan bir hayatı söylüyordu. 

Emeviler devri'nin çok sayıda şiirleri arasında 
Alatal (640-710) gibi, Cerir ( ?-733) ve Feresdak 
(640-733), gibi hayat hikayeleri dillerde dolaşan 
hiciv şairleri, zamanın sayılı şöhretlerindendi. 

Fakat sıcak, samimi, vefalı çöl aşkını şiirlerinde 
kuvvetle aksettirerek daha ebedi şöhret kazanan şiir, 
Mecaiua oldu. Cenubi Arabistan'da Beai 1mir 
kabilesinde yetiştiği söylenen Mecnun'un asıl adı 
Kaya İbn Mülenrall'dı. Hayatı ve bilhassa amca
sının kızı LeylA'ya karşı derin aşkı, tamıimiyle efsa
neleştiği için, gerçek hayatı sisler arasında kalan bu 
ateşli aşk şiiri, daha çok, ona ait olduğu söylenen 
şiirlerle ve Mecnun adı etrafında derlenen hikayeler
le ıanınmıştır. (13) 

* 
AbbA9ller l>efti'nde ise Arap edebiyatı umu-

miyetle İran zevkinin ve tarihi İran kültür ve me
deniyetinin tbiri altında gelişti ve değişti. Abbasi 
ailesinin iktidira geçmesine hizmet eden Acemler, 
kendi eski topraklannda kurulan yeni devlete ken
di eski hayatlanndan çizgiler işliyorlardı. Bu arada 
eski İran medeniyetindeki incelik; eski İran sarayın
dan miras kalan türlü zarif adetler, yeni Arap me
deniyet ve edebiyatı üzerinde tbir bırakıyordu. 

İranlılar, Araplar'ın çöl şiirlerinden hoşlanmı
yorlar; buna mukaabil eski C- &yialerl'nin ço
cuklan, şiirde aşk ve şarap coşkunluklan anyorlardı. 

Arap edebiyatı'nın Abbasiler devrindeki yeni 
çehresi ve bu edebiyatta görülen Acem UYki, birçok 
da şiirlerini Arap diliyle yazan fakat kendileri, ırk 
bakımından İranlı olan şiirlerin çoğalmasından ileri 
geliyordu. Horasanlı şiir İbaii'l-Alaaef ( ?-808), bu 
cinsi aşk ve şarap şiirlerinin ustalanndandı ve hali
fe llirine'r-Refld'in saray şiirleri arasındaydı. ( 14) 

Fakat Abbbller devrindeki yeni Arap piri 
üslübunun ve açık saçık aşk ve şarap şiirinin en bü
yük simisı, İranlı bir anneden doğan, alaycı flir 

ı z Paul Scb-n. Umar ibn Abi Rebia, lAipsic 
1893 •e lgn. Kraı.c:bkowaky, Ömer Madcl. T. L Aa., 
93, 5 . .aı. 11 $ark edeb7abncla halk Jaa:rilinin, bir .ama 
MYilmit .,k fiirleri atrüıada böyle büyük hilri:reler 
meydaaa cetirme9i, tok göriilmiif YAk'alardandar. 
hnlarm bir kuma, aydm türler elinde - Leyli 
•ü Mecnun sibi - 3arlun - sizel .,k m-..a.. 
riDe ın...a obaattar. Leyli vü Mecnun luıldaacla 
lisanda bilpar, kitabunuın F u z u l i b61imincle
dir. lurk halk eclebi:ratmcla Kerem ile Aalı. A,ık 
Garib cibi laiü:releria cloiaflan ela Leyla vü Mecn6n 
lıiki:reaiain cloi-f-• -c1ınr. 

u.ı& lbnü0l-Ahnef •• Ebu Nüvaa h. bilci •• bib
li:roirafik bilci ifia Bk. T. L Aa., k-cli maddelni. 
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EW Nilv&s (756?-813?) dı. (15) İşte böyle bir İran 
zevkiyle beslendiği içindir ki Arap edebiyatında bir 
aşk ve şarap şiiri olan gazel tara yeniden canlan
ma imkinı buldu. 

Bu devrin, Arap şiirinde devamlı akisler uyan
dırmış diğer büyük ş3irlerinden biri İbaii'l-Mu' -
tn'di. Abbisi halife ailesinden ve halife El-Ma'te
z'in oğlu İbaii'l-Mu'te• (861-908) şiire kuvvetli bir 
tahsil görerek; yüksek bir kültürle girmişti. Mühim 
bir kısmını orijinal temalar üzerinde söylediği şiir
lerinde kibar bir eda, düşünrn beyitler, samimi aşk 
ve şarap duygulan vardı. �iirleri side ve temiz bir 
Arapça ile terennüm edilmişti. 

Abbasiler devri Arap şiirinin diğer mühim si
ması, Küfeli, asi ve serseri şiir Müt-ebbi'dir. Coş
kun Araplık duygulanyle ; felsefesi olan şiirleriyle ve 
birçoğunu yaşayabilmek için yazdığı medhiye'leny
le Mütenebbl Arap dünyasında büyük ve devamlı 
bir tesir ve sevgi uyandırmıştır. 

Aynı devrin bir başka mühim hadisesi de edebi
yatta yeni bir dini şiir çığın açılmasıdır. Bunun sebe
bi İslamiyete eski inanışlardan gelmiş İran, İrak v. 
b. çevrelerinde İslam iminına yabancı fikirlerin be
lirmesi hatta gelipnesidir. Gericilere karşı, İslimi-

' yeti şiirle koruyanla{ arasında şiirlerini dini duygu
larla, fikir ve felsefeyle işleyen kudretli şair Ebti'l
AJ& Maarrl (973-1057) ile ondan evvel aynı yolda 

söylenmiş dini-felsefi şiirleriyle meşhur Ebü'l-Ad
lııiye'nin (748-828 ?) mühim hizmetleri olmuştur. 

Bunlardan Ebti'l-AIA'nın Ridletü'l-Gufrıua 
adlı mensur eseri, öteki alemde yapılan bayili bir 
seyahatin hikayesi olarak Floransalı şiir Daate 
Allgbleri'nin (1265-1321) Dlvina Commedla adlı, 
dünyaca tanınmış eserine ilham kaynağı olduğu an
laşılmıştır. (16) 

AbbAsller Devri'nde Arap nesri de büyük ge
lişme göstermiş, bizı slhalarda milletlerarası şöhret 
kazanan eserler vermiştir. Arap nesri, önce Cvml 
günleri camilerde okunan laatbe'lerle ve bir lııid
bet Mnatl'ıyle gelişmiş, yine cAmilerde verilen Yll• 
u'larla dini bir nesir olarak inkişaf sağlamıştır. 

talimi ilim ve edebiyat eserlerinde, tefsirlerde, 
siyer ve megaazl kitaplannda Arap nesrinin zaman 
zaman büyük teUmülü görülmüştür. 

Halk topluluklanna dini hikayeler anlatan Ktıs
sls adlı biUyecilerin gördüğü rağbetten K...._. 
E11h17A'lar dotmuş ve XI. asır başlannda Kldl 
gibi, S.'Jebl gibi Alimler elinde, bu eserler dini hiki
ye edebiyitı'nm güzel örnekleri biline gelmiştir. 

Bu arada dindıtı rnevzUlarda hikayeler ya
zılmış, Hind ve Pehlevi edebiyatından tercüme yo
luyle yazılan bu biUyeler, zamanla Arap edebiyi
u'nın en tanınmıt eserlerinden olmuştur. 

Bunlar arasında evvelce Pehlevi diline çevrilmiş 

bulunan P-çete•tra adlı Hind masallan'nın Arap 

11 A1amec1 Atet. Ehü'l-Ali Maarri, T. L Aa., 
C. 4, S. TZ. 
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edibi İbali'l-Makaf& (723 ?-759?) ıaı-afından yapı
lan tercümesi mühimdir. Aslı, İranlı olmasına rağ
men Arapçayı çok güzel kullanan bu büyük edib, 
yaptıfı tercümeye Kelile .e Dimne başlığını seç
miştir. Eser, bu isimle hem Doğu hem Batı edebiya
tında tanınmıştır. ( 17) 

Nesirle Arap hikayesinin diğer çok tanınmış 
bir eseri de Bla.bir Gece hikayeleridir. Bu hikaye
lerin aslı Hedr Efd- adlı bir İran hikayesidir. 
(Hezar Efsane, Fariside bin hikaye dt'mektir.) Bu hi
kayeler hicretin ikinci asrı sonlarından başlayarak 
Arapça'ya çevrilmiş ve Arap edebiyatında Elf-Leyle 
"'1-Leyle (Binbir Gece) adıyle ebedileşmiştir. ( 18) 
Gemici Sindbad'ın Seyahatleri, Ali Baba ve Kırk 
Haramiler, Alaeddin'in Sihirli Lambası, Hoca Hasan 
gibi hikiyeleri dünyaca tanınmış bu masalların yal
nız lran kaynaklı olmadığı ; mühim bir kısmının 
Hind-lran masalları halinde teşekkül ettiği sanılmak
tadır. Binbir Gece hikayeleri, hiç şüphesiz Arap ha
ylli tarafından zenginleştirilmiştir. Hikayelerin Halife 
Har6ae'r-Refld zamanında ve Bağdad çevresinde 
merkezlqmesi de yine Arap hayatının ve Arap mu
hayyilesinin Blab!r Gece'deki akislerindendir. 

!timlerin gelişmesi, tefekkürün yükselmesi ve 
başka kültürlerle devamlı temaslar sonunda Arap 
Edebiyatı büyük olgunluğa ulaşmıştır. Dil, vezin, 
nazım şekilleri ve tekniği, türlü edebiyat nevileri 
bakımından zengin, olgun ve klasik bir t.'<iebiyat ol
muttur. Bilhassa Arap dili musıkisinden doğan Aruz 
-', bütün İslimi edebiyatların ortak vezni ola
bilecek, sistemli bir vezin kıvamına emıiştir. Gerek 
pirde gerek nesirle yazılan edebiyat nevilerinde kıy
metli eserler verilmiştir. 

Gittikçe gelişen ilimlerle ; zengin ve çok tecrü
beli bir umumi kültürle birleştirilerek yazılan yeni 
Arap Edebiyatı eserleri, hiç şüphesiz cahiliyye devri 
edebiyitıyle ölçülemeyecek derecede üstün bir kül
tür ve sanat seviyesindedir. Fakat bilhassa yeni Arap 
tiirinde eski çöl şiirinin o saf ve orijinal güzelliği ar
tık çok uzak hatıradır. 

l r a a  
Eclebiy&tı 

* 

lran'da İslamiyetten önce eski 
lran medeniyetine müvazi bir 
edebiyat mevcuttu. Bu edebiyat 
eski bir medeni kültüre, lran 

tlıihinin blzan parlak blzan tilihsiz, türlü mace
risına; geleneklere, uzak ve yakın komşu kavimlerle 
yapılan dil, kültür, iman allf-verişlerinden doğma 
bir din ve mitoloji kültürüne dayanıyordu. 

lrao'da çok eskiden beri kullanılan diller arasın
da bilbaaa Kadim F� Orta Fan.I denilen bel
litı.pı iki edebi lisan devresi vardı. lran'da Mec6-

ır T.ı.illt itia Mı. Brockelmann. K.lile " 
..._, T. l Aa. c1a ıı, s. sız. 

11 J. Oeatrup • O. B. Macdonald. Biahir 
C.... T. l Aa., O, S. 111 • UI. 
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ellik (Mazdeisme) dininin kurucusu bilinen Zer
diift (M. Ö. VII. asır), bu dinin mukaddes kitabı 
AYeSta'yı daha eski bir dil'le yazmıştı. 

Sonra bu kitabın Pehlevi adlı Orta Firfsl ile 
zead'i yani tefsiri yapılmış, kitaba Zend-Aveılta 
denmişti. 

Akamenid devri kitabderinde (M. Ö. iV. -
VI. asır) Kadim Farisi kullanılmıştı. İskender iHila
sında eski İran eserleri yok olmuş, ancak bir kı�mı
nııı Yunancaya tercümeleri kalmıştı. 

Daha yeni olarak Sadniler Devri'nde (M. 
226-642) İran'da geniş kültür ve sanat hamleleri gö
rüldü. Sasani hükümdarlarının, alimleri ve sanat
karları teşvik eden davranı�ları oldu. Kelile ve Dim
ae gibi, tanınmış Sanskıritçe eserler, daha mühim 
olarak, eski Yunan kültür ve tefekkür eserleri Orta 
Farisl'ye çevrildi. En mühim hareket, hükt:mdar 
ı. ŞApur tarafından kurulan Cüadippur şehrin
de oluyordu. Şapür, buraya Yunan esirlerini toplamış ; 
bir tercüme mektebi kurarak Yunanca eserlerin 
Farisi'ye naklini sağlamıştı. 

Halife Ömer zamanında Müslümanlara ken
diliğinden teslim olan bu şehirde fazla yıkım olmadı. 
Hatta burada kurulan ub mektebi Abbasiler dev
rine kadar yaşadı. 

O kadar ki İslam istilası, İran'da eski Mecüsi 
imanına ait her hatırayı yıktığı ve Pehlevi eserlerini 
yaktığı zaman, bu çevrede kökleşen Ywuuı kültürü 
pek fazla sarsılmadı. İslim kültürünün Yunan kül
türüyle anlaşmasında Cüadi9apur mühim bir rol 
oynadı. 

lran'da her yerden daha şiddetli olan Arap is
tillsıyle, İran Medeniyeti, kısa zamanda çö�müş ; bir 
anda, bütün inanışlar, adetler ve hatıralar susmuştu. 
Orta lraa diliyle yazılı eserler de gizler.miş ve za-
manla kaybolmuştu. 

· 

lranlılar, İslam dinine inanıp onu benillll!eyin
ce kendi dilleriyle de bir iş görmez oldular. Kur'
dili Arapça'yı sevgiyle öğrendiler. Yeni bir din ka
bUl etmiş her milletin hayatında görülen, taassubu 
andırır duygularla İslam'a sarıldılar. Arap dili lran'
da ikinci bir ._ cUll itibarı kazandı. 

Şüphesiz bu ölçüde benimsenen bir lisan sadece 
bir din ve devlet dili olup da kalamazdı. Arapça'nın 
lran'da Wm dili'nden başka febıefe dili hatta ede
biyat dili olması gecikmedi . 

O kadar ki türlü tariht, kültürel ve medeni sebep
lerle Fars dili tekrar kendine döndüğü zaman, ge
çen asırlar içinde, bu dil, Arapça'dan aldığı .

. 
çok sa

yıda kelimelerle birleşerek Yeni Farsça denılıen, es
kisinden çok farklı ; gerek söz gerek ses bakımından 
çok. zengin ve güzel, yeni bir kültür, bilhaaaa edebi
yat lidm oldu. 

* 
lran'ın çok eski bir tlrlhi, asırlarca türlü zevk:. 

ICl'Vet ve saltanata merkez olmuş ..-y'ı vardı. 
Bu saray, e&lnevi � mecUR'nin kurulduğu 



ın 

çevreydi. Anadolu'daki Dioui&OIİ ayinlerinde ol
duğu gibi bu çevrenin de şarap içmeği ibadet sayan 
törenleri olmuştu. Aşk ve şarap coşkunluklarınm 
ilahlardan kalma, mukaddes adet olduğu inancı bu 
iklimin yabancısı değildi. ..<\sırlarca Iran sarayı et
rafında ve bir kırmızı renk saltanatıyle çiçekli, ba
har bahçeleriyle süslü İran şehirlerinde, yüksek bir 
medeni hayat akıp gitmişti. Eski Iran Edebiyatı ve 
musıkisi bu hayatı terennüm etmişlerdi. Bütün bun
ların ; böyle bir musıki ve edebiyatın ve bu aşk ve 
şarap hayatının; gerek halk gerek aydınlar arasında ;  
şiddetli islim istilasına rağmen; yaşayan hatıraları 
vardı. Bu hatıralar olmasa, büsbütün silinmiş olsa 
bile, değişik lran iklimi, zamanla, onları diriltmek 
kudretindeydi. 

Nitekim lran'ın yol uğrağı olmayan köşelerin
de ve eski geleneklerden sıyrılamayan bir kısım halk 
arasında böyle bir lran ruhu, yaşamak imkanı bul
du; istilanın şiddeti geçince de canlanmaya başladı. 
Bu ruh, edebiyata aksetti. Yeni Iran Edebiyatı, İsla
mi Arap Edebiyatı'ndan büyük farklarla ayrılan 
milli, bilhassa mahalli renk almaya başladı. 

Bu inkılap, esaslarda, lslamiyetten ayrı değildi. 
Bir dini kabul eden başka başka milletlerin o dine 
kendi milli renklerini işlemesi, bu sefer Iran müslü
manlığında görülüyordu. Kısaca bu bir ayrı müs
lümanlık değildi ;  aynı müslümanlıkta lr- üslubu'
nun belirmesiydi. Mesela dil bakımından Kur'an 
lisıinı'nın tesiri ve hakimiyeti devam etmekteydi. 
Fakat lranlılar, İslam'ın dini terimlerinde bile ken
di dillerine uymaktan uzak kalmıyorlardı. Arapça 
aslı salat olan ibadete, Iran, nemaz diyordu.Arap
çası -vm olan ibadetin Farsça adı rize'ydi. Namaz 
kılmak için yapılan vücut temizliğine Araplar vuzu', 
İranlılar ib-dest (el suyu) diyorlardı. lslam'ı in
sanlığa getiren Hz. Muhammed bile Arap dünya
sında Allah'ın resUl'ü, yani Hak elçisi'ydi. Fıirisi'
de İslam'ın nebi'sine yine milli lisanla peyimber 
yahut peygamber denildi ; kullara Tanrı'dan «ha
ber getiren» manasındaydı. 

Şüphesiz zamanla kayıtlı bu dcği�me, bu ka
darcık değildi. Yayla halkı, Müslümanlığa Arap 
olarak değil, Acem olarak inanmanın yollarına gir
mişti. 

Fakat Iranlılar, dirilen ruhlarını Arap medeni
yetine de aşıladılar. Onlara kendi eski mcdeniy<t
lerinden türlü miraslar verdiler. Bu arada daha Ab
basiler devrinde yeniden ve Yeni Firi•i ile eser ver
meğe başlayan İ•limi ı� Edebiyatı, zıımanla 
İslami Arap . Edebiyatı'ndan mühim farklarla ayrıl
dı ve yine zamanla kendi fikri ve estetik çizgilerini 
Arap Edebiyatı'na da işleyerek, bu edebiyatı kendi 
tesirinde bıraktı. Mesela Arap şairlerine yeniden ap 
ve prap şiirleri SÖyletti. 

Şiirde İranlılar, şekil bakımından Arap Edebi
yatının ka•ide'sini kullandılar. Fakat kasidenin iç 
alemi lran'da çok değişti. Acemler bu şiire kendi 
coğrafyalarının; yazı, kışı, baharı, sonbahan, karlı 
dağlan ve gül bahçeleri olan tabiatinden tasvirler 
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işlediler; çöl tabiatinden çok başka bir ccğrafya kar
şısında duyan, düşünen insan'ın ruh çizgileıfoi kat
tılar. 

Bir aşk ve şarap şiiri olan gazel tarzını diriltti
ler. Çok güzel gazellerle bu tarza bir ölmezlik verdi
ler. Bundan başka rübal ve me•DeYI gibi, kendi 
zevklerine daha uygun, hatta kendi zevklerinden 
doğmuş şekiller kullanarak, bunları kendi kafiytle
riyle seslendirerek ortak lslam edebiyatına yeni !es
ler, yeni şekiller kattılar. Destanlar, manzum- hikiye
ler, küçük tefekkür şiirleri yazdılar. Şiire genişlik ve 
zenginlik verdiler. Düşünceye, İslam Felsefesi'nin da
ha çok Yeni Farisi ile yazan şAir, mutefekkir ve pan
teistleri elinde, bir serbestlik getirdiler. İster Arap IC
killeriyle ister Acem şekilleriyle olsun, bütün eser
lerinde, herşeyden çok kendi Acem dünyil&J'1nın 
duygu ve düşünce ufkunu söylediler. 

İslami Iran Edebiyatının şiirde kullandığı vezin 
aruz'du. Fakat aruz vezni de, zamanla, Arap aı-4-
zu'ndan büyük farklarla ayrıldı. Iran şairlerinin elinde 
Acem arizu denilebilecek, yeni bir vezin oldu, Ye
ni vezinde Iran dili'nin, eski Iran şiirinin bilhassa 
ritmik bir nazım olan pehlevi nazmının yerli ve kuv
vetli tesiri vardı. 

* 

Iran edebiyatı uzun müddet Dün dili olarak 
Arapça'yı kullanmağa devam etti. Tefsir, fıkıh, ti
rih ve benzeri ilim kitaplarının çoğu Arapça'yla ya
zıldı. Bunun sebebi, İslam'ın ilk asırlarında Arap
ça'nın zengin bir Wm dili olarak kuruluşu ve illin 
terimlerinin Arapça oluşuydu. Yeni Flriai, ilim dili 

Büyük. mesnevi ıliri Nizlmt 
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olmaya Siminller devrinde Arapça eserlerin tercü· 
mcsiyle başladı, fakat bu oluş uzun sürdü. İlim eser
leri Farsça da olsa, Arapça terimlerle yazıldı. Si
miniler devrinde birçok İranlı ilimler eserlerini Arap 
diliyle yazdılar. 

Kendisinden önce Yeni Flrisi ile şiir söyleyenler 
bulunmakla beraber, Saminiler devrinde yetişen 
Semcrkandlı RUcl.lil 
(940-977-81 ?), hemetı 
hemen İslami lran 
Edebiyatı'mn kurucu
su sayılır: Bunun se
bebi Rıideki'nin, bü· 
tün kurucu sanatkar· 
lar gibi, çok sayıda 
eser vermesi ve eser· 
lerinin kendinden ön
cekilere nisbetle çok 
güzel olmasıdır. 

Bilhassa gazelle
riyle se\>ilen ROdekl 
Yeni Farisl'nin a.nızla 
kaynaşmasında mü
him vıuife görmüştür. 
Rıideki sesinin güzel
liği, çenk çalışı, şiirle
rini sazla birlikte te
rennüm edişi ile de 
Farisi şiirin, gerek iç
ten gerek dıştan güzel 
sesli bir şiir olarak ku
ruluşunda mühim va· 
zife görmüştür. 
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kim oldukları asırlarda sarayları, ünivenite ölçüsün· 
de medreseleri, kütüphaneleri ve hummllı kültür, 
sanat çalışmalarıyle Şark-İslam Medeniyeti'ne par
lak bir devir yaşattıkları milıimdur. 

Selçuk Dcvleti'nin büyük veziri Nldmü'l-Miilk 
( 1018-1092) bizzat yazdığı, Farsça Siyuetnime 
adlı eserle, ne ölçüde ileri bir kültür seviyesinde 

olduğunu gösteriyor
du. Sel�k hükümdı\
n, Alparslaa'ın oğlu, 
Sakan Mellk.-Ja ve 
onun oğlu Saltan 
Seacer, ilimlere, şa
irlere derin saygı gös
teriyor; ilim ve sanat 
hayatını ehemmiye� 
teşvik ve himiye edi
yorlardı. 

Yine Saminller 
devri şiirlerinden ve 
hala Zerdüştlliğe bağlı 
Daldld'nin nisbeten 
kuru bir lisanla bin 
beytini yazdığı lna 
Şebdmesl, Gazueli
ler devrinin büyük '1· 
iri Flrdev.1 tarafın-

lra:ı C.Zel ,&iri Hafız $irazi 

Matematik alimi 
ve rüballer şiiri Ömer 
Bayy im ;  kasidele
rinde Selçuk hüküm
darlarının büyüklüğü· 
nü terenn� eden kla
sik kaside 'şairi &ve
ri; diğer kaside üstadı 
JUk .. nt, Nişiburlu 
sôfi şair Feridü'd-dln 
Attir; beş büyük mes
nevisiyle klasik Şark 
romanının kuruc usu 
sayılan; müşterek İs
lim edebiyatının asır· 
larca üstad bilip izin
de yürüdüğü; Ham
- şiiri, Genceli Ni· 
simi ve daha çok 
sayıda büyük İran şi
irleri, umıimiyetle Sel· 
çuklular, Selçuk Ata· 
bekleri ve Harzemşah-

(Alman ressamı A naelm Feıurbach'm tablon) 

dan ustalıkla bütünlenince İran Edebiyatı ilk büyük 
ve klasik şaheserini kazanİnışur. 

Firdevsi, 30 yılda tamamladığı bu büyük ese
rinde yalnız lran milletinin destanını yazmakla 
yetinmemiş, eserine, diğer yakın ve orta Doğu 
milletlerinin efsinelerini, aşk ve kahramanlık ma
sallarını, destanlarını işleyerek onu zengin bir tarih 
ve mitoloji kültürüyle süslemişti. Bu eserin İran Ede
biyatı üzerinde gerek dil, geıek s<>vleyiş bakıinın· 
dan büyük t�iri. oldu. Şehname'deki zengİJı kültür
den, çeşitli me�laıdan, edebiyat, şiddetle fayda
landı. Aynı Jran destanı, İslimi Türk Edebiyatı üze
rinde de, daha ilk anlardan başlayarak, ge�ş t�ir 
uyandırdı. Vezniyle, şekliyle, umömi kültürüyle 
Türk Edebiyatı'nın klı\sik örneklerinden oldu. 

Fakat lran Edebiyltı, altın devrini Sclçuklulaı 
zamlnında yaşadı. Selçuk Türkleri'nin lran'a hA· 

lar devrinde bu Türk 
devletlerinin hükümdar ve emirlerinin himayesinde 
yetişmiş ; onların saraylarında itibar görmüşlerdir. 

Anadolu Selçukluları devrinde Horasan'dan 
gelerek, Konya'da bir şiir, sanat ve tasavvuf medeni
yeti kuran Mevlini CeWedclha-i Rami de eserle
rini Fars diliyle vererek bu edebiyatta büyük mer· 
hale olmuştur. 

Klı\sik İran edebiyatının dünyi çapındaki son 
üstidları ise Şiraz şehrinde yetişen Udi ile IUfu'. 
dır. 

Mevlini CeWecldln-1 RGml'nin asırdaşı olan 
Sa'di (XIII. asır) Gülistan ve Bastan adlı hakimine 
eserleriyle, bilhassa Türk Edebiyatı üzerinde tbirli 
olmuştur. Şeyh Sa'cll'nin şuurlu bir insanlık anlayı
şı, bir halk sevgisi vardır. Bir medeni cesaret seviyesi 
almış bu görüşlerini şiir, zamanının hükümdarları
na da söylemiş, N..thatü'l-Miiliik adlı eserini bu 



134 TORK EDEBIY An TARIHt 

maksatla yazmıştıt. «Cemiyet halinde yaşamanın 
hedefi, halkın saadetidir; hükümdarlarla onlann 
saadeti değildir. Çünkü koyunlar çoban için değil, 
çoban koyunlar içindir.» tarzındaki sözleri, böyle 
görüşlerini gösterir. 

İran halk topluluklanna kadar her nihu tatmirl eden 
şiirleriyle lran'da en popüler şiir cdur. Şiirlerini gayb 
alemi'nin diliyle söylediği düşünülen IUfız'ın Di
vanı, tasavvufi araştırmalara da mevzii olmakla 
beraber, bu şiiri, Şark'ın en büyük rilMl'lerindcn 
biri diye karşılamak doğrudur. 

Sa'di'nin, bilhassa Gülsitım ve Bbtım adlı 
eserleri Türkçe'ye defalarca çevrilmiş ve mekteplerde 
ders kitabı olarak okutulmuştur. 

Türk edebiyatında aynı ölçüde akisler uyandı
ran IUfız Şlrizi ise bir xıv. asır şiiridir. İran 
edebiyatının eşsiz sazel piri Hafız, bir bakıma 
bütün lran edebiyatının en büyük şiiri sayılır. He
men her şiirinde sihirli bir söz ve ses anlaşmasından, 
doğan derin mlisıki vardır. Şark'ın en aydınlanndan 

İşte bütün bu sayılan ve sayılamayan üatadla
n, manziim ve mensur cıerleri ve tesirleriyle, gerek 
Arap Edebiyatı gerek klAsik İran edebiyat sanatı, 
yalnız kendileri için değil, bizim Türk edebiyltımız 
için de klasik örnek olmuştur. Üstün bir klAsik --* 
terblyesi'yle, İslami Türk Edebiyau'nın yalnız ilk 
simalan değil, bu edebiyatın çok yüksek devirlerin
deki en büyük şiirleri de eski Arap ve İran üstadla
nna devamlı saygı ve bağlılık göstermişlerdir. 

""� ..a.ı'� , Ju .:ı �_,; · ·�,,aı..u -�T . .  .' .:· 
• • • '.r• ..,._ • .. ,_. - .:.s...-• .LJ 1 t �� • � ) ;.,ı • ' 4t/!ı:.JJl.."":"'K ' ... "' ,, 

.:J:.--1'ıilj.ıt '�J'. iJ..J..1 •.i>cl't; -�i· ·.;\�; 
�-.,,, .�.u.1.,ı JuJJ.. ..:1::1,ı.�i ..... ü..\, s.J-.L..S...:tT..,..� · 
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lelimi Türk Yaz.ıaı Örnekleri 

Oatte : Neaib yazı ile HacG.'ler. O.ıha altta: Türk. matbaa harf
leriyle dizilmit bir edebiyat tarihi paragrafı : (Fuad Köprülü'nün 
Türk Edebiyabnda Dk MutaaaYTıflan"ndan birkaç aatır) . Altta 

Ta'lik yasa ile bir beyit. 
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Türklerin elinde büyük Allat derecesine yübel- J'UU 
Karahiairi'm bir beamele·ai. 

İ s l a m i  T ü r k Y a z ı s ı  

İsllmiyeti kabül eden milletlerin, İslim me
deniyeti gibi müşterek bir de yazdan olmUftur. 
İllim'ın mukaddes kitabı K11r'la-ı Kerim, umu
miyetle Arap yazısı denilen bu yazıyle yazıldığı için 
aynı yazı müslüman milletler arasında mukaddes 
aayılmqtır; ortak bir din, kültür ve sanat yazısı ol
mUftur. 

Araplardan başka lsIAm'ın belli başlı milletleri, 
!ranlılar, Türkler, Hindliler; Afganlılar, şim1li Af
rika ve Mrika'nın Atlantik slhili milletleri, Sıiriye 
kavimleri, Malezyalılar v. b. bu yazıyı kullanmış
lardır. Aynı yazının İsllm Medeniyeti ve tsIAm 
kültürüyle yakın tcnıaslan olan, başka dinde kavim
ler ve milletler tarafından kullanddığı da olm\lftur: 
lran'da yalnız Müslümanlar değil, Zerdüşt dini si� 
likleri de Arap alfebesini kabul etmiflcrdir. (1) 

Arap yazısı SUriye ve Fılistin'de SüryAnt ve 
Yunan )'&ZllıJll; lran'da Pehlevi yazısını, Mısır'da 
Kıbd yazısını matıııp etmiş; zamanla Çin'den Af'rib'
ya kadar uzandığı olmuştur. SUriye'den hicret eden-

1 W. Barthold. l.lam � Tiribi. Jt.a. 
llua. 110. s. -. 

ler vAsıtasıyle şimil ve cenup Amerib'da bu ya· 
zıyı kullananlar görülmüştür. 

Arap yazısı Ortaasya içerilerine de girerek 
Türkler'in Sotdlalar'dan alıp kullandıkları U.,.ar 
yazısını da uzun bir mücadeleden sonra yenmiştir. 
Türkler'in Arap yazısı yanında Uygur yazısını kul· 
lanmaya devim etmeleri Türk-Moğol devletleri za· 
minında, Moğollar'ın Uygur yazısını öğrenip kul
lanmaları sebcbiyledir. 

Buna mukaabil Horasan, lran, Afganistan, Aur
bcycan, .Irak, SUriye, Mısır, Anadolu ve Balkanlar 
coğrafyasına inerek buralarda devlet kuran Türk
ler daha X. • XI. a•urlarda Gazneliler ve Selçuklular' -
dan başlayarak Arap yazısını öğrenmiş, benimsemiş 
ve kullanmışlardır. 

Böylelikle Uygur yazısıyle de blzı eserler ver
miş olmakla beraber İsllml Türk Edebiyitı'nın hemen 
bütün eserleri 10 asır gibi uzun bir zaman boyıınca 
Arap yazmyle yazılmıştır. 

Ancak Türkler bir taraftan x .... ·- .,..... di
ye mukaddes bildikleri, diğer taraftan, çok kıymet 
vcrdiklcri ilimleri öğreten bu yazıyı diğer müslü
man milletlerden daha üstün bir sevgiyle kullanmış
lardır. 
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O kadar ki Arap yazısı Türkler'in elinde sidece 
sözü kağıda geçiren bir teldl, hatta okuyup öğren
meyi sağlayan kıymetli bir vasıua olarak kalmamış
tır: İslam dünyasında daha önce de bu yazının gü
zelleşmesi, süslü bir yazı haline konması için bazı 
çalışmalar olmuştur. Fakat Arap yazısı bilhassa Türk
ler'in elinde hatt sanatı denilen bir güzel sanat 
mahiyeti kazanmış ; inanmış Türk hattatları (Türk 
yazı sanatkarları) bu yazıyı resim sanatı'nın çok 
zengin bir şubesi halinde işleyerek onun her har
fine bir sanat çizgisi. vermişlerdir. Arap yazısı 
Türk hattatları elinde dünyanın en güzel el yazısı 
olmuş; Türkler bu güzel yazıyı sadece sahifelerde 
ve kitaplarda bırakmamışlar; birer mimari P,heseri 
halinde yükselttikleri camilerinin iç duvarlarını, 
kubbelerini (bu yazıya, desen ve süsleme sanatının 
hem çok ince, zarif, hem çok muhteşem çizgilerini 
vererek) onunla süslemişlerdir. 

o kadar ki başka dinlerin mabedlerinde görü
len heykellerin, kabartmalarm, resimlerin, moza
yiklerin yerini, Türk camilerinde Türk süslemeleriy
le birlikte bu yazılardan yaratılmış, hem hendesi, 
hem estetik değerdeki levba'lar almıştır. 

'Bu hadise, hiç şüphesiz, Türkler'in İslami inanış
larını şiirlere, sazlara, sema'lara ve mimari abidele
rini yükselten taşlara, kubbe ve minarelere söylettik
leri gibi, yazılara da söyletmek şevklerinden doğ
muştur. Nitekim bu yazılardaki muhteşem ve ma
nevi güzellik o ölçüye varmıştır ki ulu camilerde 
böyle bir sanatla işlenmiş bir Allah yazısını görenler 
ve anlayanlar, gerçekten ilahi bir tecelli ile karşılaş
manın heyecanını duyabilirler. 

Böylelikle Arap yazısı, Türkler'in elinde, milli. 
zevkin işlediği, inceltip güzelleştirdiği, değitik bir 
yazı çehresi almış ; bu bakımdan, bilhassa Anadolu 
ve Balkanlar Türkiyesi'nde ve Osmanlı devrinde 
çok yükselen bu yazıya İslimi Türk yazısı demek 
daha doğru olmuştur. O kadar ki İslam dünyasın
da yaygın bir kanaat halinde söylenen "Kur'an-• 
Kerim Mekke'de nazil oldu, Mısır'da okundu, 
İstanbul'da yazıldı." cümlesinin, bu bakımdan, 
derin manası vardır. 

İlim aleminde Arap Yazısı diye tanınmış ve 
İslamiyeti kabul eden milletlere Araplar'dan geçmiş 
olmakla beraber bu yazının başlangıcı Araplar'da 
değildir. Araplar bu yazıyı kültür bakımından Ara
milcşmiş bir Arap kavmi olan Nebad'lerden almış
lardır. Umumiyetle Lut gölü çevresinde yaşayan 
Nebati'lerin, yazı hayatına Hicaz Arapları'ndan 
çok önce başladıkları bilinir. En eskileri El-Hicri'
da bulunan Nabati (M. S. 267) kitabeleriyle en es
khi Zebed'de bulunan (M. S. 512) Arap kitabeleri 
arasında yapılan karşılaştırmalar, Arap yazısının 
Nabad yazısından alındığını göstermektedir. Şu 
şartla ki Sini yarımadasında yapılan kazılara gö
re, Arap ve Nabati yazıları tarihinde Arap, belki de 
Nabati yazısına örnek olmuş, Sin& yazısı denebile
cek bir yazı devri daha vardır. 

TORK EDEBiYATI TARiHi 

Ancak Nabad yazısı da Siiryinl-A.riml ya
zısından alınmadır ve bu silsile lbriDI yoluyle Fe
nike yazısına dayanmaktadır. Böylelikle Arap ya
zısının da başlangıcı, Yunan ve Lltin yazılarında 
olduğu gibi, Fenike yazısına uzanıyor demektir. Esa
sen Arap alfebesi, ilk iki harfinin isimleriyle Elf-Bl : 
Alif-bi (Elif-bil) diye acllanır. Bu alfabedeki ilk harfin 
Fenikeliler'de Alaf, Aleph; Süryini'de ElAl, İbra
ni'de Alif ve Yunanca'da Alfa: Alpha oluşu bu bu
susda yeter fikir verebilir. 

Fenike dilinde öküz manasına gelen ve bir öküz 
başı şeklinde çizilen Aleph, Mısır biyeroglifinin ilk 
şekli olan öküz başı resminden alınmıştır. Yine Feni
ke dilinde ev manasına gelen betlı sözü, evi andırır 
bir çizgiyle bu alfabenin ikinci harfidir. Asıl şekli 
hiyeroglif'le başlayan bu harf de Yunan alfabesinde 
Beta adını almıştır. 

Beth - Beta harfinin Arap yazısındaki ismi de 
bA'dır. (2) 

Bu harnerin zamanla, milletlerin zevkine ve ka
lem tutuşuna göre başka başka şekillerde yazılması 
tabiidir. Nitekim başlangıçta bir öküz başı iken, 

2 Gök · Türk - Orhun yuıundaki eb · be har· 
f'min de eski Türlder'ia eb - ev dedikleri çadır biçi· 
minde olutana burada ehemmiyetle habrlamak .... 
reiar. 

Aynca: Fenike dilinde n m&Diuna selen 
beth kelim .. iyle Arapça'daki .. beyt: ev"' araa1ndaki 
beaserlik de ayııı temeli habrlatır, 



1'0RK EDEBIY ATI TARiHi 

1011radan bu başın çizgiye vurulmasıyle meydana 
gelen AUf harfi, Arimi yazısında dar açılı bir üçgen 'i 
andınr ki açı'yı üçgen yapan tarafın çizgileri dışan- , 
ya uzamış 1ekildedir. Aynı harf, Nabati yazısında 
ucu çengel gibi kıvnk ve yuvarlak bir şekle girmiş, 
nihiyet, Arap yazısında düz bir çizgi olmuştur. Bu 
harfin Yunan ve Latin alfabelerindeki şekillenme
leri bugünkü A harfine doğrudur. 

Fenike alfabesindeki harflerin adları, maniları 
gerek Arap gerek Latin alfabesine doğru aldıkları 
1ekiller, bir bir incelenirse daha birçok benzerlikler 
görülür. Bugün hali bu yazılarda birbirine benze
yen 1ekiller vardır. Eaas ayrılık, Arap alfabesinin sağ
dan sola ve Lltin alfabesinin soldan sağa yazılışından 
dopnuştur, denebilir. 

Harfler ve Arap elifbisı'nda, yalnız Arap 
alfabesi olarak 29 harf vardır. 

Okunuşları Bunlar ıırasıyle : • .:. , � • � • ı 
• .ı. • ,,;.  • ..,, • ..; · �  a j  ' J  d ' �  · t  · r · �  

• lS • " . ... . , ' �
·

' (' ' J ' .!) ' J ' ...i ' t ' t ' .ı.. 

b & � A A l 
llu:ı.r sin& J'•ııib Tımaıı ı.8.tin Ar'•P 

C'"] r=ı 49 � B ....._, . 

Alf •• Betlı : Alfa • Beta = Elif - Ba harflerinin 
Mıaar, Sini, Fenike, Eski Yunan, Litin ve Arap 

Alfabeaindeki ,.killeri. 
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harfleridir ve yine sırasıyle şu seslerle okunurlar: 
Elif, bi, ti, si, cim, ha, hı, clal, zel, ri, zay, •in, 
tha, -c1, clacl, ti, zi, ayıı, gayn, fi, kaf, kif, lim, 
mim, 01111, vav, ha, (lamclif:) 1i, yi. 

Aynı harflerin Türkçe'deki adlan da şöyledir: 
Elif, be, te, se, cim, ba, hı, clal, zel, re, ze, 

sin, ııa, ucl, clad, ta, zı, ayın, gayıa, fe, kaf, kel. 
1im, mim, 01111, vav, he, (limelif:) 1i, ye. 

Firisi ve Türkçe'de bu harflere p, ç, j harfleri 
katılmış aynca kli-ı firisl denilen ve ince g sesi 
veren bir harfle, kli-ı aiiai denilen ve genizden söy· 
lenen N sesinde bir harf ilave edilmiştir. Bunların 
eski Türk. yazısındaki yazılışları, sırasıyle ":' , � , j 
d ve !I 1eklinde, okunuşları da: pe, çim, je, gef 
ve aef sesleriyledir. Böylelikle Arap alfabesine Firisi'· 
de P-";'• ç-� J-j, ı·Ş gibi dört harf. Türkçe'de 
ise bunlara bir ai-!l harfi ilavesiyle bet harf katıl· 
mıştır. Aynca yine Türkçe'de &' harfinin J 1 eyer 
ve .t::J.r : gelmeye kelimelerinde olduğu gibi y 

sesiyle okunduğu da olur. Hatta eskiden aynı harfi 
� f r: güğercla, güvercin kelimesinde görül· 
düğü gibi v sesiyle değiştirmek de mümkündü. 

* 

Arap yazısı, sağdan sola doğru ve harfleri birbiri
ne bitiştirilerek yazılır. Bu bitiştirme dolayısıyle harf· 
!erin kelime başındaki, ortasındaki ve sonundaki fe• 
killeri arasında bazı farklar olmuştur. Bunlardan 
j , j , j , ) , .) c J , ı harfleri, kendilerinden sonra 
gelen harflerle biti�ezler. Bu sebeple onlann biri 
serbest, diğeri kendinden önce gelen harflerle biti
şen iki şekli vardır. Ancak bu iki şekil arasındaki fark 
harflerin başına ilive edilen küçük bir bitiştirici çiz
giden ibarettir. 

Geri kalan harflerin herbirinin başda, ortada 
ve sonda yazılışları birbirinden biraz farklıdır. 

Aynı alfabede ..; , ..r gibi ; .) , J gibi ; ; ' j  ı J 
gibi ; ( • ( , � ı � gibi ; nihayet .l;. • .l. ! ..;- , ıJ' 
gibi harfler birbirine çok benzer. Hatta birbirinin 
aynıdır ve ancak altlarıyle üstlerine veya kannlanna 
konan noktalarla veya bazılannın noktalı, bazılan
nın noktasız oluşlarıyle ayırdedilirler. Böylelikle 
bu yazıda esas şekil sayısı • ..r ' ) • � • r ' ':"' ' 1 
� ' ..A -' , • r • .!) ' ...i ' t ' .ı. ' ıJ' gibi ancak on
beş kesin şekilden ibirettir. 

* 

Bu alfabede � , ,ı J , .....&.JI elif, vav, ye harfleri
ne harif-ı im1A denir. Bunlar diğer harfleri seslen-

' dinne vazifesindedirler : Elif, kendinden önceki har· 
fi A gibi seslendirir. Meseli Kaf'dan sonra gelerek 
onu ka okutur. (Vav) harfi, kendisinden evveliı': 
harfleri o ve a sesleriyle okutur. Meseli J j ,ı : 
olar kelimesinde harfin iki sesi de vardır. Vav harfi-



nin kendisinden önceki harfleri 6, ti sesleriyle okut· 
tuğu da olur. Türkçe J ,. / : kömtir kelimesinde 
olduğu gibi. Ye yani ıS harfi, kendisinden önce ge
len harfleri bugünkü a, 1. ve i harflerinin sesiyle scıı
lendirir. Türkçe ıSJJ.j : geldi kelimesinde, l sesi
ni; ıS-\11 : kaldı kelimesinde 1. sesini verir. Hat

ıl .,sJıl ,ı : oL111. kelimesinde görüldüğü gibi ken· 
dinden önceki harfi 11. sesiyle yahut ıS.J J J f : ıö
riildti kelimesinde olduğu gibi ti sesiyle okuttuğu da 
olur. Arapça J&' : ilA kelimesinde ise aynı harfin 

kendinden önceki harfi, (burada J harfini) • sesiyle 
la gibi okuttuğu görülür. Ye harfinin bu son vazi
fesi daha çok Arapça imladadır. 

Fakat sesli harf vazifesi gören bu üç harfin alfa
bede scıısiz harf olarak da yerleri ve vazifeleri var-
dır. MCIC!l ıS harfi, elif harfi tarafından lı : ya diye 
okutulur; ,ı, ile birleşerek J.. : yo, 711 v. b. sesleri 
verir. Eğer elif harfi ıS 'den önce gelirse bu birlqme 
\fİ : ., ı.ii : • ., gibi okunuşları sağlar. 

ıS , ,ı J .. ....;JI harfleri, H11.rif-1. Hed denilen 
.caiz harfleri mun okuturlar. Aynı sessiz harfleri 
daha kısa scslandirmek için Arap imlisında laareke 
denilen işA.retler vardır. Eskiden Türk imlisında da 
kullanılan, fakat sonralan terkcdilen bu işA.retler 
t.dla, kene .ve amme çizgileridir. Bunlardan 
fet1ua, scıısiz harfin üstüne, kesre ise altına konulan. 
töyle bir ( '  ) çizgidir. Fetha, üstüne çizildiği har
fe e, hazan kısa • sesini; ketlre de l veya 1. sesini ve. 
rir. Sessiz harflerin yalnız üzerine çizilen ve küçük 
bir J harfini andıran Zamme ise bu harflerin o, 
., a, ti scsleriyle birlqmiş gibi okun1D81UU sağlar. 

, ,  
Bir misal olarak, b.ir anız kalıbı olan ..;,W fa'lliia 

, 
kelimesinde bunların üçü de vardır. 

Türkler bu işA.retleri de Arapça'DJn kendi terim
lerinden çok, Türkçe terimlerle iıimlendinnqler, 
fetha'ya tiattia, kcsre'ye (altta, aşağıda mAnisına) 
eue ve zamme'ye de ötre ylhut ötril dcmQler
dir. 

Eğer bu ifiretler iki üstün, iki esre, iki ötre gibi 
çifte çizgiler halinde konulursa, o zaman harfin 
sonuna bir N harfi konulmuş gibi tınlayıcı bir scs 

, 
çıltanrlar. Meseli � : kelimesinin son harfi as
lında aidecc yuvarlak bir t harfidir. Fakat üzerinde 
iki üstün bulunduğu için, bu t harfi, teD sesiyle 
okunur. Kelime baldlaatea sesini verir. 

Bu çifte çizgilerin Arapça'daki · adı telWha'dir 
ve nun'lama minlsındadır. Türkçe'de bunlara iki 
üstün, iki esre, iki ötre denilir. 

Aynca elif harfinin üzerine, bu harfi daha uzun 
okutmak mabadıyle bir med ( - )  işareti konulur. 
Me1eli �i : imla kclimcai, �I : emla sözün· 
den böyle bir ipretle yazdaralt ayrılır. 

TÜRK EDEBIYA Ti T ARIHI 

Arap-Türk yazısında bunlardan başka daha 
birtakım yazılış ve okunuş kaaideleri ve ifiretleri 
vardır. Burada verdiğimiz bilgiler, gösterilm ipıetler 
konulmadığı takdirde bu yazının, doğru okunmak 
için, ciddi bir öğrenime ihtiyaç gösterdiğini belirtir. 

lranlılar'ın ve Türkler'in bu yazıya yeni harfler 
katıp, yeni sesler ilave etmeleri, Arap yazısına kendi 
milli çizgilerini ve milli dillerinin acslerini vermelerin
dendir. Nasd Arami, Nabati veya Sini yazdan, za
manla, Arap yazısı olmuşsa, hatti nasd Fenike men
şc'li y....,_ yazısı, Romaldar elinde Uda )'Ul9I 
çehresini almışsa, tıpkı bunun gibi Arap yazısı da 
İranlı ve Türk yazı ustaları elinde millileşerek, Acem 
yazw ve Türk yazısı denilebilecek başkalıklar göster
miştir. Her üç yazı üzerinde yapdacak herhangi bir 
inceleme bu farkları ve bu farkların meydana ge)iti
ni, asırlar içinde, adım adım gösterebilir. 

Türkler, Arap yazısını önce olduğu .gibi alınıt 
ve Dlvlıaü Lisaatl't-Ttirk'de görüldüğü gibi, ses
li harfler yerine harekeler kullanarak, Arap yazı \11-
hlbuna uygun bir yazı sistCmi lturmağa çalqmqlar
dır. Fakat önceleri hasaAaiyede tatbtlt edilen bu .._ 
relut'lerin yerini, zamanla, ...U Juufler almaya 
başlamıştır. Bilhassa '.J'ürkçe kelimelerin imlhına 
Yav, .,t, elif seslileri girmiştir . 

Dhiati LGgaad't-Tiirk'de, daha çok, fiillerin 
imliaında raslanan bu sealiler, zamanla kclimderin 
bünyesine işlemiştir. Bir miıil olarak ilk asırlarda 

4 : kçd; ..Jı : bW; � : ldd; �,,.. : •rd gibi 

üçer harfle yazdan bu Türkçe .kclimcler, zamanla 
ıS-':'i : laaçtb; ıS-1.l:. veyi .s..J� : bildi, balda; 

ıS� : luLh; ıS�,,_ : drdil imliaına girmiştir. 
Yine bir misil olarak Dlvinü Lllgaati't-Türk'· 
. .. , 

de � : bta imlhıyle yazılan ltclimc, (3) zamanla 
.,; j 1! : biidia teklini alınıt. yahut >. vlk imlhıyle 
yazılan söz, (4) zamanla J"i J: : çolllk şcltlinde 
yazılmıttır. 

Uzun müddet !I ,; : trk imliaıyle yazdarak 
okuyanları tereddüde . düşüren millet adının zaman
la !l.ıj : Türk yazılması da böyledir. 

HattA aynı sesli harf sistemi, sonralan Arapça'· 
dan Ttirkçelefmif kclimdcrc � tatbik cdilmit ve 
meseli asırlarca J..ıl : lalr ICklinde yazdan ve 
mikdar bildiren kclımc IOll zamanlarda ,ı�ı adar 
imliaına girmiştir. 

Bütün bu ve benzeri harcltctlerle Türltçc'ye doğ
ru büyük dcğifmcleri dolaywylcdir iti Türkler ta• 
rafından X. asırdan XX. asra kadar ısrarla kulla
landarak bir Ttirk ,amal hiline konan bu yazı· 
ya Arap yazısı değil, t.ıAml Türk ,_... dcmclt, 
hem gerçeği söylemek hem de bu yazı üzerindeki bin 

a Oivlnü LVs-ti"t-Türk. Faksimile, APara 
1941, 5. 201 - 2. 

' A:rıu -r, S. 1 9 1  - 1 6. 



T0ıuc EDEBIY .A.11 T .A.RIHI 

yıllık Türk emeğini ve Türk üslubunu bilmek ve an
lamak demektir. 

Arap yazısı, Müslüman milletler Yazı Sanatı elinde asırlarca iflenmiş ve bun
dan, çqitli yazılar meydana gelmiştir. Yazılardan 
herbirinin düz, yuvarlak, yanın yuvarlak, devirli, düz 
ve yuvarlak karması, ince, kalın v. b. gibi belirli 
karakteri ; estetik çizgileri ; yazılış usulleri ve mari
fetleri vardır. 

tık defi Kufe'de yazıldığı söylenen kiifl adlı 
yazıdaJ"& başlayarak ...O., siiliis, mah•kk•k, rey
lııllll, nk'a, ta'Uk, clirinl, siyAkat adlı yazı çeşit
leri bunların en bellibaşlılandır. Bu yazılardan bir 
kısmının, yazı sanatı'nın kendi terimleriyle ceU'leri, 
(yani büyük boyda yazılmışlao), kırma'ları ve türlü 
üsltip farkları vardır. 

Bütün bu yazılar, ciddi bir öfrenimle ve kendi
lerini bu yazılara verenlerin sanat nihuyle yükseltil
mi,; her islim milletinin milli zevki, estetiği ve milli 
üslubu içinde gelişmiştir. Bir misil olarak, esaslan 
aynı olduğu halde Iran ta'llk'ı ile Türk ta'llk'ı ara
ıında böyle bir üsltip ayrılığı görülür. 

Aynı yazıların kullanılış yerleri de başkadır. Me
sel! wtllii9 ve ta'llk ile bunların ceU'leri, biruilann 
kitibelerinde, levhalarda; ...O., Kur'in-ı Kerim ve 
en'am yazılışında; böyle dini eserlerde; dirini, fer
man ve beratlarda, slyikat, kolay okunup taklid 
edilmemesi için, miliye evrakında; rik'a, çabuk ya
zıldığı için reami dairelerde; ta'Uk,-aynca-şiirlerin, 
dtvanlann yazılışında kullanılmıştır. (5} Bu yazılar
dan dhtal, ceU cllrinl, ıdyilmt ve müsenni de
nilen karşılıklı hatt tarzı tamhnen Türk bulUfUdur. 

* 
ls11ml Türk yazaı Türk milletinin rlihunda ml

nevi bir varlık ve öyle bir güzellik tbtri bırakmıştır. 
Halk ve aydınlar edebiyatında harfler ve yazılar için 
özel şiirler söylenmiştir. Bu yazı türlü çizgi hareket
leriyle, bilhassa yazıya insan vücudunu işleyen çiz
gileriyle, asırlarca, yalnız mlnevi sanatın değil, din
dqı sanatın da ilham kaynağı olmuş, sevgiyi ve sev
giliyi hatırlatmıştır. 

Bu arada bizzat yazı kelimesi de Türkçe'nin en 
ııevgili kelimelerinden biri olmuş, hizan yazı, hizan 
resim mlnlsında kullanılmıştır. Kader'e aha yaau 
denmiş, t!lihıizlikten karayan diye şiklyet edilmi.
tir. XVI. asır saz şiiri Köroğlu'nun: 

DllflD8D pldl tabar tabar dldldl 
Alnhn•n kara yan yazdclı 
Del&ldii demiir Çlktı merdHk bosalda 

ipi luhç kmııla paslenm•lwlD' 
aöyleyişinde kara yan, böyle bir hicrlnı iflde eder. 
Yazı, bAzı meyvalann üzerindeki esrarlı çizginin 
de adıdır. · Yamb hacir sözünde olgun incir güzel� 
liği söylenir. Yine bazı hayat hldiseleri, hayatın dö-

1 lbnülemin Mahmud Kemal inal, Soa Hattat
lar,, lat. 1915, s. ı. 
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nüm noktalan da yazıyla belirtilir. Askere rnlm•k, 
mektebe rv•m•k, hatti deftere rv•m•k de
yimleri böyledir. XIX. asır saz şiiri Dertli'nin : 

Bir saça LeylA'ya Mec:a-'dar deyii 
y • ....,,,ı- defter il cll.aa'e hem 

mısralarında böyle bir alışılmış söyleyiş vardır. 
Köy kadınlarının kendi elleriyle dokuduktan 

ve üzerine boya ile, kalem'le türlü motifler işledik
leri bezlere de yazma denilir. Yazma yemeni, yas
ma yorgan gibi, halk sanatının Üzerlerine adeti 
halkın rü'yisını işlediği eserler, hep bu kelimenin 
tılsımıyle adlanır. Halk dilinde mimari ibidelerdeki 
kitabelerin hele, abidelerinden kopmuş, binaları yı
kılmış böyle taşların adlan yavh tq'dır. Gelin yüz
lerini kalemle, boyayla süsleyen kadınlara yama 
kama denir. Halk hekimliğinde bizı deri hastalık
larını tedavi için deri üzerine çizilen esrarlı çizgilerin 
adlan da yaa'dır. Türkçe'de bütün bu ve buna ben
zer sözlerin, deyimlerin çokluğu dikkati çeker; ya
zıya ve yazıyla ilgili h!dilelerc duyulan alikayı ve 
sevgiyi gösterir. 

Türk hatt sanatının yazıda yaptığı kompozis
yon, umıimiyetle üç sanatın birleşmesi şeklinde kar
şılanır. Bunlar, resim, heykel ve müsıki sanatlarıdır. 
Dikkatli bir görüşe göre, yazılara verilen şekiller, on
ların yuvarlak bükülüşleri, yanın yuvarlak ve kıvrak 
çizilişleri, ince ve narin uzayışlan; bir kısım harflerin 
baş'lı, ayak'lı, kann'lı oluştan ve benzeri çizgiler, 
bilhassa levhalarda, vücut sevgisi'nin vücut güzelliği'
nin yazıya işlenmesinden başka bir şey değildir. (6} 

Esisen, eski., yeni, vücutla ilgisiz görünen birçok 
sanat eserlerinde, meseli yeni seramik'de, öteden be
ri yapılagelen testi ve vazolarda, oyma ve kabartma
larda, hatta mimlri abidelerin çeşitli sütunlarında 
vücut güzelliği çizgileri bellidir. İslami Türk sanatı, 
heykel yapmadığı, resmi de minyatür çerçevesinin 
imkAnlan içinde yaptığı için, insan nihundaki ezetı 
vücut sevgisi'ni yazı'ya işlemekte husi'ısi bir cizibe 
duymuştur. (7} 

Yazı yazmayı bir süsleme sanatı biline koyuş 
ve yazıların çizgilerinde insan nihunun türlü duygu
larını, arzu ve hicranlarını söy"\eyiş, bu sanatı esa
sen resim sanatının bir şubesi, fakat üstün bir şlibesi 
SCV:.yesine götürmüştür. Yazıyle yapılan tabloları 
aynca tezhib ve diğer süsleme yollanyle işlemek 
suretiyle, bu levhalara tam bir tablo şahlanışı veril
miştir. Fakat aynı yazılara bir melodi dinlerken du
yulan heyecana benzer bir telkin kudreti iflendiği 
de dtişünülmÜştür: 

• l.mail Hakkı Baltacıoğlu, lark Yudanam 
Tedkildne Medhal (Bla:. Rıfkı Melw Meriç, lark 
T..,.ini Sanatlan, laL 1937, S. 37 - 44) Selim Nüzhet 
Gerçek, Yeeiri Mehmed E..ad Efendi, Aylık Aluildo
pedi, 1, s. 258. 

lark Hatt -b'acla harflerin � 
•• 1'asdıtındaa l.alaaol-arır.a, bat. kat. göz, burun, 
bo,., ayak, kann sibi kelimeler bir terim olarak 
kallaaibr. 
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"Yazı, bir kalemin tabiati dahilinde vezinler 
vücıida getinneğe muvaffak olan, fakat bu vezinleri 
ta'lik ve divani yazılarında olduğu gibi hazan çb
sileria mii..ıdıd derecesine götüren ve şekillerinin 
hey'ct-i umıimiycleri itibariyle insan vüciıduyle, insan 
vaziyetleriyle münasebet tbis eden bir sanattır.,, (�) 

Ay-fya Clmiinin içinde Türk Yazıeı. 

• 
"Bcstekarlann ses perdeleriyle yap tığını, Türk 

hattatı, harfleri çizerken onlara verdiği hareket his
siyle, yani çizgilerden çıkardığı tıpkı bir m-usıki ahen
gi gibi ahenkle yaptı dersek mübalağa etmiş olma
yız.,, (9) gibi cümlder bu dikkatin ifadesidir. 

İşte bunun içindir ki hatt sanatı, çeşitli dini, psi
kolojik ve estetik sebeplerie, bir sanatlar kompozis
yonu mahiyeti almıştı: Çoğu levhalarda Elif harfleri 
hem Allah adının ilk harfi olduğu hem de Elif en
damlı güzelleri hatırlattığı için, bir sevgili endamı gibi 
düzgün çiziliyor; bir harfin nasıl olup da bu kadar 
güzel bir çizgi" haline konulabileceği duy!iusuyla, 
görenleri, hazza ve düşünceye salıyordu. Aynı Elif'• 
lerin levhalarda sık sık tekrarlanması hatta L : J 

8 lamail Hakkı Baltacıoğlu, •7DI ... r, S. 41.  
• Selim Nüzhet Cerçek, •7DI J'UI, S. 258. 
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gibi, Tı: .ı.. ve Z.: j;, gibi harflerin yukarıya uzayan 
çizgilerine de birer Elif endamı veril�esi, levhalar
da bir kafiye ttsiri bırakıyor; şiirdeki ve miısıki
deki ses tekrarlan'nı andınyordu. 

Muh•mmed yazısı, beş köşeli bir yıldız gibi 
çiziliyor. Bir gül gibi resmediliyordu. Bu yazıda harf

lerin bir merkez etrafında her istikaamete uza
nıp toplanabilmesinden doğan imkinlar, onla
nn şckilleriyle türlü resimler yapılmasını, tü.rlü 
sembolik duyguların ifadesini kolaylaştırıyordu. 

Kimi levhalarda, denizlerde yol alan 0.
maah lııadlrsaJan'nın bir çizgi ve hareket 
güzelliği içinde süzüldüğü görülüyordu. Ya
zılarla yapılan bu resimler, hendcse'nin duygu 
ile birleşmesinden doğan birer kompozisyondu. 

Eski Otuz -'aaeıd'nden gelen, hüküm
darlık nişanesi tup.'lar da Selçuklular ve 
Anadolu Beğlikleri zamanında işlendikten son
ra, Osmanlı sultanları çağında, bu hükümdar
lann imzalan olarak Türk yazısı'nm zaferi sa
yılacak bir güzellikte çiziliyordu. Gerçi Selçuk 
hükümdarı Tutrul Bet'in tuğrası çomak şck
linde idi. (10) Fakat tuğra'lann Tutrul adlı 
lr.uşa benzetilerek, yahut eski Türkler'in Tup'11 
dedikleri efsanevi bir kuş şcklinde çizildiği 
inancı daha yaygındı. ( 1 1} 

Osmanlı kitabelerinde, paralannda, saray 
kapılarında (yeşil zemin üzerinde alt�n yaldızla 
ıtıldayan) tuğra'lar gittikçe güzelleşmiş, yazı ve 

ıo Prof. Dr. M. Fuad Köpr-Olü, Biaana 
Müe ... eelerinin Oamanlı · Mü-l•rine T e'airi, 
1'. H. t. M., C. 1., S. 199. 

ıı An'-enin Oğuz Hım'ın yazılı imzAsı 
cliJ'• taaıttıjı Tuğra, DivAnü Llıgaatl't�Türk'de 

Tugrag teklinde J'a&1lıdır w "Hikaaın mührü, 
buJ'f'U}tuau,, diJ'• ı-ıtılmaktadır. (C. 1 . . S. 
462).  

Tuğra la. bilıri için Bka. Je- Den,., la. Aa. 
Tuğhriı madd. •• Prof. lamail Hakkı Uzunçar· 
ıılı, Oamanlı DHrinin S.raJ' Tetkilib, S. 237 • 

U. Salı- Mab.mud'un Tair
(Muatafa Rakım Ef. hattı) 
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çizgi sanatının bir şaheseri olmuştu. Onun destanlarda 
görülen bir kuş heybetinde tasavvur edilişi eski, yeni 
Türk şiirine işlenmişti. Yahya Kemal, Selimname 
şiirinde Yavuz Sultan Selim tarafından Şah İ•mi
n•e gönderilen fennandaki tuğra'yı : 

Ferman ı bİ-emaa ile kalkan latlma a lbl 
Tatrelı niime ırlttl Kıaılbiiı ıabıaa 

mısralarının heybeti içinde belirtiyor : «Kızılbaş hü· 
kümdanna aman bilmeyen fermanla kalkan bir hü
mi gibi, tuğralı nime gönderildi.» ( 12) diyordu. 

Bütün bu sebeplerle, İslami Türk yazısı'nın 
gönUllerde heyecan uyandıran hatıralan olmuştu. 
Faruk Nafiz'in Sanat adlı şiirindeki : 

Bbl sarsar bir •ülU. yazı görsek duvarda 
Bize heyecan verir bir parça kırık çüü 

mısralannda böyle duygular vardı. Yahya Kemal, 
Madrid'de çok gürültülü bir yerde «Sakin Emirga
n'ın Çınar alu'nda kahvesi» ni hatırlamış ; «Poyraz 
serinliğindeki yapraklann sesi» ni özlemiş ve : 

Biizaa s&afU dalar suların müsıkisine 
Biisaa Yesari hatlarının en nefislne 
mısrilannı söyleyerek, bir Yes&ri yazuıı'nın hatıra
ııyle dinlenebilmişti. ( 13) Hatt sanatı o kadar Türk 
üsliıbunda idi ki, onun bir yazısının hayali, şaire 
uzaktan Türkiye gibi görünüyordu. 

* 

Hattatlar Bu Türk yazısı bilhassa Osman-
lı İmparatorluğu tarihinde bir

çok aydınlann yazı sanatına heveslerini sağlamış, 
hemen hepsi güzel yazı'ya meraklı münevverler için
de büyük hattatlar yetişmiştir. Sadrazamlar, şeyhül
isllmlar v.b. gibi devlet adamları arasında bu ya
zının üstadlan görülmüş ; bizzat Osmanlı Sultan
lan içinde yazı sanatı'nda �r verenler olmuştur: 

Adli mahlisıyle şiirler söyleyen, kültürlü hü
kümdar, Sultan İkinci Bayezid, şehzadeliğinde Amas
ya'da vali iken asnn hattatı Şeyh Hamdallab'dan 

12 Yahya Kemal, Ealci Şiirin Rüzııinyle, lat. 
1962, S. 10 •• Nihad Sami Banarlı, Selimnime, Yah• 
ya Kemal Yatarken, l•t. 1959, S. 84. 

13 Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, 2. ba
adıt, s. 171  • 172, l.t. 1963. 
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yazı dersi almıştı. Onun Şeyh Hamdullah'a göster
diği saygı ; padişah olunca hocasını İstanbul'a alıp, 
Beyazıd Cimii'nin kubbe ve mihrab yazılarını bu 
hattata yazdırması, XV. asnn sayılı kültür ve sanat 
anlayışlanndandır. 

Devrinin yine kültürlü bir padişahı olan Dörd
diiacii Sultan Murad (XVII. asır) da şair Nef'i ta
rafından hoş - nüvis : güzel yazan diye vasıflar.dınla
cak ölçüde bu sanatta maharet sahibiydi. ( 14) Bilhas
sa ta'lik yazıyı seviyor, onunla hattatlaıın beğendiği 
levhalar yazıyordu. Bu padişah, hattat Hüsimzade 
Abdurralamaa'ın talebesiydi. ( 15) 

Lale devri hükümdarı Sultan 'Oçüacii Ahmed 
de hattatdı. Hatt sanatını devrinin yazı ustası Hafız 
Osmaa'dan öğrenmişti. Ayasofya, Üsküdar cami
lerine kendi eliyle yazıp sunduğu levhalardan baş
ka, İstanbul'un sayılı abidelerinden Bab-ı Hümayun 
önündeki 'Oçüacii Ahmed Çe9mesi'nin ön cep
hesini boydan boya süsleyen celi sülüs yazıyı da ken
disi yazmıştı. Bu yazı, tek satır gibi yanyana konulan 
iki mısra'dı ve ikinci mısraı, Ebced hesabıyle, çeş
menin yapıldığı 1 141  tarihini belirtiyordu. Sonun
da hükümdann imzası vardı. Esasen bu tarih mısra
mı hükümdar söylemişti. (16) Hatta Türk çeşme mi
marisinin bir şaheseri halinde kurulan bu abidenin 
krokisinin de aynı hükümdar tarafından çizildiği 
söyleniyordu. Üçüncü Ahmed'in bu yazısı : 

Tarihi Sultiin Ahmed'la ciiri zebiin-! Ulleden 
Aç Besmele'yl9 iç &UY!! Hiia Ahmed'!! eyi!! dua 

sözleriyle tertiplwmişti ve ilk mısraı, ikinci mısram 
bir tarih olduğunu şöyle belirtiyordu: Sultan Ahmed' 
in (söylediği) tarih (bu çeşmenin) lüle'sinin dilinden 
(bir su gibi) akıyor. 

1 4 Solakzade Tarihi, S. 737 ve Müstakimza· 
de, Tuhfetü'l-Hattitin, S. 738 •· d. Bk. Prof. Cavid 
Bayaun, Murad lV. madd. T. l. An. 5. 643. 

15 Oatid Hüaamzade Abdurrahman'ın 1 2 une, 
Dördüncü Sultan Murad'a hatt deni verdiii Top• 
kapı Sarayı H. kü, 628 numaralı ok kitabında ta•
rih edilmektedir. Bkz. !•mail Baykal, Hat Sanatı, 
Mf. V. Güzel Sanatlar M. il, S. 47. 

ıs Ebced hesabı ve ebced heaabıyle tarih için 
bu bahsin son bölümüne bakınız. 

Oçiincü Sultan Ahmed'in, kendi adına yapbrdıiı Aya•ofya Meydan Cetmeai için .öylediii 
•• celi •ülüa yuıyle yudıiı tirih. 



ıa 
Sultan Üçüncü Ahmed'in bunlardan başka yi

ne kendi eliyle yazdığı Kur'in-ı Kerim'ler vardı. 
Diğer bir Osmanlı pidişihı Sultan Üçüncü Mus

tafa da devrinin hatt üstidı MeJuned Esad Yedri'
nin talebesiydi ; ta'lik'le güzel levhalar yazıyor, imza
ıını (bütün hatt sanatkarlarının an'anevt tevizu' 
ve fazlletlerinin bir ifadesi halinde, isimlerinin ba
ıına koydukları fakir, hakir gibi sıfatları benimse
yerek) El-fakir Maata& Hla-ı Silis fCklİnde 
atıyordu. ( 17) 

Hem şiir hem möaıkt üstadı, Salam Oçibacti 
Selim gibi tlir, bestek!r ve inkılipçı hükümdar, 
Sakaa bdacl Malamad (18) da el yazılan hattatlık 
ICViyeaine varDUI pidiphlardı. Bütün bunlar mühim 
bir kısım Osmanlı sultanlarının, daha XV. asırdan 
bqlayarak 1ehzidelerini umıl.mi kültürden başka 
an'anevi fiir terbiyesi, mıl.sıki terbiyesi yanında yazı 
terbiycai'ne de kıymet vererek yetiftirdiklerini göste
riyordu. 

İmparatorluk asırlarında, Anadolu ve Balkan
lar Türkiyeai'nde yetişen hattatları burada saymak 
mümkün dctildir. ( 19) Ancak yazı sanatı'nın asırlar 
ilerledikçe yaygın hadise olduğu; sayısız mimı\ri 
Abidelerin iç ve d11 yazılan yanında kütüphinelei' 
dolusu el yazması kitapların çok defi büyük hattat
lar eliyle yazıldığı ve okuyanlara kitap yetİftirebil
mck için yazı hayitının hayat kazandıran bir el sanatı 
bilinde bütün yurda yayıldığı, büyük bir hakikattir. 
Bqta Kur'in-ı Kerim olmak üzere bütün dint eser
ler, mcdrcsclerde okunan bütün ders kitapları, ilmi 
eserler ve şiirlerin divanları Lale devrine kadar hep 
hattatlar tarafından yazılmıştır. Bir miaal olarak 
xvı. asır sonlarında yalnız BiJd Dlriıd yazmak ve 
cbcriyi güzel yazmak sıl.rctiyle geçinen çok sayıda 
hattat bulunuyordu. 

Fakat aynı hatt tirihi boyunca birkaç büyük 
hattat vardı ki yüzlerce büyük mimar içinde adı dün
yiyı tutan 81-ia gibi onlar da hattatların içinde 
övle scçilmiştiler. Bunlar arasında, Sultan İkinci 
Biyezid'in ricisıyle yazıda altı çeşit Türk üslıl.bu ya
ratan Amasyalı sanatk!r Şeyh Hamdallala ( 1436-
1519), Türkiye'de hatt sanatının ilk büyük üstadı
dır. Süleym.iniye Cimii'nin yazılarını yazarak bu 
mchlbctli kubbenin iç güzelliğini sanatıyle bütünle
yen Alamecl Şemaecldhı Karahidrl böyle müs
teml hattatlardandır. (XVI. asır) 

17 Biyle bir leTiıaaa İçin Bb. T opkapı Sarayı 
EmAaet lauiaesi lrii. No. 2607 Ye lamail Baykal, 
Hat Saaata, Mf. V. Cüsel Sanatlar M. U, S. 47. 

11 ikinci Mahmud'- hat aanab Ye bir tabloeu 
icia ika. Jbnülemin Mahmud Kemal inal, Son Hat
tatlar, ... 1955, s. 189 . 194. 

ıı Hat .. nab n Y-urk battatlan için Tüncçe'de 
fa ...,.ı..,. •• oalarm Whliyoiraf7-na bakılmabdm 

Ekrem Hakkı Ayverdi, Fatih DtlYl'İ Hattatlan, 
IR. H3. lbnülemin Mahmud Kemal inal, a)'IU -r. 

Raflu Melül Meriç, Türk T..,-ini Sanatlan, lat. 
937 Ye Uiur Dennan, Hat, Türk AnaildopedW. C. 

XJX. S. 48 - IO. 
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Hatt sanatında hamle yapan, bütün İalAm Ale
minde Hifu OIUDUI hata adıyle ün salan yeni bir 
yazı ekolünü de Hafıs O..... (XVII. asır) kur
muştur. Yazdığı Kur'anlar, Jllklı yazı denilebilecek 
bir aydınlık içindedir. Onun bu yazılan, sonradan, 
Türk matbaa harflerine de esas olmuştur. Onun 1686 
da yµdığı bir Kur'in-ı Kerim 1961 de Diyinet İşleri 
Bqkanlığı tarafından Türkçe mciliyle birlikte yay
yıml&nmJltır. Mezarının Koca Mustapaşa'da olu
şu dolayısıyle bu büyük hattat, Yalaya Kemal'in 
Koca Manipqa tiirinde fU dört qıklı mıarl'la 
yidc<filmiştir: (20) 

5annafddar, ,..w.r. tapar, •taçlar ........ 
HAfuı Onaaa pw .. ttatla s&miilmtif bir 1f1k 
Ba mesarbkta ıdyala toprap ayd.ı.ıalatqıor, 
BeW, laa"briade O, bir dra Dl'llımf yatıyor. 

xvııı. asnn ikinci yansında ta'lik yazılanyle 
haklı şöhret kazanan ve sağ eli sakat oldu� için yazı· 
lanm sol eliyle yazan, bu yüzden Yedrl ünvinıyle 
anılan Melımed E.ad Efendi. aynı büyült hattat
lar arasındadır. Çok güzel bir yazısı Eyüb Sultan 
Türbcsi'nin eşiği üzerindedir. 

Onun asırdaşı, Kazasker M...ıafa Ulam 
( ?-1825) Osmanlı tutrasına son ve en güzel fCklini 
veren hattattır. 

XIX. asnn birinci yarısında hatt sanatı'mn ta
nınmış simisı, K...Uer Mustafa izzet Efcacll, 
Yesari Esad Efendi'nin oğludur. Ayasofya Clmii 
içindeki büyük yazılar ve böyle büyük yazma sanatı 
onun eserleri ve hünerleri arasındadır. Nihlyet IOll 
defi relsil'l-hatdda Unvanı verilen, güzel sanatlar 
akademisi hatt muallimi K&mll Alalik, Türkiye'dc 
bu sanatın son üstidlan arasındadır. (1862-1941) 

XX. A.amla t.lami Tirk ,._. 

20 Yahya Kemal, IC.-.li Cllc Ku .. _is, 1113. 
S. IO, 
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islimi Türk edebiyAtı asır
Hartlerin Şüri lannda mim ..-tı'yle 

birleşerek zengin levhalar 
çizen harfler, bir taraftan da tUr duygulanna mev
zu olmuştur. 

Harfler için pirler söylenmiştir. Harflerin pire 
iflenişi, resme İşlenipndeki sebeplere dayanır; insan
ları imin, kültür ve tefekkür dünyisma ulaştıran 
ldtap'lann her sahifesinde, her cümlesinde, her ke
lime ve harfinde mukaddes bir güzellik bulmaktan 
doğar. 

Ayetlerin yazddığı harfler, onlan sevenlerin gö
zünde DAbl stiHJllk'den, yihut · ilAhi güzelliğin yer
yüzündeki timsili olan cinin güzelliğinden birer 
çizgidir. O kadar ki, harflerde sevgili endAmından 
veya sevgilinin yüzünden çizgiler bulma zevki, birçok 
divan ve halk şiirlerini lezzetle sarmış ; .İslimi Türk 
Edebiyitmda luuf1eria tUri böyle duygulardan 
doğmuştur. 

Türk Divan Edebiyatı'nda harflerin bu ıiirine 
önce XIII. asır piri Hoca Dehbial'de raslanır. (21) 

islimi Türk yazısında N- harfi hazan tersine 
çevrilir ve uzatılırdı. O zaman bir yay gibi gerilen 
bu harf, divan şiirlerince, sevgili'nin yay'a benzeyen 
ka,11\l andırırdı. Kalın S sadisındaki ad harfi de 
iri ve güzel bir göz biçimindeydi. Türkiye Türk
çesi'nin ilk gazel ve kaside şiiri Hoca Dehhial: 

•u ptttr•I la._latia da'•ana l•Wit 't•el'• 
Ol ld 7üb kMaaı a&a 6 slsha üd •71edl 

derken, sevgilisinin kaşlannda N- çizgisini, gözlerin
de Sacl harfinin güzelliğini buluyordu: Allah, sevgi
li'nin kaşını N- ve gözünü Sad biçiminde yaratarak, 
kendi güzelliğini gösterdi (Bunu isbat için ayet söy
lemif oldu) diyor; böylece, sevgilisinin yüzündeki 
ilihi güzelliği, harflerin yardımıyle şiire işliyordu. 

Türk Divan Edebiyatı'nda harflerin şiiri böyle 
sözlerle başladı. Kökü lsllm'ın ilk asırlanna, belki 
daha eskilere dayanan ve sonradan HarGfDik çığı
nnı doğuran aşın harf düşkünlüğü ve harfleri bir 
takım gizli maksatlara Alet etme oyunu haricinde (22) 
gerek dini gerek estetik duygularla güzel eserler verdi. 

Bu anlayışla söylenen şiirlerde harfler, ilham 
kaynağı oldu; şiirlere vücut güzelliğini çizmek im
kanı verdi. Şiire, hatt sanatı'nın aynı emel'le çizilmiş 
levhalarından vuran bir güzellik işledi. 

Bir misil olarak, Fazült'ye göre asıl adı Kay• 
olan Mec:aüa'un, güzellikte Leyl&'dan farkı yoktu: 

Şelııl& s&•I aersl•· I pllr ef•ii• 
Ziba kat• ••ral• tlzrekl aiia 
Ha.al stlll l&le-1 pfak·fiim 
ZUfl lııaml l&le esrekl l&m 

ıı Hoca Dehhani için, ileride kendi bahaine 
bala nas. 

ız Hurüfilik baklanda liizumlu bilsiler, XIV. 
- lurk ede1ıİ7ib bölümünde, Seyyid Neaimi halı· 
Undedir. 

Umi kandilinde lalimi Türk ,,_ 
(XVI. Aur) 

ıa 

«Uciverde çalan ela gözleri efsön dolu nerkis çiçeği 
gibiydi ; güzel kafi nerkis (kelimesinin) başındaki 
•- hanine benziyordu.» 

«Güzelliğinin gülü pfak renkli lale gibi (al) dı ; 
saçlannın büHümü 1i1e (kelimesinin) başındaki 
lAm harfi gibiydi.» 

Bu son mısrada, eski yazıdaki lam harfinin saç 
kıvrımını andıran Dirin bükülüşüne dikkat edili
yordu. 

Hikiye'nin illhi aşk çocuğu Mecnun, mektebe 
gittiği günlerde 29 harfli Ellfb&'dan yalnız iki harf 
öğrenmeği yeter bulmuştu. Bunlar L ve Y harfleriydi 
ki ikifer ddl yanyana yazılınca Leyi& okunuyordu. 
Mecnun: 

Kim •• iki •arfdb mariidım 
Riit•• balar llecltlr •••adım 

«Benim bütün dileğim bu iki harften iblrettir. Bü� 
tün karanlıklanm (karanlıklara dalan gözbebeklerim 
ve yazı müsveddelerim) bu harflerin ışığıyle aydın
lanır.» diyordu. Fakat Leyla'nm harflere benzeyen 
güzelliti bu kadarcık değildi. Mecnun, ince ve uzun 
boylu elif harfinin zarif çizgisinde Leyla'sının endi
mını buluyor; mim harfinin yar dudağı'na benzeyen 
yazılqında Leyli'sınm ağzını görüyordu. Birgün yine 
mektebe gitmişti. Fakat etrafta dolaşan dedikodu 
yüzünden Lcyla'yı artık mektebe göndermiyorlardı. 
Bunu öğrenen Mecnun'un ilk işi mektepte tanıdığı 
ve kendisine Leyli'yı tanıtan luuflere ı.,- oldu. 
Mecıiıin; 
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DGt e:r Elif l•tlkiimetladea 
Şerm eyle ba kadd 6 kiimetiadea 
Kaddl beve•lyle deılfl. arar•ea 
Ol s'tdl ac�p ki eea daranea 
E:r Naa çil allaaadn ebr•-:rl :riir 
S.. d9hl aasarda darma •labiir 
E:r •im ç& atsa oldı siilb 
Old! •••• hem adem m&aii•lb 

diye sızlanıyordu. «Ey Elif! Bu dik vücödunu kır! 
Boyundan bosundan utan !>> «Onun endAmına ben 
zcmekle övünürsün.. O gittikten sonra sen neden 
durursun?» «Ey Naa! Madem ki ylrin kaşı gizlen· 
di ; sen de artık göz önünde durma!» «Ey Mim! De
ğil mi ki (onun) ağzı görünmez oldu, şimdi sana da 
yok olmak yaraşır.» diyordu. 

Harflerin şiiri, Baki'de bir nükte çeşnisindedir: 
ŞAir, sevgilisinin Elif endamını özler. Bu acıyla göğ
sünü, bağrını yırtar. Göğsü Uzerinde kanayan, Elif 
gibi çizgiler belirince şu dilekte bulunur: Ne olurdu, 
g;>ğsümdeki bu al renkli, Elif gibi çizgilerin herbiri 
gül tenli, servi boylu bir gtizel olsa .. Ve bütün bun
ları şu iki mısra içinde söyler: 

Ba•r•t·I kadd&a il� kaala Ellf'ler çekdlm 
liaed� ber biri bir ••n·-ı sAl-eadiim oı.a 

Baki'nin EllfbA'da çok sevdiği harflerden biri 
RA'dır. Eğri bir hançer gibi bu R :  J harfini şair hi-
zan hançere hizan sevgilisinin kaşına hizan .da gök· 
deki ilk aya benzetir. 

Gltm- o m .. 'ln Rii sllti .. •.ı•r k-erlndea 
Oftiidelerin lldiirir iila ı.t• ita rii'sı 

diye tevriyeli konuşur:  «O ay gibi (hilal gibi) gtizelin 
kemerinde il& biçimli bir hançer var ki Aşıklarını ah 
işte bu RA'sı (burası) öldürüyor.>> 

Bir başka şiirinde il&, Elif, ve Mim harflerini, 
sevgili çehresinde bir arada düşünür. Bu üç harfin 
yanyana gelmesinden doğan kelime rim'dır: 

Kg Rii kadd Elli delaiia I•• •im 
Kaldı• •:r miib balkı ••riae riim 

mısrilannı söyler : «Kaş R&, boy Elif, ağız da Mim 
gibi olunca, ey ay yüzlü gtizel t Halkı emrine rim 
etun.» 

Bu şiirin gökytizündeki ay'a karşı derin sevgisi 
vardır. Birçok gazellerinde ay'ın türlü güzellikleri
nin şiirini söyler. Hilal tasviriyle başlayan bir kasi
desinde ilk ay'ı Nan harfine, yihut RA'ya benzetir. 
Bu ışıklı çizgi, Baki'ye göre, ya bir ay ismi olan Şl
ban kelimesinin sonundaki Naa'dur; yahut yeni gi
ren Ramazan ayının başındaki Ra •• Şair, hilil karşı
sındaki bu duy,..ısunu böyle harflerin tiiri halinde, 
töyle anlaur: 

Ya Niia'dar slr&n&r iibırıacla fa'biia'ıa 
Ya Rii'clır ol Ramaziia eYYell•• d&I olmq 

Nedim, harflerin çizgilerinde daha töh ve in
cedir. İzzet Ali Bcğ'in (XVIll. asır) hayli durgun 
bir mısraının öncesine bir bqka mısra ilavesiyle aöy-
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lcdiği JU aözlerin bir anda Dal harf"ınin güzelliği için
de şuhlaştığı görülür: 

KAmriia oldgta•!! dAI olmatlyçlla sGy7ii 

Kameti• •iiret-atlma•J'! teld-1 DAi eylerdi yiir 

«Mes'u� ve bahtiyar <liduğuna delil olsun diye, sev
gili önümde eğilir, clal gibi güzel vücudunu Dal har
finin biçimine koyardı.» 

Sevgili teninin nazikliği yanında bazı harflerin 
yazdışını da aöylenişini de sert bulan Nedim: 

Leblerln mecriih olar deadiia·ı Sia-1 ltiia6'dea 
La'lla &ptllr1Dek ba haleti� mahal olaaı .... 

mısrilannı aöyler. «Dudakların b6M kelimesindeki 
SJa harfinin dişlerinden incinecek kadar nAziktir. 
Bu ten inceliği'yle, senin için, dudaktannı öptürmek 
imlinsız olmuştur.» demek ister. Böylelikle harfle
rin çizgi özelliklerine bir de zeka çizgisi katar. 

Nedim, ihtimamla hazırlanmış levhalar üzeri
ne «tevki» yazılışındaki güzelliğe dikkat etmit; bu
nunla sema atlası'na çizilen altın yddızlar arasında 
müniscbet görmüştür: 

Şekl-1 Pema ...... tevkİ'I• J'•-r Berci.-l .ıerh 
LAclverd eadiide ltlr levh-1 ıı:erefıü .. t ... 

mısralan, bu görüşle söylenmiştir: <<Ucivert gökyü
zünde ışıldayan ıu yıldız kümcsi'ni tnker yıldızı 11&11• 
ma. Bercl9 (23) denilen hattat, laciverde boyanıp üze
rine altın yaldız serpilmit bu levha üatüne (Şehid Ali 
Pqa'ya verilen beratın) tevld'ini yazıyor.» (24) der. 

Fakat bu yazının harfleri, sade levhalarda, fi· 
irlerde kalmamış hayata da tatmıştır. McsclA Türk 
halkı, hem dini hem estetik duygularla, kızlarına 
Ayşe, Fatma, Zehri, adlan yanında Elif adı da ver
miştir. Bu isimle hem Allah adının ilk harfi hem 
de ince ve nlrin, endam güzelliği i.flde edilmiJtir . 

.\şık cdebiyAtında Elif adlı güzeller için aöylen-
mit şiirler bulunması bundandır. Karacqlan'ın: 

laceclktea bir kar yatar 
Tozar Elif Elif diye 
Deli göailJ abdaJ Oba'Df 
Gezer Elif Elif diye 

Elif ka,ı-a.u. çatar 
Gamae.l ....... batar 
Ak elleri kalem tutar 
Yazar Elif Elif diye 

söyleyişinde böyle bir «Elif kültürü» vardır. Gerek bu 
mısrilarda gerek şiirin devlmında (25) Elif'in «uzun 
uzun» deyimi yerine konulması; Hak Atıkı AINllll'· 
lann Elif gibi uzayan yollara düşüp, ömürler boyu, 

ıra Berci8: MGtteri yddm, Japit.r. 
H Tevki', berat ve f-anlar Gaeriae laatt 

aanab'yle :ruılmıt biilriimdar aifam, hükümdar İm• 
All, tuir• demektir. 

H b...W., Ksracaoilan ı.öl&m&.e ltalmm. 
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adı Elif' le başlayan Allih'ı arayıp gezmeleri ; Elif 
adlı sevgili'nin yine Elif bayili, Elif gibi ince davra
nışları; öyle kalem tutuşları ve daha nice ince duy
gular, bu side fakat derin «halk kültürü»yle ıüalü 
mısrilarda çok kolay söylenmiştir. 

Bir bakıma Karacaoğlan'ı bütünleyen böyle bir 
süsleyiş de XVII. asır sa.zşiirlerinden Temcşvarlı 
Gaad Atik Hasan'ın; (yahut Ha... Dede isimli 
bir Bektişi şairinin :) 

Kuldur Ha... Dede'm kuldur 
Manayı söyleyen dil'dir 
Elif Hakka giden yoldur 
Cim ararsan Dal bizdedir. 

mısralarındadır. Ancak .t,ak Hasan. Karac:aotlaa 
eihi profanf' hir �-tir dr�il ,  hem orduya hrm tarika-

, 

······ ··� - ·  , ... . .  
_.:..;.. __,__ �4-- - -ır"-

Bursa'da Ulu Cami"i ıüsleyen lılami Türk Yazıları.  
Üstte Allala ve altında. bet köteli yıldız biçiminde 

yazılmıt bir Muhammed yazıaa. 

HS 
te mensup, bir derviş-şiir'dir. Hatırası Bektişiler 
arasında uzun müddet yaşamış, kendisine Bektaşi 
evliyası arasında yer verilmiştir. Bu sebeple onun 
şiirinde harfler aynı zamanda tasavvuf duygu ve 
bilgilerinin mecazları ve semboJlleridir. (26) Şu de
mek ki Karacaoğlan'da daha çok fantastik bir eda 
ile kullanılan tasavvuf terimleri, Aşık Hasan ve ben
zeri şairlerde bir duyuş ve düşünüş sistcmi'nin sem
bolleridir. Türk Tasavvuf Edebiyatı'nda harflerin hem 
estetik hem ideolojik birer çizgi oluşu, daha Yunus 
Emre'nin : 

Dört ldt&bua mini&• belHd.ür bir Elif'de 
Be dediirmenüa bana ben bu yoldan ..-
Bir Elif tahail eden müne:aebdür ilemden 
Endite lkltmlnde niçün dütüb gezffiin 

gibi şiirleriyle başlamış ve çeşitli kültürlerin tkiri al
tında zamanımıza kadar sürüp gelmiştir. 

O kadar ki böyle mısraların tbiri 1928 de kabul 
edilen Uda. harfleri zamanında biif' devam etmiş· 
tir. Böylelikle eski harfl�rin yeni şiirde estetik bir ha· 
tıra halinde yaşadığı görülmüştür. Bunun çeşitli ör· 
nekleri arasında 1 959 Haziranı'nda Türk Yurdu'n• 
da Erdoğan Cemil Okçu imzasıyle yayımlanan Elif 
adlı şiir vardır. Bir elif kadar uzun bu şiirin: 

Dal'cb, serv-i revan'ds Elif 
Bbaa yalnız, bıizan beriberdi Elli 
Yalnuıken tsi gibi batı göklerdeydi 
Bir harfe takılınca ona öyle bir yukarı 

çeldfi vardı ki 
O harfi de yükseltm•kteydi. 

gibi söyleyişleri, yeni şiirde Elif sevgisi'nin bir de
vamıdır. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Mustafa Ke
mal'in Kağnısı şiirindeki Elif de İstiklal Savaşı'na 
yardım etmiş, kahraman Türk kızlanndan birini 
temsll eder ve şairi, bu savaşdan yıllarca sonra : 

211 lalim ilminde harflerin herbirine Yerilen 
türlü m&n&lar hakkında ilk mühim bahis Muhyiddin 
Arabi'nin Fütuhit-ı Mekkiyye adlı, bü,.ük eaerinin 
il. bölümündedir. Burada •arlıkda birlik inanıtı'nın 
timai.li HJ'ılan Elire Allah adım akaettiren bir çİzlJİ 
kuclai,.eti Yerilmittir. Diier harflere ele türlü mana
lar Ye •azifelıu izife edilmittir. 

Harflerin sırları Üzerind• Abdullah Bosnavi'
nin Füaua Ş .. rhi'nd• de genit i&ahlar Yardır. Bö,.le
likle XIV. aaırda batlayan Huriifilik'den önce ve 
ondan ayn bir harf kültürü, daha Mısır Ye Hind 
harfçilerintlen beri d.vam edegelmit bir anlayıta 
iliYe olarak, islim, bilhana ta .. yyuf dünyasında 
yayııındır. Türk Halk, Divan ve T�nuf Eclebiyi
bndaki harflerin tiiri hiç tüpheaiz çetitli kollardıın 
relen bu harf kültüründen, harflerin mana ye esta
tiiinden alaetmit bilgilerle aöylenmittir. 

Yukanda adı ıreçen Fütuhit-1 Mekkiyye ile 
Füıusü·l-Hikem ,,., terhleri hakkında bilgi için Bkz. 
Prof. Ahmed Atef, Muhyi'd-Din Arabi, T. 1. An., 
C. Vlll, S. 343, 344. 
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Yediyordu Elif kajmSllll 
Kara geceden gececlen. 
Saaki Elif Elif azayordu, inceliyordu, 
Uaak cephelerin acssıyclı gıcırtılar. 
laliyonlu daim ardı, yasla, 
Herblr hececlen heceden. 

diyf' Elif Elif söyletir. 

İşte Türk edebiyatında harflerin şun, (yalnız 
Elif için değil, diğer bütün harfler için söylenen şiirler) 
bir büyük kitap teşkil edecek kadar çok ve devamlı
dır. Aynı yazı, halk eğlence hayatının bilmece'lerinc 
df' girmiş ve mesela : 

Ol nedir ld ikidir insan'da 
0çden fazla olmada hayvan'da 
Bir lld iiçdea fazla olmadı 
Dördünü b1?: yerde kimse görmedi 
Şam'a giden üçünü gördüm dedi, 
Mısır'• giden hiçbirini görmedi. 

gibi, harflerin noktaları için bilmeceler söylenmiş
tir. Çünkü eski yazıdaki insan kelimesinde iki, hay
YIUl'da üç nokta vardır. Dört noktalı harf yoktur. 
Şam kelimesinin ilk harfi olan ( ..;. = şe) de üç 
nokta vardır. �Mısır» yazısında İSf' hiç nokta yoktur. 

XIX. Aaırda Mehmed iaimli bir Ordu Sanatkarının 
yaptığı baltada, rnüaenni ( iki taraflı) Ali yazı ... 

* 

• 

E•ki Yazıda Ebced Sayısı ve 
Tarih Sanatı 

İslami Türk harflerinin, bildiğimiz (ve evvelce 
gördüğümüz) alfabetik sıralanışından başka bir de 
Ebced tertibi vardır. 

Bu, herbiri harekelerlf' okunur biff'r kelime ola
rak kabül edilen 

)(:J;..; - �· - ..:..:. } - � - J- �· - ;,a - .A!-. ' 
ııöyleyişini meydana gf'liren harflerin sırasına göre 
ttü�nlf'nt-n lt-rtiptiı·. E.�ki Elifba ilmindı- bu lt-rlibin 
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bir başka adı Siiryial tertlbi'dir. (27) Aynı tertip, 
bazı küçük farklarla Aramiler'le lbranllcr'dc de var
dır. Ebcecl tertibini meydana getiren kelimelerin 
Arapça'da telaffuzu şöyledir: Ebced Hevvca Huttiy 
Kde•ea Sa'fas Karetct Sehaa Du.agı)cn. 

Bu harfler, aynı zamanda J den başlayarak 
JOOO'e kadar, birer, onar ve yüzer sayı'ya karşılık 
tutulmuştur. Bu hesaba göre : 

Elif • 60 "" 
b 2 .... Ayın 70 t 
c 3 f f 80 ..; 
d 4 ,) Sad 90 ..,. 
lı 5 _. Kaf ı oo  ö 
v 6 J r 200 ) 
• 7 j ' 300 ..;. 
Ha 8 t t 400 .;;,, 
Tı 9 .ı. Se 500 .:. 
y 10 .s Hı 600 t 
Kef 20 6 Zel 700 ;, 
L 30 .J Dad 800 .;-
m 40 (' Zı 900 .ı.. 
D 50 ,j Gayıa = 1000 l 

harfleri, lüzumunda, karşılannda gösterilen ı;ayı· 
lann yerini tutar. İşte İslami Türk yazısında her har
fin bir sayıya karşılık oluşu, edebiyatta söa, harf 
ve -)'I birleşmesinden doğan bir drih saaau 
meydana getirmiştir. 

Tlrllı sanatı, bir mısraı meydana getiren keli
meleri11 her harfine karşılık olan sayılann toplamıy
le, herhangi bir hadisenin oluş tarihini söylemek 
sanatıdır. Divan edebiyatında buna drib diitürme 
denir. Mesela Sultan Uçüacii Ahmed'in kendi 
adına yaptırdığı meydan çeşmesi için bizzat düşür
diiğü tarih : 

Aç besmele7l!! iç sayg Haa Alımed'� e7l!! daii 

mısraıdır. Bu mısraı teşkil eden kelimelerde, sırasıyle : 

.s + ı + _. + J + <.S + J + r + ı.r + ':' + E +1 
c + ı + .;, + • + t  + .s + .s + , + ..,.  + � + 

' + t  + .J  + ..a + J + .s + ı  + • + .J + c + 

harfleri vardır. Bu harfleff' karşılık olan sayılar da 
yine sırasıyle: 

21 Rıfkı MelCal Meriç, Türk Tu,.ini Sanatlan, 
l•t. 1937, S. 57 - 58; Well, Ebcetl Madcl. T. l. An., 
C. iV, S. 2 - 3. Ayrıca: bu kitap •• maddelerin 
bibliyoiraf,.alaW"ı. 
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1 + 3 + 2 + 60 + 40 + 30 + lo + 30 + 5 + 1 + 10 

+ 3 + 90 + 6 + ıo + 10 + 600 + 1 + 50 + 1 + 8  

... 40 + 4 + 5 + 1 + 10 + 30 + 5 + 4 + 70 + 1 

sayılandır ki, hepsinin toplamı 1 141 tArihini verir. 
Bu tarih, çeşmenin yapıldığı Hicri 1 141 senesini gös
terir. 

İlk zamanlarda tarih düşürmek için bir mısri, 
bir beyit veyi uzun bir manzfune söylenmezdi. Vak'
anın tarihi, ya tek bir kelime ile veyi iki üç kelimelik 
bir söz parçasıyle ifade edilirdi. Meseli büyük Türk 
panteisti Mevlina CeWecldla-i Rimt'nin vefatı-

na .:..� : İbret kelimesi tarih düşmüştü. 

� + ) + ":' + t harflerinden meydana gelen bu kelime: 

70 + 2 + 200 + 400 sayılanyle Mevlini'nın vefat 
tarihi olan 672 hicret yılını gösteriyordu. 

latanbul Fethi için bir tarih beyti aöyleyen Huıır 8q 
Çelebi (Minyatür: O. Erke, Hayat Mecmuaaı'ndan) 

Fldh Sultaa Meluned de İstanbul fethi için 
iJJ,,;. İ kelimesini tarih düşürmüştü. hirim okunan 
bu kelime \J + J + ı + t + ı harflerinden mü

teşekkildi ve sırasıyle 1 + 600 + 200 + 6 + 50 
sayılarına karşılık oluyor; bunlann toplamı da ls
tanbul'un fethi tarihi olan Hicri 857 yılını gös
teriyordu. Bizzat Fatih tarafından bu tarih bulu
nunca, devrin büyük alimlerinden, lstanbul'un ilk 

H7 
kadısı Hımr Bey Çelebi (1407-1459) kelimeyi güzel 
bir beyitte kullanarak fstanbul'un fethi tarihini, 
tarihi bir beyit bilinde söylemeğe muvaffak olmuş
tu. Bu beyit · 

Feth-1 lataabiil'a faraat bulmadılar ewveltn 
F eth c§dGb Saltaa llahammed dldl tii.rib ii.hlrün 

söyleyişidir. (28) 

Tlrih sanatı bundan sonra büyük gelişme gös· 
termiş, bütün bir mısraı, hizan bir manzWtıenin bü
tün mısrilannı tarih düşürmek sıiretiyJe yeni tarih
ler söylenmiştir. Bu arada, zayıf şiirler elinde bir ke
lime oyunu ve zoriki söyleyişler derecesine düşen 
tarih, usta şiirlerin mısrilarında ise, üstün şiir sevi
yeleri ölçüsünde zarif, duygulu ve nükteli söyleyişler 
derecesine yükselmiştir. Çünkü bir s9zü hem manzum 
söylemek; hem güzel, manalı, nükteli hatta lirik 
bir söyleyiş biline koymak; hem de mühim bir vak'
aya tarih düşürmek kolay bir iş değildir. Bu sebep
le tlrih sanatı, ya birinci sınıf şiirler elinde güzel 
örnekler vermiş yahut sanatlannı buna vakfedenler 
tarafından başanlı tarihler söylenmiştir. 

Meseli büyük şiir Fwdill, Bağdad'ın Kanuni 
Sultan Süleyman tarafından fethi tarihini meşhur 
Bağdad Kasidesi'ndeki : 

Geldi Bure-1 Evllyii'J'!! ·Padlfiila-ı aiimdiir 

mısraıyJe terennüm etmişti. Bu mısraı meydana 
getiren bütün harfler toplanınca Bağdad'ın fethi ta
rihi olan 941 sayısı beliriyordu. Fakat sözün daha 
saltanatlı tarafı Bağdad'ı büyük Müslüman pidi
şihına bir evliyi diyin olarak takdim eden ifa
desindeydi. (29) 

XVII. asır" şiiri Nlbi de Dötdüncü Me�med'in 
Lehistan seferi'nde Kamaniçe kalesinin fethine ta
rih düşürmüştü: 

TiirUılnl felekde melek 7aadı Niiblyii 
D .. dl Kama•ç• la•••••t! niir-ı •alaa•medi 

Osmanlı Sultanları içinde Tuna'yı geçen ve Tuna 
ötesinde zafc:r kazanan son padişah olarak Dördtia
cü Mebmed bu kaleyi ülkesine katmanın sevinci 
içindeydı. 

Dördüncü Mehmed, yüksek kayalarla çevrili, 
muhteşem bir kale-şehir olan Kamaniçe'nin önce 
bir maketini getirtmiş, şehrin yapısını çok beğen
miş ve 1083 hicret yılında (M. 1672) büyük bir or
du ile yürüyerek şehri kuşatmış : Sadrazam Köprii
lüdcle Fizıl Ahmed Pap'nın da bulunduğu sa
vaş sonunda 30 Ağustos 1672 de Kamaniçe'yi almıştı. 

Asnn şiiri Nabi bu hadiseyi Fedhnime-1 Ka
maaiçe adlı mensur bir eser yazarak hiklye etmiş-

28 Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, latanbul Ka
lelerinin Tarih lbi.releri, lat. 1953. S. 11 ,  16  • 1 7. 

2e Baidad Kaaideai için, ileride Fuzuli bilii
miiıae ı..lnnu:. 



Hl 
ti.(30) Eserin sahifeleri arasında yer yer manzum par
çalar da vardı. Bu arada söylediği tflrih, hükümdar 
tarafından çok beğenilmiş, Kamaniçe kalesine isJAm 
aUnı'nun düşmesindeki incelik takdir edilerek NA
bi, padişahdan büyük iltifat görmüştü. Bu tirih 
bf'ytinin ikinci mısraındaki bütün harflerin El>eed 
sayısıyle toplamı 1083 hicri yılını veriyordu : 

v- + c. + -· + � + ..; + r + J + ıS + , + j- + ,)  
..s + ' + r +  L + r +-, + , + ..;,  + ..A + ..:ı + .; 

= 4 + 6 + 300 + 4 + 10 + 100 + 40 + 50 + 
3 4 5 + 8 + 90 t 5o + 5o + 5 + 50 + 60 + 

200 + 40 + 8 + 40 + 4 + 10 = 1083 (31) 

Nabi'nin düşürdüğü tarih, hükümdarın emriy
lf' Kamaniçe Kalesi kapısına da yazılmıştı. 

* 
Divan Edebiyatı asırlarında şöhretini, söyl<"· 

diği tarihlerle kazanmış mühim bir şair, asıl adı 
Osman olan SürUri'dir. Başka şiirlerinde herhangi 
bir haşan gösteremeyen Siirirl ( ?-1814) çok zeki, 
nükteli ve hünerli tarihler söyleyerek edebiyatımız· 
da bu sanatıyle ebedileşmiştir. Birkaç mis!l olarak : 

. Süniri'nin, Şeyh Galib'in vefatı dolayısıyle ııö' • 

lediği : 

Geçdl Galib Dede candan yaba 

mısraında Şeyh Galib'in H. 1 213  de vefat ettiğini 
belirten Ebced sayısından başka, her kelimesiyle 
büyük bir teYh'in vefatını bildiren incelik vardır. 
Yine Mevlevi f'dib ve şiirlerinden Esrar Dede öl· 
düğü zaman da Süruri bir tarih söylemiş vf' : 

Hayflar g&z yu mab Esrar Ded� sırroldu 

mısramı hadiseye tarih düşürmüştü. Bu tarih H. 121 1 
di. (M. 1796) 

Nabi'nin yukardaki tarihi gibi, kale fethi için 
söylenmiş diğer zarif bir tarih, Koea Ragıb Pqa'· 
nın (32) Belgrad tarihi'dir: Bir aralık düşman eline 
geçen Belgrad şehrini İvaz Mehmecl Pap, (içinde
ki askeri çıkarıp) yeniden fethedince Koca Ragıb 
P..-. taşı gediğine koyarcasına şu mısraları söy
lemişti : 

Çıkarab leş ker- i küffir"ı dedim tarihin 
Belsırad Kal'a•ı'D! aldı llubammed PM� 

Bu beyitte, tarihi bulmak için ikinci mısradaki 
harflerin toplamı olan 2003 rakamından «kafirler 
ordusu» manasındaki leşker-i küffar kelimelerin
deki 851 sayısını çıkarmak lazımdır. Geriye kalan 
1 1 52 Belgrad'ın geriye alınışı tarihidir. 

30 Tarih-i Kamaniçe, l.t. 1281 (M. 1864) . 
31 Ebced sayısında ç harf c sibi, 3 sayısının 

lıartılıiıdır. 
Koca Riıııb Pata İçin kendi bahsine balı:uua. 
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Böyle tarihler bir bilmece, bir mu•mmi gibi 
söylendikleri ve mesela leşker-i küffar cinsinden bir 
sözün yardımıyle çözüldükleri için, bunlara ta'mi
yeli tarih denilirdi. Yukarıdaki beytin ta'miyesi 
lefker-i küffar terkibi idi. 

Yine ta'miyeli söylenmiş diğer bir tarih de Bek
tişi Şeyhi Nafi' Baba için Hti9eyin Kimi tarafın
dan düşürülmüştür: 

Dem selab laiitlf-1 gaybt dedi KAmf tiirlla 
Aldı Nafi' Baba�! •ald 1 Kev•er yaaına 

Bu mısralarda dem kelimesinin zaman ve kan ma
naları yanında, dem çekmesi yani içki içmesi tabii 
olan Bektişi Şeyhi'nin, ölümde «Kevser sakisi» nden 
iltifat görmesi ve bütün bu manaların bir tarih bey
tinde toplanması hüneri vardır. Aynca dem keli
mesi bu tarihin ta'miyesi'dir. Çünki.i beytin ikinci 

Ebced tleaibı (Mercanlııril'in kitabmın kapaiıncla 
eski ve yeni Ebced yuılan.) 

mısraındaki harflerin sayıca toplamı 1 285 dfr. Buna 
dem. kelimesinin karşılığı olan 44 rakamı ilave edi
lirse 1329 tarihi çıkar ki bu, Nifl' Baba'nın vefatı 
tarihidir. 

Bu arada sayıların şekillerini tarif ve teşbih yo
luyla düşürülmüş ta'miyeli (bilmeceli) tarihler de 
vardır: 

Sularda akıntıların yaptığı su uçurumları ma
nAsmdaki Prd'b'ın şekli yuvarlak olduğundan bu-
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nu eski o = 5 rakamına benzeten Stiriiri, bir tari· 
hinde girdab kelimesini o sayısına karşılık kullanmıştı :  

XVIll. asır sonlarında Karadeniz'deki müz
min Türk-Rus deniz savaşlarından birinde Türk 
donanması Karadeniz'e açıldığı zaman, Süriri: 

Şeld-1 ıirdib sel&r fikre yaaarkea tiirila 
S8rd8 yelken kilrek a'diiyı K apiidan Piitii 

mısralanyle bir tarih düşürmüştü. Buradci ıkinci bey
ti teşkil eden eski harflerin ebced sayısıyle toplamı 
1 198'dir. Buna girdib kelimesinin akla getirdiği 
o yani 5 sayısı ilave edilince 1 189 + 5 = 1203 ta
rihi çıkar. 1 203, Kapudin-ı Derya, Cezayirli Gaad 
JlaAD Pata kumandasındaki Türk donanmasının 
Ruslarla savaşmak için Karadeniz'e açıldığı tarih
tir. (33) Bu tarih mısraının 1 198 tutması için Kapü
dan kelimesinin eski harflerle Elif'siz yazılmış olması 
lizımdır. 

Ebced hesibıyle tarih düşürme zevki Avrupai 
Türk edebiyatı asırlarında devam etmiş ve en yakın 
zamanlara kadar, bu sanatı bilenler, türlü hidiseler 
için tirih söylem.işlerdir. Bu arada son asnn kıymetli, 
astronomi ilimi Fada Efendi tarafından, İstiklal 
Maqı şiiri Mebmecl Aldf'in ölümü dolayısıyle söy� 
lenmiş ta'miyeli bir tarih de şöyledir: 

33 Cezayirli Hasan Pa,a ye Karadeniz Seferi 
hakkında bilıri için Bkz. lemail Hakkı Uzunçarfıh, 
Ceziyirli GUi Hasan Pa,a, Türkiyat M. VJI - Vlll, 
s. 24. 

149 

Mum ıılbl yandı eller ç6nkfl vatan tflrkflalbıll 
Hep ııeçen kapkara günlerde terea�üm etti 
Çıktı kırklar blr atızdan c!ediler tiirlhln ı 
içimizden vatanın piri Akif glttl. (34J 

Bu tarih kıt'asının son mısraı Ebced harf1eriylc 
ı 396 sayısını gösterir. Bundan üçüncü mısradaki 
kırklar kelimesinin haber verdiği 40 sayısı çıkarı
lınca 1396-40 = 1356 sayısı kalır ki bu, Aldf'in vefat 
ettiği Hicri tarihdir. 

Böyle, söz ve mini incelikleriyle söylenen diğer 
bir tarih de İkinci Mahmud devri sanatkarlarından 
Karagözcü HayAJI Said Efendi'nin vefitıpa şair 
izzet Molla'nın söylediğidir: 

Hayiill perde lmrdı ta verii·Y!. bezm-l Flrdevse 

mısraı, hem HayAJI Said Efencli'nin 1272 de öldü
ğünü hem de onun cennet meclislerine perde kur
duğunu söylüyor. 

Ebced Hedbı'yle tarih daha çok bir mısram 
bütün harflerinin toplamıyle düşürülür ve böyle ta
rihlere tarlh-i tAm denilir. Fakat bir mısram yal
nız noktalı harfleriyle söylenen (ta'miyeli) tirihler 
de vardır. Bunlara, birer mücevher sayılan nokta
lan yüzünden, tarlh-i mücevher denir. Yine Ke-

34 Türk eclebiyabncla tarih sanatı için Bk. 
Nihad Sami Banarlı, Tarih Sanatı, Hürriyet Gazet-i, 
18 MaJ'I• 1 957 Ye bilhaaaa: Muharrem Mercanlıgil, 
Ebcecl Heaibı n bibliyorrafyuı. Ankara, 1 960. 

�� �� '- � <.. � �_.b_, 
... 

XX. Asırda kliaik Türk fllrıne büyük hayat veren Yahya Kemal, Tarih Sanatı'nın bizı mısralarını def
terine kaydedecek kadar zarif bulurdu. Yukarıdaki tiırih mıariı.lan, onun böyle notlarındandır. Birinci 

mısra : 
> 

Balaiirl·ziid•J'I ltii7ii•yı beam-1 Ada �d� Alliila 

tarihidir ve büyük bestekar ltri'nin H. 1 1 24 deki ve fatına tirilı dütürülmüttür :  Buhur, yakıldığı zaman 
ıriizel kolr.u yayan ağaç, tütsü, ırünlük demektir. Bu mıaraın manası : Mahlası Itri, ·yani rüzel koku ile 
ilıriJi; aoyadı da Bubiıri&iıde olan, büyük musıki üstadını Allah cennet (bahçelerinin) güzel kcıokuları 
( içine gömaün. ) demektir. Yukarıdaki uçuncü satır iae izzet Molla"nın, Hayiı.li Said Efendfnin ölümüne 

dütürdüğü tarihtir ki bu tirihi yukarıda kaydetmit bulunuyoruz. 
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çeddde İnet Molla'nın, Cçüncti Sellm'in şe
hid edilişi üzerine söylediği : 

Tiirİla 1 lrtl•alla eşk ile yazdı fsset 
Oldı revaa claiia� Salta• Selim-1 Salla 

mısratarındaki tarih böyledir. Şair, bu tarihi e9k ile 
yani gözyaşlanyle yazdım diyerek ve gözyaşlarının 
her damlasını birer inci saydığını ima ederek söy-
lemiştir. Bu beytin ikinci mısraında + � + � + ,j + ,,;  
..:.. + .!. + 4$ + J + J gibi 9 Roktalı harf vardır. Bu harf
lerin sayıca karşılığı sırasıyle : 10 + 50 + 3 + 50 + 
50 + 50 + 10 + 500 + 500 = 1 223 dür ki, bu Hic
ri tarih Sultan Üçüncü Selim'in vefatı tarihidir. 

TORK EOEBIYA Ti T ARIHi 

Yalnız noktasız harflerle düşürülen tarihlere 
drlh-i mtibmel denir. Tarih sanatının bunlardan 
başka daha birtakım hünerleri, çeşitleri ve incelik
leri vardır. 

Tarihi bir hadiseyi tek bir kelime ile yahut bir
kaç kelime içinde ve bu kelimeleri tarih düşürerek 
söylemek adeti de tamimiyle ihmal edilmemiştir. 
Mesela MevlüaA CeWedcUn-i Rômt'nin vefatına 
tarih düşen İbret kelimesinin ibret ibret diye iki 
defi söylenmesinden çıkan tarih, bazı çevrelerde 
derin hayret uyandırmıştır. Çünkü bir tanesi Hicri 
672 tarihini gösteren ibret kelimesinin iki tanesi 672 
+ 672 = 1344 yılını gösteriyor ki, bu tarih, Türki
ye'de tekkelerin kapatıldığı 1925 senesidir, 

----- ----

lali.mi Türk aanatında J'a&ı ve reaim 
kompozisyonu: Remm ve tekil sanatına çok 

uygun bir yazı çefidi olan Çiçekli Kufi J'a&ı 
ile yaı:ılan b;rinci resim, üç terefeli mini· 

releri ve mÜftemilatı ile birlikte, bir cami' 

resmidir. Yine iki minareli bir cami' reami 

halinde çizilen ikinci celi sülüs J'&Zı, bir 

müsenna'dı r :  

Kartılıklı olarak Ve-Hüve ali. külli 
teJ''in kadir ayeti halinde yazılmı,tır. Her 

iki t11blo, Türk - lalam Müzesindedir. 



Aruz ahenginin kaynaklanndan : O... ,.Griy6ti. (Re ... m Turgut Zaim"in bir tabloeundan) 

fsliml Türk Edebiyitmda 

S E S U N S U R L A R I 

Vezinler - Kafiyeler - Nazım Şekilleri 

Dillerin Müzi
kal Geliımeleri 

MedeniyetJerin gelişme asır
larında birbirini tAkip eden 
yeni buluşlar; yeni görüş, 

duyuş ve düşünceler, dünya dillerim: yeni mefhumlar 
ve yeni kelimeler kazandırır. Dillerde Bilgi'ye, g� 
dayga ve diittiace'ye ait kelimelerin sayısı artar. 
Buna, dillerin kelime sayısı bakımından zenginleş
mesi diyoruz. 

Fakat, dilJerin bir de ses g1lzellltf bakımından 
zenginleşmesi ve olgunlaşması vardır. Dillerin ses 
bakımından güzelleşmesi, kelimelerinin birer aat
me Ve SÖZ dizilerinin de birer musaJd ciimlesl ola
bilmesi demektir. 

Bu hadisenin, dünya edebiyatında nasıl başla
dığı ; ilk şiirlerin, sözlerine duyurucu kudret vere
bilmek için ; şiiri, nasıl, sazlarla söyledikleri, bu 
kitapta yeteri kadar belirtilmiştir. Dünya edebiyatı
nın, çağlar boyunca, sözü daha çok nazım'la söyle
mek s<ıretiyle, dillerin dış mıisıkisinden nasıl fayda
landığı, bundan önceki bahislerde izah edilmiştir. (1)  

Bla. Sazla Söylenen Şiir (S. 40) ilk Türk 
Şiirlerinde Sea Unsurları, S. (49 - 55) .  

Dillerin bir ses güzellltf kazanmasında, saz
lardan yükselen seslerin büyük tesiri vardır. Bu ses
ler, zamanla, hem kelimeleri hem de kelimelerle söy
lenen mısraları mıisıkileştirmiştir. Roman gibi, tiyat
ro gibi, hatta tarih gibi edebi veya ilmi-edebi ı;serle
rin; başlangıçtan en yakın zamanlara kadar; daha 
çok !!azımla yazılmış olması, hep aynı hadiseye hizmet 
etmiştir. Bunlar, sözü mutlakaa güzel sesli clim
leler bilinde söylemek, anlayış ve geleneğinin açık 
örnekleridir. Destan, roman, tiyatro, tarih v. b. gibi 
eserlerin, çağlar boyunca manzum oluşlanndaki bi
rinci sebep de budur. 

Dillere dış müsıkisi veren bu ses unsurlarının ; 
vezlaler'in, kaflyeler'in, IUlZlm teJdlleri'nin, baş
langıçta, sazlarla söylemeye elverişli, birer ahenk 
vasıtası oldukları ve bu vasıflarını asırlarca muha
faza ettikleri, t.lamiyetten 6ace Tiirk Edebiyatı 
bölümünde belirtilmişti. Burada, İslamiyetten son
ra, Türkçe'nin bilhassa Anadolu ve Jlalkanlar Tür
kiyesi'ndeki müzikal tekamülünü sağlayan ahenk 
unsurları üzerinde durulacaktır. 

Bunların başında araz vezni vardır: 
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Aria, islim medeniyeti'ne bağlı 
A R O Z miiletlerin edebiyatında kullanılan 

ortak vezin'dir. 

Başta. Arap, lran ve Türk Edebiyatı olmak üze
re İslam medeniyeti edebiyatları, 14 asırdan beri bu 
vezni kullanmışlardır. İslam edebiyatlan tarihinde
ki başlangıcı, Arap şiirinde görülmekle beraber, aruz, 
yalnız Arap dili'ne mahsus bir vezin değildir. 

Hakikatte : Aruz, hecelerin -ydarma göre 
detn, seslerine göre tertiplenen vezindir. Bu 
bakımdan bu veznin mimarisindeki müzikal ahenk, 
hece vezinlerinden üstündür. 

Diğer taraftan aruz, dillerinde uzun hece bu
lunan bütün edebiyatlann tabii veznidir. Ancak bu
rada aruz kelimesini bütün rythmiqae vezinler 
için bir ad ve umıimi bir terim olarak kullandığı
mızı söylemek gerekir. Kelime, Arap arüzu'nun ismi 
olmakla beraber, aruz karakterindeki bütün vezinle
lerin adı ve terimi olmak kudretindedir: 

Yunan ve 
Latin Ariizu 

* 

Nitekim, eski Akdeniz medeni
yeti milletlerinden Yunanlılann 
ve Latinlerin, şiirde kullandık

lan vezinler, tıpkı aruz gibi tef'ile'lerle yani 11es 
kalıplan'yle tertiplenen vezinlerdir. Yunan edibi 
Eflatun, Devlet adlı eserinde bu vezinleri daha 
mühim olarak, vezinlerin rythme sağlayan kudretini 
ehemmiyetle belirtmiştir. 

Verdiği bilgiye göre, eski Yunan şiirinde uzun 
hece'ler (umumiyetle) iki kısa hecenin yerini tutacak 
bir ses değerindedir.(2) Bunlar, birbirine denk iki kı
sa zaman ölçiisü'nün yerini tutar. Buna göre Yunan 
vezninde iambos, daktylos, trokhaios, enhopo
lios v.b. gibi ses kalıplan (tef'ileler) ve vezinler var
dır. (Bunlardan iambos : (. -) bir kısa + bir uzun 
= iki heceli bir tef'iledir. Daktylos: (- • •  ) bir uzun 
+ iki kısa = üç hecelidir. Trokhaios: (- .) bir 

uzun + bir kısa = iki heceli bir kalıptır. Enhopolios 
ise bir synthetos yani birleşik bir vezindir. Bu vezin 
(- - • •  - • •  -) gibi, iki uzun + iki kısa + bir 
uzun + iki kısa + bir uzun heceyle tertiplenmiş
tir.) (3) 

Bütün bu vezinlerin bir felsefesini yapan EflA
tan «Ne çok çeşitli ritmler ne de türlü türlü vezinler 
olmalı, fakat düzenli, cesur bir adamın hayatını ifa-

Bununla beraber Yunan tiirinde üç hatta 
dört kısa hece'nin yerini tutacak ölçüde t111un hece• 
ler ye buna göre tertiplenmit vezinler de vardır. 

·1 Yunan metriiinde bunlardan batka kretikoa 
(- . -) gibi, bakkheios ( . •  -) sibi, ionikoa 
( • .  - -) gibi daha birçok tef ileler görülür. Ban
lar aruz yezni'nin fa'ilün, fa'ilün ve fa'ilatün sibi 
tef'ilelerine benzer. Eflatun, bu vezinlerin Yan
musıki üstadı Damon tarafından, ritm'le tempo'nun 
birletmeainden doğan bir ahenk gibi kartılandıiım 
habrlar. (Bk. Eflatun, DeYlet, 111, S. 36 - 37) lat. 
1944. 
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de edecek ritmler hangileridir diye bakmalı, bunlan 
bulduktan sonra böyle bir adamın sözlerini vezinle 
melodi'ye değıl, vezinle melcdi'yi sözkrine uydur
malı.» (4) diyordu. EflAtun'a göre «Güzel söyle
mek, ihenkWik, uygunluk, ritmlilik ve iyi huy
lalağa baihdır.» (5) Çünkü Efliıtua, asrının mü
sıki üstadı Damon gibi miisıki'nin ahlak üzerinde 
iyi tbiri olduğuna inanıyordu. 

Y-- Ariizu'nda mısrllar, yukanda ve not
larda görülen bu tef'ilelerin belirli ahenkler içinde 
yanyana getirilmesiyle doğan vezinlerle söylenir. Bu 
vezinlere hekumetron (altı tef'ileli vezin) (6) ; pen
tametron (beş tef'ileli vezin) ; tetrametron (dört 
tef'ileli vezin) gibi isimler verilir. 

* 

litin şiirinin vezni de Yunan şiiri gibi uzun ve 
kısa hecelerin bir Ahenk dahilinde sıralanmasıyle ter
tiplenmiş bir LAdn Arizu'dur. Bu veznin de belirli 
ayaklan (tef'ileleri) yani ses kalıplan vardır. Utin 
şiirinde bir uzun + bir kısa hece' den meydana gelen 
tef'ileye choreiu• veya chore119 denilmesi aynca 
manalıdır. Bu kelimenin «toplu halde şarkı söylemek 
ve dans etmek>> manasındaki chorea ve chorll9 (ko
ro) kelimeleriyle akrabalığına dikkat edilirse, Utin 
şiirinde nasıl bir vezin anlayışı bulunduğu meydana 
çıkar. Yine Latin şiirinde anapanta• adlı tef'ile 
( . • - ) iki kısa + bir uzwı heceden mürekkeptir. 
Bu tef'ile Arap arilzundaki fa'iliia ahengini andınr. 
Aynı tef'iıe ile söylenen Latince mısra veya şiirlere 
bilhassa anapae•tica denilir. Esasen, gerek isimleri 
gerek türlü özellikleriyle Latin vezin sistemi, eski 
Yunan vezin sistem.iııin bir devamıdır. 

Latin arilzu hakkında daha kesin bir fikir edin
mek için şiir Horatia•'un, Türkçe'ye bu arilza Uf· 

gun sözlerle çevrilen şu şiirine dikkat edilebilir : (7) 

Vergili119'a Yolca Ederk

Hakim tannça Kıbns'a 
Yıldızlar, Elen'in kardeş ışıkları ! 
Vursun zincire hepsini 
Rüzgarlar kıralı cümle felaketin ; 
Göstersin yolu böylece. 
Bindirdim sana Vergilius'u, isterim, 
Sağ salim çıkar, ey gemi, 
Ruhumdur o benim - karşıki sahile. 

Türkçe'ye, Latin nazım tekniğindeki esasları muha
faza edilerek, mısralann kendi vezinleriyle çevnlcn 
bu şiir, görüldüğü gibi, bir mısl1lı kısa, bir mısraı 

•, ı Aynı eaer, S. 36 - 38. Türkçe'ye çeviren: 
Azri Erhat. 

8 Yunan D .. tam'nda kullanılan bu vezin isin 
bakınız : S. 1 9. 

Utin ,&iri Horatiu•'tın bu tiiri dilimize 
Azra Erhat ve Orhan Veli Kanık tarafından çeYril
mİf Ye tercümede, tiirin sö:rlendiii Utin veznine 
adık kabnmıtbr. Bkz. Tercüme Dergisi, (Şiir özel 
saym) 34 - 36, 1 954. 
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uzun bir nazım temposu içinde söylenmiştir. Bu bir 
nazım şekli'dir ve kısa mısrı\lanyle uzun mısrı\lan 
arasındaki fark, uzunlannın kısalardan bir tef'ile 
fazla olmasıdır. Şiirde kısa mısrı\lann vezni: 

llAldm Tanrça Kıbn•'a 
- . . - . . 

gibi, iki uzun + bir uzun, iki kısa + (yine) bir uzun, 
iki kısa terttbindedir. Aynı şiirde uzun nıısrı\lann 
vezni ise: 

,....... 
Yılduı - lar  n-·ıa kardet ışddan 

- - - .. .  - - . . - . .  
gibi, aynı veznin ortasına ( - -

• .  ) hecelerinin ila
vesiyle tertiplenmiştir. Utin an'ızunda da tıpkı aruz 
vezninde olduğu gibi mısrı\lann sonlanndaki heceler 
açık veyi. kapalı, yihut kısa veya uzun olabilmek
tedir. 

Yukandaki veznin uzun mısrı\lan yine bizı aruz 
vezinlerinde olduğu gibi ortadan iki bölüme ayni
makta yani mısram durağı ortaya alınmaktadır: 

- - - . .  - / - . .  - . .  

gibi. 
Ancak dünyl edebiy!tındaki rythmique vezin

lerin, bilhassa, hecelerin sayılanna göre değil de ses
lerine göre tertiplenen vezinlerin en tanınmışı, doğ
rudan doğruya Arb adlı vezindir: 

* 

Aruz, başlangıçta, Arapların 
Arap Arizu veznidir, Bir bilgiye göre, ke-

lime, Arapça'da çadır ortasına 
dikilen direk manasındadır. Arap vezninde aruz ay
nı zamanda bir beytin birinci mısraı sonundaki tef'
ile'ye denilir. Sebebi, bu tef'ilenin bir çadır direği 
gibi, beytin ortasında bulunuşudur. Fakat Arap ede
biyi.tında aruz, zamanla, bir ilim hl.line gelmiş ; na
zımda vezinlerin türlü inceliklerini ve doğru kulla
nılmalan için bilinmesi gereken kaanunlan gösteren 
ilme lıme'l-Ariıl: Araz İlmi denilmiştir. 

Bu mini.da arftz'un eski Yunan ve Lltin başlan
gıcıyle hiçbir alikası yoktur. Bu vezin, doğrudan doğ
ruya Arap şiirinde başlamış, Arapça'nın kendi öz 
mösıkisinden doğmuştur. Arap an'ızu, Arap c�af
yasından yükselen seslerle, çöl türkülerl'yle işlenmiş 
sözlerin ve söyleyişlerin veznidir. Bu veznin Yunan 
ve Utin vezinleriyle ortak kaanunlan olması her üç 
dilde birbirine benzer heceler bulunmasındandır. 
Kısaca bu dillerde kua hece, 1IZ1Ul hece gibi biri
birinden farklı, heceler, onlann vezinlerine, dilleri
nin tabiatinden doğan bizı ortak ve müzikal kaanun
lar işlemiştir. 

Bir kere, aruz vezinleriyle söylenen manzüıne
lerde her mısram uzun ve kısa heceleri aynı yerlerde 
olur. Bir misil olarak; arftz'un İslam edebiyatlann
da çok kullanılan vezinlerinden Me f&'i Ubı ( ·-· -) 
tef'ilesiyle yapılan : 
Me fi 'l itin me U 'i itin me f& 'l itin me U 'l tin 

. - . - . - . - . - . - . - . -

vezninde kısa ve uzun heceler: Bir kısa + bir uzun 
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+ bir kısa + bir uzun...  tertibinde, muntazam bir 
nöbetleşme ile sıralanmıştır. Bu vezinle söylenmiş 
bir manzumenin bütün mısralarında kısa ve uzun 
heceler hep aynı yerlerde olacağından, mısrı\lar, 
aynı seslerin aynı yerlerde tekrarlanmasından doğan 
bir ahenkle söylenir. Böylelikle vezin, belirli bir nota 
gibi mısralara aynı ahengi verir. Yahut : 

Mef 'ü lü me fa 'i lü me fa 'i lü fa 'ü lün 
- - . . - - . . - -

vezininde olduğu gibi bu heceler: İki uzun + iki kı
sa + iki uzun + iki kısa... ahengi içinde nöbetle
şir. Gerçi bu ahenk, ilk bakışta bir melodi değil, 
bir tempo'dur ve bu haliyle bile kat'i şekilde mlısı
kilidir. Halbuki aruz vezninde ahenk sadece bu ve 
benzeri tempolarla. sağlanmaz. Bunlara ilave olarak 
daha müzikal bıizı kaanunlar bu vezinle söylenen şi
irlere daha kuvvetli ve daha değişik sesli bir mlısıki
leşme işler.(8) Aruz'u, başka vezinlerden ayıran en mü
him vasıf, mlısıkideki ses tekrarları'nı ve ses hareket
lerini andıran, böyle bir notalaşma'dır. Bu sebep
ledir ki aruz vezni, bilhassa İslam medeniyeti asır
lannda, şiiri onunla söyleyen şairlerin elinde, önce 
Arap sonra Iran ve nihiyet Türk Edebiy!t'ında bu 
dillerin müzikal gelişmesine hizmet eden bir nota 
vazifesi görmüştür. 

Bir inanışa göre aruz 
Ariz'un Doğuşu vezni, Arap yanmada

sında, develerin yürüyü
şünden doğmuştur. İlk anda bir masal hissi veren bu 
rivi.yette dikkate değer noktalar vardır. O kadar ki 

--
Bir de•e kenanı. 

8 Ariizun diğer müzikal vasıOanyle dillerin 
aea bakımından gelitiP güzeJletmeainde bir nota 
•azifeai aördüiü, ileride Türk aruzu bölümünde 
Örnekleriyle göaterileeektir. 



Esisen bir dilin başka bir ditden aldığı vezin ve 
şekillerin o dilde yerleşmesi ve yeni dilin vezni ve 
şekli olabiımesi için o dilde bu hAdiseyi kolaylaştıra
cak blzı şartlar bulunması IAzımdır. Bu arada baş
kalarından alınan bu vezin ve şekil sistemlerinin 
de ana dillerindeki vasıflarından ayrılarak yeni dilin 
şartlarına göre Adeta yeni bir sistem biline girmesi 
icibeder. ( 1 1) 

İşte bu hadiselerin her ikisi de Acem edebiyatın
da aynen görülmüş ve İranlılar, Araplar'dan aldık
ları aruz sistemi'ni, kısa zamanda ACCiD Ari:ını 
denilen yeni bir sistem biline getirmişlerdir. Böylelik
le Iran EdebiyAtı'nın yükseliş devirlerinde Farisi, 
hem kendi kaabiliyeti ile hem de ArUz'un büyük yar
dımıyle, şiddetle müzikal bir lisan kıvamını almıştır. 
İslimi edebiyatta Iran şiir lisinına zaman zaman 
maatlku't-tayr (kuş dili) denilmesinin bir sebebi de 
budur. 

* 

Firisi'nin güzelleşmesi asırlarında bu dili teknik 
bakımdan aruz'la kaynaştıran faktörlerin başında, 
her iki lisanda aynı vasıfda heceler bulunnuisı mühim
dir. Firisi'de, Arapça'da olduğu gibi, uzun, kısa ve 
kapalı-uzun heceler bulunması bu kolaylığı arttır
mıştır. 

Bir misil olarak Arapça'daki Akl (akıl), Qm 
(ilim), ömr {ömür), hiian (hüsün), resm {resim), 
gibi kapalı-uzun hecelerin benzerleri Far.isi'de : renk, 
den {el). çepı (göz), zehr {zehir), ziilf {zülüf) 
ve benzeri heceler hilindedir 

Yine FArisi'de piyile, sldre gibi kelimeler 
&'llAtti (- • - .) vezninin son üç hecesine uygun, 
ylni 'i-1&-tii ihengindedir. .iyi-, &vbe ve 'hf,nzeri 
kelimeler de m.ef'ülü (- - • ), tef'ilesinin ses ölçüsün
dedir. 

Yukarıda göıst· :rilen çepı gibi, :silJl .gibi uzun
kapalı heceler, Aruz'da bir uzun + bir kısa hece bo
yunca uzun okunmaya elverişlidir. Böyle kelimeler, 
aynı seslerle Türk şiirinde de. kullanılmıştır. O kadar 
ki tlir Nedim'in: 

. 

Hiil kl tir I zGlf 
- 1 - . 

k& fir / çeı• 
- - I 

kl flr / el-a men 
- - ı - . 

Ser-be eer lk / it m·I hile ah / kA n r1e taa / ol da hep 

Mısralarında hll, ziilf ve çepı gibi tek heceli 
kelimeler, bir uzun + bir kısa hece yerini tutacak ka
dar uzun okunduğundan, beytin birinci mısraı 12 hece 
ile söylendiği halde, tef'ilelerinde 15 hece bulunan 
FA'llAtün &'llAtün fi'llAtün fa'Uün veznini dol
durmuştur. Bunlardan hil kelimesi Arapça, ziilf 
ve çe9m. Farsçadır. Fakat hepsinin de vezindeki 
yeri ve sesi birbirinin aynıdır. Bir başka misil ola
rak Öm.er llayyim'ın: 

ıı Balmus: M. Fuad Köprülü, A r  u • (Acem 
ArU.u) T. l. An., 1, S. 637, 
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Gül güft be e• likaa-yı men riyl nlst {12) 
mısraındaki Fança güft kelimesi, aynı şiirin : 

An kasr ki ber çerh hemi -S pelllu (13) 
mısraındaki Arapça bsr kelimesiyle aynı tondadır; 
aynı m.ef'u lü tef'ilesinin 'u lü hecelerine karşılık 
olmaktadır. 

İşte bu ve buna benzer, çeşitli ön benzerlik
lerle sonradan gelişmeler, bir taraftan yeni Farisi'
nin aruz'la anlaşıp güzelleşmesini . sağlarken, �r 
taraftan bu dilde Acem. ArU:ını denilen ve Firisi'nin 
kendi öz mösıkisi ile birleşmiş, yeni ve mB1I bir aruz 
meydana getirmiştir. 

Bu bakımdan Ahmed .Cevdet Pap'nın ve onu 
bütünleyen Profesör 1'...I Köprülü'nün Acem Anı
zu ile Arap ArUzu'nu iki ayn vezin hllinde görüp 
öyle tedkik etmeleri tamimiyle ilmi ve yerinde bir 
görüştür. (14) 

İranlılar, ariız'u önce aynen almışlar sonra bu 
veznin Tavil, Medid, Ba.lt, Vafir - Klm.U adlı 
vezinlerini kullanmamağa başlamışlar; orıların ye
rine CecUd, Karlb, Miiflldl adlı baJıjrleri bulmuŞ
lar; diğer bahirleri de küçük veyi büyük değişiklik
lerle kendi dillerinin sesine ve zevkine göre kullan
mışlardır. Iranlılar'ıp Araplarla ortak vezirılerine 
Bahar-• Miiftereke, Araplar'da bulunmayan, 
kendi buldukları husösi vezirılere de BahGr-a M..ıa. 
ıae .. denilmiştir. (15) 

* 

Türk dili, başlangıçta, ses ba
Türk Arizu kımından aruz'la anlaşabilir 

karakterde değı1di. Ortaasya 
Türkçesi'nde uzun hece yoktu. (16) M. S. VIII. - X. 
asırlarda Türkçe'nin açık ve kapalı iki türlü hecesi var
dı. Bir misil olarak Tam-pk (damak) kelimesinde iki 

12 Gül der ki yüzüm kadar güzel yüz yokken 
(Y abya Kemal, Ha77am Rubülerini Türkçe Söy· 
lep., let. 1963, S. 39) 

ı a  Biı: kur idi çekmit göğe burc u baru (Yah
ya Kemal, Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyit, 
lııt. 1963, S. 59. Yahya Kemal Enatitüeü yayımı.) 

a Balonu: Ahmed Cevdet Paıa, Kı ... -ı En· 
biyi, S. 986 • 988; Prof. Dr. M. f uad Köprülü, 
Milli Edebiyat C.reyimmn hk Mübettirleri, lat. 
1928, S. 43 n aJ'lll müellif, Arm Macid. T. 1. An. 

1, S. 637. Ahmed Cevdet P11ta'nın bu me..Udaki 
cümleai apen ,ö:rleclir: llm-i Aruz'un vazıı imim 
Halil bu fenni, eı'ir-ı Arab"ın takti'i içün iycid ey· 
lemitti. Sonra tu'ad-yı lran, onun vaz'etmiı olduğu 
ıetılaahih alız ile evzln-ı Firieiyye hakkında bir 
fenn-i ar\ız yaptılar. Likin hakikat-i halde ariİ•ı 
Arabi ile arm-ı Firiei b11tka baıka birer fendir. 

1ı Buhur-ı Müttereke (miifterek bahirler) Ye 
Buhur-ı Muht- (huaUai bahirler) hakkında batlra 
bilailer için Bk. M. Fuad Köprülü, A r u z madd. 
T. l. An. 1, 641. 

ıa Eski Türkçe'de a.un Yokaller ketfetmek 
yol-da sirifilen çalıtmalar aratİnda Macar clilciai 
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kapalı hece, banar (vanr) kelimesindeyse bir açık 
+ bir kapalı = iki hece vardı. Bununla beraber söze 
ses katmak, eski Türklerde derin, köklü bir zevkti. 
Türkçe'nin, şiiri mutlaka sazlarla birlikte söyleyen, 
geni, çapta bir halk edebiyatı vardı. Türklerin, sa
vaşlardan bant eğlencelerine ; günlük hayatlannın 
türlü icaplanna kadar, her hareketlerini mösıki ile 
birlikte yapmalan, Türk pir lisanına tabii bir ahenk 
işlemifti. Dini-lirik tiirler, destan şiirleri, sagu'lar ve 
çıplak tabiat güzellikleri kaftısındaki duygulanmala
n terennüm eden şiirler, atk şiirleri, hep sazlarla bir
likte söyleniyordu. llu mösıki saltanatı, eski Türk
çe'ye, kendi hece imkinlan içinde bir milzikalite ka
zandırmıştı. Böyle hecelerle meydana gelen vezın 
pjphesiz ki aruz değildi ;  fakat tamimiyle parmak 
hesibı'na dayanarı ve hiçbir ahenk kaaidesi teşekkül 
etmemif, basit bir hece vezni olmaktan da ilstündü. 
Eski Türk vezninde zaman zaman açık ve kapalı 
heceleri aruz tef'ilelerini andırır bir ahenkle sıra
layan sesler duyuluyordu. Ne İslamlığı ne. de Arüz'u 
tanıyan ınaniheist Uygurlar zamanında söylenmiş 
eski bir ilahide rasladığımız : 

Taag teagri keld 
Taag teagri keld 

Yıclhg yıparhg 
Yıdhs yıparhg (17) 

mısralannın tekrarlanışında Aniz'un Müstef'ilAdbı 
� - - . - - )  tef'ilesinin ahengi vardir. Dlrinü 
Lqaad't-Tiirk'de rastlanan eski Türk şiiri örnek
lerinden : 

Ödek._.öc:in aldı mu 
Emeli yürek yırtılur ( 1 8) 

gibi mısralarda ise Miifte'iltin f'A'iliiD ( - . . -
-) veznini hatırlatan bir söyleyiş duyulmakta

dır. Eski Türk şiirinde, böyle Aniz'u andınr daha 
birçok mısralar vardır. Fakat bu örneklere bakarak 
eski Türk vezninin aruz olduğunu söylemek, hele 
arıiz'un Türkler tarafından icad edildiği iddiasında 
bulunmak tamimiyle ilim dışı bir yanılıştır. Türk
çe'nin bu türlü mısralanyle Arap ve Acem arıizu 

ı r  Bu illhi için Bb. S.  46. 
ıs Bu tiirin bütünü için bakanız: Divanü Lu

gaat"t-Türk'delri Halk Eclebi,.ab Örnekleri (ilerdeki 
bölümlerde) . 

l..igeti Lajo•'un dikkate deier ıröriitleri olmu9tur. 
Ancak bu · mikroakobik arafbrmalann, edebi Türk 
lehçelerinin aru:s'la ka,.n.,abilmeai menuu,.le ali
kaaı yoktur. ( Bk. Ligeti Lajos, Türkçe'de Uzun 
Vokaller, Türkiyat M. Vll, S. 82) Katgarlı Mah· 
mud'un bi:san hareke ile hizan aeali harflerle be· 
lirttiii Türli: heceleri araaında küçük bir ses farkı 
bulunmaaı, tabii olmakla beraber, bu farkın Arap 
ve Acem dillerindeki uzun hece'lerle veyi hecele· 
rin uzablmaaı prenaipiyle mukayese edilmesi müm
kün deiildir. 
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arasında hiçbir alaka yoktur. Bu mısralarda, sadece-, 
Ortaasya Türkçesi'nin kendi iç olgunlaşmasından ve 
kendi öz müsıkisinden doğan bir allenk belirmiştir. 
Bu ahenk, hecelerin sayısına dayanmakla beraber, 
Türkçe'nin açık ve kapalı hecelerini, zamanın olgun
lattırdığı bir ahe"llk içinde, yanyana getirmekle sağ
lanan bir müsıkidir. 

* 
Fakat böyle bir ses ve hece gelişmesi, �ki Türk

çe'nin İslam Medeniyeti çağlarında ve yine Orta
asya topraklannda önce lran'dan gelen Acem Aru
zu ile anlaşmasında büyük kolaylık sağlamıştır: İs
lamiyetten sonra, şiiri aruz'la söyleyen ilk Türk ,&
irim, Ariz'un uzun heceleri yerine Türkçe'nin 
kapalı heceleriıil� Arüz'un kısa heceleri yeri
ne ele Türkçe'DİD açık hecelerini kUlla-rak 
uzun hecesi olmayan bir lisanın Arüz'a intibakını bu 
yolda mümkün kılmışlardır. 

Ancak Türkçe'nin arw.'la anlaşması hadisesin
de temel bu olmak ve böyle kalmakla beraber, herşey 
bundan ibaret değildir. Türkler, İslam medeniye
tinin Kur'an ve ilim dili Arapça'yı ve kısa zamanda 
bu medeniyetin büyük edebiyat dili haline gelen 
Farisi'yi, daha ilk asırlardan başlayarak, bütün in
celikleri ve güzellikleriyle çok iyi öğrenmişlerdir. Bu 
öğreniş, yeni Türk aydınlarına Arap ve Fars dille
rindeki uzun hecelerle, Farisi'nin heceleri uzat
prenaipbd tanıtmıştır. 

Böylelikle Türkler Arabi'den ve Farisi'den aldık
lan kefuıı.eleri, şiir lisanında, kendi sesleri, bilhassa 
uzun sesleriyle kullanmaya başiamışlardır. Türkçeye 
uzan bece � batlangıçta bu yoldan girmiş ; 
Türkçe'ıl'dn hecelerini untm• prensipi ise bir 
taraftan arıiz'a uyma zaruretinden, bir taraftan da 
Farisi'nin bu kolaylığından yayılmıştır. Bu hadise, 
Türkçe'nin müzikal bünyesinde büyük değişiklik 
yapmaya başlamıştır. Hele Türkler, Iran ve Anadolu 
coğrafyasına inerek buralarda hakimiyet kurdukalan, 
bilhassa Anadolu ve Balkanlar coğrafyasını kendile
rine vatan edindikleri asırlarda 1IZ1ID hece zevkj., 
sade batka dillerden gelen, atılama bir zevk olmakla 
kalmamış, Türkler, yeni vatan topraldaruıdan 
yiilqe1- MÜ duyarak, uzan heceyi Türkçe'nin 
tabii bir zevki ve zamanla tabii bir hecesi haline ge
tirmişlerdir: 

Çünkü uzan hece Türkiye 
UZUD Hece topraklarında medeniyet kur-

muş bütün milletlerin dfünde 
ve (ehemmiyetsiz istisnalarla) bütün Akdeniz çev
resi dilleri'nde görülen karakteristik bir sestir. Eski 
Yunanca'da, Latince'de, İbrani, Arap. Iran v.b. dil� 
!erde uzun hece vardır ve uzun hece, dillere e;ok 
sesli müsıkilerin türlü i�nkanlarını veren, başlı başına 
müzikttl bir dil ve ses unsurudur. 

Denilebilir ki uzun hece Cubisme'in felsefesini 
yaptığı üçüncü çizgi gibi, dillere derinlik verir : Bir 
kare, (rlört köşeli) nin yalnız boy ve en çizgileri 
'1al"dır. Ru iki çizgiy(', birleştikleri köşrrlen, bir dt·· 
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rinlik çizgisi ilave edildiği anda kare'nin, satıh ve sat
hi olmaktan kurtularak kiib şeklini alması ; müces
sem varlık bilinde görünmesi gibi ; yalnız açık ve ka
palı iki türlü hecesi olan bir lisana, üçüncü bir uzun 
hece ilavesi de bu dile derhal müzikal bir derinlik, 
böyle bir zenginlik verir. Kısaca, 1IZ1ID hece, bir 
dile en az üçte bir nisbetinde müsıki katan ses'dir. 
Yunan, Latin, Arap, İran vh. şiirlerinde vezinlerin 
bir aruz ahengi'yle mmıkileşmesi, evvelce de belirt
tiğimiz gibi, bu dillere enıtin musıki veren bir liçiiD
cli hec:e'nin yini uınuı . !ıece'nin vıırlığındandır. 

Evvelce uzun hecesi olma
• �z'da 'l'T1.ı:ı: sik n.ru .n..ua yan Türk şiirinde, İslam 

Terbiye medeniyeti çağlarında, bir 
1IZ1ID hece belirmesi ; Türk 

şiirlerinin, Türkçe'nin kısa sayılacak açık hece'leri
ni, türlü yerlerde rahatça uzatarak söyleyişleri ; aynı 
zamanda; bir ldAsik estedk ve bir ldAsik edebi
yat terbiyesi icabıdır. 

İleride ldAsik Tiirk Edebiyiltı ve nazire ecle
biyiltı bahislerinde açıklanacağı gibi, klasik sanat
larda en değişmez terbiye, üstadlara derin saygı 
beslemek ve onların yolunda yürümektir. Batı ede
biyatlarının, asırlarca, eski Yunan ve Latin edebiya
tını aziz örnek bilişi gibi, Türk edebiyatı da kendin
den önceki Arap ve Iran edebiyatını kendine klasik 
örnek edinmiştir. İran ve Arap edebiyatlanndaki 
müşterek söyleyiş estetiğinin Türk şairlerince benim
senmesi bundandır. 

Bilhassa Anadolu'da gelişen Türk Divan Edebi
yitı'nın İran söyleyişindeki uınuı hece'lerle heceleri 
uzatma prensipi'ni daha ilk anlardan başlayarak 
Türkçe şiirde yeni bir estetikle kullandığı görülür. 
Öteden beri Türkçe'nin aruz'a uydurulmasında çe
kilen güçlük ve acemilikle izah edilen mühim bir 
kısım imile'lelerin asıl sebebi budur. Türkçe şiirde
ki bütün irnale'leri yanlış ve. ibtidai gösteren kökleş
miş görüş, bu bakımdan hatalı ve mübalağalıdır. 

Deb.haai gibi, Ahmecli, Ahmed Pa.-, Ne
cati, Farili, l$aJd, Niill, Nef&d ve Neclbn gibi 
büyük şiirlerir asırlarca hata· işlediklerini sanmak, 
Türk Divan Şiiri'ni kendi doğuş ve yükseliş estetiği 
içinde tanımak ve anlamaktan uzak kalmaktır. ( 19) 

19 XX. asır Türkiyesi'nde bu noktaya par· 
mak koyan büyük tiir Yahya Kemal'dir. Yahya 
Kemal, Bir S�ki adla razelinin: 

Lisanı tive-i Şiriz"dan nümune idi 
Acem·pereeti-i Rum'un imale devrinde 

mıar&lanyle, Türkçe aöylqitde lran tivesi'nin hatta 
XVIII. aaarda bile klaaik bir zevk olmaya devam 
ettiiini belirtir; Rum yani Anadolu tiirlerinin Iranla 
üatadlara hayran olutunu buna 1ebep gösterir. (Ga· 
zel'in bütünü için bakınız: Yahya Kemal, Eaki Şiirin 
Rüzgirıyle, lat. Yahya Kemal Enatitüaü netriJab, 
1962, S. 3 1 ) .  Burada aözü geçen Iranla üatadlar 
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Kısaca, Divan -Şiiri'nde ve onun estetiğinde imile 
hatta zihaf, her zaman hat! değildir. Dili böyle 
kullanış, çok yerde, Iran tarzı söyleyişe, yani klasik 
estetiğe Türkçe kelimelerde de uymaktan başka bir
şey değildir. 

Mesel! daha XIII. asırda Konya sarayı'nda şiir 
Söyleyen, Anadolu'nun ilk Divan şiiri Hoc• Dehhial: 

Aceb bg dercHlmtln dermanı yo• mı 
Ya bg •abr 'tmentln 9r9nı yoh mı 
Yan9rem mumlayan haıdan ay9t9 
!hatlar bg yanmaonn piyiiaı yola mı 
s. slbl k9namı topr9ta kardan 
Ne •@••r••n saribhı k@DI yoh mı 

içinde Ye çok sayada F&riai ile tiir aöyleyen Türk 
,&irlerinin de bulunduiunu habrlamak lizamdar. 

Aynı menuda Yah1a Kemal'in diier mühim 
•Özleri de funlardar: 

. . .  Kader bana Türk tiirini ve onun kla•ik
lerini öğrenme firaatanı Franaa'da vermiıti. Yine 
eaki tiire nüfuz etmeğe ve o tarzda mıaralar aöyle· 
meğe çalıtıyordum. Bu tarzda ilk yazdığım tiir, 
Sene 1 140 dır: 

Nev-bahiir•! vaalatıa baaaaa dey� ilk !lY••!l 
Büaedea piibiit slydlrdlm o aermla piiyıa!: 
Kaar· ı Sa'dabijd sillziir·! hilmiiyua•ai.yın!: 
Eyledim mehtabı hem davet dtljtin !:l!:y••• 

mısralannı aöylerken a1ana ve alayına kelimelerini 
ayana ve &laayana telaffuz eden eski tiirimizdeki 
Farisi edaya sadık kalmaya bilhasaa dikkat ediyor: 
bu dikkatimle eaki tiirin atmosferine girdiğimi his
sediyor; bundan derin bir haz duyuyordum. Bir 
batka tiirimde "Acem·pereati-i Riim'un imale deY
rinde" mısriıyle temaa ettiğim bu zevk, bizim 
klaaik aöyleyifi anlamak için, tenkide giriımeden 
evvel duymamız hatta bilmemiz lazamgelen tarihi 
bir hadisenin kadim bir estetiğin netice•idir. (Ba· 
kamz: Yahya Kemal'in Hatıralan, Yahya Kemal 
Enstitüsü Netriyib, latanbul, 1960. S. 99) . 

Bu bö1le olmakla beraber, Türkçe'nin birinci 
aanaf ,&irleri yananda, aynca Anadolu Türkçeai'nin 
ilk uarlannda bba acemi fijrlerin Türkçe sözleri 
vezne uydurmak için Türkçe'yi ha1li örseledikleri 
de ayn bir hakikattir. Mesela XIV. aaır tiiri Gill
,.,hri'nin, kendiainden önce Şeyh San an Kauası'nı 
bozuk bir Türkçe ile nazmettijini aöylediji, ada 
bilinmeyen bir fijr halrJundaki fU aözleri bu meY&u· 
da aynca dikkate alınmalıdır: 

Bir kiti bu daatanı eylemi, 
ille lafzın key çöpürdek söylemit 
Vezn içün lafzın gidermit harfanı 
Artuk ekaük ııöylemit aöz urfına 

(Bkz. ileride, kitabımızın Cültehri bah•İ.) 
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mısrilannda Farsça derman ve payan kelimeleriy
le kafiyeıe�dirdiği Türkçe oran ve kan sözlerini de 
tıpkı Farisi sözler gibi ôrim, luuuu sesleriyle söy
lüyor; yanarım yerine yadrem; toprağa yerine 
toprlta demekten çekinmiyordu. 

Bunu bir bati olarak değil, klasik söyleyişe uy
maktan doğan yeni bir estetikle, bir zevk olarak böy
le. yapıyordu. XIV. asnn büyük Anadolu şiiri Ah
medi: 

Sea •lred� ki ıllerlsen nev-biibar olar 
Ben nlred� ki atlarlaem l&leıı.iir elar 
Zlllfla he•iiaı aldı karar ile aabramı 
Her kim kariira1'&a •Y• bi kariir olar 

mısralarında Türkçe nerede veya nirede kelime
lerini alrecli sesiyle söylerken aynı estetiğe uyuyor
du. Giiler iaea sözünün giiiiler isen teliffuzundaki 
sebep de buydu. Şiir, bugün kararsız şeklinde Türk
çeleşen kelimeyi aynı şiirde yine Farisi ahenkle söy
lüyordu: karar kelimesinin rar hecesini, bir uzun 
+ bir kısa = iki hece boyunca uzatırken Türkçe 
ıwı: = llUS ekini de aynı uzun okuyuşa uyduruyor 
ve mesela Firisi'deki cihan-süz söyleyişine benzetiyo
rdu: 

Mef 'tl. la fA / 'l la tli me ta J ... lfl fa 'i lün 
. - / . - . - / - . - . 

Her kim ka rii / . r •Y za a )'!! / bİ ka rii ro lur 

XV. asırda,. Mevlid şiiri Siileyman Çelebi, 
tanınmış manzümesine: 

A.llala �dın zlkr ld�lllm ev•elA 
Viiclb oldar cllmle ltd� her kal• 

mısrilarıyle başlıyordu. Türkçe adın kelimesini : 
idm, idelüm kelimesini : ideliim, itele kelimesini : 
i9di uzatmalanyle söyleyen bu üslüp, Tanzimat dev
ri alimi Ahmed Cevdet Pa9a'nın itirazına uğramış
tı. Ahmed Cevdet Pa9a: 

ccBiclAyet-i emirde lida-ı Osmam'ye ea güzel 
hizmet eyleyealerdea biri. Mevlid-i Nebevi d
zmu, Bursalı Süleyman Efendi'dir. Bu menkıbesi 
o vakte göre pek güzel ve dotrusu sehl-i müm
teni' bir maazüınedir. Parmak hesibıyle her 
mısraı onbir harekeden mürelııkebdir. Arüz-ı 
Firisi'ye tevfik olunacak olursa Fi'ilitün fa'ila
tün failat vezaiae tevifuk eder. Lild.D bu tak
dirde itrtiluumıet-i vezin için birçok harekelerin 
naeddi lAzun gelir. Meseli: 

Allah •d! olaa her itin &nl 
Herpz ehter olm•Y• @nın aonu 

beyti. kaaide··i Türkiyye üzere (yani hece sayısı 
bakımından) tiınii'l-vezindir. Ammi Ariz-ı Fi
risl üzere takti' olunacak olduğu talııdirde Uf
za-i Celale'nin (Allah adı'nın) meddi, k-r ve adı 
kelimesiıüa evveli ve ihırı ve işin ve anın lafızla
l'llllD evvelki harekeleri ve olmaya kelimesinin 
ihın meddolumnak 1izun gelir. Ve bu s'iirede 
liain-ı Tiirkl'nin lehçesi bosulur." diyordu. 
Halbuki : 
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Tanzimat Devri estetiği bakımından, gün geçtik
çe daha doğru olan bu mutalaa, Divan Şiiri estetiğin
ce yersizdi. Divan Şairleri, böyle uzatma ve kısaltma
ları şiir lisanı için tabii hatta güzel buluyorlardı. Böy
le uzatmalara İslami Türk edebiyatı, daha ilk eserin
de başlamıştı ;  Kutadgu Bilig'deki ilk mısralar böv-
leydi ; Yusuf Has Hicib : 

· 

Bayat •t• biri� a&zllg batladım 
T&rlltse• lgldgea köçtırgen İdl'm 
Fa'ü lün / fa'ı'.ılün / fa'ülün / fa'ul 

«Bayat (Allah) adı ile söze başladım. Yaratan, yetiş
tiren ve göçüren Rabbim (in adı ile.)» derken adı 
manasındaki atı kelimesini itı şeklinde uzatıyordu. 

İle ve birlikte manalarına gelen birle sözünün 
sonunu da birli uzatışıyle okuyordu. 

Kutadgu Bilig'le başlayan bu uzatmalar, asırlar
geçtikçe azalacağı yerde gittikçe artmış ve tabiileş
mişti. Nitekim XIII. asırda bir Anadolu şairi Şeyyad 
Hamza, r&suf ü Zelı"lıô. adlı mesnevisine : 

Tann •d•n ••aban glrem s&z� 
Tii ki in� Tanrı'daa rahmet bize 
Fi'ilatün / fa'ilatün / fi'ilün 

mısrilarıyle başlıyordu. Bu başlayış ve böyle söylt"
yişler bir an'ane halinde asırlarca devam etmişti. 
xıv. asır şiirlerinden Atık Pata'nın Garibnime'· 
sinde Ahmedl'nin iskendernime'sinde, diğer xıv. 
ve XV. asır Mevlid'lerinde birbirine yakın sözler 
halinde hep ayr.ı söyleyişler, aynı uzatışlar uzayıp 
gidiyordu. 

Yine Mevlid şiiri : 
Amine h•taa Mabammed @Desi 
Ol eadefden dotda ol dGr d•nHl 
Fi'ila tün / fa'i la tün / fi'ilün 

derken Farsça clAne kelimesiyle kafiyelendireceği 
Türkçe ana kelimesini ine tekaffuz edilecek bir üs
lüpla söylemişti. Mevlid. asırlarca dilden dile do
laşan en şöhretli manzüme olduğu için, ana sözü de 
dilden dile ; en büyük ihtimale göre ; böyle bir sesle 
dolaştı. Hatta FuzWi'nin Leyli vü MecnWı'unda 
Kays'ın dünyaya gelişinden bahsedilirken : 

Şiid oldılar andan •ta @D� 
ŞDkriine ••rildl çok ha:aiiae 
Mef'ülü / mefa'ilün / fa'ülün 

denildiği duyuldu. Böylelikle Türkçe ana sözü, bu 
ve benzeri değiımelerden sonra bir gün, bilhassa 
İstanbul ağzında anne sesini aldı. Bu haoise, aruz'
un, Türkçe kelimelerin ses bakımından değişmesin
de oynadığı büyük rolü düşündürür. 

Yint" XVI .  a,ırda Fuzüli'nin Su Kasidesi : 

Saçma ey g3z etkden g3nlllmdekl odl�re •Y 
Kim bu denli dytu9an odl�re kllmaz çare ay 
Fa 'i la tün / fi 'i la tün / fiı. 'i la tün / fa 'i lün 
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ahengi içinde söyleniyordu. Aradan altı asır geçtiği 
halde hala Türkçe kelimelerin birçok hecelerinde 
yapılan imüe'ler artık an1z'a karşı acemilikten İleri 
gelemezdi. Faaüll, Türkçe odlara (ateşlere) kelime
sini, tam bir Farisi edi ile ve çAre kelimesinin se
siyle : odlAre okumamızı gerektiren bir ahenkle söy
lemişti. Denlü kelimesinin deaUi; dutUf- kelime
sinin dutuf8D okunuşu hep aynı estetiğin devamı, 
hatta tekamülüydü. Aynı söyleyiş XVIII. asırda İs
tanbul şiiri Neclim'in şiirlerinde devam edecek, XIX. 
asır başında Enderun şiiri VAsıf da �iirlerini aynı es
tetikle, yani heceleri evvelce Farisi olduğu halde za
manla Türk edi.sı haline gelmiş bir uzatışla ses
lendirecekti. (20) Bu hadise XIIJ. asırdan XX. asra 
kadar uzayan Divan şiiri boyunca ve sayısız örnek
leriyle hep böyle olacaktı. 

Türkçede 
Uzun Heceli 

Sözler 

* 

Türkiye'de bir taraftan aruz'. 
la söylenen şiirler; öte yan
dan, yeni vatan coğrafyasının 
türlü tbirleri ve sesleri ; halk 
ruhuna kadar nüfuz ederek ; 

eski, yeni, birçok Türkçe ve Türkçeleşmiş kelimeleri 
halk diline uzun heceli kelimeler halinde işlemiş
tir. Bu hadiseyi, sadece aruz'la söylenmiş şiirlerin ve 
Türkçe'ye başka dillerden gelmiş kelimelerin tbi
rinde aramak kafi değildir. Bir milletin hatti kendi 
öz

' 
kelimelerini bazı yeni seslerle söylemesi ve bu ses

leri benimsemesi için onları güzel bulması lazımdır. 
Bunun için de Türkçe'nin gelişmesinde daha baş
ka faktörlerin rolü olmak tabiidir. Bu faktörlerin ba
şında yeni vatan topraklarından yükselen sesin gizli 
tbiri vardır. Türkler eğer dillerinin Ortaasya'daki 
seslerine sadık kalsalar veyi kalabilselerdi, bilhassa 
halk dilinde bu heceleri uzatmadan söylemeğe devam 
edeceklerdi. Halbuki dillerin başka başka coğrafya
larda başka şartlarla gelişmeleri ve değişmeleri bir 
linguistique kaanunu'dur. Türkçe'nin Türkiye top
raklarında yeni bir müsıki içinde gelişmesi ve de
ğişmesi herşeyden çok bu kaanuna u}'masmdandır. 

Anadolu ve Balkanlar Türkiyesi'nin gerek ay
dınlar edebiyitmda gerek halk şiirinde Türkçe hece
leri uzatarak kullanmanın ve sözü uzun heceli keli
melerle söylemenin (21) bir zevk haline gelişi, bu 
bakımdan, kendi gerçekleri içinde aranmalıdır. 

2" Bu ze•k Ye bu üalup batta XX. aaırcla halk 

aizına da yayılmıf, meaela halk türküleri araaıncla: 
Aktam oldu yine baatı kaareler 
Gitme yarim aeni aralan paareler 

sibi IÖyleyİtlerden ZeYk alındıjı gÖrWmÜftÜr. 
21 Uzun hece'nin Türkiye Türkçeai'nde bir 

zevk biline geliti, daha Xlll. aaırda Yunua Emere'nin 
aöylediii: 

Ben Yünua-ı biçareyim 
Dost ilinden avareyim 
Baıtan ayağa yareyim 
Gel gör beni atk neyledi 
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Türkiye Türkçesi'ne işte bu faktörlerin işle
diği uzun hece zevltj, Türkçe'nin bİ.«ok kelimele
rinde, isimlerinde, baŞka dillerden gelme kelimelerin 
Türkçelqmiş şekillerinde, yabancı eklerle birlqmit 
Türkçe kelimelerd� çok sayıda görülür: 

•· İstanbul fethi ydlannda şehrin Haliç kıyuı
na karargah kuran Sübaşı Cebe AU'nin bu semte 
ad olan isim ve ünvlnı, zamanla, Cebeli veyi Cabmh 

sibi yanın taaayyuf türleriyle batlamıtbr. Bu aöyle

yif, Farsça biç&re Ye ivire kelimeleriyle Türkçe yara 
kelimeaini kafiyelenclirince, Türkçe kelimeye yare 
aeaini Yermeie batlıyorclu. Hatta ayağa kelimMiae 
zamanla, ayiğe aeeini 'nriyorclu. A;rm kelimelerin 
•e benzerlerinin m-la avarayım, bıçarayım telif

haaları, batlancıç için taaaVYUr edilse bile, bu telü

fwıun çok uzun aürmecliiini biaat metinlerden -· 
lamalı: miitkil deiiJdir. BugÜn halk dilinde ,,. ilihi 

bestelerinde bu türlü sözlerin: 

Ben yürürüm yane yine 
A,k boyadı beni kaane 
Ne akılem ne divane 
Gel gör beni atk neyledi 

ahensiyle aöylenmeai� günün 8Öyleyiti deiil, çok 
eski bir sel-eiin de...&mıdır. Aynı aöyle:rif XVI. 
aaır ...,&iri Köroğlu'nun: 

Okursun atkın kitabın 
Komadın atıkın tabın 
Akıttın çefmimin ibın 
Döndü aellere •.ellere 

Gel Ayvaz"ım dolatalım 
Çamlı-bellere bellere 

ınurilarında tamimiyle köldetmit bir aada halinde· 
.tir. Böyle örnekler, kitabın, tibın, ibın sibi DiYan 

Şüri'ne ait aöderin, aruz ,öyle dunun, hece yezniyle 

Ye sazlarla aöylenen halk türlerine ele naul Te ne 

ölçüde niifWı ettiiini belirtir. Nitekim aynı ,air: 

Al giyen onbet Yatınd� 
ille mivili mivili 

diyorken, bir taratftan Arapça illa kelimeaini ille 
-.iyle Türkc;elettirmit, bir taraftan ela mivi keli

meaini kendi ilk Ye uzun hecesiyle beıimıaeyerek, 

illi! mivili mivili aeaiyle Türkçe'nin malı kılmıtbr. 
Türk aaq&irlerinin dilinde uzun heceleri böy· 

lesine benimae:rifin bundan ibaret olmadıianı, Uzun 
hece zeykinin dilimize a&J'Wli Örnekler Ye aöyleJ'it· 

lerle yerlettiiini Te nihayet XIX. uır autiıiri Dert
li'nin tiirincle: 

Sikıya camında nedir bu earir 
Kıldı bir katresi meatine beni 
Şerib-ı li"linde ne keyfiyet va• 
Söyletir efıaine efıaine beni 

ıribi mıaralarla, adet& Özel bir lezzet halincla tadı
larak aöylendiiini, burada ehemmiyetli bir çiqi 

bilinde belirtiyoruıı:. 
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olacağı yerde, Cibili gibi halk dilinde, İnceden ka
lına ; kısa'dan uzun'a ses değiştiren yeni ahenge uy
muştur. 

Türkler, fethettikleri Salonikos şehrine derhal 
daha güzel bir ad vererek Selinik demişlerdir. Bur
sa'da Sultan İkinci Murad'ın camii çevresinde 
toplanmış medrese ve türbelerle süslü semtin adı
na, adeta ruhani bir saygıyla uzatılan bir hecenin 
sesiyle Muradiye denmiştir. 

b. Yeni dilin liciverd, laden, lile gibi kelime
lerinde ince bir zevkle söylenen 1i uzun hecesi, Türk
çe ala gibi kelimelere eli sesini veren bir alışkanlık 
yapmıştır. 

c. Türkçe dağ ve bağ gibi kelimeler, sonların
daki ğ )erin daha çok yumuşamasıyle dilde bir uzun 
hece sadası almıştır. Şiir dilinde : 

Sanki vurmuş da onun bir kara sevdi başına 
Kahramanlar gibi yalnız çıkıyor dağ başına (22) 

mısralarında görüldüğü gibi, dağ sesi, Arapça sevdi 
kelimesinin da uzun hecesiyle tam bir ses birliği ha
lindedir. Ortaasya Türkçesi'nde kangalug ve kanklı 
telaffuz edilen kelimenin Türkiye topraklarındaki 
sesi kağnı'dır ki bu, artık uzun bir kaa sesidir. 

ç. Arapça sahih sözünün Türkçe'de sahi ve 
• sahleb sözünün de sileb sadasına girmesi ve ben

zerleri, yeni dildeki uzun hece zevkinin tezahürle
rindendir. 

d. Diğer taraftan taş gibi sert, kurşun gibi ağır 
Türkçe kelimelerin nisbet i'si aldıkları zaman, Bek
taşi ve kurşôni örneklerinde görüldüğü gibi halk 
dilinde incelip uzadıkları meydandadır. 

e. Türkçe'de evvelce ilen şeklinde kullanılan 
ile edatı bugün eliyle, gelmesiyle gibi kullanış
larda li-i ve si-i seslerinin birleşmesinden doğan 
bir uzun hece sadası almıştır. Aynı hal, ise, için, idi 
gibi sözlerle birleşmelerde de aynıdır. Bunların en 
son aruz şiirlerindeki karakteristik seslenişleri de 
şöyledir : 

Birdenbire mes'udum işitmek hevesiyle, 
Gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle. (23) 
Mef'u lü / me fa'i iti / me fa 'i lü / fa 'u lün 

Mevsim iyi, kainat iyiydi, 
Yıldızlar o yanda biz bu yanda, 
Hulya gibi hoş geçen zamanda 
Sandım ki güzelliğin cihanda 
Bir saltanatın güzelliğiydi. (24) 

Mef'ulü / mefa'ilün / fa'ulün 

22 Faruk Nafiz Çamlıbel, Kızıl Saçlar, Heye
can ve Sükun� ist. 1 959, S. 27. 

23 Yahya Kemal, Kar Musıkileri. Kendi Gök 
Kubbemiz, lst. 1 963. ikinci basılı,, Yahya Kemal 
Enstitüsü yayımı. S. 47. 

2• Aynı eser, Erenköyü'nde Bahar, S. 136. 

Dönmek mi ne mümkün geri dönmek 
Düşdiyse gönüller bu melale ? (25) 

Mef'ulü / mefa'ilü / fa'ulün 
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Misaller bundan ibaret değildir. Fakat bu kadarı da 
Türkiye Türkçesi'nde değişen, güzelleşen ve uza
yan sesler olduğunu belirtmek kudretindedir. Böyle
likle aruz vezni, bir taraftan bütün bu ses değişme
lerini ve dilin yeni coğrafya ile yeni medeniyet için
deki estetiğini sadık bir vasıta olarak tesbite muvaf
fak olmuştur. 

Diğer taraftan Türkçe'nin yeni vatan toprak
larında 900 yıl gelişerek çeşitli faktörlerin tesiriyle 
ulaştığı ses güzelliğini, aruz, Türkçe'nin notası 
olarak, yeni bir estetikle arttırmış, o kadar ki bu 
tekamülü adeta bestelemiştir. 

* 

Türk Arôzu'nun 
Başlangıcı 

Bugünkü bilgimize göre 
Türk şiirinde kullanı
lan ilk aruz vezni Şeh
name vezni'dir. M. XI. 

asırda Kutadgu Bilig adlı eser� yazan Yusuf Har. 
Hacib, İran şiirinde adeta milli vezin haline gelmiş 
bu metriği Türk. dilinde ilk defa kullanandır. (26) 
Bunun sebebi Şehnıime'nin çağdaş İslam edebiyat-
ları üzerindeki derin ve devamlı tesiridir. 

· 

Vezin : Fa'ulün fa'Ulün fa'ulün fa'ul'dür ve 
Türkçe'ye ilk tatbiki de şöyledir : 

K&n&l klmnl sev•� körGr közde ol 
Kiizln kança baka@ açar yGzde ol 
KönGld� neg§ erse arzii tilek 
Ağız açsa barÇ!! Ulln •Özde ol 

«Gönül kimi sevse, gözde onu görür ; (kişi) gözü ile 
nereye baksa, orada o (nun hayali) uçar.» 

«Gönülde arzu, dilek ne ise, ağız açınca dilin 
bütün sözünde o (vardır.)» 

Bu mısralardan ilk ikisinin, veznin tef'ilelerine 
bölünüşü de şu şekildedir :· 

Fa 'u lün 

K& nGI kim 
Kö zln kan 

fa 'u lün fa 'u lün 

nl sev ·� kö rür k&z 
ça bak •!! u çar ytiz 

fa ul 
. -

de ol 
de ol 

Görülüyor ki birinci mısradaki sevse ve ikinci mıs
radaki baksa kelimelerinin son heceleri uzun okun
mak suretiyle yapılan küçük bir fedakarlıkla Orta
asya Türkçesi'nin bu iki mısraı, seçilen vezne tama
miyle uymuştur. Bunun tekniği, evvelce belirttiğimiz 

2 5 Ahmed Haşim, Şafakda, Piyale, İst. 1 928, 
s. 82. 

26 Kutadgu Bilig ve yazarı için kendi bölü
müne bakınız. 
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gibi, arU.z'un kısa heceleri yerine Türkçe'nin 
açık hece'lerini, aruz'un uzun veya kapalı he
celeri yerine de Türkçe'nin kapalı hecelerini 
kullanınak'tır. Se ve Sa gibi iki açık hece ise, Farisi'
de olduğu gibi, uzun okunmak suretiyle vezne uydu
rulmuştur. Üçüncü ve dördüncü mısralarda da negü 
(ne) ve barça (hep) kelimelerinin heceleri uzatılmış, 
bu arada, Farsça arzu kelimesinin ikinci hecesi kendi 
uzun sesiyle kullanılmıştır. 

Bu örnek, Kutadgu Bilig'qeki dörtlük'lerden 
biridir. (27) Aşağıdaki dörtlük de aynı eserin 282. 
sahifesinden alınmıştır : 

Könül •ırrı berk tut •en aym@ tilin 
Kal! aydın ers!! ökGnç! yılın 
Kızıl tll kar@ bat·ka yavlak yagı 
Bu yavlak yagıg bekle inçin •alın 

«Gönül sırrı(nı) sıkı tut, sen söyleme sözün(ü) . Eğer 
söyledin ise pişmanlığı yıllar (sürer) .» 

"Kızıl dil kara başa yaman düşman(dır). Bu 
yaman düşmanı sağlam tut(da) huzur içinde yaşa.,, 

İslami Türk edebiyatının ikinci mühim eseri 
Atebetü'l-Hakaayık'ın da vezni budur. (28) Ese
rin yazarı Edib Ahmed, Şehname veznini, dini -
ahlaki mevzularda kullanmıştır: 

Mü.lüman-ka mGıflk bolup mlhrlban 
San@ •andukun teg mü•lüman-ka •an 
Cefa kıldaçın. k@ yanut kıl vefa 
Ar!maz n•Ç!! YY•• lxan birle kan (29) 

Fa 'u lün fa 'u lün fa 'ô lün fa 'ul 

«Müslümana (karşı) şefkatli ve merhametli ol. Müs
lümana kendin için düşündüğün gibisini düşün. 
Sana cefa edene sen. vefa ile karşı koy. (Çünkü) ne 
kadar yıkanırsa yıkansın, kan, kan ile arınmaz.» . 
manasındaki bu mısralar, yalnız Türkçe kelimelerin
deki üç hecenin, aslından daha uzun okunmasıyle 
vezne uymuştur. Bu üç hece, ikinci mısram başındaki 
sana kelimesinin na hecesi ; son mısram başındaki 
anın.az kelimesinin rı hert"�İ w aynı mısradaki ne
çe : nice kelimesinin çe hece,idir. 

Bu vezin, Ortaasya Turk Edebiyatında Atebe
tü'l-Hakaayık'dan sonra, Mu'inü'l-Mürid gibi, 
Cevıihirü'l-Esrar gibi eserlerin nazmında ve da
ha bir kısım eserlerin söylenişinde kullanılmış ; bu 
arada, Anadolu Türkçesi edebiyatına da aksettiği 
görülmüştür. 

27 Re,id Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig, Metin, 
lat. 1 947, S. 349. 

28 Atebetü'J. Hakaayık için kendi bölümüne 
bakınız. 

zg Mısram batınd-.ki kelime arıımaz diye uza
tılarak okunacaktır. 
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Bir misal olarak, XIV. asır Anadolu şairlerinden 
Hoca Mes'ud ve yeğeni İzzeddin Ahmed tara
fından yazılan Süheyl ü Nev-bahar mesnevisinin 
veznı budur. 

Asırlar ilerledikçe, bu ilk devirlerin ısrarı ölçü
sünde olmamakla beraber, bazı küçük manzume
lerde veya bir kısım mesnevilerde aynı Şehname 
vezni zaman zaman ve yer yer kullanılmıştır. 

Bu cümleden olarak XVI. asır Azeri Türkçesi 
şairi FuzUli'nin de şiirde gazel tarzı'nı öven bir şiir 
söylemek için Şehname veznini seçtiği görülmüştür. 
Bu manzume : 

Gazel'dür ••fa-baht ı ehi-! nazar 
Gazel-dtlr gül-! büstan-! htlner 

. - - / . - - f .  - - f . -

"Fikir erbabına (zevk ve) safa veren (şiir) gazel! 
dir. Gazel, hüner bahçesinin gülüdür.,, 

Mısralarında görüldüğü gibi, Şehnıime vezniy
le söylenmiştir. (Bu manzumenin bütünü ve ehemmi
yeti için Fuzôli bölümüne bakınız .)  

XIX. asırda Keçecizade İzzet Molla da Mih
net-i Keşan yahut Mihnetkeşan adlı, zarif eserini 
aynı vezinle yazmıştır. Bu eserin :  

Dedim bedce çıkmıştı avazımuz 
Sitanbul'da terk eyledük sazımuz 
. - - ı . - / . - - / · -

gibi kavi ve nükteli mısraları, bilhassa İstanbul za
riflerinin dilinde uzun müddet ve lezzetle dolaş
mıştır. * 

"' Aynı asrın aonunda ıair Tevfik Fikret, bu 
vezinle yağmur sesini duyuracak bir melodi bulmağa 
çalı,mıştı. Fikret ve bazı arkadaşları, bir kısım aruz 
vezinlerinin belirli konuları terennüme daha uygun 
olduğu düşüncesindeydiler. Bu cümleden olarak, Fik
ret. Y a ğ m u r manzumesinde Şehname veznini 
kullanmış, bu vezn in temposunda, l'ski İstanbul ev
lerinin kafeslerinde, camlarında titreşen yağmur 
sesleri'ni taklide çalışmıştı. Bu manzumenin: 

Küçük, muttarit, muhteriz darbeler 
Kafeslerde, camlarda pür-ihtizaz, 
Olur dem-be-dem nevha-ger, nağme-saz, 
Kafeslerde, camlarda pür-ihtizaz, 
Küçük, muttarit, muhteriz darbeler. 

gibi mısralarında, bu sesi hatırlatan bir tempo du
yuluyordu. Bu tempo, bilhassa: 

Kü çük mut - ta rit muh - te riz .dar - be !er 
Ka fes ler  - de cam lar - da pür ih - ti zaz 

Fa 'ii lün / fa 'ii lün / fa 'u lün / fa 'ul 
- / I - - / . -

bölünüşlerinde çok belirlidir. Fakat Fikret ve arka
daşlarının bu aldanışları, 1 922 de Yahya Kemal'in 
tenkidine uğradı. 
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Diğer İlk Vezinler 
Başlangıçta T ü r kl e r  
tarafından kullanılan 
diğer aruz vezinleri : 

Fa'ilatün fa'ilatün fa'ilün 
Mefa'ilün ınefa'ilün fa'ulün 
Fa'ilatiı'rl fa'ilatün fa'ilün 
Fa'ilatün nıefa'ilün fa'ilün 

v. b. gibi, yine kısa vezinlerdir. Bu vezinler, daha 
çok, mesnevi edebiyatında ; bilhassa halk arasında 
okunan, İslami kahramanlık menkıbelerinin söyle
nişinde ; tasavvuf eserlerinde ; İslam kahramanları
nın hayat hikayelerinde ; Yusuf ü Zeliha gibi, İsla
mi aşk ve iman menkıbelerinin hikayesinde kullanıl
mıştır. 

O kadar ki hemen hepsi onbirli hece
. 

vezni'
ne karşılık olan böyle vezinlerle söylenen menkıbele
rin çokluğu ve dilden dile yayılışı Türk halk edebi
yatı üzerinde bile yaygın tesir uyandırmıştır. Orta
asya'da, daha çok, 4 + 4 + 4 = onikili vezinle 
söylenen halk şiirlerimiz, Anadolu'da bu kısa aruz 
vezinleri tesiriyle 12 l i  vezin yerine onbirli veiin'le 
söylenir olmuştur. Anadolu'da gelişen saz şairleri 
edebiyatında ve bu edebiyatın destan ve koşına'
larında kullanılan 6 + 5 = 1 1  veya 4 + 4 + 3 = 1 1  
l i  hece vezinlerinin doğmasıyle, yaygın ve milli vezin 
haline gelmesinde bu kısa aruz vezinleri.nin dikka
te değer tesiri vardır. (30) 

Yahya Kemal, D e r g a h Mecmuası'na yaz
dığı Vezinler adlı bir makalede (20 Mart - 1 338 
( 1 922) Sayı: 23) "Her veznin bir mevzua göre 
elveritli olduğu" fikrine itiraz ediyor; aruz vezin
lerinden herhangi birinin her nevi ahenge elveritli 
olduğunu söylüyordu. Eğer vezinl.erde (belirli mev
zulara ait) bir ahenk olsaydı, asırlarca aruzla tiir 
söyleyen Arap, Acem ve Türk şairleri, öteden beri 
her vezni bir mevzuda kullanırdı, diyor ve (yuka
rıda da görüldüğü gibi) aynı veznin hatta birbirine 
zıd nice mevzulan terenıi: .. m edebileceğini misallerle 
göstererek, vezinlerin belirli konulara tahsisini ye
rinde bulmuyordu. 

Nitekim böyle bir vezin, daha sonra; Fa'ulün 
fa'i.ılün fa'ulün fa'ulün mütekaarib vezni olarak; 
bizzat Yahya Kemal tarafından daha başka bir te
ma'nın terennümünde kullanıldı ve XX. asır Türkiye 
Türkçesi'nin, bu vezinle de tam bir anlatmaya ulat
tığı görüldü: 

Denizden ve dağdan gelen hüzne kandık. 
Bulutlar dağılsın, bahar olsun a rtık, 
Duyulsun bir engin seher mi.ısıkisi. 

Neva-kar açılsın bütün ses ve sazdan, 
Güneş doğmadan mfıvileşmiş Boğaz'dan, 
Ufuklarda sürsün zafer musıkisi. 

(Mevsimler. Kendi Gök Kubbemiz, S.  44, 1 963) 

30 Bu mevzuun münakaşası için bakınız: M. 
Fuad Köprülü, Aruz Madd. T. 1. An. C. 1, S. 646. 
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İlk asırlarda ya zayıf, ya popüler şairler elin
de, uzun, manzum eserlerin nazmında ve hiç işlen
meden kullanılan ; bu arada, aşırı dil ve söyleyiş pü
rüzleriyle Türkçe'yi adeta zedeleyen böyle vezin
ler, zamanla ve hususiyle Divan şairleri elinde gü
zelliğe ulaşmıştır. Bu ilk popüler eserlerde yapılan 
tecrübesiz imaleleri klasik estetik içinde tabiileştiren 
Divan şairleri, asırlar ilerledikçe bunlara sevimli bir 
çehre işlemişlerdir. Divan şairlerinin, hususiyle XIII.  
asırdan bu yana söyledikleri gazel gibi, kaside gibi 
klasik söyleyişlerde musammat'larda hatta mesnevi 
edebiyatında, Türkçe kelimelerin imalelerine ve bir 
kısım zihaflarına verdikleri ahenk aynı şiirde artık 
yadırganmayan bir tabiiliğe varmış ve bu şiirin söy
lenişinde özel hatta sevimli bir alışkanlık yaratmış
tır. 

Bütün bunların, hususiyle Türk şiir sanatında, 
eski İranlı üstadlara benzer söyleyişlerden zevk alan 
bir estetiğin ve böyle bir sanat terbiyesi'nin neticesi 
olduğunu tekrarlamak yerinde olur. 

* 

Aruz'un Türkçeye 

Tatbiki Örnekleri 

Bu noktaya varmışken, 
arfız'un daha ilk mes
nevilerde kullanılan kı-
sa vezinleriyle diğer mü

him vezinlerini, burada eski ve yeni şekilleriyle kar
şılaştırıp tanıtmakta da fayda vardır. 

Böylelikle arfız'un Türk edebi)'atınÇaki başlan
gıcı ve tekamülü ile bu tekamülü sağlayan emekleri 
ve teknik İncelikleri, bir ön bilgi halinde belirtmek, 
İslami Türk Edebiyatı'nın metinlerine nüfuz bakı
mından faydalı olacaktır : 

ı .  Fa'ilatün fa'ilatün fa'ilün 
(fa i lat) 

veznı : 

Bu vezın, bilhassa Anadolu Türkçesi edebiyatındaki 
ilk mesnevilerde ısrarla kullanılan vezinlerdendir. 
Mevlana Celaleddin-i Rumi' meşhur Mesne
vi'sini, Remel adlı, bu vezinle söylediği için, Ana
dolu'da ilk iman ve tasavvuf şairlerinin aynı vezni 
kullanmakta, yine klasik bir zevk \"e terhiye güttük
leri düşünülebilir. 

Bir misal olarak Sultan Veled'in Rebabname' 

si ; Şeyyad Haınza'nın Yusuf ü Zeliha'sı ; <;ülşeh
ri'nin Mantıku't-Tayr tercümesi ; Aşık Paşa'nın 
Garibninıe'si ; Ahınedi'nin İskenderniıne'si ; 
Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n-Necat adlı, Mev
lid manzumesi ve daha birçok eserler, bu vezinle 
söylenmiş, onunla yazılmıştır. 

Bunlar arasında X I I I .  asrın aylın şairleriyle 
halk şairleri arasında bir yeri olan Şeyyad Haın
za'nın Yusuf ü Zeliha'sında, wznin kullanılışı şöy
ledi r :  
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İmdi dinlenğ &Qzilm� dytun kulak 
Bir söz aydam kim şekerden datlurak 
V@rld! Ken'an'da bir server klıd 
�dı Ya'kub kendü peygamber kişi 
Yusuf adly vardı bir otl! anun 
İmdi işit by söz! vars@ canun (3 1)  

Bu mısraların : 

İm di din lenğ / BQ zü m� dy / tun ku lak 
Yü su fad Jy / var dı bir ot / Jy a nan 

gibi bölünüşlerinde görüleceği gibi, birçok Türkçe 
sözlerin söözüme, dutun, varidi, adı, adluu, oğ
luu, işit gibi uzatışlarla söylenerek, vezne ancak böy
le imale'lerle uydurulması ; o asırlar söyleyişinin he
men hemen gelenek haline gelmiş özelliğidir. Yine 
bu asırlarda halk arasında okunmak için tertiplen
miş, İslam kahramanlarının menkıbelerini anlatan, 
başka bir mesnevi de Tursun Fakih tarafından ya
zılmıştır. Bu mesnevi'nin : 

Kamçı urd! Halid ol dem @tına 
Çekdl k!lıÇ erdi kafir k@tına 
Birbirlyl� bir zaman gruşdılar 
Key bahadurlar idi dyrntdılar 
Ol bun@ �!! by an@ urd! kılıç 
Biri b!r!n� mecal verm�dl hiç (32) 

gibi mısralarında da aynı imale'ler ve mesela me
cal okunması gereken Arapça kelimenin mecal 
sesine konulması suretiyle yapılmış zihaf'lar var
dır. Gerek Şeyyad Hamza'nın gerek Tursun Fa
kih'in eserlerinde söyleyiş, bu mısralarda görülen
lerden daha bozuk ve çetrefildir. Buraya nisbeten 
düzgün mısraların alınışı aruz'la söyleyişdeki bozuk
lukları değil, özellikleri belirtmek içindir. 

Aynı veznin asırlarca işlendikten sonra, XX. 
asır Türkiye Türkçesi'nde ve mesela Halid Fahri! 
nın (bu veznin temposunu bilhassa belirtmek suretiy
le) söylediği Yolcular manzumesinde : 

Topladık yoilarda altun, fildişi, 
Hind'i geçtik üçyüz altmış beş gece, 
Elde paslanmış kılıçlar, gizlice, 
Mavera-yi Çin'e girdik kırk kişi. 

Kapkaranlık bir çukur baştan başa .. 
Haykırır baykuş yıkık bir laneden 
Boş kemerlerden geçen rüzgar neden 
Böyle çılgın çarpıyor taştan taşa? ... 

ahengini almıştır. Bu manzumede : 

31 Şeyyad Hamza, Yusuf ü Zeliha (Tıpkı ba
sım , S. 2, İstanbul, 1946) . 

32 Prof. Dr. Köprülüzade Mehmed Fuad, Di
van Edebiyatı Antolojisi, S. 23, İstanbul 1 9 3 1 .  
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Kap ka ran lık bir çu kur baş tan ha şa 

Fa 'i la tün , . ı la tün •i itin 

Boş ke mer ler / den ge çen rüz gar ne den 
Böy le çıl gm / çar pı yor taş / tan ta şa? 

bölünüşünde görüldüğü gibi, kullanılan veznin se
si, artık tam bir Türk Aruzu halinde belirtilmiştir. 
Bunu sağlamak için de, bilhassa şu kaaidelere uyul
muştur : 

Kaaideler: 

1 - Aruz'un kısa heceleri yerine Türk
çenrn açık hece'leri kullanılmıştır. 

2 - Aruz'un uzun hece'leri yerine Türk
çenin kapalı hece'leri konulmuştur. 

3 - Ayrıca, Laneden: Fa'ilün kelimesinde 
olduğu gibi, arfız'un yine uzun veya kapalı 
heceleri yerine, Türkçe veya Türkçeleşmiş ke
limelerdeki uzun hece' ler konulmuştur. Bu  
uzun hece' ler, XX. Asır Türkçesinde, artık, 
Türkçenin de tabii heceleri arasındadır. 

Bunlardan başka, aynı manzumede, Türkçe! 
nın aruz'la anlaşmasını kolaylaştıran bir kaaide 
daha kullanılmıştır : 

Hind'i geçtik üçyüz altmış beş gece 

mısraındaki üçyüz kelimesinin sonu, altmış keli
mesinin başıyle birleştirilmiş, aslında kapalı olan 
yüz hecesinin son harfi, alt hecesiyle kaynaşarak 
zait ahengini alırken yüz hecesi de yü sesini alarak 
bir açık hece durumuna girmiştir : 

Hin di geç tik / üç 
- I 

Fa 'i la tün / fa 

yü zait mış / beş 
I 

'i la tün / ra 

ge ce 

i lün 

Aslında aruz'la şiir söyleyen bütün dillerde 
kullanılan bu kaaide Türkçe'nin kendi bünyesinde 
de var olan bir liaison: ulama kaaidesidir:  

Kaaide: 

Türkçede ve arfız'la söyleyişte : Sessiz 
harfle biten bir kelimeden sonra, ""sli harf'!e 
başlayan bir kelime geliyorsa, birinci kelimenin 
son harfi, ikinci kelimenin ilk harfine eklenerek 
söylenir. Aruz terminolojisinde buna vasi de
nilir. Ancak aruz'da vasi, her zaman mecburi 
değildir :  Bu birleştirme, hem manayı kuvvet
lendirecek, hem de söz'le vezin arasında tam 
bir ahenk meydana getirecekse yapılır. Bu
nunla beraber, Türkçe'de arfız'la söylenen şiir
le·rin veznini, hatta sesini ve miin8sını tam an
lamak için, bu liaison hadisesine çok dikkat 
edilmelidir. 
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2. Me fa 'i lün / me fa 'i lün / fa 'U. lün - - - /  - - - / 
veznı : 

Ortaasya, Anadolu ve Azerbaycan Türkçesi 
edebiyatlarında kullanılan ilk vezinlerden biri de 
budur. Birkaç misal olarak, bu vezin, Mevlana ve 
Sultan Veled gibi, ilk Anadolu şairlerinin Türkçe 
şiirlerinde ; XIV. asır Azeri Türkçesi şairi Kadı Da
rir' in Siretü'n-Nebi adlı eserinde ; Ortaasya şairi 
Hirizmi'nin Mahabbetname' mesnevisinde ; XIV. 
asır Anadolu şairi Ahmedi'nin Cemşid ü Hurşi
d'inde ; XV. asır Anadolu şairlerinden Şeyhi'nin Hus
rev ü Şirin adlı, tanınmış mesnevisinde ve daha bir
çok eserlerde ısrarla kullanılmıştır. 

Bu arada, Mevlina'nın Türkçe şiirleri arasında 
raslanan şu mısralar, bu vezinle söylenmiştiri 

Eter keydilr karındat yohsa Y@VDZ 
Uzun yold@ san@ bydur kıl@vuz 
Eğer Tat'sen ve ger Rum'liien ve ger Tilrk 
Zeban•! bi-zebananra blyamuz 

«Allah yolunda yoldaşın ister iyi, İster kötü (yavuz) 
olsun, o uzun yolda sana yol gösterecek (kimse) odur. 
Acem de olsan, Rum veya Türk de olsan (gayret et 
de) dilsizlerin dilini öğren. (Çünkü Allah'a sözle 
değil, gönül diliyle, yani gönlün duyduğu aşk'la 
gidilir.)» 

Aynı vezin, Sultan Veled'in dilinde : 

Sentin y(!zfn gtineş'dtir yohaa aydur 
Canum ald! gözfn d@k! ne aydar 
Ne ok'dur by ne ok kim deldi senden 
Benilm b�yum silnilyd! şimdi yay'dur 

«Senin yüzün güneş mi yoksa ay mıdır? Gözün de 
- ne söyler (ki) canımı aldı. Senden bana değen bu ok 
ne ok'dur ki benim süngü gibi (bükülmeyecek) bo
yumu yay gibi büktü.» 

Bu mısralardaki yavuz : yavuz, yolda : yolda, 
sini : sana; yüüzin: yüzün, aldıı : aldı, dakıı : dahı, 
dahi, bôyum : boyum gibi Türkçe kelimelerin bu 
uzatmalı okunuşları, aynı asırlardaki aruzla Türkçe 
söyleyiş'in başvurduğu kolaylıktır. Yukarıdaki mısra
lardan iki tanesinin vezin tef'ile'lerine şu şekildeki 
bölilnüşü de bu mevzuda bir fikir verebilir: 

Me fa 'i lün / me fa 'i lün / fa 'U. lün - - - / - - - / . -
Se niln yğ zin 
Ca num al d! 

gü neş dilr yoh / sa ay dur 
gö zin d@ k! / ne ay dur 

Aruzun ilk asırlarında bu, veznin çok kullanı
lışı ve hazan güzel kullanılışı dikkati çeker. Hiriz
mi'nin Mahabbetnime'sindeki şu mısralar böy
ledir : 

Kar@ tofr@kdan aünbül yarattı 
Dikenler @raaınd@ gtil yarattı 
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«Allah, kara topraktan sünbül ve dikenler arasında 
gül yarattı. » manasındaki bu söyleyişte, Türkçe 
toprak kelimesinin rak hecesi, yine farisi eda ile 
bir uzun + bir kısa = iki hece boyunca uzun 
söylenilmiştir: 

Me fa 'i lün / me fa 'i lün / fa 'U. lün - - - /  - - - /  
Ka ra tof raa / k dan sün bül / ya rat tı 

Aynı vezin, Kadı Darir'in, Süleyman Çele
bi Mevlid'i'ne de örnek olduğunu ileride görece
ğimiz Siretü'n-Nebi'sinde : 

Sus@dum sy dil�düm lçmet� ben 
Elyme sandılar kJf şerbet !I� 
Sovuh kardan dah! @I' y tekerden 
Dah! datlydur f çdüm l ezzet il� (33) 

ahengindedir. Bu söyleyiş de : 

Me fa 'i !ün / me fa 'i !ün 
- - - I - - -

1 fa 'u lün 
I 

Su sa dum su I di le düm iç I me ğe ben 

mısraında görüldüğü gibi, susıidum : susadım, elüü
me : elime, datluudur : tatlıdır kelimelerini vezne 
uydurmak için uzatılan hecelerin bu sevimli ahen
gine sahiptir. 

Bu vezin de edebiyatımızda yine asırlarca işlen
dikten sonra XIX. asır sonunda Tevfik Fikret'in şii
rinde şöyle kullanılmıştır : 

Bahar olsun, bahar olsun da gönlilm 
Biraz def' ·!  melAI etsin diyordum, 
Cihan tatyir-1 hal ehin diyordum •• 

Bahar old� biltiln feyziyle, gördüm r 
Cihan pür-hande cennetten nişandır, 
Benim gönlilm fakat vakf·! hazandır. 

Fikret'in Rubab-ı Şikeste'sinde Bahar-ı Mağmum 
adlı bu şiirin hususiyle birinci mısraı: 

Ba ha rol sun ha ha rol sun 
Me fa 'i lün me fa 'i lün 

da gön lüm 
fa 'u !ün 

ahengi içinde Türkiye Türkçesi'nin sesını, pürüzsüz, 
duyurmaktadır. Bu şiirin devamında 

Be nim · gön lüm / de ğil bun dan / ha her-dar - / - I · 

gibi, yine başarılı mısralar bulunmakla beraber, 
bütün mısralar aynı kuvvette söylenmemiş ve yuka
rıdaki dördüncü mısram başında uzatılan oldu ke
limesinde görüldüğü gibi, böyle imaleler Edebiyat-ı 
Cedide aruzu'nda da devam etmiştir. 

* 

33 Kelimeler: kıf :  kab, su kabı, ağ : ak, be
yaz. Burada adı geç.en eserler ve yazarları için 
kendi bahislerine bakılmalıdır. 
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3.  Fa 'i ıa tün / me fa 'i  lün 
. - - I - . 

Fa 'i la tün ı 
- . - -

/ fa 'i lün 

I 
/ fa ' lün 

vezni : 

Anadolu Türkçesi'nin ilk asırlarında çokca 
kullanılan diğer bir vezin de budur. Sultan Veled'in 
İbtidaname'sinde, Şeyhi'nin Harname adlı satirik 
manzumesinde, daha başka şiir ve mesnevilerde Hafif 
adlı bu vezin görülmektedir. Başlangıçta ve Sultan 
Veled'in nazmında:  

Bu yer! kqyuban göğ� •tasın 
Karany y!re nar gibi yatasın 
Geceyi nür il� gGn eyleyesin 
KudretGnl� gGn! dGn eyleyesin (34) 

gibi, çok çetrefil görülen ve ancak : 

Ge ce yi nu / ri le gü ney / le ye sin 

I · - · - I · 

Fa 'i la tün / me fa 'i lün / fa 'i lün 
. 

bölünüşünde fark edilen bu vezinle de, kısa zaman-
da, ahenkli eserler verilmiştir. XIV. Asır Azeri Türk
çesi şairi Seyyid Nesiıni'nin bir şiirinde : 

Leblerün kandln� teker dediler 
Cin·• şirine gör neler dediler 
Dediler kim dehan ı  yobtar anun 
B İ·haberler aceb haber dediler 
Can deml;,ler dud@t•n@ hey bey 
Bu söz! gör ne muhtasar dediler (35) 

gibi, dikkate değer ahenk kazanan bu vezinle söyle
yiş, asırlar ilerledikçe güzelleşmiştir. Yukarıdaki mıs
raların : 

De di ler kim / de ha nı yoh / tu ra nun 
I I 

Bi ha her ler / a ceb ha her / de di ler 

bölünüşlerinde açıkça görülen vezin düzgünlüğü, 
zamanla büyük tekamül göstermiş ve XX. Asır Türk
çesinde, Ahmed Haşim'in Sonbahar şiirinde : 

Bir taraf bahçe bir tarafta dere 
Gel uzan aevglllm benimle yere 
Suyu yakuta dönd6ren şu hazan 
Blzl gark eyleyor dütüncelere 

diyecek kadar kolay kullanılmıştır. 
Aynı vezin, Yahya Kemal'in Türk mı'.'ısıki 

üstadı Itri için söylediği büyük manzumede: 

34 Bu dünyayı bırakıp goge yükaeleain. Ka
ranlık yere nur gibi yağaaın. Geceyi nur ile güne 
çeviresin. Kudretinle gündüzü de geceye çeviresin. 

31 Kelimeler: Kand: Şeker, tad; dehan : aiız; 
muhtasar :  kısa. 
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Ta Budin'den İrak'a, Mısr'a kadar, 
Fethedilmiş uzak diyarlardan, 
Vatan üstünde hürr esen rüzgar, 
Ses götürmüş bütün baharlardan, 
O deha öyle toplamış ki bizi, 
Yedi yüzyıl süren hikayemizi, 
Dinlemiş ihtiyar çınarlardan. 

ve benzeri mısralarla, mevzuuna uyan, yüksek bir 
dil musıkisi sağlamıştır. Aruz'un, asırlar içindeki 
bu tekamülü, şiirin her mısramı bir musıki cümlesi 
haline koyabilmek yolunda, şairine yardımcı olmuş
tur. Bu mısraların tef'ilelerine bölünüşünde : 

o de ha öy / le top la mış I ki bi zi 
- I I 

Ye di yüz yıl / sü ren hi ka I ye mi zi 
Fa , . ı la tün / me fa 'i lün / fa 'i lün 

gibi, veznin aslına tam bir uygunluk vardır. Fakat, 

Din le miş ib / ti yar çı nar lar dan 

I 

mısraı böyle değildir. Bu mısram başındaki tef'ile 
fa 'i la tün: . . - - yerine fa 'i la tün : - . - -

�ve son tef'ilesi de fa' i lün : . . - yerine fa' lün: 
- - ahengind6dir. Nesimi'nin yukarıdaki : 

Can demltler / dud@t•n@ bey hey ! 
- - I 

mısraındaki ilk ve son tef'i!eler de aynı şekilde söy
lenmiştir. Bu, bir vezin değişmesi değil, birçok ve
zinlerde tatbik edilen bir aruz kaaidesi'dir: 

1 .  Aruz vezn i'nde (Fa i"' la tün: . . - -) 
tef ilesiyle başlayan vezinlerin i lk tef ilesi Fa 'i 
la tün: - . - -) de olabilir. 

2.  Bu vetinde, (fa ' i  lün: . . -) tef ile
siyle biten mısraların bu son tefilesi de ( ik i  
kısa hece yerine bir  uzun hece konularak) 
(Fa' lün: - -) kalıbına girebilir. 

* 

4. Fa 'i la tün / fa 'i la tün / fa 'i lün 
. - - / . - - ı . .  

(Fa 'i la tün) (Fa' lün) 

vezni : 

3 numaralı vezinden, ortadaki tef'ilesinin de 
fa'ilatün olmasıyle ayrılan bu vezin de yukarıdaki 
kaaideye tabidir. Yani ilk tef'ileleri, fi'ilatün ve son 
tef'ileleri fa'lün olabilmektedir. Böyle vezinlerin 
(Fa'lün : - -)  tef'ilesiyle biten mısraları (iki kısa 
hecesi yerine bir uzun hece konulduğundan) diğer 
mısralardan ve hece sayısı bakımından bir hece nok� 
sandır : 
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VIRANBAG 

Adalardan yaza ettik de veda 
Sızlıyor bağrımız üstündeki dağ, 
Seni hatırlıyoruz Viranbağ ! 

Yine bir sofrada şen, şakraktık, 
Gün denizlerde sönerken baktık, 
Ve çobanlar gibi dallar yaktık. 

Uyuduk kırda, gezindik dağda. 
o yazm ah o engin çağda 
Geç.ti en son günü Viranbağ'da. 

Yahya Kemal Beyatlı 

manzumesinin aşağıdaki bölünüşünde bu İncelik gö
rülecektir: 

A da lar dan I ya za et tik I de ve da' 
Fa , . ı ııı tün / fa , . ı la tün / fa ' i  lün 

I - - I 

Sız h yor bağ I n mı züs tün I de ki dağ 
Fi , . ı la tün / fa 'i la tün / fa 'i lün 

I . I 

Se ni ha tır 1 Iı yo ruz vi I ran bağ 
Fa , . ı la tün / fa , . ı la tün / fa' lün 

I I 

Aynı şiirin sekizinci mısraındaki bir söyleyiş daha 
aruz veznını hece vezinlerinden ayıran farklardan 
birini belirtmektedir. Bu mısram : 

O ya zm a 

Fa 'i  la tün 

/ h o en gin 
I . 
/ fa 'i la tün 

/ çağ da 
I 
/ fa' lün 

bölünüşünde görüldüğü gibi, son tef'ilenin (fa'lün : 
- '- )  olması, mısradan bir hecenin eksilmesini sağ
lamış ; ayrıca ah hecesinin bir uzun + bir kısa = 

iki hece boyunca uzatılması da mısram bir hecesini 
daha azaltmış ; neticede, aslı 1 1  hece olmak gereken 
vezin, bu mısrada 9 heceye inmiştir. 

Böyle olduğu halde veznin sesi bozulmadığından, 
hadise : şu hakikati, dolayısıyle şu kaaideyi belirtir : 

Kaaideler: 

1 .  Aruz vezni ile söylenmiş bir manzume
de, mısraların hece sayıları bakımından denk 
olması zaruri değildir. 

2. Aruz vezni hecelerin sayılarına göre 
değil, aeslerine göre tertiplenmiş vezindir. 

* 

5. Fa 'i ıa tün / fa'ilatün / fa'ilatün / fa'ilün 
I - . - - I - . - - / - . -

vezni : 

Arılz'un İran ve Türk edebiyatlarında çok kullanı
lan bu gür sesli vezni Türk edebiyatında daha XIll. 
asrın ilk divan şairi Hoca Dehhani'den beri gazel, 

1 67 

kaside v. b. gibi divan şiirlerinde ısrarla kullanılmış
tır. Veznin, kendiliğinden zengin temposu, onun 
daha çok, 

Mende Mecnun'dan füziin aşıklık isti'dadı var 
A!jık·! sadık menem Mecnün'un ancak �dı var 

Fuzuli 

gibi, haykıran şiirlerin notası olmasını sağlamıştır. 
Anadolu Türkçesi edebiyatında bu veznin ilk örne
ği Hoca Dehhani'nin bir gazelindedir: 

Bir kadehi� bizi saki I gamden aza I d-eyledi 
Şad olsun I gönli �nun I gönlüm! şa /d- eyledi 

/ I - 1  

Aldayup al / d! de ha D! I yok bahay!! I cannm! 
SQran!! bir / bii se y� al / dum deyy !! / d-eyled! 

gibi beyitlerle söylenen bu gazelin : 

Sq ra D!! bir / bü ı;;e y� al / dum de Y"!! !! / dey le di 
- - / - - 1 - - 1  

Fa 'i la tün I fa 'i !it tün I fa 'i la tün I ra 'i !ün 

bölünüşünde görüldüğü gibi, daha ilk anlardan baş
layarak : 
Sôrana: sorana, deyô : diye, ad: ad, aldıı : aldı, 
göıılümi: gönlümü gibi Türkçe kelimeler hem vez
ne uysunlar diye, hem de Farisi eda ile uzatılmaya 
başlanmıştır. Böyle bir hece uzatması'nın XIll. asır
da başladıktan sonra, Divan Şiirinde bir iki asır için
de azalması ve Türkçe'nin bu türlü imalelerden u
zaklaştırılması mümkündü. Fakat hakikat böyle ol
mamış ; bu imaleler, acemilikten değil, klasik ve es
tetik bir gelenek'den ileri geldiği için ; daha sonrakı 
asırlarda devam etmiştir. Türk Divan Şiirinin en ün
lü şairlerinin gazellerinde ve başka şiirlerinde bir zevk 
çizgisi halinde görülen bu uzatışların sebebi budur. 

Bunun dikkate değer bir örneği, Fuzuli'nin baş
tan sona böyle bir imale zevki içinde söylenen, meş
hur Su kasidesi'dir. 

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odl�re sy 
Kim bu denltl dytuşan odl!!re kılmaz çare sy 

matlalı bu kasidenin :  

İste peykAnın gönül hecrlnde şevkim sakin et 
Sysuzem bir kez bu sahrad� benimçün �re sy 
Sy yolın ol kôuydan topr�ğ olub dutsam gerek 
Çün rakibimdir dah! ol ktiıya koyman v�re su 

Çtın ra ki bim / dlr da hl ol / k8 ya koy man / V!! re •"!! 
Fa •i la tün ı fa 'i ıa. tün ı fa 'i ıı. tün / ra •; Iün 

gibi beyitlerinde, evvelce aruz'da klasik terbiye 
bölümünde de belirttiğimiz gibi, Türkçe hecelerin 

a� Dehhani ve bu gazeli için, kitabımızın 
Hoca Dehhani bölümüne bakınız. 
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adeta bir lezzet gibi uzun okunuşları tamamiyle bir 
klasik estetik icabıdır. 

Şiirde, Türkçe ara ve vara kelimelerinin Fars
ça çare sesiyle are ve vire telaffuzu bundandır. 
Şairin, yine bir söyleyiş lezzeti içinde uzatarak ve yine 
çire ile kafiyelendirerek, iki defa, aynı lezzetle tela!� 
fuz ettiği odlaare kelimesi de böyle bir estetikle ses
lendirilmiştir. Aynı şiirde (Su Kasidesi'nde) ileride 
görüleceği gibi daha birçok Türkçe sözler, bu zevkin 
ve bu söyleyişin lezzetiyle uzatılmıştır. 

Burada dikkate değer bir bilgi olarak şu nokta
yı da belirtelim ki Divan Şairleri, şiirlerini düz bir 
okuyuşla değil, çok defa, bir nevi makam'la oku
yorlardı. Klasik Ti.irk musıkisi'nin çeşitli makamla
rının temposuyle bu okuyuş da şiirde tabii söyleyişten 
uzaklaşan imaleleri perdeliyordu ; onların yadırgan
ması için sebep bırakmıyordu. 

Böyle bir okuyuşun yakın zamanlara kadar ya
şadığı bilinir. Denilebilir ki bu an'ane, şiirin düpedüz 
okunmağa başlandığı Avrupai Türk Edebiyatı Dev
ri'ne kadar sürmüş, orada duraklamıştır. 

Bu devrede eski imalelerin de terkine başlanmış
tır. Bilhassa Muallim Naci'den bu yana, Naci -
Fikret - Akif - - Hişiın - Yahya Kemal - Orhan 
Seyfi ve Faruk Nafiz silsilesinde eski aruz üslubu 
hızla bırakılmıştır. Bundan, Türkiye Türkçesi'nin 
çağdaş estetiğine uygun, yeni bir Türk Aruzu'nun 
doğması da gecikmemiştir. 

Bu veznin güzel bir kullanılışı Faruk Nafiz'
in 1917  de yazdığı Sakiler şiirindedir:  

Farkı yok bir cennet-abadın bugün viraneden 
Şlmdi medhaller karanlık, bahçeler tenha neden 
Gizli bir bü yiikseU-rken son kırık peymaneden 
Geçmit ihü gözlü aakiler bu matemhiineden 

Süalü yollar, tarhlar bin heykel·i fağfur ll� 
Açmıygr lAkin nihAliatanda g üller sür il� 

Elde simin bir kadeh, omzunda bir ı;ıemmür il� 
Geçmit ihü gözlü sakiler bu matembaneden (37) 

Bu şiirin : 

Fa 'i la tün t ra 'i ıa tün t ra 'i ıa tün / rr. 'i !ün 
- / - . - - / - . - - [ - .  

Şim dl med hal / ler ka ran lık / bab çe Jer ten [ ha ne den 
sa .. ıa yol lar / tar h lar bta / bey ke l·i tat / fa ri ı� 

- / - . - - / . - - / - . 

bölünüşünde görüldüğü gibi, söylı-yiş hem Divan 
şiiri üslup hatıralarına bağlı kalmış ; bu arada tarh 
hecesini, tarhların çokluğunu ve güzelliğini aru
z'un imkanlarıyle belirtecek ölçüde (bir uzun -'- bir 
kısa = iki hece boyunca) ve şiirin ahengini arttıran 
bir güzellikte uzatmış ; hem de XX. asır Türkiye 
Türkçesi'nin dil ve söyleyiş estetiği içinde, mısralar, 

31 Faruk Nafiz Çamlı bel, Heyecan ve Sükün, 
lıt. 1 959, s. 168. 
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imalesiz ve zihafsız terennüm edilmiştir. Manzume
nin (güzel koku manasındaki) bu, virane, tenha, 
peymane, abu, fağfur v.b. kelimelerindeki uzun 
bece'ler ise, esasen Türkiye Türkçesi'nin esteti
ğinde mevcut, aslında uzun ve sevilen hecelerdir. 

* 

6. Fa 'i li tün f fa 'i li tün f fa'i la tün f fa 'i lün 
. .  - - / - - / . . - - / . .  

(Fa 'i la tün) ( fa' lün) 

vezni : (38) 

Bu vezin de aruz'la söyleyişin Anadolu'daki ilk asır
larından beri kullanılmış ve asırlar ilerledikçe Türk
çe'ye uygunluğu dolayısıyle daha çok kullanılan ve
zinlerden biri olmuştur. 

XIV. asır Anadolu �airi . .  \hmedi'nin Cemşid 
ü Hurşid mesnevisinı susleyen gazellerden birin
de, vezin : 

Yilret� y �re urur gamzea ok!nun &eher! 
Bes nedendür bu kamy nale vil ah·! seheri 
Verdi dilrly seher� Y!!Dağınun nürı safa 
Her gec� by heves !l� giSzedyrem seher! 
Taleb ider dil  ü can seni vü aens6z olamaz 
Hayf d§rür taleb! k9ya kişi 9'a dlr! 

beyitlerinde görüldüğü gibi, çok sayıda Türkçe keli
melerle ve kelime hünerleriyle söylenmiş mısralarda 
ahenk, yine Türkçe hecelerin, uygun · yerlerde, uza
tılmasıyle sağlanmıştır. 

Ta Je b! der [ dl 16 can ·� [ nl vG •en aGz [ o la maz 
Fa 'i la tün [ fa 'i la tüı'ı [ fa 'i la tün / fa 'i lün 

. .  - - [ . .  - [ . [ . .  
Hay f d@ rfir [ ta le b! kg / ya ki •! !! / la dl r! 
Fil 'i la tün 

bölüni.işlerinde de görüldüğü gibi şiirin dilinde yare, 
kamu, an un, bu v. b. gibi kelimelerin tabiileşmiş hissi 
veren uzun okunuşları yanında ôla, kôya, düürür, 
okunun, dürlüü gibi veznr ııniuruşlar, o asırların 
söyleyiş estetiğine uygun ta&arruflardır. Bununla 
beraber, Türk şiir lisanı, ortak kultür ve medeniyetin 
diğer dillerindeki kelimeleri kendi bünyesine alıp 
Türkçeleştirmeğe başlayarak şiirde onların uzun 
hecelerini kullandıkça, bu gibi aşırı imaleler yavaş 
yavaş azalmış ve Türkçe kelimelerde yalnız klasik 
edaya uygun ve alışılmış imaleler bırakılmıştır. Tabii, 
bütün bu imaleler yine ve ancak birinci sınıf şairlerin 
lisanında ustalıklıdır. 

38 F a· ilatün 'le ba,layıp, fa'ilün'le biten bütün 
verinlerde olduğu gibi hu veznin de ilk tef'ile'si, 
istenildiği zaman fa'ilatün ve son tef'ile'si de fa'lün 
sesiyle kullanılır. 
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XV. asır şairi Ahmed Paşa'nın gazelinde : 

Yine biçare gönül hasret il� yare gider 

Dil il can şevkınl arzetmeğe dildiire gider 
Sünbülünden sanema şemme0i buy almağiçün 

M!sk sevdaya düşüp kulbe·i attare gider 

Dağılur IAle·ruhun üstüne hal-i siyehin 

Sanki Hlndu-beçe gül dermeğe gülzare gider 

«Yine zavallı gönül, özleyişle yare gider. Gönül 
ve can'daki şiddetli arzuyu arzetmek için sevgiliye 
gider. Ey put gibi · güzel sevgili ! Senin sünbül gibi 
saçlarının kokusundan bir koklayışlık güzel koku al
mak için, (siyah renkli) misk, (kara) sevdaya düşüp 
ıtır satıcının dükkanına gider. 

Lale gibi al yanağının üzerine siyah ben'in dağı
lır. Bu görünüş, gül dermek için gül bahçesine giren 
Hindli bir çocuğa benzer.» (39) 

gibi, ileri bir ahenk seviyesine varan bu vezinle söy
leyiş, şiirde yare, biçare, dildire, gülzare gibi ke
limelerin verdiği imkanlar dolayısıyledir. 

Ahmed Paşa'nın yukarıdaki beyitlerinin tef! 
ilelere bölünüşü de şöyledir : 

Yi ne bi ça / re gö nül has / re ti I� ya / re gi der 
Fa 'i la tün / fa 'i la tün / fa 'i la tün / fa 'i lün 

. - - / . - /  . .  - - / . 

Mis k sev da / ya dü şüp kul / be 0 i  at ta / re g i  der 
Fa 'i ıa tün 

Bu veznin de XX. asırda tam bir Türk aruzu kıvamın
daki pürüzsüz örneklerini, asrın aruz şairleri vermıştir. 

Mehmed Akif'in Seyfi Baba hikayesinde : 

Geçen akşam eve geldinı. Dediler : Seyfi Baba 
Hastalanmış, yatıyormuş. 

- Nesi varmış acaba? 

gibi, en tabii konuşma dili'yle kaynaşan vezin, Faruk 
Nifiz'in Firari adlı şiirinde: 

Zülfünün yay gibi kuvvetli, çelik tellerine 
Takılan gönlüm asırlarca peşinden gidecek. 
Sen bir ihu gibi dağdan dağa kaçsan da yine 
Seni aşkım canavarlar gibi tikib edecek ! 

ahengindedir. Yahya Kemal ise bu vezni Süley
miniye'de Bayram Sabahı şiirinde çağdaş Türk
çe'nin en üstün musıkisiyle birleştirerek kullan
mıştır : 

39 Sanem, put demektir. Divan tiirinde "put 
gibi güzel,, aözü, eski Yunan, Roma putperestliği 
devrinde olduğu gibi, heykel sanatkarlarının, en 
güzel insan biçiminde yonttukları ilah veya ilahe 
heykelleri gibi güzel anlamınadır. ltr, güzel ko
kulu yağ, riih, au v.b. demektir. Attar da bunlan 
satan tacire denir. 
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Ulu mabed i Seni ancak bu sabah anlıyorum, 
Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum, 
Bir zaman hendeseden abide zannettimdi, 
Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi, 
Senelerden beri rü'yada görüp özlediğim 
Cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. 
Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını 
Görüyor varlığının bir yere toplandığını, 
Ulu Allah'ı anarken bir ağızdan herkes 
Nice bin dalgalı Tekbir oluyor tek bir ses 
Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, 
Nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi. 

* 

Me fa 'i lün / fa 'i li tün f me fi 'i lün f fa 'i lün 
- /  . . - - / . / .  

(fa' lün) 

vezni : 

Evvelce gördüğümüz 3 numaralı vezinden (baş ta
rafında) bir me fi 'i lün fazlasıyle tertiplenen bu 
vezin de Türk Divan Şiiri'nde başlangıçtan beri 
kullanılan vezinlerdendir. Türkçenin ahengine ( 6 
numaralı vezin gibi) kolay uyan bu vezin de edebi
yatımızda, her asır, biraz daha iltifat görmüş ve 
XX. Asır Türkiye Türkçesi'nde en pürüzsüz örnek
lerini vermiştir . 

XIII. Asır'da Hoca Debhini'nin bir bahar 
gazeli'nde : 

Bahar el'lıdl vil kıld! cihanı Duranı 
Geliln teferrüc ld�liim gül § güllstan! (4 1) 
Geçürme f ursatı bgyun egüp benefşe gibi 
Ki gül blg! geçer Uf tiz Ömr devran! 
Çü Ömr baki degüldür gül § şerab ile hoş 
Bu baki ömr&ni ı,;ür ta ki Ömrdür fani 

beyitlerinde görüldüğü gibi, şairin adeta formunda 
olmadığı bir zamanda söylenmiş hissini veren, bugün 
için tamamıyle sevimsiz imaleler ve zihaflar vardır. 
Beyitlerin tef'ilelerine bölünüşünde daha açık görü
leceği gibi, mesela Arapça'dan alınmış devran keli
mesi, tam Acemane bir söyleyişle devrini sesini 
almıştır. Ancak, baki diye okunuşu güzel olan keli
meyi de vezne uydurabilmek için, şair, tam iki defa, 
biki sesiyle kısmıştır. Dördüncü mısradaki tiz ve 
ömr kelimelerinin de üstüste (bir uzun + bir kısa) 
iki hece boyunca uzatılmaları, şiirin ahengini boz
muştur : 

Ki gftl bl gl J ge çe rat ti J z öm r dev / rii al 
Me fa 'i !ün / fa 'i la tün / me fa 'i !ün / fa' lün 

. - . - / .  / . .  - /  
Çü öm r bii I ki de gGI dGr I gll 1§ ,e ra I bl le hoş 
Me fil. 'i lün / fa 'i la tün / me fa 'i !ün / fa 'i !ün 

. - . - / .  - - / . - . - /  

4 1  Kelimeler: Teferrüç: gezip eğlenme, benef
ıe : menek,e, fursat : fırsat, bigi : gibi, uş : itte, tiz :  
tez, çabuk, çü : gibi, mademki. 
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Böylelikle, devrini kelimesinin son hecesinde zevk
siz bir imale ve biki kelimelerini son hecelerinde ise 
daha zevksiz birer zihaf vardır. Dehhini'nin, aslı 9 
beyit tutarındaki bir gazelinden seçtiğimiz bu beyit
ler, aynı gazelin nisbeten düzgün söylenmiş parça
larıdır. Diğerleri daha da çetrefildir. Halbuki aynı 
şaırın fi'ilitün fi'ilitün fi'ilitün fi'ilün 
vezniyle söylediğini (5 numaralı vezin dolayısıyle) 
gördüğümüz gazeli, bu şiirine nisbetle çok daha us
talıklıdır. 

Fakat bu vezinle de kısa zamanda başarılı şiirler 
elde edilmiştir. Dehhini'den hemen bir asır sonra, 
şair Ahmedi, yine bir bahar gazelinde aynı vezni 
bu ilk Divan şairinden daha ustalıkla kullanmıştır : 

Saba Me.ih- dem glub bahardan bu gece 
Hıta'ya benzedi gülten nlgArdan bu gece 
Sabiib içmedi gündO.z çemende g0.1-ruh•ar 
Bu nerki•O.n gözl n�dür humardan bu gece 
Mllzeyyen oldı reyahin bezendi bağ-ı çemen 
Meğer ki bağa haber geldi yardan bu gece 
Ne dll. nevaz göründğ v6 hem ne can-efriiz 
Murada erdi gönül riizgArdan bu gece 

"Saba (rüzgarı) bu gece bahardan (aldığı koku
larla) Isa nefesli oldu. Gül bahçesi, sevgili'nin (mis 
gibi kokusun) dan Hıti ülkesine benzedi.,, «Ü gül 
yanaklı, bugün (yeşil) bahçede sabah şarabı içmedi. 
(Çiçeklerle birlikte içki alemi yapmadı, sarhoş olup 
yere şarap dökmedi ; böyle olduğu halde nerkis çiçe
ği neden sarhoş oldu?) bu nerkisin gözü neden böy
le mahmur (kapanıyor?) » 

«Fesleğenler süslendi; yeşil bahçe (!er, çiçeklerle) 
bezendi. Besbelli bahçeye sevgiliden haber geldi. 
(Çiçekler onun geleceğini öğrenmiş görünüyorlar.)» 

«Bu gece ne gönül okşayıcı, ne can aydınlatıcı 
(ne iç ferahlatıcı) bir gece. Bu gece gönül, zaman
dan (dileğini alıp) murada erdi.» 

Bu gazelde yardan, bahardan, rüzgardan 
gibi kelimelerdeki ar seslerinin bir uzun + bir kısa, 
iki hece boyunca uzatılışı, birinci gazeldeki imaleler 
gibi şiirin sesini bozmuyor ; aksine, söze kuvvet ve 
güzellik veriyor. Diğer uzatışlar da öyle müzikal bir 
vazife görmektedir. Bu uzatışlar, bahar güzeiliğini, 
sevgilinin güzel kokusunu, nerkis'in mahmurluğunu, 
zamanın enginliğini daha kuvvetle belirten ses hare
ketleridir ki klasik söyleyiş, bu hareketleri şiirde bir 
tad, bir lezzet gibi hisseder. İsa nefesi gibi hayat veri
ci bir rüzgarın esişi Mesih-dem sözünün imalesinde 
belirtilmiştir. Hatta nedir? sorusunun nedür uza
tılışında bile nükteli bir hayretin sesi gizlidir. 

Demek ki Anadolu'daki Divan Şiiri'nin bu ilk 
büyük şairleri, şiiri söyleyebilecek bir formda olduk
ları an, bu gazelleri o çağlarda üstad bildikleri İran 
şairleri ölçüsünde mılsıkili söylemenin sırlarını bul
maya başlamış ; hatta zaman zaman tamimiyle bul
muşlardır. İleride Ahınedi ve Baki bahislerinde 
görüleceği gibi bu XIII - XIV. asırlar şairleri, Türk 
divan şiirinin en yüksek devrine ses ulaştıracak kadar 
başarılı şiirler de söylemişlerdir. 
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Ahmedi'nin gazelindeki bazı mısraların tef'
ilelerine bölünüşü şöyledir : 

Sa bil me ai / h de m·9 l�b / ba ha r dan / bu ıre ce 
l\Ie fa 'i itin / fa 'i la tün J me fa 'i itin / fa 'i itin 
Mu ra da er / di gö nlil rü / z g& r dan / bu ge ce 

Aynı vezin, şiirimizde asırlarca işlendikten sonra, 
güzel bir misal olarak Ahmed Haşim'in Merdiven 
şiirinde Türkçe'nin tabii bir vezni kıvamını bul
muştur : 

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, 
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak, 
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak • •  ! 
Sular sarardı yüzün perde perde solmakta, 
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta •• 

Ve bir za man J ba l<a cak sın J se ma ya ağ / la ya rak 

�le fa 'i lün . / fa 'i la tün / me fa 'i ]ün / fa 'i )ün 
I · - J .  • - J .  

E tek le rin / de gü neş ren / gi bir yı ğın / yap rak 
(fa' lün) 

* 

8. 
Mefi 'i lün / mefa 'i lün / mefa 'i lün / mefi 'i lün 

- - - / . - - - /  . - - - / . - - -
veznı : 

Bu vezin, XIII. asırda Sultan Veled'in sôfiyane 
coşkunluklarını seslendiren, telaşlı bir haykınş lisa
nıyle başladı: 
Kar!! kaşlar kar!! gözler canum ald! canum ald! 
Müsühnaalar nedür b!!- kim ban!! geldi ban'! geld! 
Sen! gördüm •an!! geldüm elüm dutgıl od'! düştüm 
Usum vard! del!! o]dım ben! Tanr! san!! sald! 
Halayıklar (42) can! •!!Çan bn dünyadan berj! k'!çun 
Göz! !!ÇUD göz! !!ÇUn görün Tanr! neler kıld! 

Bu söyleyişteki kari, bana, sana, odi (ateşe), delüü 
(deli) gibi hep Türkçe sözlerin sonları böyle coş
kun bir ifadeyle uzatılıyordu. Aynı tef'ilenin dört 
defa tekrarlanmasından doğan, kolay bir tempo, 
böyle şiirlerin birer ilahi olarak bestelenip terennü
müne imkan hazırlıyordu. Bu tekrarlar, İnsan vü
cıidtlnun Tanrı'ya kanadlanışı manasındaki Mevlevi 
semi'ı için de müzikal bir kolaylıktı :  

Ka r@: kat lar I ka r@ gaz ler / ca n.um al d! f ca num al d! 
Me fa 'i lün / mc fa 'i lun / me fa 't hın / me fa 'i li.m 

. - - - ı . - - - / . - - - 1  
Se nl gir diim f •• n@ gel düm / e 16.m dut gıl / o d@ dil§ düm 

Aynı vezin XVI. asırda ve Biki'nin şiirinde tam 
bir Osmanlı vekaarı ve öylesine rind bir eda ile şöyle 
sesleniyordu : 

Müheyya oldu meclis saklya peymaneler dönaün 
Bu bezm-! rüh-bahşın şevkın� meataneler dönsün 
Dil& cam-! şerab·! aşk-ı yar! öyle nüş et kim 
Felekler güm güm et.ün b!!ş•n!! humhaneler dönaün 
Bu bezm·! dil- küşay!! mahrem olmaz Bakıya herkes 
Dl gelsün ehl-1 diller gelmeaün blg&neler dönsün 

42 Halayık (hala'ik) : yaratılmışlar, canlılar, 
İnsanlar. 
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Fe lek ler gGm / g6 met aün b@ / '' n@ hum hi. / ne ler dön sün 
- - - / . - - / . - - - / . -

Mc ra •ı ıun. / mc fa 'i lün / me ra 'i itin t me fa 'i l ı ın 

Baki'nin şiirinde görülen ahenk, hecelerin uzatıl
masıyle sağlanan bir haykırış lisanı yerine, dil'in ve
zin'le kaynaşmasından doğan bir musıki'dir: Bu iki şi
iri dikkatle karşılaştıranlar, birincide ancak hece uza
tışlarıyle sağlanan yüksek ses'in ikincide yanyana 
getirilen seçme kelimelerin bir ses ve mana kaynaş
masıyle vezne uymasından doğan ustalıklı ahenkle 
sağlandığını kolayca fark ederler. 

Bu vezin, böylelikle, Anadolu asırlarında gittik
çe daha iyi kullanılmış, nihayet Bursa'nın Yunanlı
lar tarafından işgal edildiği gün Türklüğe yapılan 
hakaaret karşısında derin elem duyan, istiklal Marşı 
şairi Mehmed Akif, bu elemle söylediği Bülbül şii
rını aynı vezinle yazmıştır. 

Türkçe'nin, milli acıyla adeta inlediği bu şiirde 
veznin belirli mesafelerdeki uzun hece'leri yerine 
Türkçe'nin in-ın-un-ün-an gibi inleyen hecele
r'inin sıralanması, Bülbül şiirine ve vak'anın derin 
elemine böyle bir alliterasyon'la inleyen bir söyleyiş 
yüceliği vermiştir: 

Eşin 'Var, aşiyanın var, bahiirın var ki beklerdin, 
Kıyametler koparmak neydi ey bGlbGI, nedir derdin 
O z6mr6t tahta kondun, hlr 9emavl •altanat kordun. 
Cihanın yurdu hep çlğnen•e, çiğnenmez •enin yordun! 
Bogiin bir yemye,11 vadi, yarın bir kıpkızıl gGl,en, 
Gezersin, hanGmiinın ,en, için şen, kAlnatın •en. 
Neden &yleyse matemlerle eyyamın periıandn-, 
Niçin bir katracık g&ğaünde bir umman huru,andır ? 

E ,ın var ii / şl yi: nın var 
Kı ya met ler / ko par mak ney 
O zl.m rilt tah / ta kon dun bir 
Ci hi nıo yur / du hep çli nen 

ba h&: rın Tar / ki bek ler din 
dl ey bül biil / ne dir der din 
ae mii vi aal / ta nat kur dun 
ae çiğ nen mez / ae nln yur dun 

I • . - - - / . - - -

Bütün bunlar, Türkçe'nin aruz'la bestelenmesi 
ve bu vezni bir Türk aruzu haline koyması tarihin
de, asırlar boyunca, nasıl bir söz ve ses anlaşması'na 
varıldığının açık delilidir. 

* 

9. Mef'ulü mefa'ilün fa'ulün 
vezni : 

Daha XIV. asırda Azeri şairi Seyyid Nesim1 
tarafından : 

G&rd&m seni hem felekde yıldız 
Buldum seni hem kltab içinde 

Ben çenk gibi iki kat glup 
Nevh� kılurem rebab içinde 

Gör düm 
Mef 'u 

se J ni hem fe lek / de yıl dız 
l ü  / me fa 'i lün / fa 'u lün 
. I • - I . 

171 

gibi olgun bir söyleyişle kullanılan bu vezin, böyle, 
ilk asırlardan başlayarak Türkçe ile büyük anlaşma 
istidadı gpstermiştir. Bu veznin kendi tef'ilelerine de
ğil de Mef'ulü mefa - 'ilün fa'ulün şeklinde ikiye 
bölünüşü, ona tam tam ta ta tam - ta tam ta tam 
tam gibi, terennüme elverişli bir ses vermiştir. Ay
nı veznin gördüm, buldum, oldum, yıldız, durmuş, 
olmuş, durgun, yorgun, güller v.b. gibi, iki kapalı 
heceden yapılmış kelimeleri, mısra başında ve so
nunda söylemeğe elverişli temposu, veznin Türk 
şiirinde tutunmasını sağlayan sebepierdendir. 

XVI .  asırdan sonra ise bu vezin, Fuzôli'nin 
Leyla vü Mecnun mesnevisini onunla söylemesi 
gibi çok mühim bir sebeple, şiirimizde daha sık kul
lanılmıştır. Gazel gibi küçük şiirlerden başka XVII.  
asırda Nabi, Hayrıibad mesnevisini, XVIll.  asırda 
Şeyh Galib, Hüsn ü Aşk'ı bu vezinle yazmışlardır. 
Leyla vü Mecnun'da : 

Leyli işi işve v� girişme 
Mecnun gözi y�şı çeşme çeşme 

Gez bir nice gün benüınle hemrah 
İnsan deyüb etme benden ikrah 

HemraDım idün bu yolda ey mih 
Hemriihı koyub gider mi hemriih 

gibi muhteşem beyitler bu vezinle söylenmiş ; Hüsn 
ü Aşk'ın, esas metinden başka : 

Dil hayret-i gamla lal kaldı 
Galib gibi hl-mecal kaldı 
Gönderdiğim arz-ı hal kald! 
El'an bir ihtimal kald! 
insafın o yerde namı yok mu 

gibi, bazı mısraları atasözleri haline gelmiş Tardiy
ye'leri de aynı vezinle terennüm edilmiştir. Bu iki 
eserdeki ahengi şiddetle benimsediği anlaşılan Tan
zimat şairi Abdülhak Hamid de Makber isimli, ta
nınmış, büyük manzumesini aynı vezinle hatta yer 
yer birincilerdeki söyleyişleri andıran mısralarla yaz
mıştır. (43) Boydan boya ölüm karşısında insan mev
zuundaki bu eserin : 

Bir gün dedi ıztıriib içinde t 
- Ben ölıneğe gelını,ım bu Hlnd'e. 
Ölmek dedi, kahkahayla güld&m, 
Duydum ki fakat içimden öldGm. 
Ettik bh.: o anda, nim zinde, 
Nefretle veda' Hind 6 Slnd'e 
Kaldım mı demı,t1, yolda blrgfin 
Hlndietan'ın denizlerinde ? 

43 Abdülhak Hamid ve Makber'i hakkında, 
Hamid ve Makber bölümüne bakınız . 
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Akşam, yine akşam, yine akşam 
Bir sırma kemerdir suya baksam. 
Akşam, yine akşam, yine akşam 
Göllerde bu dem bir kamış olsam ! 

Göl !er de bu dem 
Mef 'u lü me fa 

/ bir ka mı şol sam 
/ 'i lü fa 'u lün 

I 
gibi mısraları, Tü�k aruzu'nun XX. asır estetiğine 
uygun tabiiliği ve güzelliği içindedir. 

* 

12. 
Mef 'u lü / fi 'i li tü me fi 'i lü fi 'i lün 

- - . I 
vezni : 

Gerek İran, gerek Türk edebiyatının gazel, ka
side, müseddes, terkib-i bend v. b. gibi şiirlerde ilk 
asırlardan beri sevip kullandığı, yaygın bir vezin de 
budur. Veznin : 

Mef 'u lü fi / 'i li tü me fi / 'i lü fi 'i lün 
- . - / . .  - / - . - . -

Bi ki ka lan / bu kub be de bir / hoş sa di i miş 

şeklindeki üçlü takti'inden doğan, hareketli ve rak
san ses güzelliği, her iki edebiyatın birçok büyük şa
irlerini bu vezinle söyleyişin mlısıkisine çekmiş, her 
iki edebiyatta bu vezinle çok sayıda şiirler söylenmiş
tir. 

Bir mi�al olarak İran edebiyatının büyük gazel 
şaırı Hifız'ın Türkçe'ye Yahya Kemal tarafından 
aynı vezinle çevrilen : 

Saki parıldasın şafak·! meyle camımız 
Mutrib de kim cihanda murad Gzre kAmımız 
Bizler kadehde aks·l ruh-! yari görmüıüz 
Bundandır işte lezzet-i ı;ürb· ! mGdamımız 

gazeli gibi, birçok gazelleri bilhassa bu vezinle söy
lenmiştir. Türk edebiyatında bu vezinle tertiplenmiş 
ilk gazellerden biri, belki de birincisi, Hoca Dehhi
ni'nindir : 

Vasf·! lebGnle ı;l'rlm olur ser-be-ser leziz 
Kim ab kand-l nab'ı mükerrer eder leziz 
Ehi-! nlyaz'a nazunı !!Z etme lutf kıl 
Kim naz-ı nazenin olur ey şive-ger leziz 
Zülf! big! Dehanı beyanun uzatma kim 
Resmi haber bllürsen olur muhtasar lezi� 

«Suyun, saf şekeri iki defa lezzetli kılması gibi, 
senin dudağını öven şiirim de baştanbaşa lezzetli olur.» 

«Llıtfet, sana yalvaranlara nazını az etme ki 
nazlı güzellerin nazı ey edalı güzel, çok leziz olur.» 

«Ey Dehhani, sözünü, sevgili'nin saçı gibi uzun 
etme ki, resmi haber, bilirsin, fazla lezzetli olmaz.» 
(Yahut, resmi haber, ancak kısa olursa güzel olur.) 

TÜRK EDEBİYATI T ARİHI 

Dehhani'nin böyle beyitlerle söylenmiş gazeiin
de, bilhassa gazelin diğer beyitlerinde hayli pürüz
lü görünen bu vezin, Türk edebiyatında kısa za
manda tutunmuş ve hemen daha uzak asırlara ses 
götüren gazellerde kullanılmıştır. Bir misal olarak 
XIV. asır şairi Ahmetli'nin (ileride bütünüyle göre
ceğimiz) : 

Saki dur yrı yatma ki vakt ! bahardur 
HengAm-ı bezm-i niiş-ı mey ! hot- güvardur 

matlalı bir gazeli, XVI. asrın ahenk şairi Baki'ye 
ses götürmüş ve Baki'nin bu şiire söylediği : 

Saki zaman-ı ayf 6 mey-! hoı-g&virdur 
Bbkaç piyale niiı; edelüm nev-bahardur (47) 

Bir kaç pi yi I le DUŞ e de lüm 
I . 

Mef 'u lü fa / 'i la tü me fa 

/ nev ba hi r dur 
I 
/ 'i lü fa i lün 

matlalı bir nazire, bu şairin en başarılı şiirlerinden 
olmuştur. Fuzuli : 

Mah·! Muharrem oldı meserret haramdur 
Matem bu gün teriate bir lhtlramdur 
Mi tem bu gün / şe ri a te bir / ih ti raa m dur 

I 1 - . 
Mef 'lı lü fa / 'i la tü me fa / 'i lü fa 'i lün 

gibi beyitlerle söylediği Al-i Aba Mersiyesi'ni bu 
vezinle seslendirmiş, bu şiirin ahenk dolu mısraları, 
asırlarca Kerbela faciası'yle elemli ruhların dudak
larında dolaşmıştır. Baki de XVI. asır Osmanlı-Türk 
şiirinin abidelerinden biri olan Kanuni Sultan Sü
leyman Mersiyesi'ni aynı vezinle yazmıştır. Bu şiirin, 
Kanuni ordularının dünya hakimiyetine tercüman 
olan : 

Şemtir g!bl ru-yı zemin� taraf taraf 
Saldun demür kuşaklu cihan peblevanları 

Sal dun de mür / ka 9ak la el han / peh le van la rı 
Mef 'ü lü fa / 'i Ll. tü me fa / 'i lü fa 'i hm 

- / . . . - / -
gibi beyitleri yalnız şiirin değil Türkçe'nin de zafer
lerinden olmuştur. 

Divan devrinde daha birçok şiirlere ahenk veren 
bu vezin, yeni Türk edebiyatının da ısrarla kullandı
ğı vezinlerdendir. Aynı vezinle daha başka şiirler de 
söylemiş olmakla beraber, Tevfik Fikret, Rübibın 
Cevabı manzumesini, Ferdi şiirini ; Yahya Kemal, 
Selimnime'sini, Açık Deniz, Sonbahar, Uçuş, 
Endülüste Raks gibi musıkili ve raksan şiirlerini ; 
Faruk Nafiz, At ve Has Bahçe gibi şiirlerini Hilit 
Fahri de Aruza Vedi adlı şiirini bu vezinle teren
nüm etmişlerdir. 

47 Bakınız: Nihad Sami Banarlı, Büyük Nazire
ler. latanbul, 1 962, S. 9 - 1 0. 
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Kısaca, bu vezin de Türkçe'nin fonetiğine uy
gun vezinlerdendir. Bu sebeple bir Türk aruzu ola
rak beğenilmiş, seçilmiş bir ahenk ölçüsü'dür. Vez
nin Türk dili ile anlaşması hadisesine bir misal ola
rak Yahya Kemal'in Sonbahar adlı : 

Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya 
Riih öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya, 
Duymaz bu anda taş gibi bağrında bir sızı, 
Fark etmez anne toprak ölüm maceramızı. 

mısralarıyle biten şiirinde baştan sona Türk aruzu' 
nun incelikleri vardır. Bunlar arasında : «Yaprak 
nasıl - düşerse akıp - kaybolan suya» mısra
ındaki hep Türkçe kelimeler'in vezinle kesin anlaş
ması ve üçlü bölünüşe tam uygunluğu bir misaldir. 
Ayrıca, şiirin son mısraında fark ve etmez kelime
lerinin : fark._,etmez liyezonuyla birleşmesi ; etmez 
ile anne toprak arasında aynı etnıez,_,anne iiyezo
nu; anne toprak terkibinin esasen bir "bütün,, olu
şu; bu kelimenin sonundaki k harfinin ölüm kelime
siyle birleşerek toprak._,ölüm liyezonu içinde ince
lişi ; nihayet ölüm kelimesini telaffuz eden dudak
ların kelime sonundaki m harfini söylemek için ka
panıp, hiç açılmaya vakit kalmadan macera kelime
sinin de ilk harfini çifte m birleşmesi halinde söyleyişi 
dikkatle takip edilirse, bu son mısram her kelime
siyle birbirine altın bir kaynak gibi bitişmiş ve mıs
ram tam bir bütün halinde söylenmiş olduğu görü
lür : 

Fark_ etnıez_ anne-toprak_ ölüm__,micerimızı. 

Bunlar ve sayısız benzerleri, tam 1000 yıl, Türk 
dili için bir nota vazifesi gören aruz'un nihayet, 
bu dilin bütün incelik ve güzellikleriyle birleşerek 
tam bir Türk aruzu olduğunun dikkate değer ör
neklerindendir. 

* 

Aruz'un Türk edebiyatında 
Diğer Vezinler akisler yapmış ve çok kul-

lanılmış vezinlerini görmüş 
bulunuyoruz. Görülen vezinler ve örnekleri, Türkçe'
nin aruz'la anlaşması ve aruz'un bir Türk vezni ha
line gelmesi hakkında umumi bir fikir verecek mahi
yettedir. Türk şiirinde kullanılmış diğer mühim aruz 
vezinleri de şunlardır : 

1 .  Me fi 'i lün / me fi 'i lün 
- / 

Akar çatıl çatıl o ·�· 
K l  hatlar@ reviinedlr, 
Meler başında bir kuz�, 
Bu bir güzel teranedir. ( 48) 

vezni : 

Tevfik Fikret 

•s Rübab-ı Şikeste, Bahar-ı Teranedar. 

A kar ça ğıl / ça ğıl o •1! 
- 1 - . -

Bu bir gü zel I te ra ne dir 

* 
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2. Mefi'ilün mefi'ilün / mefi'ilün / mefi'ilün 
. - . - . - . - / . - . - I 

vezni : 

Senin letafetin benim muhabbetim kadar güzel : 
Bu yanda penbe bir deniz, o yanda mii bir sehib 

Tevfik Fikret (49) 

Se nln le tii / fe tin be nim / mu hab be tim / ka dar gli zel 
I · - I • / • . Me ra ·; !ün I me fa 'i lün I mc ra 'i lün I mc fa 'i !ün 

* 

3. Mefi'ilün fa'Ulün 

Taşır çok yüklü dallar 
Alevden portakallar. 

vezni : 

Ta şır çok yük 
A lev den por 

Yahya Kemal (50) 

1 lü dal lar 
1 ta kal lar 
I 

Me fa 'i lün fa 'u lün 

* 

4. Mefi'ilün fa'ulün / mefi'ilün fa'Ulün 
. - - - I . - - - . - -

vezni : 

Ağaçlardan ederdim tazarru'lar içimden 
Ağaçlar kim sararmış tahassürden bahire 

Abdülhak Hamid (51)  

A ğaç lar kim sa rar mış / ta has sür den ha ha re 
Me fa 'i lün fa 'u lün / me fa 'i lün fa 'u lün 

I 
* 

5. Mlietef'lllin mGstef'lllln mllstef'lllin mllstef'lliin 
vezni : 

Glll devri ay, eyyamıdır zevk y safii bengAmıdır 
Aııkların bayr!!,mıdır by mevsim-! ferhunde-dem (52) 

vezni : 

Glll dev rl ay / tey yii mı dır / zev ky ea fii / hen gA mı dır 
. - / - - / - - . - / -

�lüs tef 'i lün / müs tef 'i ·ıun J müs tef 'i lün J müs tef 'i lun 

•9 Rübab-ı Şikeste, Bir Sabah idi. 
50 Kendi Gök Kubbemiz, Çin Kasesi. 

Nef'i 

51 Bunlar Odur, Tecelli Yahud Teselli, İst. 
1 885 .  

5 2  Divan, Kaside-i Bahariyye (Der  Sitayiş-i 
Sultan Murad) . Edebiyatımızda bu veznin "Allah 
içün öldür beni !" (Namık Kemal) mısraında gö
rüldüğü gibi (Müstef'ilün müstef'ilün) den ibaret, 
kısa şekli de kullanılmıştır. 
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6. Müatef'llAtün / m6atef'l1At6n veznı : 

7. 

- '- . - - / - - . - -

Her yer karanlık, pür-niir o mevki' 1 
Magrib mi yoks:� makber mi yiirab ? 
Ya hi.bgAh-! dilber mi yarab s 
Rü'yii değil by aynıyle vaki' 

Abdülhak Hamid (53) 

Her yer ka ran hk 
Rü' ya de ğil bu 

pür nilr,_,o nıev ki' 
ay nıy le va ki' 

Müs tef , . l ıa tün müs tef , . l ıa 

* 

Mütefa'ilün I nıütefa'ilün vezni : 
. - . - I 

Ne güzel kayık ! Hanını iğnesi ! 
Ne güzel hanını ! Bu kimin nesi? 
Yaşı onbeş olınalı mutlaka 
Otuzunda yok bile annesi. 

tün 

Yahya Kemal (54) 

O tu zun da yok / bi le an ne si. 
Mütc fa 'i lün / mü te fa ' i  lün 

I . •  - . -

* 

8. Mütefa'ilün fa'ulün / nıütefa'ilün fa'Ulün 
. . - . - / . - - I . .  - . - / . - -

Büt-l nev-resim nemaz!! 
Bu ne dindir Allah Allah 

vcznı : 

şeb G rüz ragıb olmuş 
blite secde vacib olmu' 

Fuzuli (55) 

Bil ti nev re alm / ne ma Z!! / 'e bil rii z ra / gı bol mu, 
/ . - - / . .  - . - / .  

Mü te fa 'i !ün / fa 'O. lün / mü te fa 'i ]ün / fa 'O. !ün 
* 

9. Müfte'ilıitün / nıüfte'ilıitün vezni : 

N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm 
Derd ü ganıınll! dolu bu gönlüm 
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm 
Yanmada derman buldu bu gönlüm 

Yan nıa da der nıan 

Müf te 'i la tün 

Hacı Bayram Veli (56) 

/ bul du bu gön lünı 

I 
I müf te , . ı ıa tün 

53 Tarık, Matemzede Kız'ın tegannisi. S. 86, 
tat. 1 928. 

54 Bitmemit Şiirler, Yahya Kemal Enstitüsü 
Arşivi. 

55 Divan, Gazeller bölümü, İt Bankası netri, 
s. 259, İst. 1 958. 

56 Türk Şiirleri, Sadeddin Nüzhet Ergun, C. 
2. s. 757. 
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10. Müfte'ilün fa'ilün / nıüfte'ilün fa'ilün 
- . . - I - . .  -

vezni : 

Benden,_,irl!ğ oldığun / bağrunıı kan eyledi 
Oldı gözümden revan / hiin-ı ciğer y�arenı 

Seyyid Nesimi (57) 

Ol dı g6 alim / den re van / hii n-ı el ieı' / J'!! na rem 
/ - / - .  - 1 -

Müf te 'i !ün / fa •i lün / müf te 'i lün / il 'i !ün 
* 

1 ı. Müfte'ilün / nıüfte'ilün / fa'ilün 
. - I - . .  - / - . -

Y �re nişandır tenin� erlerin 
Mevt ise son rütbesidir askerin 
Altı da bir, üstü de birdir yerin 
Arş yiğitler vatan inıdidına ! 

vezni : 

Namık Kemal (58) 

Mev ti se son 
Müf te 'i lün 

rüt be si dir / as ke rin 
müf tc 'i !ün / fa 'i lün 

Ar ş yi ğit / ler va ta ninı / da dı na! 

* 

12.  Müfte'ilün / nıefa'ilün 

I . - . -

Eski, uzun zamanların, 
Tığ gibi kahramanların 
Türküsüdür yanık sesin 

vezni : 

M. S. Sütüven 

Tığ gi bi kah / ra nıan la rın 

I 

* 

(59) 

13. Mef'Ulü fa'ilıitün / nıef'Ulü fa'ilatün 
- . - - I - . - -

Her g6tealnde dehrln 
Şayestedlr denlla� 
Sensin o piidlşeb k! 
Emsi.r bahljlşlndir 

vezni : 

nam-! bekii-nlsiirın 
alem senin mezarın 
by ümmet-! necib� 
ebhiir yadlgA rın 

Abdülhak Hamid (60) 

Her dem sa D!! f a çık hr / eb vii b-ı ar / .-• rah met 
. - / . - - / - - . - / .  

Mef 'ü lü fa / 'i la tün / Mef 'ıl lü fa / 'i 1A tün 
Tllr bea di ren / a zi m! / fet het ti ğla / dl ya rın 

57 Divan, Gazel. 
58 Vatan Yahud S_ilistre, İst. 1 969, S·. 86 

59 Kurtuluttan Sonrakiler, İst. 1 964, S. 1 82. 
60 İlham-ı Vatan, Merkad-i Fatih ' i  Ziyaret. 
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14. Mef'Ulü mefa'ilün / mef'Ulü mefa'ilün 
- - - / 

vezni : 

Bakdım ki giden gitnıiş / dünyadakiler hurrem, 
Alem yine ol alem / devran yine ol devran. 

Recaizade Ekrem (61) 

Bak dım ki f gi den git mit f diin yA da f ki ler hor rem 
I · - I · I · 

Mef 'ıl lü / me fa 'i lün / mef 'ü lü / me fa 'i lürı 

* 

K a a i d e  1 e r  Aruz vezni'nin Türk dili'yle 
tam anlaşması, Divan devri 'nin 

klasik estetiğinden ayrılarak Avrupai şiir estetiği'yle 
birleşmeğe başladığı zamana raslar. Eski mısralarda 
klasik estetikle uzatılmış heceler ve mesela edelim 
yerine idelüm veya ideelüm diyebilmek; yara yeri
ne yare ; paralamak yerine parelemek demekteki 
zevk yadırganmağa başlar. Bazı acemi şairler elin
de çok zevksiz hale giren aşırı imalelerin de bunda 
tesiri olur. Eski şairlerin bir uzatma lezzeti'yle kul
landıkları Türkçe hecelerin uzatılması artık, güzel 
bulunmaz olur. 

Namık Kemal ve arkadaşları zamanında hat
ta Avrupai şiir'e de aktarılan bu uzatışlar Muallim 
Naci'nin şiirinde sür'atle azalır. İmale'nin Türk 
şiirinde bir kusur sayılması kesinleşir. Hepsi de Na
ci'nin talebesi olan Tevfik Fikret - Mehmed Akif -
Yahya Kemal (62) tekamülünde şiiri, yeni estetikle 
söyleyiş tam bir zafer kazanır. İmaleye en müsfiit 
şarkı tarzında bile şiir : 

Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden, 
Bendim geçen ey sevgili sandalla denizden. 
Gönlümle uzaklarda bütün bir gece sizden 
Bendim geçen ey sevgili sandalla denizden. (63) 

mısralarında görülen en saf ve temiz bir Türkçe ile 
arılz'un tam anlaşması hadisesinden doğan bir Türk 
Arizu ile söylenir. 

Böylelikle meydana gelen Türk ariizu'nun bu 
bahis boyunca yer yer belirtilen belli başlı kaaideleri, 
aslında pek basittir. Bunları, burada ve bir arada gör
mek bu hususta kesin bir fikir edinmeğe hizmet ede
cektir: 

1 - Ar1iz'un uzun heceleri yerine Türkçe'· 
nin kapalı heceleri kullam.hr; (Aruz' un kapah 
hece'leri yerine de Türkçe'nin yine kapalı hece'leri 
kullanılır.) 

sı Zemzeme 111, Ferda-yı Tedfin, lat. 1 399, S. 
89 - 90. 

62 Yahya Kemal' in Muallim Naci talebeliği için 
bakınız: Nihad Sami Banarlı, Yahya Kemal'in Ha
tıralan, (Elyazmyı.e- Hatıralar) . S. 72 • 74 lat. 1 960. 

sa Yahya Kemal. Eski Şiirin Rüzganyle, lat. 
1 962, s. 1 2 1 .  
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2 - Arliz'un kısa heceleri yerine Türkçe'• 
nin açık heceleri konulur; 

3 - Ela, tuğra, ücri, abani (ağbani), dahi v.b. 
gibi, Türkçe ; lale, tane, badem, cami, abide, mi
nare, kaanun v. b. gibi Türkçeleşmiş kelimeler
deki uzun heceler, Türk aruzunda da uzun hece 
olarak kullanılır; 

4 - Aruz vezinlerinde, hece vezni'nin durak
larında olduğu gibi, tef'Ue'lerle birlikte kelime
ler de bitip, durak yapılmaz; bir kelimeye ait 
heceler, ikinci tef'ilede devam edebilir. Bu 
umumi kaaide Türk aruzu'nda aynen tatbik 
edilir. 

5 - Aruz vezninde mısralardaki hece sayı
larının denk olması gerekmez. İki kısa hece 
yerine bir uzun hece konulmak ve bazı heceler 
bir uzun + bir kısa iki hece boyunca uzun okun
mak suretiyle bir mısradaki hece sayısı diğer 
mısrüardakinden daha az olabilir. (4 numaralı 
veznin örneklerine bakınız. )  

6 - Diğer aruzlarda olduğu gibi, Türk aru
zu'nda da mısra sonuna gelen hece, açık hece 
de olsa, kapalı veya uzun hece kabul edilir ; 
uzun hece gibi okunabilir. 

7 - Aruz'un (fa'ilatün : . -) tef'ile�iyle 
başlayan vezinlerinde bu tef'ile, lüzumunda, (fa'ila
tün: - . - -) ve (fa'ilün : . . -) tef'ilesiyle 
biten vezinlerinde bu tef'ile (fa'lün : - -) olabilir 
(3, 4, 6, 7 numaralı vezinlerin örneklerine bakınız.) 

8 - Vasi, ulama veya liaison (liyezon) denilen dil 
hadisesi, Türkçe'nin aruz'a tatbikinde büyük kolaylık 
sağlar : Geçen akşam : ge çe nak şam: (. -) 
ve som altondan: so mal tun dan (.  -) 
vasıllarında olduğu gibi, sessiz harfle biten bir ke
limeden sonra, sesli harfle başlayan bir kelime geli
yorsa birinci kelimenin son harfi, ikinci'nin ilk harfi 
ile birleşir. Böylelikle birinci kelimenin son hecesi 
kapalı iken açık yani kısa hece haline girer ve sözün, 
aruz'un kısa ve uzun hecelerine göre ayarlanmasını 
kolaylaştırır. 

Ancak bu şartlarla yanyana gelen her kelime 
arasında liyezon şart değildir. Şair isterse ve söz, li
yezonsuz olarak daha manalı ise kelimeler, mısrada 
liyezonsuz okunur. Bir misal olarak, Yahya Kemal'in 
Erenköyü'nde Bahar şiirindeki : 

Canan aramızda bir admdı. 

mısraı liyezonsuzdur. Bunun bir sebebi, canan gibi 
an sesiyle biten kelimelerin, (eski aruz'dan beri) bir 
kaaide olarak (umumiyetle) uzatılmamasıdır. Böyle
likle mısram birinci ve ikinci kelimeleri arasında 
Iiaison yapılmamıştır. Aynı mısram üçüncü ve dör
düncü kelimeleri de liyezonsuz okunacaktır : Bura
da bir kelimesi, mefa'ilün tef'ilesinin lün hecesi 
yerindedir. Bu yüzden fa'ulün tef'ilesini dolduran 
adındı kelimesinin ilk harfiyle birleşmemiştir. Ay
nı şiirin : 
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Hazzıyle / harib_ idim / edanın 

I I 

mısraındaki ikinci ve üçüncü kelimeler arasında li
yezon vardır. Bu, harib kelimesinin ra hecesini uzu::ı 
okumamızdaki ses ve mana güzelliğini sağlar. Buna 
mukaabil idim ve edanın kelimeleri arasında liasion 
yoktur. Bu da idim kelimesinde biten nazım cüm
lesi'nin dil bilgisi yönünden doğruluğunu ve bu 
sebeple sözün güzelliğini temin eder. 

İm.ile, Medli 

* 

Aruz'da herhangi bir heceyi 
tabii sesinden daha uzun oku-

inıile ve zihaf maya imale denir ; aslında 
kapalı ve uzun sesli bir he

ceyi kendi sesinden daha uzun okumaya da medli 
inıAle denilir ; Fuzuli'nin : 

Hak-i payine yetem der ömrlerdir muttasıl 
Başını taştan taşa urup gezer avare su 

mısraları, td"ilelerine bölündüğü zaman meydana 
gelen şu hecelenişte de görüldüğü gibi. 

Ha k-1 pa yl / n� ye tem der / iim r ler dlr / mut ta sıl 
Fa 'i ıa tün / Fa 'i ıa tün / ra 'i ıa tün / fa 'i li:.n 

- - / - .  / - . - ı 
Bi!! ıı D! talj I tan ta ''!! !! I rup ge zer a I va re S!! 

lkınci mısradakı başını, taşa, urup kelimelerinin 
ba, nı, şa ve u heceleri bi, nıı, şi ve u sesleriyle 
okunmak suretiyle uzatılmıştır. Bu uzatışlar imi
le'dir. Birinci mısradaki ömr eklimesi ise veznin 
hem fi hem 'i heceleri boyunca uzun okunmakta
dır. Bu okuyuş ömürlerden beri akıp giden bir su
yun devamlı akışını aruz'un bu imkanıyle bir ses 
olarak da belirtmek kudret ve güzelliğindedir. Ömr 
kapalı hecesinin, biri uzun, biri kısa, iki hece bo
yunca uzatılışı bir medli imile'dir. Mt'dli imile'
ler, bu söyleyişte görüldüğü gibi, ekseriya söze kuv
vet ve güzellik verirler. Yahya Kemal'in : 

ŞUlı Şirin'ler yüzünden dağ delen Ferhid'lar, 
Aslı Han'lardan yanan aşık Kerem'ler görmüşüz 

Şü h Şİ rin / ler yn zün den / dağ de len Fer f ha d lar 
- I I I 

Fa 'i la tün / fa 'i la tün / fa 'i ıa tün / fa 'i lün 

beytinin birinci mısraının önce şuh kelimesi, sonra 
Ferhad adının had hecesi bir uzun + bir kısa = iki 
hece boyunca uzun okunacaktır. Bu medli inıAle'
lerin birincisi Şirin'in şuhluğundaki güzelliği arttır
maktadır. Ferhad adının Ferhaadlar şeklindeki uza
tılışı da asırlar içinde böyle aşıkların sayıca ne ka
dar çok olduğunu bir ahenk hareketiyle belirtmek
tedir. 

Aruz 'da herhangi bir heceyi kısarak kendi se
sinden daha kısa okumaya zihaf denilir. Mevlid 
manzumesinin : 

TÜRK EDEBIY A Ti T ARIHI 

Al la h@ dın / zlk rl d� l üm J 
I 

ev ve IA 
I 

Fa 'i la tün / fa 'i 
Bir a cep nur / kim gü 

, .  ı la tün / fa 
neı per / va ne 

!ün 
si 

mısralarında böyle zihaflar vardır : Aslında Allaah 
ahengindeki la hecesini kendi tabii ve uzun sesiy
le vezne koyamayan şair bu sesi kısmış ve kısa bir la 
halinde bırakmıştır. Aslında nur okunması gereken 
kelime de nur sesiyle kısılmıştır. N1ir kelimesinin 
Türkçe vur vezninde kısa okunması yahut yar ke
limesinin yarmak masdarından yapılan yar! emri
nin sesiyle kısaltılması birer zihif'dır. 

Abdülhak Himid'in Makber manzumesindekı : 

Çıktım semevata hak-her-ser 
İndim semevat ile beraber 

mısralarında da birer zihaf vardır : Sema kelimesi· 
nin Arap dili kaaidesine göre, semalar manasına ge 
len çoğulu, semevit değil semivit'dır. Bu keli
me, Hamid'in mısralarında : 

Çık tun se me vi J ta ha k ber ser 

I 
Mef 'u lü me fa / 'i lün fa 'lı !ün 

Mi uzun hecesi yerine me kısa hecesi konularak 
zihaf'lı kullanılmıştır. Aruz'da zihaf, bu ve ben
zeri örneklerde görüldüğü gibi, ekseriya bir söyle
yiş hatasıdır. 

* 

Nesirde ve Serbest 

söyleyişte 
Aruz Musıkileri 

Türk Divan edebiyatı, 
asırlarca, edebi eserle
rinin çoğunu nazım'la 
yazmış ; edebiyatın, en 
çok, şiir nev'inde eser 
vermiş bir edebiyattır. 

Bütün bu eserlerin aruz'la söylenmesi, bu ritmik 
vezne yalnız nazımda değil, nesir dilinde de Türk
çe'nin notası olmak kaderini vermiştir. Aruz, bil
hassa Türkçeleşmiş kelimelerin sesini tesbit etmek 
ve bunların nesir cümlelerinde de doğru telaffuzunu 
sağlamak yolunda müsbet vazife görmüştür. 

Türk dili, durmaksızın, aruz'la seslendirilip dil
lerde dolaşan en güzel mısralarını aruz'la bestele
yince aruz, bir mı'.lsıki gibi, Türkçe'nin nesir mima
risine de işlenmiştir. 

6' Bu mısralardaki dil hatasına dikkat eden 
Yahya Kemal, aynı mısraların, birer sekt-i melih'le 
söylenerek: 

Çıktım eflake hak-ber-ser 
indim eflak ile beraber 

şeklinde yazılması daha doğru olur, fikrindeydi. 
(Bkz. Yahya Kemal, Siyasi ve Edebi portreler, lst. 
1 968, s. 4) 
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Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerin aruz tef'i
leleriyle musıkili olması, Arapça'nın dehasına uygun
dur. Fakat aruz tef'ilelerinin birer ahenk hadisesi 
halinde Türkçe nesir cümlelerine de akması, Türk
çe'nin asırlarca, daha çok. aruz'la işlenmesinden dc
�an tarihi neticedir. 

Osmanlı Türkçesi'nde nesirle yazılmış eserlerin 
cümleleri içinde yer yer ve sık sık ariiz sadaları du
yulur. Bunlar, çoğu zaman bir tef'ilelik, iki tef'ilelik 
vezin parçalarıdır. Yazar hazan da aynı nesir cüm
leleri içinde bu sesleri duymaktan doğan alışkanlıkla 
ve farkında olmaksızın üç tef'ileli, dört tef'ileli vezin
lere uygun ibareler ve cümleler sıraiar. 

Bir misal olarak, eserlerini Divan şiirinin türlü 
söz ve mana sanatlarıyle ; seci'ler ve kafiyelerle süsle
yen XV. asır nesir yazarı Sinan Paşa'nın Ta�r� 
rônıime, Maarifnıime gibi eserlerinde böyle gızlı 
bir aruz vardır. Onun, sanatlı ve tasavvufi nfsir cüm
leleri arasında : 

Gih bir servi ser-mgun edersin (fa'ilatün / 
mefa'ilün / fa'ulün) gibi, HUıı-ı dideyle lalezar 
edersin (fa'ilatün / mefa'ilün / fa'ulün) gibi, Anun 
zevk ô safisı (mefa'ilün / fa'ulün) ; Evrak-ı eşcir 
(müstef'ilatün) ; Süleymin-ı zamandır ki (Mefa'
ilün / mefa'ilün) gibi cümleler ve cümle parçacıkları 
çoktur. Aynı nesrin diğer bir yerindeki : Zehr olursa 
yar elinden hoş gelür - Şehd olursa gayrdan 
na-hoş gelür cümleleri, (Fa'ilatün / fa'ilatün / fa
'ilün) vezninde, hem vezinli, hem kafiyeli, hem de 
rediflidir. 

Böyle arfrı: seslenişleri, FuzUli'nin külfetli nesirle 
söylediği cümlelerde : Hankaah-ıı teng-na-yi arsa-i 
imkinda (Fa'ilatün fa'ilatün la'ilatün ta'ilün) ahen
gindedir. (65) Daha sade cümleleri arasında Zeva'· 
iddiir huswi miinıkin olmaz (Mefa'ilün meta· 
ili.in fa'ulün) gibi cümleler vardır. (66) 

Fuzôli Divanı'nın mukaddimesinde bir pa
ragraf Çün zevrak-i vücudum {Müstef'ilün fa'u
lün) ibaresiyle başlar. 

Aynı mukaddime'nin diğer cümleleri arasın
da : Biri ol nikıs-ı bed-sevdi ki (Fa'ilatün fa'ila
tün fa'lün) ve Biri ol hasid-i cefa-pişe (Fa'ilatün 
mefa'ilün fa'lün) sadaları duyulur ve bunlar, Divan 
devrinin kuvvetli nesir yazarları dilinde böylece de
vam eder. 

Tanzimat devrinde Abdülhak Hamid'in yine 
sanatlı bir nesirle yazdığı Makber Mukaddimesi'n
de : 

Bir makber olmalıydı (müstef'ilün fa'ulün) ; 
Bir minber olmabydı (müstef'ilün fa'ulün) ; Ku
surlu bir hüsündür (Mefa'ilün fa'ulün) ;  Feryad 
fakat musanna' (müstef'ilün fa'ulün) ; Mamôr bir 

65 Şikayetname, ikinci cümle. 
66 Şikayetname (Dedim : Beratımın mazmunu 

ne  içün suret bulmaz ? Dediler : Zevaiddür huauli 
mümkin olmaz. ) 
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mezardır (müstef'ilün fa'ulün) ; Hazin değil fakat 
mezar (mefa'ilün mefa'ilün) gibi söz parçaları, 
Himid'in aruzundan nesrine akislerdir. Aynı �airin 
diğer nesirlerinde böyle sesler hemen her zaman du
yulabilir. 

Fakat, XIX. asır sonunda Servet-i Fünun şairi 
Tevfik Fikret'in, gençliğinde yazdığı dini bir nesir, 
Tevhid başlıklı ve Allah adlı bir yazı, bilhasrn ilk 
cümlelerinde ısrarlı bir aruz ahengindedir. Bu Cim
leler, o devrin dil ahengine Arôz'un nasıl bir gizli 
musıki gibi işlediğini gösterir : 

<�Ey zat-ı paki, ber-ter-i her fikr ü her meal»; 
«Ey bizeval rahmeti, gülzar-ı fıtrata • revnak
dih-i kemal olan Allihü zü'l-Celal ! »  münacatı, 
üstüste üç defa : (Mef'ulü fa'ilatü mda'ilü fa'ilün) 
ahengindt:dir. Aynı yazı içinde Şevk-i bahar, hüzn-i 
hazan, senk ü nebat, bahr ü ber : (Müfte'ilün) 
(müfte'ilün), (müfte'ilün) (fa'ilün) ahrnkli söz par
çaları da bu karakteristik nesrin küçük musıki çiz
gileridir. 

Bununla beraber, nesirde aruz çizgilerinin yal
nız Divan, Tanzimat ve Servet-i Fünun devirlerine 
inhisar ettiğini sanmak dcğru değildir. Türk nesir 
lisanındaki gizli ariiz'u, aruzla söykmeğe alı;mış 
devirlere mahsus, arızi veya geçici bir hareket olacak 
kadar köksüz sanmak Türkçe'nin sesini duymamak 
olur. Çünkü bu sesler yalnız aruz vezinlerinin değil, 
artık Türkiye Türkçesi'nin de sesleridir. Nitekim 
milli edebiyat cereyanı ve istiklal savaşı yıllarına ait 
nesirlerde de aruz mlısıkileri vardır. Bir misal olarak 
Refik Hıilid'in İzmir'in geri alınışı haftasır.da yaz
dığı Ay Peşinde adlı nesir, yer yer ve sık sık aruz'un 
sesleriyle musıkilidir. Bu yazıda rastlanan : 

Dünya güzeli bir kızı doğmuş (mef'ulü me
fa'ilü fa'ulün) ; tılsımlı sultan (müstef'ilatün) ; alış 
veriş, gidiş geliş (mefa'ilün mda'ilün) ; ,.e bahti
yar olurmuş (mefa'ilün fa'ulün) ; Bı:na '\'a:rmak, 
bunu tutmak, bunu kırmak lazımdır (fa'ilatün 
fa'ilatün fa'ilatün - mef'ulün) ;  Yakın durur uzak
tır, küçük durur, büyüktür. (mefa'ilün fa'ulün ; 
mefa'il� fa'ulün) ; Tek sanırsın çok olur (fa'ila
tün fa'ilün) ; hilal dersin bedr olur (mefa'ilün fa· 
'ilün) ışıl ı'ıl parıldayan (mefa'ilün mefa'ilün) ; 
gibi ses çizgileri, aruz musıkisi'nin XX. asır Türk 
nesrine ne ölçüde işlediğini gösterir. (67) 

Suut Kemal Yetkin'in Deneme adlı yazısın
da «Bazı anlarımız olur, bilinmez nasıl, bilinmez 
niçin, gördüğümüz halde görmediğimiz şeyi bir 
göreceğimiz tutar.» cümlesi vardır. (68) Bu elimle 
içine bir duygu unsuru gibi girmiş, bilinmez nasıl, 
bilinmez niçin, sözleri, aruzun fa'Ulün fa'ul, fa· 
'Ulün fa'ul ahengindedir ve söze o duygulu oluşu, 
bu gizli arôz vermiştir. 

61 Refik Halid Karay, Ay Petinde, S. 7 - 10; 
68 Su ut Kemal Yetkin, Edebiyat Üzerine, lst. 

1 952, s. 41.  
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Diğer bir misal Kaya Bilgegil'in Cehennem 
Meyvası adlı, nesirler kitabındadır. 1944 de ya
zılmış bu nesirlerin yazarı, Türkçe'de duyduğu gizli 
aruz'u Dede K orkud diliyle birleştiren bir üsluba 
varmıştır. Cehennem Meyvası'ndaki «Arı olsam 
gülündeyirn : (fa'ilatün mefa'ilün) ; Ağrı olsam 
dilindeyirn : (fa'ilatün mefa'ilün) ; haber olsam 
telindeyim : (fa'ilatün mefa'ilün) cümleleri, yahut :  
K uğu boynun bükü1mesiııı : (fa'ilatün mefa'ilün) ; 
kumru göynün çekilmesin : (fa'ilatün mefa'ilün) 
sözleri, nihayet : «Yufka gönlüm, sen Tohnıa Ça
yı'mısın : Yazın sazın, kışın sızın kesilmez." 
cümlelerinin sonundaki Mefa'ilün mefa'ilün fa
'ulün sesleri, hep aynı hadisenin örnekleridir. 

Türkiye Türkçesi'nin nesir cümleleri içinde b . 
le aruz musıkileri daha pek çoktur. Aruz ahengi yal
nız edebi eserlerde değil edebiyatla ilgisi olmay"n 
daha birçok yerlerde müessese ve firma adlarında, 
kitap isimlerinde, ticarethane levhalarında hatta 
birçok şahıs isimlerinin soy adlarıyle birleşiminde 
vardır. Diğer taraftan halk içinde yayılmış atasöz
leri'nin, halk bilmecelerinin bir çoğunda ya bütün 
halinde yahut parça parça aruz ahengi seslenir. 
Bir misal olarak, «Kendi düşen ağlamaz.)) ; 4�Şık 
şık eden nalçadır, iş bitiren akçadır.» ; «Mart 
kapıdan baktırır, kazına kürek yaktırır.» gibi, 
Halka verir talkını, kendi yutar salkımı gibi 
atasözleri boydanboya (Müfte'ilün fıi'ilün : - . . 
- I - -) ahengindedir. Arayan bulur: mü
tefa'ilün, eden bulur : mefa'ilün gibi sözler de 
böyledir. Böyle aruz parçalarına, konuıma lisanının 
da birçok deyimlerinde, tekerlemelerinde ısrarla rast
lanır. 

Fakat aruz vezinlerinin daha dikkate değer bir 
seslenişi yeni Türk şiirindedir. Kaynağı ne olursa ol
sun, Türkiye'de bilhassa İkinci Dünya Harbi'nden 
sonra yaygın bir çığır halinde gelişen vezinsiz, şekilsiz 
hatta kafiyesiz olma iddiasındaki serbest söyleyiş 
cereyanı şiirlerinde de yer yer ve çok sayıda aruz 
musıkileri hatta aruz mısraları vardır. 

Bu şiir, ileride görüleceği gibi, kafiyeyi asla ter
kedememiş, vezni bırakmış fakat farkında olunsun, 
olunmasın birçok mısralanyle arı'.ız'un sesinden uzak-
1 aşmamıştır. Birkaç misal olarak : 

Orhan Veli'nin İstanbul Türküsü'ndeki : 

Tarifsiz kederler içinde, 
Urumelihisarı'na oturmuşum, 
Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. 

parçasının son mısraı, tamamiyle : 

O tur muş / 
Fa 'fı lün / 

I 

da bir tür / kü tut tur / mu şum 
fa 'fı lün / fa 'u lün / fa 'ul 

- I - - I 

veznindedir. Şiirin diğer bir mısraında : 

Garipliğim • • •  duyurmayın anama 
Mefa'ilün / mefa'ilün / fa'ilün 

TÜRK EDEBİY A Ti T ARIHI 

mfısıkileri vardır. Bir başka mısra : El konuşur, se
vişirmiş, bana ne ? {Müfte'ilün / fa'ilatün / fa'ilün) 
seslerinde ve : 

Bir fakir Orhan Veli : (Fa'ilatün / fa'ilün) vez
nindedir. Şiirin : Edalım ! (fa'fılün) ve sndalım 
(mef'ul ün) gibi, tek kelimeli mısraları da yine aruz
la veiinlidir. Şairin ( ?) başlıklı diğer bir şiirindeki 
ilk mısra : 

Neden liman deyince : (Mefa'ilün fa'ulün) 
sesinde ; aynı şiirin altıncı mısraı da: 

Ve neden ihtiyar değirmenci 
(Fa'ilatün mefa'ilün fa'lün) 

veznindedir. Aynı şairin Y�nisi adlı şiir kitabındaki 
şu mısralar: 

Sürmelim, ondüle saçlım, yosmam 
(Fa'ilatün / fa'ilatün / fa'lün) 
Sabah akşam gider gider geliriz 
(Fa'ilatün / me fa'i !ün / fa'ilün) 

Giyilmemiş çamaşırlar nasıl kokar bilirsin 
(Mefa'ilün / fa'ilatün / mefa'ilün / fa'ulün) 

seslerindedir. Orhan Veli'nin şiirlerinde aruzun bi . 
!inen vezinleriyle yahut küçük tef'ile farklarıyle 
ahenkli böyle daha çok sayıda söyleyiş vardır. 

Serbest Söyleyiş'in diğer bir şairi Bedri Rah
mi Eyüboğlu'nıin Param Parça manzumesinde : 

Ağaç bütün (mefa'ilün) 
Mevya bütün (müfte'ilün) 
Işık bütün (mefa'ilün) 
Benim dünyam param parça 
(mefa'ilün / mefa'ilün) 

sesleri duyulur. Aynı şiirin : 

Düşmüş ammıi param parça, 

Bir alevdir tutuşturdum 
Yandım amma param parça 

gibi mısraları da (fa'ilfıtün - mefa'ilün) ahenginde
dir. 

\ Bir başka misal olarak, aynı şaırın Dördüncü 
Mektup manzumesindeki Ben senin hayranınım 
nakaratı, (fa'ilatün / fa'ilün) ; Kur'an gibi dilin var 
mısraı, (müstef'ilün / fa'Ulün) Benim içimde katkat 
mısraı, (mefa'ilün / fa'ulün) vezinlerindedİı'. Yine 
aynı şairin başka şiirlerinden seçtiğimiz : 

Ne Hind'dedir ne Çin'dedir 
(Mefa'ilün / mefa'ilün) 
Her nefes bir erik dalı 
(fa'ilatün / mefa'ilün) 

gibi söyleyişler ve daha nice benzerleri, hep Türkçe'
nın ruhuna jşlemiş ariz nağmeleridir. 

Serbest söyleyiş'de bu türlü mısralar, Türkçe'
nin sesine nüffız etmiş şairlerin manzumelerinde da
ha sıkça yer alır. 
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Birkaç misal olarak; Saltih Birsel'in : 
Kadınların en incesi : (mefa'ilün/mefa'ilün) ( 69) 

Bir hatıra bir hatıra ancak (70) (mef'ulü / me-
fa'ilü / fa'ulün) 

Cavidan Tümerkan'ın : 
Nasd ışırsa ortalık (71) : (mefa'ilün / mefa'ilün) 
Çiçek dalında güzel (72) : (mefa'ilün/fa'ilün) 

Cahid Kületi'nin: 
Akça kadınlar (müfte'ilatün) 
İnce kadınlar (müfte'ilatün) 
Çocuklar oynasınlar (73) (mefa'ilün / fa'ulün) 

Okşa biraz (müfte'ilün) 
Savur biraz (mefa'ilün) 
.Öp biraz (74) (fa'ilün) 

Behçet .Necatigil'in : 
Ahşap evler, kıigir evler yaptdar. (75) 
(fa'ilatün / fa'ilatün / fa'ilün) 
Biraz sabır, küçük çocuk, biraz sabır. (76) 
(mefa'ilün / mefa'ilün / mefa'ilün) 
Aslında bilinmez ne kadardır (77) 
(mef'ulü mefa'ilü fa'ulün) 
Köpüklerden limon çiçeklerinden (78) 
(mefa'ilün, mefa'ilün fa'ulün) 

Bir güzel adem (müfte'ilatün) 
Gözleri badem (79) (müfte'ilatün) 

Yağmur Atsız'ın : 
Görmek de güzel hatırlamak da, 
Mevsimlere sığmayan bu im 
Gerçek gibidir rüyalarımda 
f stanbul'un en güzel zamanı : 
(Mef'ulü mefa'ilün fa'ulün) 
Ne oldu söyle 
(Me fa 'i la tün) 
Senin bu gözlerinde bir şey var: 
(Mefa'ilün mefa'ilün fa'lün) (80) 

69 Güzin' cik, Hacivatın Karısı, Ankara, 1 955. 
70 Pencerede Kadınlar, (aynı eser) . 
71 Gazete, Hani En Sevdiğin Renkti Beyaz. 

Ankara, 1 96 1 .  
1 2  Dönüt, Ne Olur B i r  Sarkıcık. İstanbul, 

1 957. 
73 Çarfı, Adamın Biri, lat. 1 946. 

74 Hik&ye, Ku rtuluştan Sonrakiler  (Antoloji, 
lat. 1 946) . 

75 
76 

78 

Evler, Çevre. İstanbul, 1 95 1 .  

Yıldızlar, (aynı eser, S .  2 1 ) .  

Denizaltı, (aynı eaer,ı S. 67) . 

Güzel Aydınlık, İstanbul, 1951 .  

79 Gözleri Badem, Evler, lstanbul 1 953. 
80 Ağlamaklı Şiir, (Türk Sanatı Mecmuası, 

sayı: 60, Ekim 1957).  
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gibi mısralarında böyle sesler duyulur. Bu mısraların, 
yüzle�r.e benzeri içinden seçildiği düşünülünce de 
öteden beri belirtmeğe çalıştığımız, Türkçe'de aruz 
musıkisi'nin ne kadar köklü ve devamlı olduğu 
anlaşılır. 

* 

Aruz vezni ve bu veznin bir 
N e t i c e Türk Ariizu haline gelişi üze-

rinde bu bahiste verilen bilgi 
ve örneklerden anlaşılacağı gibi, Ariiz'un milli bir 
vezin olarak, Türkçenin sesini, pürüzsüz söyleyişlerle 
ifade edişi ; asırlar süren bir dil ve vezin anlaşması
nın neticesidir. 

Türk Aruzu, geçen asırlar içinde de, zaman 
zaman, çok güzel mısralar terennüm etmiş olmakla 
beraber, onun son ve kat'i tekamülü, Muallim Naci, 
Tevfik Fikret, Mehmed Akif, Ahmed Haşim, 
Yahyıi Kemal ve Firuk Nafiz, Orhan Seyfi seri
sinin şiirlerinde olmuştur. 

Şiirde Türkiye Tükçesi'nin sesini en iyi ifade 
eden örnekler, isimlerini söylediğimiz şairlerin ki
taplarındadır. Türkçede bu Ariiz'u ve oriun daha 
yeni şairler elindeki devamını takibedebilmek için, 
başlıca, şu kitaplara bakılmalıdır : 

Mehmet Akif, Safahat. ( İst. 1 943) . 

Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz { lst. 1 96 1  -
6 9 ) ; Eski Şiirin Rüzgarıyle ( lst. 1 96 2 )  Rubailer 
lst. 1 96 3 ) .  Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş, 
{ lst. 1 963 ) .  

Ahmed Haşim, Göl Saatleri, { lst. 1 92 1  ) , Piyale, 
{ lst. 1 92 8 ) . 

Orhan Seyfi Orhon, Fırtına ve Kar ( lst. 1 9 1 9 ) ; 
Kervan, ( lst. 1 93 5 )  İşte Sevdiğim Dünya ( lst. 1 9 62 ) .  

Faruk Nafiz Çamİıbel, Şarkın Sultanları { lst. 
1 9  1 9 )  ; Suda Halkalar ( 1 9 2 8) ; Heyecan ve Sükun 
( 1 9  5 9 ) ; Zindan Duvarları ( 1 96 7) ; Han Duvarları 
( 1 96 9 ) .  

Ali Canib, Geçtiğim Yol ( lst. 1 9 1 8 ) .  
Cemal Yefil, Rübailer, Ankara, 1 9 50. 
Munis Faik Ozansoy, Hayal Ettiğim Gibi, ( Ank. 

1 94 8 ) .  
Yusuf Mardin, iki Damla Yaş { lst. 1 94 7) :  Üç 

Yaprak { lst. 1 94 8 ) .  
Arif Nihad Asya, Kubbe-i Hadra ( 1 96 7 ) ;  Ru

baiyyat-ı Arif ( 1 95 6 ) ;  Nisan ( 1 9 64 ) .  v. b.  
Mehmed Çınarlı, Gerçek Hayali Aştı ( Ank. 

1 96 9 ) .  
Dr. Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu, Manzum 

Mesnevi Tercümesi, ( Baştan 2 .000 beyit, Bugün 
Gazetesi, A ralık 1 96 7 ) .  

Cahid Güney, Aruz'un Söylettikleri { lst. 1 96 9 ) .  
Necati Yazgan, Fetihname ( lst. 1 9 6 9 ) .  

B u  son kitaplarla, gerek mecmualarda gerek 
kitap halinde çıkan daha birçok Ariiz şilrleri, bu 
veznin unutulmayan bir milli vezin olarak bugün 
hala yaşamakta olduğunu gösterir. 
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K A F İ Y E 
Manzum söyleyişlerde en az iki mısra sonunun, 

kulakta benzer sesler bırakan harf, hece ve keli
melerle bitirildiği görülür. Nazımda, mısra sonların
daki bu ses benzerliği'ne kafiye denir. 

Kafiye her edebiyatta bir ses tekrin, mısra
ların ahengini arttıran bir musıki unsuru'dur. 
(İslamiyetten Önceki Türk Şiirinde Kafiye bölümün
de belirtıldiği gibi) şiirde kafiye'nin esas vazifesi, 
musıki bestelerindeki kuvvetli nağme'lerin sık sık 
tekrarı gibi, tamamiyle müzikal bir vazifedir. ve 
tıpkı musıkideki gibi okuyan ve dinleyende yine mü
zikal bir bıitıra duygusu uyandırır. 

Kafiye'nin Divan edebiyatındaki mevki ve va
zifesi de budur: 

İslamiyeti kabul eden milletlerden İranlıların 
ve bilhassa Türklerin eski şiirlerinde kafiye Arap şi
irine nisbetle daha gelişmiş bir nazım unsuruydu. ( 1 ) 
Bununla beraber, bilhassa Kur'an-ı Kerim'de gö
rülen zengin ve ulvi musıki lisanı ; seci'ler ve ahenk
li cümleler; söz'de ses tekrarları'nın Arapça'nın 
dehasında mevcut bir unsur olduğunu açıkça orta
ya koyar. 

Arapça'da kafiye, başlangıçta beyitler halinde 
söylenen hakimine söz, (hikmet) manasına ge
liyordu ; zamanla beyit hatta tiir manalarını aldı ; 
daha sonra mısra sonlarındaki harf tekrarlarına ka
fiye denildi. 

Arap şiirinde bu son manadaki kafiye, önceleri 
basit bir ses benzeyişinden ibaretti. Beyit'lerin son 
kelimelerindeki son harflerin aynı harfler olması, 
kafiye için kafi geliyordu. (İslamdan önceki büyük 
Arap şairi İnırüü'l-Kays'ın muallika'sında kafi
ye, beyitlerin sonunda cd.>> harflerinin tekrarıyle ya
pılmıştı. Bu:  menzili, mirceli, tefadduli, kurun
ful!, şem'eli v.b. gibi kelimelerle yapılan basit bir 
kafiyeden ibaretti. 

Diğer Muallaka şairi Tarafe, kafiyeyi beyitlerin 
sonunda d harflerini tekrarlayarak yapmıştı: Beyit 
sonlarına getirilen gadi usmudi, mevridi, udi, 
yedi, ahdi, samedi ve benzeri kelimelerin aynı d 
harfleriyle bitmesi kafiyeyi temine kafi geliyordu. 

Arap şiirinde bu basit kafiye sistemini ;  ken
disinden evvel bazı ehemmiyetsiz teşebbüslerden son
ra ; bilerek ; ve kesin olarak; şair Ebü'l-'Al:i Maar
ri' (973-1057) nin değiştirdiği söylenir. Maarri, 
kafiye sanatında beyitlerin sondan iki harfinin de 
aynı harf olmasını sağlayan bir ses zenginliğine yü
rümüştü. 

Bununla beraber kafiye ilmi İslam'ın hemen 
ikinci asrından itibaren Arap edebiyatında arii.z 

ilk Türk Şiirlerincle Sea Unsurları : Kafiye 
bölümüne bakınız. S. 54. 
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ilmi'yle birlikte gelişmiş ve ilk aruz alimi :lmam 
Halil b. Ahmed (71 1  ? - 786 ?) zamanından baş
layarak kafiyenin türlü inceliklerine dikkat eden eser
ler yazılmıştır. 

Arap edebiyatı gibi, İran ve Türk edebiyatında 
da kafiye ilmi (ilmü'l - kaafiye), kafiyenin çeşitleri, 
incelikleri, kafiye harfleri, kafiye harekeleri, 
kafiye hat:iları veya kafiye ayıpları üzerinde 
tafsilatlı bilgiler veren eserler çoğalmıştır. (2) 

Kafiye sanatı'nı birtakım klasik kayıtlar ve 
kaaideler içinde bazan çok zorlaştıran bütün bu tekel
lüflere rağmen müşterek İslam ve Türk edebiyatında 
kafiye, yine mısra sonlarındaki ses tekri.rı'ndan 
başka bir şey değildir. 

Divan Edebiyatı'nda birbiriyle kafiyeli sayıla
cak kelimeler düşünülürken Arapça kelimeleri yine 
Arapça kelimelerle ; Farisi sözleri yine Farisi sözler
le ve Türkçe kelimeleri de yine Türkçe kelimelerle 
kafiyelendirmek şeklinde, hayli manasız ve müte
assıp zorluklara yönelmeler olmuştur. Bunun ya
nında isimlerle isimleri, sıfatlarla sıfatları, fi
illerle fiilleri kafiyelendirmek gibi kaaide'ler gö
rlilmüştür. 

Fakat bütün bu kafiye güçlüklerine ve aşırı gra
merciliğe rağmen Türk Divan Edebiyatı'nda kafiye, 
umumiyetle bu kaaidelerin dışında kullanılmış ve 
bir ses tekrarı olma estetiğinden ayrılmamıştır. 
O kadar ki, Türk kafiye an'anesi, daha Yunus Em
re'nin şiirinden başlayarak önce tekke şiirine, sonra 
klasik şiire getirdiği, zengin ve milli kafiye unsurla
rıyle Türk Divan şiirinin bir an evvel millileşmesin
de büyük bir rol oynamıştır. 

Daha ilk Divan şairi Hoca Dehhani'nin : 

Bir kadehi� bizi •aki gamden iiziid eyledi 
Şad olsun giinll @:nun g6n1Gm! ıad eyledi 
Aldayub aldı dehanı yok bahiiy@: ciinumı 
Sqran@: bir bii•ey� aldum deyy @:d eyledi 

mısralarındaki, Farsça azıid ve şad kelimeleriyle 
Türkçe ad sözünün kafiyelenmesi böyledir. 

Fuzı'.'ıli'nin Su Kasidesi'ndeki : 

Saçma ey göz eşkden gönlümdek� odl!re su 
Kim bu denlft dytu9an odl!!re kılmaz çare sy 

Serv ser- keşlik kıl ur kumri niyazından meğer 
Damenin dyt!! ay!!ğ!D!! düt� yalv!re su \3) 
beyitlerinde şiir, Türkçe od1are (odlara) kelimesiy
le Farsça ç:ire kelimesini ve daha mühim olarak bu 

Eski tiirde Kafiye, çetitleri, incelikleri Ye 
diğer özellikleri hakkıncla Türkçe'de ba9vurulacak 
derlitoplu matbu bilgi, Muallim Naci'nin lstılahat-ı 
Edebiyye'sindedir. 57 sahife tutarındaki bu bahis 
için bakınız latılahat-ı Edehiyye, İstanbul, 1 307, S. 
65 - 1 2 1 .  

Bütün bu tiirlerde Türkçe kelimeleri lran 
üalubuyle aeslendirit hakkında aruz yezni bölümüne 
bakınız. 
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kelimelerle Türkçe yalvire (yalvarsın) fiilini rahat
ça kafiyelendirmiştir ki böyle örnekler Türk Divan 
Şiiri'nde sayılamayacak kadar çok ve umumidir. 

Nediın'in meşhur ey gönül redifli gazelindeki :  

Esdikçe bi'ıd-ı subh perişansın e y  gönül 
Benzer esir-i turra-i canansın ey gönül 
Peymane-i mahabbeti sundun Nedim'e çün 
Lutfeyle alma camı biraz kansın ey gönül 

beyitlerinde perişan-sın, canan-sın Farisi kafiyeleri
ne Türkçe kansın fiilinin kafiye seçilişdeki anlayış 
da böyledir. 

Divan şiirinde bugün tam kafiye, zengin ka
fiye, tunç kafiye, cinaslı kafiye, redif ve redif
li kafiye hatta yanm kafiye dediğimiz kafiye çeşit
lerinin hepsi, yer yer, büyük bir kafiye saltanatı 
halinde mevcuttur. · 

Yine Fuzuli'nin Leyli vü Mecnun'unda çok 
rastlanan : 

Düş ey Elif istikametinden 
Şerm eyle bu kadd ü kametinden 

Zatında anun hemfşe mevciid 
Ak! D edeb D şecaat y ciid 

Gel kam-ı dil !le Qlalum yar 
Bir yerde ki yokdur anda ağyar 

gibi kafiyelerle Yahya Kemal'in Parnasse şairlerin
de dikkate değer örneklerini görerek çok zengin 
kafiye diye isimlendirdiği kafiye çeşidi arasında fark 
yoktur. Yahya Kemal'in Açık Deniz şiirindeki : 

Şekvanı dinledim ezeli muztarip deniz, 
Duydum ki rfilıumuzla bu gurbette sendeniz. 

gibi kafiyeler yahut Deniz şiirindeki :  

Madem ki deniz ruhuna sır verdi sesinden, 
Gel kurtul o dar varlığının hendesesinden ! 

kafiyeleri yahut da Çin Kıisesi'ndeki : 

Gel ey mahbube Çin'den 
O şirin köşk içinden 

gibi kafiyeler, hep aynı tunç kafiye'lerdir. (4) Böyle 
kafiyelerde kafiyeli kelimelerden biri sesinden -

hendesesinden örneğinde olduğu gibi, öteki keli
menin içinde, (o kelimenin son heceleri halinde), 
mevcuddur. Böylelikle bir mısram sonundaki ses bu 

Asılı duran tunç bir levhaya tokmakla vur
duiumuz zaman çıkan sesi tekrar ve aynen duyabil.
memiz için aynı tokmakla aynı levhaya, aynı kuv
vette bir daha vurmamız gerekir. 

Mısra sonlannda bu kadar kuvvetli ve zengin 
seslerle tekrarlanan kafiyelere bunun için Tunç 
kafiye denir. Yahya Kemal"in: iki, üç boğumlu 
veyi. çok zengin kafiye dediği bu çetit kafiyelere 
eskiler m ukayyed kafiye derlerdi. (Bk. Yahya Ke· 
mal, Kafiye, Edebiyi.ta Dair, lst. 1 97 1 ,  S. 127  • 1 36.) 
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kafiyelerde ikinci mısram sonunda aynen duyulmuş 
olur. (5) 

Yarım kafiye, tam kafiye, zengin kafiye, 
tunç kafiye (6) v.b. kafiye çeşitleriyle zengin Divan 
şiiri'nin, kafiyeyi bir ses unsuru ve bir ses tekrarı ola
rak benimsediğini ve öyle kullandığını gösteren mi
saller sayısızdır. Bununla beraber : 

Kafiyeyi bu anlayışla kullanmış şiirlerin dilin
deki böyle kafiyeler yanında (hazan aynı şairlerin 
dilinde) bir de devrin tüclü kaaidecilik ve gramercilik 
telakkisine uygun fakat ses bakımından zayıf ve 
sun'i kafiyeler görülür. Böyle kafiyelerin zaman 
zaman kulaktan ziyade göz'e göre ayarlandığı dik
kati çeker : Birbiriyle kafiyelendirilen kelimelerin 
ses bakımından değil fakat yazılış bakımından 
birbirine benzer olması, onların kafiyeli sayılması 
için yeter görülür. 

Bir misal olarak Muallim Naci, Azmizıide 
Haleti'nin : 

Sen idin kulbe-i ahzane koyan Ya'kuub'u 
Ayırub Hazret-i Yusuf gibi göz nurundan 
Getirüb aşk-ı ilıihi'yi gönül hanesine 
Kapudan baktırayım ey gam-ı dünya seni ben 

mısralarındaki nurundan ve ben kelimelerini ka
fiyeli kabul eder. Eski yazıda birinci kelimenin so
nundaki dan edatı dn şeklinde ve bugünkü ben ke
limesi de bn şeklinde 'yazılır, daha mühimmi nurun
dan kelimesinin nUründen şeklinde, hafifletilerek 
okunuşu daha fasih yani daha doğru kabul edilir
di. (7) 

Fakat diğer (fena) bir misal, eskiden ikisi de drd 
harfleriyle yazılan derd kelimesiyle şarap tortusu 
manasındaki dürd'ün kafiye yapılabilmesiydi. İki
si de trk harfleriyle yazılan Türk ve terk kelimele
ri bile bu yolda kafiyeli olabilirdi. 

Yine Muallim Naci, şair Nediın'in bir şarkı
sında : 

Varub ol derd·tina•·! dil il can ı  görsem 
Hak- l pay!ne Nedima yine yiizler sürsem 
Glzlic� @rasam ağzın lehin emsem sorsam 
Hiç bir çare blliir m! dll-1 bimare aceb 

görsem, sürsem ve sorsam kelimeleriyle yapılan 
kafiyeleri fazla mahzurlu bulmaz. Bunun sebebi her 
üç kelimenin de sondan beş harfinin eski yazıda 
aynı imla ile yazılmasıdır. 

Bu türlü kafiyelere, eski, yeni Türk halk 
tiirinin: 

Kalenin üstü direk 
Suyu nerden indirek 

gibi türkü'lerinde de rastlanır. 
6 Kafiye ve çetitleri hakkında umumı ve pra

tik bilgiler için fU iki esere bakılmalıdır: 1 )  Nihad 
Sami Banarlı, Metinlerle Edebi Bilgiler, lstanbul, 
1 954, s. 78 - 86. 
2) Hikmet lli.ydın, Türk Edebiyatında Nazım, la
tanbul, 1951 S. 61 - 69. 

3 numaralı nota bakınız. 
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Böyle kafiyelere Tanzimat şiirinde mesela Ab
dülhak Hanıid'in : 

Mucib ne hakaret� apansız 
Tarihi yazan benim, yapan sız 

gibi mısralarında da rastlanır. Ancak böyle kafiye
lerin Türk halk zevkinde ve saz şairlerinin dilinde 
çok sayıda yaygın olduğunu ;  yarını kafiye dediği
miz bu türlü kafiyelerin halk şiiri'ne bir başka gü
zellik verdiğini burada bir hatıra olarak kaydetmek 
yerinde olur. 

Fakat, eski harflerle yazılışları birbirine benziyor 
diye, Divan şairi Sabit'in girmez kelimesiyle ağır
nıaz sözünü kafiye yapması, hatta Tanzimat şairi 
Ziya Paşa'nın : 

· Yapd!. iki taıral!_ bu hali 
Vanl!_ birisi, bir! Rehalı (Urfalı) 

kelimelerini kafiyelendirmesi, çok haklı olarak, Mu
allim Naci'nin tenkidine uğramıştır. 

Divan şairleri arasında Arap harfleriyle Acenı 
harflerini kafiyelendirenler de makbul sayılmazlar
dı. Şu demek ki Arapça'da mesela C harfi var fakat 
Ç harfi yoktur. Ç, bir Acem harfi sayılır. Böyle olun
ca İzzet Molla'nın Mihnet-i Keşan'ındaki : 

Mukadder imiş dinledik üç gece 
O üç giceden görmedim güc gece 

bu üç ve güc kafiyeleri bile ayıplı kafiyeler arasın
da gfüterilir. Bu telakkiye göre Abdülhak Hamid'in : 

- Efkıirınıı sen de etnıe tehyic 
Ristô bu nedir ? 

- Zafer veya hiç 

kafiyelerinde de aynı ayıp vardır. Buna mukaabil so
nu se harfiyle biten meşhur abes kelimesiyle sonu 
sin harfiyle biten muktebes sözü (bugün pekala 
kafiyeli olduğu halde) eski kaaidelere bağlı kalan
larca kafiyeli değildir. 

Bu iki kelimeden, Servet-i Fünun Edebiyatı'
nın kurulduğu yıllarda doğan bir kafiye münaka
şası kendi bölümünde gösterilmiştir. Bu münaka
şaya adı karışan Recaizade Ekrenı Bey'in <<Kafi
ye göz için değil, kulak içindir.» demiş olması, 
o y ıllarda yepyeni bir bilgi gibi karşılanmış ve 
Divan Şiiri'nde kafiye'nin kulaklara hitap etmediğini 
düşündüren bir vehim, ortalığı sarmıştı. 

Ekrenı Bey'in sözünden bu neticeyi çıkaranlar 
yanılmışlardır. Bunun tamamiyle aksine olarak 
Divan şiirinde kafiye çok kıymetli bir ses unsurudur. 
Fazla kaaideci ve gramercilerin dar ve mütaassıp ka
yıtları veya bunun zıddı olan ihmalleri, bu şiirde 
mısra sonlarının zengin musıkisine engel olamamış
tır. Divan şiirinin umumi vasıfları bölümünde görü
leceği gibi Divan şairleri kendi devirleri için çok ileri 
bir şiir = nıusıki anlayışı içindeydiler. (Acemi 
şairlerin elindeki zayıf kafiyeler, bu anlayışın hari
cindedir.) 
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Divan Şiiri'nin bilhassa redifli kafiye'lerle çok 
zengin ses tekrarları kurması, Türk ve İran şiiri
nin müzikal zaferlerindendir. 

Aynı şiirde hele dillerinin musıkisine ermiş şa
irlerin mısralarında sıkça rastlanan, zengin allite
ration hadisesi ise, bu şiirin bilhassa dikkat edil
mesi gereken müzikal inceliklerindendir. 

Türk dilinde eski bir mazisi olan bu harf ve he
ce tekrarları Türk Divan şiiri'ne, daha ilk eserlerden 
itibaren işlenilmiştir. 

Daha .Jslami Türk edebiyatının ilk eseri Kutad
gu-Bilig' de : 

Küvençim avınçım sevinçim kamuğ 
Sevinçin içinde turur ay uluğ (8) 

beytinde�i ven - vin - çim - çin alliterasyonları ve 
benzerlerindeki harf, hece tekrarları dikkati çekecek 
ölçüde aşikardır. 

Aynı alliterasyon zevki, Anadolu'da Divan Şiiri 
başladıktan sonra birçok mısralara bir deruni ses 
gibi ustalıkla işlenmiş belki de şairlerinin, farkına 
varmadan, böyle bir ses duyarak söyledikleri şiirler
de, onları ancak tahlil edenlere sır verecek bir ince
liğe ulaşmıştır. Bir misal olarak Fatih Sultan Meh
med'in : 

Sevdün ol dilberi söz eslemedün vay gönül 
Eyledün kendözüni aleme rüsvay gönül 
Sana cevr eylemede kılmaz o pervay gönül 
Cevre sabr eyleyemezsün nideyin hay gönül 
Gönül ey vaay gönül vay gönül eyvay gönül 

mısralarındaki ol, il, ıl, nül sesleri yanında, daha 
gizli, L alliterasyonları, hep birden, böyle bir ses 
olgunluğunun terennümleridir. 

Buna mukaabil Fuzôli'nin, Kerbeli Mersiye
si'nde, Kerbela şehitlerinin matemiyle, her Muhar
rem ayında, asırlardan beri döğünenlerin muztarip 
sesleri ve bu seslere tempo tutan kudüm sadaları 
içinde söylediği : 

Ya tah-ı KerbelA ne reva bunca gam san !! 
Derd·! dema dem İ;! elem-! dem be dem san!! 

beytinde alliterasyon, büyük bir ses hadisesi'dir. 
Bu beytin birinci mısraında hep uzun sesli i'larla 
seslenen ya, şa, la, va, na hecelerinin bu yukan 
doğru nidalanışı aşikar bir duıi ahengindedir. İkin
ci mısradaki der, dem, dem, lem, dem, dem 
hecelerinin tekrarlarında ise birinci mısradaki gam 
sesinin de iltihakıyle, tam bir kudüm temposu var
dır. Aynı şiirin daha bazı mısralarında, bu arada : 

Evlad-ı Mustafa'ya cefa kıldun ey felek 
yahut : 

Ey derd-perver-! elem-! Kerbeli Hüseyn 
Vey Kerbeli beliların!! ·mübteli Hüseyn 

Güvencim, avuncum, sevincim, bepai aenin 
aevincin İçindedir ey ulu Tanrım ! Kutadgu Bilig, 
R. Rahmeti Arat netri, lst. 1 947 Beyit: 3774, S. 379. 
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gibi mısralarda aynı ses incelikleri vardır. Böyle 
ses hünerlerinin, şiire daha uygun bir söyleyişle, söz'ü 
ses haline koyuşların, dillerinin musıkisine ermiş 
şairlerin mısralarında bir ahenk saltanatı halinde 
yaşadığı, evvelce belirtilmişti. Nitekim Fuzılli'nin 
şiirlerinde bu türlü mısralar dikkati çekecek ölçüde 
sık ve zengindir. (9) 

Alliterasyon, Divan Şiiri'nde hazan bir şarkı ka
dar gür sesli ve neş'elidir. Bir misal olarak XVII. asır 
şairi Şeyhülislam Yabya'nın : 

Erdi bahar sen dahi şad olmadın gönül 
Gül-ler-le la-le-ler-le küşad olmadın gönül 

mısralarında söz, bahara uygun bir neş'eye erişeme-

9 Bu mevzuda kitabımızın Fuzuli bahsine ve 
Fuziıli'de Alliterasyon bölümüne bakınız. 
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yışın hüznünü söylediği halde, ikinci mısradaki L al
literasyonlarının zenginliği içinde bir bahar şarkı
sı'nın ral-lal-la ral-la ral-la seslerindeki neş'eli te
rennümlerle mO.Sıkilidir. 

Nitekim büyük ahenk şairi Baki'nin : 

Bu bezm-i dil-küşay� mahrem olmaz Bakiya herkes 
Di gel-sün ehl-i dil-ler gelmesün biganeler dön-sün 

mısralarında da rindlerle süslü bir şarap meclisi'nin 
şevki seslenir. 

Türk edebiyatında kafiyenin diğer çeşitleri ve 
incelikleri hakkında bilgi vermeğe bu sahifelerin mü
saadesi yoktur. Ancak yine bu sahifelerde kısaca işa
ret edilen bilgiler de Türk halk şiirinde çok eski gele
neğe sahip kafiye zevki'nin Türk Divan edebiya
tı'nda da ne ölçüde devam ettiğine dair bir fikir ve
rebilecek yeterliktedir. 

N a z ı m  Ş e k i l l e r i  

Edebiyatta nazım şekilleri de söze ses düzeni 
veren nıiisıld unsurlan'dır. Vezinler, mısraların ; 
nazım şekillleri ise iki veya daha ziyade mısradan 
meydana gelen nazını birimleri'nin mılsıkisini 
sağlar : 

Beyit'ler, üç, dört, beş, altı . . . . mısralı kıt'alar, 
birer nazım birimi'dir. Bu kıt'aların arka arkaya 
sıralanmasından meydana gelen manzılmelerde kıt'a
ların sesleri tekrarlanır. 

Vezinler ve kafiyeler, mısraların sesini ve mıs
ralarda ses tekrarını sağlarken nazım şekilleri de 
bunlardan meydana gelen, daha büyük mılsıki kalıp
ları halinde daha uzun melodi'ler gibi tekrarlanır. 

Bazı manzumelerde her kıt'anın sonunda birer 
nakarat halinde aynen tekrarlanan mısralar bulun
ması, bu hakikati daha açık gösterir. Türk halk ede
biyatında türkü ve Türk Divan edebiyatında şarkı 
adlı şekiller, nazım şekilleri'nin de birer musıki 
kalıbı oluşlarının karakteristik ômekleridir. XVI. 
asır sazşairi Köroğlu'nun : 

Siyah kaküllerin dökmüş 
Kızıl güllere güllere 
Elli gözlerini dikmiş 
İnce yollara yollara 

Gel Ayvaz'ım dolaşalım 
Çamlıbel'lere bellere 

Okursun aşkın kitabın 
Komadın aşıkın tabın 
Akıttım çeşmimin ahın 
Döndü sellere sellere 

Gel Ayvaz'ım dolaşalım 
Çamlıbel'lere bellere 

türküsünde, veznin, kafiye'nin, şeklin ve 
nakarat mısraları'nın hep birden, sözü ; 
bilmeden okuyanlar için bile ; nasıl birer 
parçası haline koyduğu .aşikardır. 

nihayet 
bestesini 
nıiisıki 

XVIII .  asır şairi Nedim'in : 

Sinemi deldi bugün bir afet·! çar·parel! 
Gül yanakl! gülgüli kerrakeli mor hareli 
Çifte benli sim gerdenl! g üneş ruhsarel! 
Gül yanak!! gülgüli kerrakeli mor hareli 

Şivesi niiz! edas! handes! pek bi·bedel 
Gerden ! püaktırme beni! gözler! g ayet g!izel 
Sırma kdkül sim gerden z illf tel tel ince bel 
Gül yanak!! gülgüli kerrakeli mor hareli 

şarkısı da gerek vezni, gerek kafiye ve alliterasyon
ları, nihayet tekrarlanan mısralarıyle kendiliğinden 
mO.Sıkili, adeta bestelidir. 

Bu kesin çizgiler, nazım şekillerini niçin Edebi
yatın Ses Unsurları başlığı altında mutalaa ettiği
mizi belirtmeğe kafidir. Aynı çizgiler, klasik edebi
yatların nazım şekilleri'ne niçin o kadar çok bağlı 
olduklarını ve bağlı kaldıklarını meydana koyar ; 
şiiri, musıki telakki eden edebiyatlarda bütün bu 
ses unsurları'nın, zaman içinde işlenerek birer 
nıusıki kalıbı oluşlarındaki sebepleri belirtir. 

Ortak Nazım. 
Temelleri, şiirin sazlarla bir
likte terennüm edildigi devir
lerde atılan nazım şekilleri, 
aynı zamanda milli mO.Sıki

Şekilleri 

Ier:n ve dolayısıyle 
kili enir. 

milli zevklerin verimi olarak şe-

Birçok IPilktlerin edebiyatında ısrarla kullanı
lan milli nazını şekilleri bulunması bundandır. ( 1) 
Fakat başlang.ıçta daha çok milli şekillerle şiir söyle
yen milletler, eğer başka milletlerle müşter".k bir me
deniyet vücuda getirir veya böyle bir medeniyete 

Bütünleyici bilgiler için ilk Türk Şiirlerinde 
Ses Unsurları bahsinin Nazım Şekilleri bölümüne 
bakmız. S. 52. 
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katılırlarsa o zaman onların şiirine diğer milletlerin 
nazım şekilleri de girer : Ortak medeniyetlerde şiir 
ekseriya ortak nazım şekilleri'yle söylenir. Bu ha
dise ortak medeniyetlerde gelişen müşterek estetik'in 
tabii neticesidir. Bir misal olarak Batı Edebiyatı'nda 
yaygın tarzda kullanılan sonnet şekli böyledir. Önce 
İtalyan şiirinde görülen sonnet (2), bilhassa XVI. 
asırdan bu yana bütün Avrupa milletleri tarafından, 
çok sevilmiş ve çok kullanılmıştır. XVI. asırda Fran
sa'da pleiade şairleri sonnet'ler söylemişler ; İngilte
re'de büyük dram yazarı Shakespeare bile 300 e 
yakın veya 300 den fazla sonnet'siyle bu söyleyişe 
katılmıştır. Diğer Batı milletlerine mensup şairlerin 
de iştirakiyle sonnet, XX. asır başlarına kadar Batı 
şiirinin en yaygın nazım şekillerinden biri olmuştur. 
Daha çok, aşk duygularının terennümünde kullanılan 
bu 14 mısralık şiirin böyle çok sevilip çok yayılışı, 
bir bakıma, bütün İslam edebiyatlarında şedid bir 
zevk halinde yayılan gazel tarzının gördüğü sevgi ve 
rağbeti hatırlatır. 

Avrupa edebiyatında sevilen ve benimsenen di
ğer ortak nazım şekillerinden burada, hatta isim
lerini söyleyerek dahi bahse yer yoktur. Batı Edebi
yatı'nın nazım şekilleri'ne bu küçük temas, İslami 
Türk Edebiyatı'nda da Araplar'dan, İranlılar'dan 
alınarak kullanılmış, böyle yaygın ve müşterek nazım 
şekilleri bulunmasındandır. (3) 

İslami Türk Edebiyatı'nda kullanılan nazım 
şekilleri'nin başında kaside ve gazel ; mesnevi ve 
rubai: tuyug ve şarkı vardır. Bunlardan kaside 

Sonnet adının ltalyanca aslı, Sonnetto'dur. 
Bu bölümde diğer lalam edebiyatlarıyle or

taklata kullanılan nazım tekilleri hakkında bilgi 
verilecektir. Klasik nazım tekilleri'ne ait böyle bir 
bahis açmakta bugün için birtakım zaruretler var
dır. Bunlann batında nazım şekilleri nin birer musıki 
unsuru olduklarının belirtilmesi mühimdir ki yu
kanda bu noktaya yeter derecede temas edilmiştir. 
Diğer sebepler de tunlardır: 

a )  Klasik Türk edebiyatı, ilk asırlarda çok 
sayıda manzum eser vermit, bu devirde tiirden batka 
manzum hikaye'ler yazılmış; tarih'e, tıbb'a ve başka 
bran,lara ait eserlerin de nazım dili'yle kaleme alın
dığı görülmüttür. Edebiyatın her nev'inde nazım 
lisanı kullanan bir edebiyabn nazım tekillerini ta
nımanın bu bakımdan küç\imsenemiyecek bir ehem
miyeti vardır. 

b) Divan tiirinin nazım tekilleri bahsi, gittikçe 
mütehassıslara ait bir bilgi halini almaktadır. Hal
buki Türk dili edebiyatının gerek ses, gerek ruh, 
gerek form ve sanat anlayışı bakımından gelişme
sinde bu şekillerin ve bu şekillerle ahenkli şiirler 
okuyup böyle tiirler dinlemenin büyük tesiri olmuş· 
tur. 

Bu sebeple burada klasik nazım şekilleri'nden 
bahsedilirken yalnız tarihi bilgiler vermekle yeti
nilmeyecek, bu şekilleri aynı zamanı1.t en karakte
ristik Özellikleri v" örnekleriyle tanıtma yoluna gi
dilecektir. 
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ve gazel, Arap şiirinden ; mesnevi ve rubai İran 
edebiyatından alınmış ; tuyug ve şarkı ise Divan 
şiirine Türk halk şiiri'nin nazım şekillerinden alınan 
ilhamla, Türk şairleri tarafından katılmıştır. 

Divan Şiiri'nin Araplardan ve İranlılardan 
aldığı nazım şekillerinde her üç milletin bedii zevk
lerinin birleştiği noktalar vardır. Yine her üç millet, 
aynı şekillere milli zevkleriyle kendi sosyal hayatla
rının ve coğrafyalarının estetiğini işleyerek onlara 
birbirinden ayrı çehreler vermeğe muvaffak olmuş
lardır. Divan Şiiri'ne Türkler'in ilave ettikleri şekiller 
ise tamamiyle eski Türk Şiiri'nin devamı olarak ge
lişmiş, eski, yeni Türk zevkinin verimleridir. 

* 

Kaside, önce Arap edebiya-
K a s i  d e tı'nda görülen klasik bir na-

zım şekli ve bir edebiyat nev' -
idir. Bu nev'in, başlangıçta, aşk duyguları'yle çıplak 
tabiat güzellikleri karşısındaki duygulanmalardan do
ğan ve bu duyguları kabile topluluklarının sosyal 
hayatı'yle birleştirip öyle terennüm eden, pastoral 
bir şiir çeşidi olduğu görülüyor. 

Meydana gelişindeki ihtiyaç bakımından Arap
ların kaside'leriyle eski Yunanlıların idyll ve eg
logue adlı şiirleri yahut eski Türk koşuk'ları aynı 
beşeri ihtiyaçtan doğmuş şekiller ve neviler tesiri 
bırakıyor. (4) 

Kaside, Arapça ksd kökünden gelme bir keli
medir ve bir maksad güderek söylenen manzu
me demektir. Bu maksad, bir şairin kendi kabile
sini medhetmek veya düşmanlarını yermek başlan
gıcındadır. Ancak böyle bir maksada şair, Arap ikli
mindeki güzelliklere ve kendi sevgilisine karşı duydu
ğu aşk, hayranlık ve özleyişlere geniş bir yer ayırmak 
yoluyla girer : 

Eski Arap kasideleri : 
a) Aşk duygularıyle kayna�mış tasvir şiirleri'-

nden ; 
b) Bir medhiye bölümünden ; 
c) Bir fahriye kısmından meydana gelir. 
Nesib veya teşbih denilen birinci kısımda 

Arap şairi, çölde arkadaşlarını durdurarak onlara 
konakladıkları bir vahada gözüne ilişen kahntılan 
gösterir ; bu kalıntıların, gönlünde uyandırdığı aşk 
ve özleyiş duygularını söyler : 

Şurada bir kırık testi, burada terkedilmiş bir 
ba5l::a su kabı ; ötede birtakım çadır izleri, siyah
laşmış ocak taşları, çadır kazıklarının yerlerde bırak
tığı hazin çulrurlar ; çadır çevresinde içeriye su gir
mesin diye açılmış hendekler vardır. Bütün bunlar 
şu görülen yerde, bir zaman evvel, şairin sevgilisinin 

ldyll' ler, kır, köy, çoban hayatına ait duy
gulan terennüm eden, resim sanatıyle birletmit tas
vir şiirleridir. 

Eglogue'lar, kırlarda çobanlar arasında geçen 
birtakım kır vak'alan, küçük, manzum skeç'lerdir 
ki, karşılıklı konuşmalarında tabiat duygulan söy
lenir. 
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mensup olduğu kabilenin konakladığını düşündü
rür. Bu hatıralar, şaire, bir zaman sevgilisiyle bir
likte yaşadıkları unutulmaz aşk hayatını hatırlatır. 
Kül yığınları, ocak taşları, çadır kalıntıları, her şey 
onda o güzel günlerin hatırasını canlandırır. Şair 
hatta ağlamaya başlar ve hazin beyitleriyle arkadaş
larını da ağlatır. 

Arap şairleri, vahalardaki bu !...cık dökük kalın
tıları, kadın tenlerini süsleyen ve zamanla silinmiş, 
dövme'lere benzetirler. 

Sevgili'yi ve onun vücud güzelliğini hatırlayarak 
kanadlanan bu şiirler, ekseriya tabiat tasvirleriyle bir
leştirilerek söylenir. Bazan şair daha ziyade coşarak 
kasidenin başında, ortasında, daha çok aşk duygula
rııu terennüm eden beyitler söyler. Bu kısma kaside 
içinde tegazzül denir. 

Bir misal olarak büyük Arap şairi İmrüü'l-Kays' 
ın muallika'sı, sevgili'yle geçen günlerin ; teferrü
ata varıncaya kadar hatırlanmış aşk hatıralarının 
terennümüyle başlar. Sevgili'nin güzelliğini hikaye 
eder. Kaside : 

Sevgiliyi özleyiş, birlikte yaşanan günlerin ha
yalde canlanması halinde söylenir ; bunun arkasın
dan şair, söz arasında, devesini, atını ; bunların gü
zelliklerini tasvir eder ; çöl gecelerini, gecelerin yıldızlı 
semasını, ülker yıldızını, gündüzün bulutlarını ve 
içinde yaşanılan güzel bir vadi'yi anlatır. (Eğer sev
gili ölmüş veya büsbütün kaybedilmişse bu aşk ve 
tasvir bölümleri bir mersiye edasıyle söylenir.) 

Eski Arap kasidesinde medhiye bölümü, kaside'
nin bir hedefi sayılırsa da kasidenin şiir tarafı ve en 
zengin bölümü yine de aşk ve tasvir kısımlarıdır. 
Kaldı ki Arap şairleri kaside'nin medhiye bölümün
de, daha çok, kendi kahramanlıklarını bilhassa kabi
lelerinin asilliğini, cesurluğunu, büyüklüğünü över
lerdi. Şairlerin kendi kabilelerini övmeleriyse şüp
hesiz asil duygulardandı. Bir misal olarak Aınr-ibni 
Külsüın'ün ve Antere'nin kasidelerinde medhiye
ler, savaş, kahramanlık ve kabile medhiyeleridir. (5) 
Şairler kendilerinin ve kabilelerinin kahramanlığı
nı, savaşlarda gösterilen yararlıkları överler, düşman
ları da cesur bulmakla beraber kendilerinin üstün
lüklerini belirtirler. 

Cahiliyye devri'nde Araplar, Zilka"de, Zil
hicce, Muharrem ve Receb aylarında birbirleriyle 
dövütmeği keserlerdi. Bu mübarek zamandan İsti
fade ederek öteden beri kurdukları panayır'larda 
ve panayır - tehir'lerde eğlenceler tertipler, alıt ve
rit yaparlardı. Panayırların en ünlüsü, Taif yakı
nında Suku"l-Ukaz : Ukaz Çarşısı denileniydi. Burada 
yapılan toplantılarda tiirler okunurdu. Beğenilen 
tiirler Mısır ketenlerine yazılarak Kabe'ye asılırdı. 
Bunlar içinde, ayn ayrı yıllarda en be.ğenilmit yedi 
kaside Yedi Muallaka adıyle ölmezleşmittir. Yedi 
Muallaka'nın yedi büyük ti.iri, sırasıyle: lmrüü"l-Kays, 
T arafe, Züheyr, Lebid, Amr-ibni Külsüm, An tere 
ve Haris adlı tairlerdir. Bunlardan son ikisinin yerine 
Nabiga ile A'şam'ın kasidelerini koyanlar da vardır. 
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Bu medhiyeler herhangi bir şahsa, bir hüküm
dara yöneltilmiş, dalkavukluk sayılacak medhiyeler 
değil ; mensubiyetiyle iftihar edilen bir kabileye öv
gülerdir. 

Kasidelerinin medhiye bölümünde kabile re
islerini, hükümda�ları, samimi duygularla öven şair
ler de olmuştur. Kasidelerde şairlerin çok kere düş
man kabileleri ve onların büyüklerini yermek sure
tiyle kasidelerini müthiş birer hicviye haline koy
dukları da vardı. Hiciv kasideleri'nin küçük düşü
rücü, yerici sözleri, vezinli beyitler halinde söylen
diğinden, unutulmaz tesirleri çok kere hücum edilen
ler için en müthiş silahlardan daha ağır olurdu. 

İslamiyetten sonra Araplar, daha çok, dini-ah
laki şiirler; gaza ve kahramanlık kasideleri söyle
mişlerdir. 

Kasidenin mevzu bakımından büyük değişik
liğe uğradığı diğer İslam edebiyatları İran ve Türk 
edebiyatıdır. 

Bunun tabii sebebi İrap ve Türk ülkelerinde 
tabii, coğrafi ve sosyal hayatın başkalığıdır : 

Bu başkalık, daha çok, kasidenin nesih yahut 
teşbih denilen birinci bölümündedir : Araplar bu 
bölümde aşk duygularıyle birlikte çöl hayatını söy
ler; çöl, vaha, at, deve ve savaş tasvirleri yaparlar
dı. İranlılar ve Türkler ise aynı bölüme kendi tabii 
ve sosyal coğrafyalarının özelliklerini işlediler. Ka
sidelere bahar, hazan, kış gibi mevsim tasvirleriyie 
ve tabiatin mevsim mevsim değişen güzelliklerini be
lirten bölümlerle başladılar. Nesib ve teşbihlere, ön
ce İran'ın kırmızı çiçeklerle süslü -baharlarıylc muh
teşem İran hazanlarının güzellikleri işlendi ; bahçe, 
saray, şehir, av ve savaş tasvirleri gibi Arap ülkesi
ne nisbetle çok çeşitli iklim ve medeniyet eserlerinin 
tasvirleri yapıldı. Kasideye başlayış, bu ülkelerde 
alabildiğine zengin ve değişik mevzular buldu. 

Böylelikle milletler, asırlar ve coğrafyalar için
de klasik hüviyetini bütünleyen kaside, zamanla 
kadrosunda değişik konularla söylenmiş manzu
meler toplanan bir şiir mecmuası halini aldı. 

İhtiva ettiği bölümler bakımından tam bir ka
sidede şöyle mevzular toplandı :  

ı . Nesib (teşbih) bölümü : B u  bölüm, umumi
yetle, kaside'nin, şiir ve mevzu bakımından en uzun 
ve esaslı bölümüdür. O kadar ki bu bölümde ne 
tasvir ediliyorsa kasideler, umumiyetle, onun İsmi
ni alır : Nesibi, bahar tasviri olan kasidelere ka
side-i bahiiriyye ; nesibi, kış tasviri olanlara kaside-i 
şitaiyye, nesibinde bayramdan bahsedilen kaside
lere kaside-i bayrıim.iyye denilmesi bundandır. 

Kasidelerin bu bölümünde Allah' a  dua ve ni
yaz ediliyorsa, o kasideye münacat ; Allah'ın birliği 
övülüyor ; bunun yüce manası söyleniyorsa, o kasi
deye tevhid kasidesi denilir. Bu bölümde Hz. 

Muhammed'e duyulan sevgi ve iman terennüm 
ediliyor; peygamber övülüyorsa o kasideye naat 
adı verilir. 
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Kasidelerin bu bölümlerinde çöl, vaha, at, deve 
tasvirlerinden başlayarak, bahar, hazan, kış tasvir
leri ; bağlar, bahçeler gibi işlenmiş tabiat güzellik
leri ; saray, kasr, köşk, yalı tasvirleri ; at ve av tasvir
leri yapılır ; hakimane düşünceler için, güneş için, 
cömertlik, kahramanlık gibi insan faziletleri için ; 
Şiraz, Bağdad, İstanbul gibi şehirler için nesih'ler ; 
tarif, tasvir, medhiye beyitleri sıralanır ; bayramlar, 
ramazanlar için, zelzeleler gibi tabii afetler için, 
kazanılan zaferler için, türlü tarihi, sosyal ve estetik 
vak'alar için nesih bölümleri yazılır. 

Suat ı s-t, tak>ln � J uzaklara gitti. Kalbim, şimdi çok 
üzgün, azat kabul etmiyen bir köle gibi Onun izinde. 

2 
Suat, artık yok, ayrılık sabahı inliyen bir ceylıin. gibi 

sürmeli gözlerinin mağrur ve müstağni bakışlariyle yid illere 
göçtü. 

3 
Önden bakılınca ince belli, arkadan görünüşü tombul 

kalçalı idi. Boyu ne uzun, ne de kısaydL 

�.....,. -�,,.,:.w •• O.,d •"" -' 1 
her an şarapla ıslanır. 

Ağzındaki ıslakl.ık, çakıllı geruş vldiden sızan pınarların 
kuşluk vakünde esen Şimal ruzg8rlariyle serinlemış suları , 

.. ,, gibi sif "" berraktı. � 
>"�"' ��rı· ,. .. ,.,�-����;"lt.F�; t]':-�· . .. • .� ·o· ·' o ·"' • . .• , ·o ���· ·�1. - : .._\� .- .� .-;� ;:�4 " , .  :.� '":ı. \.. � ....... ·-:ı.��·: 

Hz. Muhammed'in beğendiği kaside: Banet Suad 
Kasidesi veya: Kaside-i Bürde (M. 1Nuri Gencosman 
tercümesinin ilk 5 beyti. Hayat M. 14 Mart 1 963) 
Peygamber, bu kasidenin tairine mükafat olarak 

kendi hırkasını vermitti. 
(Bilgi için Bkz. Arap Edebiyab Bölümü.) 

2. Tegazzül bölümü: Şairlerin, kaside içinde 
aşk ve şarap duygularına ayırdıkları bölümdür. 
Eski Arap kasidesinde umumiyetle nesih kısmında 
söylenen aşk ve özleyiş duyguları, zamanla kaside 
içinde daha müstakil, daha belirli bir bölüm halini 
almıştır. Kasidede aşk duygularına şarap neş'e ve 
eğlencelerine ayrılan, umumiyetle aşk ve şarap coş
kunluklarını bir arada söyleyen bu bölüm her kasi
dede bulunmaz. Bazan da en eski kasidelerde olduğu 
gibi, nesih bölümünde, o bölümün tabiat duygu ve 
tasvirleriyle bir arada söylenir. Bu bölümde, şairler, 
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sevgililerine karşı derin, istekli aşklarını, özleyişlerini, 
içki sunan güzellere karşı sevgilerini, yalvarışlarını 
terennüm ederler. 

3. Girizgah bölümü: Kaside'nin buraya ka
dar söylenmiş büyük kısmı kime sunulacak, kaside'
de, kimin medhi yapılacal.ısa, bu bölümde o kısma 
başlayabilmek için bir söz düşürülür ; �air, türlü se
beplerle, ekseriya, karşılıklı sevgi ve saygı duygu
larıyle bağlı bulunduğu bir bü7�k • adam'a şiirini 
sunmak için bir giriş yapar;  kasidesinin bir veya 
birkaç beytini bu maksada ayırır;  giriz yahut giriz
gıih adı verilen bu beyti veya beyitleri mümkün ol
duğu kadar nükteli ve ustalıklı söylemeğe çalışır. (6) 

4. Medhiye böijimü : Kaside'nin ikinci büyük 
bölüm'ü budur. Bu bölümde şair, devrinin bir büyük 
adam'ını parlak sözlerle över. Onun cömertliğin
den, faziletinden, adaletinden ; yurdu imar eden, 
maddi ve manevi gayretlerinden, eserlerinden, zafer
lerinden çok sitayişli bir lisanla bahseder. 

Medhiye bölümü'nün, zamanla, kasidelerin tek 
hedefi ve esas maksad'ı olması, tamamiyle sosyal 
hayatın bir icabıdır : Büyükler, övülmekten zevk 
aldıkları ; şairler de türlü sebep ve zaruretlerle on
ları övmek zorunda kaldıkları için, kaside'nin bu 
kısmı, daha Abbasiler Devri'nrlen başlayarak Arap, 
İran hatta Türk şairleri elinde, zaman zaman, aşırı 
derecede gelişmiştir. Kaside gittikçe bir medhiye 
şiiri olmuş, herhangi bir büyüğü övme maksad'ıyle 
söylenen bir şiir hüviyeti almıştır. Böyle kasidelerde 
medhiye'den önceki bölümler, bu medhiyeyi söylemek 
için girişilmiş bir girizgah çehresindedir. 

Bununla beraber her üç edebiyatın da kendileri
ne ve sanatlarına saygı duyan büyük ve ciddi şairleri, 
kaside'yi ya az söylemiş yahut sözlerini söz ve zeka 
hünerleri içinde gizleyerek, kasidelerini aşırı ve taş
kın medhiyelerle soysuzlaştırıp adi, dalkavukluk şi
irleri haline koymakdan sakınmışlardır. 

5. Fahriye bölümü: Birçok kasidelerin son 
bölümü fahriye adlı bölümdür. Bu kısımda şaır, 
çok kere, rakiplerinden üstün olduğunu ; kelimeleri, 
söz ipliğine şahane inciler gibi dizdiğini ve söz sana
tında kendisinin bir benzeri olmadığını söyleyerek, 
şiiriyle iftihar eder. 

Şairlerin ı.:enıiyette büyük manevi rütbeleri ol
duğu en eski şifahi edebiyat devirlerinden kalma böy
le övünmeler, şairlerin kendi sanatlarına bizzat rek
lam yapmak ; kendi hünerlerini unutulmaz manzum 

6 Bunun birçok parlak örneklerinden bir ta
nesi Nedim'in İstanbul Kasidesi'dir. Şair, dünyanın 
en güzel tehri İstanbul'u nesih kısmında tarif 
ve medhetmit fakat kasidesini devrin aydın sadrazamı 
Nevşehirli lbrahim Paşa'yı Övmek maksadı'yle sÖy· 
!ediğinden nesih bölümü'nün sonuna fU kuvvetli ve 
nükteli giriz beytini koymuttur. 

lstanbul"un evsafını mümkün mü beyan hiç 
Maksud hemen sadr-ı keremkare senadır 



TÜRK EQEBIY A Ti T ARIHI 

söyleyişler halinde ebedileştirmek arzu ve ihtiyaçla
rından doğmuş, çok kerre aynı sebeplerle yaşamıştır. 

6. Dua bölümü: İslamiyetten sonra kaside
lerin son beyitlerini Alliha dua beyitleri halinde 
söyleyerek bitiren şairler çoktur. Böyle beyitlerde 
Allah'ın, devrin büyüğüne ikbal ve saadet verme
sini onu uzun ömürlü ve muzaffer kılmasını dileyen 
şairler, Tanrılarına, kasidelerini başarıyle bitirmiş 
olmanın şükran duygularını da sunarlar. 

Bununla beraber kasidelerin hepsi böyle tam 
değildir. Kaside'nin hemen her kısmı ülkelere, iklim
lere, devirlere, milli mizaçlara ve sosyal bünyelere 
göre türlü değişikliğe uğramıştır: Bazı şairler tegazzül 
kısmını söylememişler ;  bazı şairler ise kasidelerine 
tegazzül'le başlamışlardır. Bazıları, fahriye'lere az 
yer verip kaside'yi daha çok bir medhiye halinde 
söylemişlerdir. Bir kısmı, kaside nesib'lerinde söz 
sanatının her hünerine başvurarak sanatlı söyleyiş'e 
ehemmiyet vermiş ; bir kısım şairler ise daha sade ve 
yapmacıksız kasidelerinde geniş kültürlerini bir şiir 
havası içinde söylemeği zevk edinmişlerdir. 

Kasii:lelerinin baş tarafında gece ile gündüz 
gibi, cömertlik'le hasislik gibi zıt kavramlar ara
sında münazara yapan şairler olmuş, bir kısım şa
irler de dini, ahlaki, felsefi, tasavvufi duygu, düşün
ce, iman ve heyecanlarını uzun, kaside nesib'leri 
halinde söylemişlerdir. Bu nazım şekline milletlerinin 
sosyal felsefesini, tarihi hayat ve hareketlerini işleyen 
şairler de olmuştur. 

* 

Şekil Bakımından 

Kaside 

Kaside, şekil bakımın
dan beyit'lerle tertiple
nir. Ortalama bir ölçüye 
göre en az 33 ve en çok 

99 beyit'le söylenir. Ancak 15 beyit'le söylenmiş ka
sideler ve beyit sayısı 100 ü aşmış olanlar da vardır. 

Kasidelerin ilk beytinde mısralar kendi arala
rında kafiyelidir. Diğer beyitlerin ilk mısraları kafi
yesiz, ikinci mısraları ise birinci beytin kafiyesiyle 
kafiyeli olarak devam eder. 

Kasidelerin, her iki mısraı da kafiyeli olan bi
rinci beytine matla' beyti denilir. Kasidenin son 
beyitlerinden birinde şairin, söz arasında, kendi adı
nı veya mahlasını (takma adını) söylemesi adettir. 
Kasidede şairinin adı bulunan beyte tac beyti denir. 
Ayrıca her kasidenin en güzel beytine beytü'l-kasid 
denilir. 

İçinde tegazzül bölümü bulunan kasidelerin bu 
kısmına ikinci bir matla' beyti ile başlanır. Yani bu  
beytin de  her iki mısraı kafiyelidir. Kasidelerin, 
nesib'lerinin mevzuuna göre isim aldıkları ve mese
la nesib'inde bahar tasvir edilen kasideye kaside-i 
bahariyye denildiği yukarıda belirtilmişti. Mühim 
bir kısım kasideler ise, kafiyeleri yahut redifleriyle 
isimlendirilmiştir. Buna gore bir kaside'nin kafiyesi R 
harfiyle biterse o kasideye kaside-i riiyye ; L har-
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fiylc biterse kaside-i lamiyye denir. Başka harf
lerle bitenler de yine bu son harfleriyle adlanır. 

Fatih Sultan Mehmed'in hocası ve şairi Ahmed 
Paşa'nın, hükümdarına yazdığı tarihi bir kasidenin 
redifi kerem keiimesidir. Bu kasideye bunun için Ke
rem Kasidesi (7) denmiştir. Bir kısım XV. asır Os
manlı şairleri birbirlerine nazire olarak güneş redifli 
kasideler söylemişlerdir. Bu kasidelere ayrı ayrı Gü
neş .Kasidesi denilir. Fuzı'.ıli'nin de beyitlerinin so
nu su redifiyle biten meşhur kasidesinin yaygın adı 
Su Kasidesi'dir. 

Kaside'nin şekli, kafiyelenişi, bölümleri ve ter
tibi hakkında bir bilgi ve örnek vermek için, buraya, 
Türk edebiyatında kaside şairi diye tanınmış Nef'i'
niıİ Bahar kasidesi'nden parçalar alıyoruz : 

Nef'i, bu kasidesinde bahar güzelliğini şarap 
meclislerinin neş'esiyle birleştirerek uzunca bir nesih 
söylüyor ; arada bir, servi boylu, gonca ağızlı saki'
ye seslenerek, ondan hem aşkına karşılık, hem devamlı 
şarap istiyor. Şair, böylece keyiflendikten sonra eli
ne kalem, kağıt alıp hükümdarını medhedeceğini 
belirtiyor. 

Böyle bir girizgah'la girişerek, XVII. asır Os
manlı İmparatoru iV. Murad'a parlak bir medhi
ye söylüyor ; fakat daha bu medhiye içinde bile ken

,.Pi şiir sanatına mühim yer ayırarak hemen kendi 

Türk Kaside Şairi Nef'i (XVll.) Asır. 

Ahmed Paıa'nın Kerem Kasidesi, aynı as
rın diğer büyük fairi Şeyhi'ye naziredir. Günef 
redifli kasidelerin de batlıcaları Ata·ı ve Ahmed 
Pata tarafından söylenmiıtir. 
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eşsiz şairliğiyle övünüyor ; kasidesini Tanrı önünde 
yerlere yüz sürerek hükümdarının ve onun devrin
de cihaının saadeti için dua'larla bitiriyor: 

Bahar Kasidesi 

a) Nesib (tasvir) bölümünden : 

Eadi neaim ! nev-bahar !!Çıldı gilller sübh-dem 
Aç•un bizim d� gönllimliz saki meded •un cam-ı Cem 
Erdj yln� lirdibehllt old! hava anber- airlıt 
Alem behlıt ender behiıt her gfiıe bir Bat-! lrem 
GiU devri ayı eyyamıdır zevk g safa hengAmıdır 
Aşıkların bayr@mıdır bg mevsim-! ferhunde-dem 
Dönslin yln� peymaneler olsun tehi humhaneler 
Rakseylealln meataneler mutrlbler ettlkç� negam 
Zevk! o rind eyler tamam kim dgta mest § şadkAm 
Bir elde cam-! lAle-fam bir elde ziilf-! ham- be-ham 

b) Aşk ve şarap terennümlerinden : 

Liitfeyle saki nazı k� mey sun ki kalmaz böyle bü 
Dolsun surahi v!! sebü boş durmaaun peymane hem 
Her nev-resid� ıah-ı gill almıı;ı eHn� cam-ı mili 
Lôtfet açıl sen d@hi gül ey serv-kadd !! gonca-fem 
�·z  aşık-! azadeyllz amma esir-! badeyüz 
Alilfteyllz dlldideyüz bizden dırit etm� kerem 

c) Girizgah beyti : 

Bir cim suo Allah içün bir kase d� ol mah içlin 
Ti medh-i tibenşi.h içün @lam el� levb !! kalem 

d) Medhiyye bölümünden : 

Ol iiftiib-! aaltanat ol ıehaüvar-! memleket 
Cem-bezm li Hatem mekrümet memdüb-ı esniif-ı ümem 
Sultan Murad•! kAmran efser-dih § klşver-altan

-

Hem padişah hem Kahraman aiibibkıriin § Cem-haşem 
Şah-! clhan-iirii mıdır miih-! zemln-plrii mıdır 
Behram-ı bi-pervii mıdır ya aftiib·! pilr-kerem 

e )  Fahriyye bölümünden : 

Sen bir teh-! zişinsın ıahenşeh-! devriinsın 
Yanl kl se_n hikii.naın devrinde ben Hakiini'yem 
Sözd� nazir olmaz ban@ ger olaa alem bir yan!! 
Pür-tumturak !! hoı-eda n� Hafız'em n� Muhteşem 

f) Tac beyti ye dua bölümü : 

Nef't yeter da'viiyı k� diinya ll� gavgayı k!! 
EflAke latlğniiyı k!! hak� yiiziin silr IAcerem 
Kaldır elin eyi� dua buld! kasiden intiha 
Şimdi dua etmek san!! hem mli•tehabdır hem ehem 
Ta kim cihan ma'miir ol!! geh emn il geh pfir-9ür ol@ 
ikbal il� me.,iar olı ol hu•rev-1 valA-hlmem 

«Bahar yelleri esti. Sabahla, güller açıldı. Bi
zim de gönlümüz açılsın (diye) (ey) içki sunan güzel ! 
Yetiş! (bize) Cem'in kadehini (şarabını) sun!» 
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«Yine Nisan ayı geldi. Hava anber tabiatli (an
ber kokulu) oldu. Alem, cennet içinde cennet ... Her 
köşe bir İrem Bağı gibi . . .  » 

«Gül devri yeme-içme günleridir; zevk ve şenlik 
zamanıdır ; bu uğurlu mevsim, aşıkların bayramı
dır.» 

«Yine şarap kadehleri dönsün ! Şarap küpleri 
boşalsın ! Sazlar çalıp söyledikçe (musıki ve içkiyle) 
kendinden geçenler raks etsin, oynasınlar. ! »  

«(Ancak) o rind, tam zevk eder ki dileğine erme
nın sevinci ile (ve içkiyle) kendinden geçerek bir 
dinde lale renkli (bir) kadeh, bir elinde de büklünı 
büklüm saç tutar.» 

«Saki ! Lutfet, nazlanmayı bırak ! .  Bize şarap 
sun ki bu güzel koku devam etmez. (Lutfet) surahi 
ve testi dolsun, peymane de boş durmasın ! .» 

«Her yeni yetişmiş (taze) gül dalı (gibi bir gü
zel) eline (içki kadehi gibi bir gül ve gül gibi bir) içki 
kadehi almış. Lutfet, açıl, sen de gül, ey servi boylu 
ve gonca ağızlı güzel ! . .» 

«Biz azade aşıklarız ama şarabın esiriyiz. (Biz) 
aşk mecnunlarıyız, gönül vermişleriz ; bizden cömerd
liğini esirgeme ! »  

« Bir kadeh sun Allah ıçın olsun ; bir kase d e  o 
ay yüzlü için (sun ! ) .  Ta ki Şahların Şahı'nı övmek 
için elime kağıt ve kalem alayım.» 

«Ü saltanat güneşi, o yurdun baş süvarisi ; o Cem 
meclisli, Hatem keremli ; her sınıf insanın övdüğü» 

« Cem tebealı, Zühre ve Müşteri yıldızlarının 
bir hizaya geldikleri zamanda doğmuş gibi talihli 
cihangir ; tac giydiren, ülke alan, hem padişah hem 
Kahraman, bahtiyar Sultan Murad ! . . .  » 

« Cihanı süsleyen Şah mıdır? Yerleri donatan 
ay mıdır? Korku bilmez Behram mıdır? Yoksa ke
rem dolu güneş midir? ... » 

«Sen şanlı bir hükümdarsın. Devrin padişah
larının padişahısın. Yani ki sen hakansın (fakat) 
senin devrinde ben (de bir) Hikaani'yim. » 

« Alem bir yana olsa söz sanatında benim ben
zerim olmaz. Ben, ne Hifız'ım ne de Muhteşem!..  
Benim, tumturak dolu, hoş }Jir söyleyişim vardır.» 

«Nef'i! Yeter ! . .  İddiayı bırak. Dünya ile uğ
raşmayı bırak ! .. Göklere yukarıdan bakmayı bırak ! . .  
Başını tam bir imanla yere koy ! . . »  

« Elini kaldır, dua e t !  Kasiden sona erdi. Şimdi 
dua etmek senin için hem müstehabdır hem de çok 
ehemmiyetlidir.» 

. 
«Ta ki cihan mamur olsun . . .  Bazan emniyet 

hazan karışıklık da olsa o yüksek himmetli hüküm
dar ikhal ile mesrur olsun ! .. » 
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Klasik Şark şiirinde bilhassa 
G a z e ı İran ve Türk edebiyatında çok 

sevilen ve sayısı bilinemeyecek 
kadar çok söylenen şiir, gazel'dir. 

Gazel kelimesi Arapça'dır ; manası, kadınlar 
için söylenen güzel ve aşıkaane söz'dür. Bu ke
lime, sonraları İslami Şark Edebiyatı'nda aşk ve şa
rap mevzuunda söylenen, tamamiyle klasik bir şiirin 
vaygın adı olmuştur. 

Eski Arap şiirinde gazel, kaside'nin nesib'inde
dir. Bu bölümde şairler sevgilileri için duydukları 
aşkı, arzuyu, onların vücut ve ten güzelliğini per
vasızca terennüm ederlerdi. Böyle duygular V(: böy
le sözlerle söylenen kaside nesib'leri, tabiatiylc, bir 
gazel ruhunda ve gazel manasındaydı. 

İslamın ilk yıllarında Araplar böyle şiir söyle
mediler. Bu devir, kadınlar için aşk şiiri söylemeği 
m:ıkbul görmemiş, bunu İslam terbiyesine aykırı 
saymıştı. Dört halife de�rinde kadınlar için şiir söy
leyen bazı şairlerin hatta dayakla cezalandırıldığı 
olmuştu. Bununla beraber ilk hicret asrının ikinci 
yarısında bazı Arap şairlerinin gazel söyledikleri 
Arap kaynaklarında belirtilmiştir. (8) 

Hicaz'da gazel'e dönüş Emeviler zamanında 
başlamış, Suriye ve İrak'da ise Abbasiler devrinde ; 
daha çok, İranlı şairlerin gazel tarzına gösterdikleri 
rağbetle söyledikleri güzel ve müstakil gazeller
den sonra canlanmış, sevilmiş ve yayılmıştır. 

Arap sanatında da hayli güzel örnekler ve r
mekle beraber, bu aşk ve şarap şiiri'nin büyük 
hayatı, önce, İran edebiyatındadır. XIII .  asırdan 
başlayarak gazel'in Türk edebiyatında da, gittikçe 
gelişen, güzelleşen, o kadar ki yaşanılan hayatın şev
ki, zevki, neş'esi ve ıztırabıyle birleşip onların yay
gın müterennimi olan, büyü� bir yeri vardır. 

Gazel, bir aşk ve şarap şiiri'dir. Aşk duygula
rını ve şarap neş'elerini terennüm eder. Gazel şek
li'yle söylenen diğer şiirler, ahlak, hikmet, fikir ve bil
gi manzumeleri, daha çok, şekil bakımından gazel 
sayılır ; gazel'de bir yenilik, bir değişiklik olmaları 
bakımından dikkati çeker. 

Gazel de tıpkı kaside gibi beyitlerle söylenir ; 
umumiyetle beş, yedi veya dokuz beyitte tamamla
nır. Dört beyitlik veya 10-15 beyitlik gazeller azdır. 

Gazel'in de ilk beytinin her iki mısraı birbiriyle 
kafiyelidir. Bu beyte kaside de olduğu gibi matla' 
beyti denir. Son beytin adı makta'dır. Şairin adı 
umumiyetle makta beytinde olur. Gazel'in en güzel 
beytine beytü'l-gazel denir. Gazel söyleyen fakat 
daha çok gazeli güzel söyleyen şairlere gazelsera 
denilir. 

Tarihi ve bütünleyici bilgiler İçin, kitabımı
zın S. 1 2 7  - 1 3 1  deki Arap Edebiyatı bölümüne bil
hassa Emeviler ve Abbasiler devri Arap Edebiyatı 
bahislerine bakınız. (5. 1 2 9  - 1 3 1 ) .  
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Umumiyetle halis şiir'i söylemeğe elverişli, 
küçük bir nazım şekli olan gazel'in başlıca iki çeşidi 
vardır : 

1 - Beyitleri tek bir tema üzerinde birleşmeyen 
ve hemen her beytinde başka tem'ler söylenen gazel. 

2 - Beyitleri tek bir tema üzerinde birleşerek her 
bakımdan bütün şiir anlayışıyle söylenen gazel. 
(bu ikinci çeşit gazellere, eskiden yek-ahenk deni
lirdi.) 

Gazel'in daha makbul olanları yek-ahenk ga
zel'lerdir ve umumiyetle büyük çapta şairlerin çok 
tanınmış ve sevilmiş birçok gazelleri bu vasıfta, bü
tün şiir güzelliğindedir. 

Divan şiiri'nin, yek-ahenk olmayan gazellerden 
ibaret göstererek bu şiire her beytinde başka mevzu 
bulunuşundan dolayı parça bohçası (9) tabiriyle ya
pılan isnadlar ise her bakımdan yanlıştır : 

Bir kere Divan şiiri'nin yek-ahenk olmayan 
gazellerini dahi bu edebiyata ait kuvvetli estetiğin 
iki vasfı bütünler. Bunlardan biri bu şiirde hemen 
her beytin esasen müstakil ve bütün bir söz, öyle 
bir şiir halinde söylenişidir. Başka edebiyatların 
uzun manzumelerle terennüm ettikleri büyük bir 
sözü bir tek beyit içinde ve söz sanatının bütün 
inceliklerine başvurarak söylemenin sırrım bul
muş olmak, Divan şiirinin üstünlüğüdür. Böylelikle 
bu şiirde her beyit, büyük ekseriyetle, bir vecize ha
linde söylenmiş tam ve bütün bir şiirdir : Şair böyle 
bir sözü bir beyitte söylemenin sırlarını · bulup da o 
beyti söyledi mi şiiri söylemiş olur. 

Diğer taraftan gazel, bir şiir çeşidi olduğu 
ölçüde bir nazım şekli'dir. Beyitleri ister tek bir te
ma etrafında toplansın, ister ayrı ayrı temalarla söy
lensin ; her gazelde vezinle, kafiye ile, redifli kafiye 
ile ve bunların ses tekrarları'yle ahenkli, beyitler
den meydana gelmiş bir musıki ve form bütünlüğü, 
mutlakaa vardır. O kadar ki böyle bir gazel okunur
ken onun sözlerini anlamayan fakat ses'ini duyan 
her yabancı bu gazeldeki musıki bütünlüğünü mut
lakaa duyar. Böyle bir ses bütünlüğü içinde, her beyti 
müstakil bir şiir halinde söylenmiş nice gazellerde, bu 
iki ayrı güzelliğin kaynaşmasıyle meydana gelmiş, 
şiir zaferleri görülür. 

Bir misal olarak XVI I I .  asır şfiiri Nedinı'in 
var içinde redifli, güzel gazeli, böyle vasıflarla 
söylenmiştir : 

Namık Kemal'in, Türkiye'de Avrupai bir 
edebiyat kurma gayretiyle eski tiire yapbğı afırı 
hücumlar sırasında sarfettiği bu yanlı, söz (Mu
kaddime-i Celal, S. 4) , daha sonraları, Divan tiiri, 
hakim edebiyat olarak tarihe karı,tıktan sonra bile 
bazı bilgisiz veya maksatlı kimseler tarafından klasik 
Türk fiirini küçük düşürme yolunda bir silah gibi 
kullanılmıttır. 
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Bir söz dedi canan ki keramet var içinde 
Dün g !ceye dair bir işaret var içinde 
Meyhane mukassi gBrünür taıradan amma 
Bir başka ferah baıka letafet var içinde 
Eyvah o üç çifte kayık aldı kararım 
Şarki okuyub geçdl bir afet var içinde 
OJmakda derununda hevii atet·I aiizan 
Nay'ın dlye-blJmem ki ne halet var içinde 
Ey t iib Nedimii ile bir seyrin ltltdlk 
Tenhaca varub Göksu'ya işret var içinde 

« Sevgili, sanki ermiş gibi bir söz söyledi : İçin
de dün geceye dair bir işaret vardı.» 

« Meyhane, eğer d ıştan bakarsan, sıkıntılı gö
rünür. Ancak onun içinde bambaşka bir ferahlık ;  
hoş bir güzellik vardır. » 

«Eyvah ! O üç çifte kayık, rahatımı (aklımı, 
huzurumu) aldı : İçinde (insanı aşk belasına düşü
ren) bir güzel vardı ki şarkı okuyarak geçti, • gitti.,, 

« Kamıştan yapılmış bir saz olan ney'in içersi
ne üflenen hava, orada yakıcı bir ateş oluyor. (Ya
nık bir ses haline geliyor.) Bu sazın içinde öyle bir 
hal var ki söyleyemem. (Anlatamam.) »  

«Ey neş'eli güzel ! Senin, Nedim ile Göksu'
ya bir gezinti yaptığını işittik. Oraya yalnızca gitmiş, 
yalnızca yiyip içmişsiniz.» 

İşte bu gazel'in ilk beytinde Nedim, sevgili'nin 
geçmiş bir gece hakkında (diyelim ki, kendisi için 
duyulmuş bir özleyişi bildiğini ; yahut, bu gece aslın
da birlikte geçtiği halde, nükteli bir bilmezlikten 
geliş'le) o geceye dair ancak ermişlerin söyleyebile
ceği bir imada bulunduğunu belirtiyor. 

İkinci beyitte söz değişiyor : Burada dıştan basık 
ve sıkıntılı görünen bir meyhanenin iç alemi nasıl 
güzel ve ferahtır? Bu nükte söyleniyor. ( 10) 

Üçüncü beyitte tekrar yeni bir söze geçiliyor: 
İnsanı deli edecek kadar güzel ve güzel sesli birinin, 
üç çifte kayık içinde, Nedim'in bulunduğu sahil 
önünden, şarkı okuyarak geçişi, şairin kararını al
mış, rahatını yok etmiştir. Beyit, bunun sebeplerini 
söylüyor. ( 1 1) 

Dördüncü beyit, beva kelimesinin ,manalarıy
le hareketlidir : Hevıi, aşk demek, heves demek, 
mı'.ısıki'de nıakam demek, teneffüs ettiğimiz hava 
ve ney'in içinden geçen nefes demektir. Beyit, keli
menin her manasını tedai ettiren bir söyleyiş hü
neriyle zengindir. 

ıo lstanbul'da meseli. Galata meyhaneleri, 
devrin içki'yi haram bilen imanına saygı gösterilerek 
büyük binaların bodrum katlarında, dııtan basık 
görünen fakat içleri zevkle ııüslenmif yerler halinde 
idi. Nedim buna bir de içki'nin her yeri güzel gös
teren tesirini kabyor. 

11 O devirde en güzel şarkı'lann Nedim 
tarafından söylendiği ve kayıkta okunan ıarkı'nın 
Nedim'in kendi tiiri olduğu ve · bir de bu yüzden 
ti.iri heyecanlandırdıiı bu mısraın deruni mana
sıdır. 
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Gazel, Nedim'in, sevgilisine bir tecihül-i arif 
sanatı'nın neş'esi ve nüktesi içinde, zarif bir hitabıy
le tamamlanıyor. 

Böylece her beyitte bir başka tem söylenen bu 
gazel, okuyan ve dinleyene yine bir bütün şiir tesi
rindedir. Bu bütünlük şairin her beytinde aynı kuv
vetle ışıldayan İnce ve nükteli üslubundan ; gazel'in 
vezin, kafiye, redif gibi, ses birliklerinden ; kısaca, 
şiirin üslubuyle şekli'nin müzikal bütünlüğünden mey
dana gelmiştir. 

Yek -Ahenk 
Gazel 

Her beyti başlı başıha bir 
cümle ve müstakil bir şiiı
olmakla beraber böyle be
yitlerin bir duygu ve dü

şünce merkezi etrafında birbirini bütünlemesiyle mey
dana gelen gazel'dir. Böyle gazellerde, Divan şiirinin 
parça güzelliği estetiğiyle Avrupa şiirindeki toplu 
güzellik anlayışına benzer bir söyleyiş birleşir. Türk 
Divan şiirinin gittikçe daha makbul saydığı ve bü
yük şiirler elinde kuvvetli örnekler veren gazel çeşi
di budur. 

Gerçi bu gazelin güzelleri yığın yığın değildir. 
Bunun tabii sebebi, dünyanın her edebiyatında ol
duğu gibi, Türk Divan Edebiyatı'nda da halis şilr'
in ancak bu şiiri söyleyebilir şairler tarafından söy
lenmesidir. Bir misal olarak Fuzilli'nin gerek Diva
nı'nda gerek Leyla vü Mecnun'unda yek-ahenk 
gazel sayısı hayli yüksektir. Ayrıca İran ve Türk 
Divan şiirinin daha birçok büyük gazel �airlerinde ; 
Türkiye'de Tanzimat sonrası Divan şiirinde bilhassa 
XX. asır şıiiri Yahya Kemal'de bu tarzın çok sayıda 
ve mükemmel örnekleri görülür. 

Yek-ahenk gazel'i bir de örnekleriyle tanıtmak 
için, buraya Fuzı'.ıli'den iki gazel alıyoruz. Bunlar
dan biri şairin ilahi aşk anlayışıyle söylediği bir ga-
zel'dir: 

Yarab beIA-yı atk ile kıl iiına ben ! 
Bir dem belA-yı atkdan etm� cilda beni 
Az eylem� inayetin! ebl-1 derd'den 
Yan i ki çok belllara kıl mübtelA ben! 
Temkinlm! belA-yı mahabbetde kılma silst 
Ta döst ta•nediib d emey� b!-vefii ben! 
Gittikçe büsnln eyle zfyiid� nlgArımın 
Geldikçe derdin� beter et mGbtelA ben! 
Öyl� za'if kıl tenüm! firkatinde kim 
Vasl!oa mGmkln gla yet6rmek s aba beni 
Nabvet kılub nasib Fuziilt gibi ban@ 
Yirab mukayyed eyleme mutlak ban@ beni 

«Tanrım! Beni aşk ıztırabıyle tanıştır, beni bir 
an bile bu ıztıraptan uzak düşürme !» 

«Derd ehline bu iyiliğini az tutma. Yani ki be
ni çok ıztıraplara müptela et.» 

«Aşk ıztırabında metanetimi gevşetme. Ta ki 
sevgili, beni ayıplayıp (bana) vefasız demesin.» 

«Gün geçtikçe sevgilimin güzelliğini arttır. Son
ra bana dön ve beni onun derdine daha beter düş
kün et. »  



Gazel beyitlerinin resim sanatına akisleri : XVIl l .  Asır şairi N e d i m' in : 

Görmeden Mecnun'lann sahradaki cem'iyyetin 
Sevdiğim meşk-i nigah eylerdin ahularla sen 

beytinden alınan ilhamla, ressam Münif Fehim tara fından yapılmıştır (Eski Şiir Bahçeleri, fst. 1 945 ) .  
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«Onun ayrılığıyle vücüdum öyle zaif düşsün 
ki saba gibi hafif bir rüzgar (bile, bir kuru yaprak 
misali) beni alıp onun yanına götürebilsin. »  

«FuzUli gibi, bana d� bencil'liği nasib edip, 
Tanrım, sakın beni kendime bağlı kılma, O'na bağlı 
kıl ! .  . .  » 

Cümleleriyle özetlenebiiecek bu 'münacat ga
zelinde Fuzuli ; Leyla ve Mecnun'undaki Mecnu
n'un dilinden konuşur. Bütün gazel, şairin tasavvuf 
imanıyle dolarak ilahi aşk yolunda kendi vücOdun
dan yok olup Tanrı'da var olma dileğini ; söyleyişte, 
dünya güzellerine karşı duyulan aşktan farkedile
miyecek bir ustalıkla haykırır. 

Şairin diğer «bütün» gazellerinden biri de bir 
yıkanma şiiridir. Gazel, hamama giden bir güzel 'in 
soyunuş, yıkanış ve giyiniş güzelliğini, şiirleşmiş bir 
vak'a, bir hikaye bütünlüğü'yle söyler; eskilerin 
lıammiimiy_ye dedikleri bu tip şiirlerin bir şaheseri 
halinde söylenir :  

Kıldı ol  serv seher naz i le  hammime h ıriim 
Şem'·i ruhsiirı il!' oldı münevver hammim 
Görlnürdi bedeni çiik-i giribinundan 
Cimeden cıkdı yen! �yını gösterdi temim 
Nil-gftn fütaya sard! beden- i  uryinın 
San benefŞ!' için!' düşdi mukaşşer badim 
Oldı pa-büs-ı  şerif iyle müşerref leb-1 havz 
Buldı d ldar-ı latifiyle ziya dide-i ciim 
KAkülin şine açub kıldı haviiy! müşgin 
Tig müyın dağıdub etdi yeri anber·fiim 
Tas elin öpdi h ased kıldı kar� bağrımı. sy 
Yetdl sy cismine reşk aldı tenümden irim 
Çıkdı h ammiimdan ol perde-i çeşmim sarınub 
Dutdı asayiş  il !' guşe-i çeşmlmde makim 
Merdüm-i çeşınim ay�ğ!na revan sy dökdi 
Ki gerek sy dökil!' servin ay�ğ'!na müdim 
Müzd-i bammim Fuzôli verürem can nakdin 
Kılmasun sarf- ı zer ol serv- kad y sim-endem 

«Ü servi boylu güzel, seher (vakti) naz ile ha
mama (doğru) yürüdü. Yanağının ışığı ile hamam 
aydınlık içinde kaldı. »  

«Yakasının yarığından bedeni (bir yeni ay gibi) 
görünürdü. (Fakat o) giyindiklerinden sıyrılıp yeni 
ay'ın tamamını gösterdi.» 

«Çıplak vücudunu mavi (veya lacivert) bir ipek 
peştemala sardı. (Bu) menekşe içine, kabuğu soyulmuş 
bir badem düştü zannını verdi .»  

« Mübarek ayağını öpmek suretiyle havuzun 
kenan şereflendi. Güzel yüzünün yankısıyle kadehin 
gözü aydmlandı. »  

«Tarak, l:aküllerini açıp havayı mis kokusuyle 
doldurdu. Tığ (gibi parmakları) saçlarını dağıtıp 
yeri anber kokulu kıldı .»  

«Tas elini öptü. Hasetten kara bağrım su oldu. 
Vücuduna su değdi, kıskanma'dan bende rahat kal
madı. » 

« (Nihayet,) bakışlarımın perdesine sarınarak 
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Büyük, Gazel Şairi Fuzuli'nin Atık Çelebi Tezkire· 
si'ndeki minyatürü. 

hamamdan çıkt ı ;  tam bir huzur ve emniyt"t içinde 
gözümün köşesine yerleşti .» 

« Göz bebeklerim ayağına akarsu döktü ki servi
nin ayağına her zaman su dökmek lüzumludur. » 

« Fuzuli ! Hamam ücreti (olarak) ben canımı ve
ririm. O servi boylu ve gümüş endamlı güzel lbunun 
için) para sarfetmesin. » 

Bu şiir ve Divan edebiyatındaki türlü benzerleri, 
klasik Türk şiirinin toplu güzellik anlayışı'yle de 
eserler verdiğinin aşikar delilidir. Sonrakilerin şid
detle yanılarak yalnız Avrupa şiirinde var sandık
ları bütün şiir anlayışı'nın, eski şiirde bu türlü ör
nekler vermesi, şüphesiz, şiirimizin bilinmesi gereken 
taraflarındandır. O kadar ki bu şiir, Türkiye'de Av
rupa şiirini en iyi anlayan Yahya Kemal'in, bunun 
için, Divan şiirini de çok iyi anlayarak söylediği 
gazellerle, mesela Mibiirdan Gazel şiiriyle aynı 
vasıflarda dır: 

Gördftm ol meh dü,un� bir ,aı atup lAhürdan 
Gül yanaklar üstün� ya,mak tutunmuş nürdan 
Nerdiibanlar büsi,-! nermin-i diimanıyle mest 
İndi bin işveyle bir kAşiine·! f ağfurdan 
Atladı diimen tutup üç çifte bir zevrakçeye 
Geçti sandım mih-ı nev ayine 1 billftrdan 
Halk-ı Sa'dabad lk! aiihll boyunc� fevc fevc 
Va'de-! teşrlfin!' alkış tutarken ·dürdan 
Cedvel·! Sim•in kenarından bu avazın KemAl 
Koptu bir fevvare· i zerrin gib! M!lhürdan 
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lran gazel ıairi Hafız'ın Kabri Olan Bahçe · (Hayat Mecmuası'ndan) .  

«O ay yüzlü güzel'i gördüm: Omuzuna lahur'
dan bir şal atıp gül yanaklar üstüne nurdan bir yaş
mak tutunmuştu.» «Merdivenler, eteklerinin yumu
şak öpüşleriyle kendinden geçerken, bin işveyle, fağ
fur bir kaşaneden irtdi.» «Eteğini tutup üç çifte bir 
kayığa atladı. Ben billur bir aynadan yeni doğmuş 
bir ay geçti sandım.» «Sadabad halkı, iki sahil bo
yunca,. yığın yığın, onun gelişi müjdesine uzaktan 
alkış tutarken» «Ey Kemal ! Senin bu şiirinin sa
dası, Cedvel-i Sôn'in kenarından, altundan bir 
fıskiye ve Mih6r'dan bir beste gibi yükseldi.» 

* 

İslami Iran edebiyatında gazel, bu edebiyatın 
ilk büyük şairi sayılan Rudeki'den beri bilinen ör
nekleriyle, kısa zamanda diğer küçük şiirlerden 
daha büyük bir mevki almıştır. Rii.deki'nin gazel 
tarzında gösterdiği başarı, daha sonra kaside şaırı 
Unsuri tarafından ehemmiyetle belirtilmiştir. Un
sun: «Bir gazel ancak Rudeki üslubunda olursa 
güzel olur.» diyordu. (12) Fakat İran şairleri Rudeki'
den sonra çok daha güzel gazeller söylediler ; büyük 
gazel şairleri yetiştirdiler. Bunların gazel'de gösterdik
leri şahsıyetler, İran şiirinde bazı gazel mektepleri 
meydana getirdi. Bu edebiyatın çok sayıda gazel şa-

12 Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan, lran Edebiyatı, 
lıt. 1 944, s. 28. 

irleri içinde en büyükleri Şirazlı Sadi (XIII .  asır) 
ve gazelleriyle dünya ölçüsünde bir şöhret kazanan 
büyük şair Hafız (XIV. asır) dır. 

* 

Türk edebiyatında gazel, XIll .  asırda Hoca 
Dehhini'nin daha ilk anda başarılı gazelleriyle 
başladı. Asırlar ilerledikçe büyük gazel şairleri ye
tişti. Bu şairlerden ve şiirlerinden kendi bölümlerin
de yeter derecede bilgi verilecektir. Burada, bir ön 
bilgi olarak, şu noktayı belirtelim ki Türk edebiya
tında gazel'in büyük hayatı olmuştur. Klasik Türk 
şiirinde Nevii Mektebi, Fuziili Mektebi, Biki 
Mektebi gibi edebi mektepler meydana gelmiş ; Ah
medi, Ahmed Paşa, Necid gibi ilk asırlar şairlerin
den sonra, XVII .  asırdan bu yana Nabi gibi, Niili 
gibi Nedôn gibi şairler tarzında gazel söylemek 
bir mahzariyet sayılmış ; gazel tarzı Şeyhülislam 
Yahya gibi, Neşati ve Bahii gibi büyük şairler yt>
tiştirmiştir. 

Tanzimat'tan sonra, Leskofçah Gilib gibi, 
Yenişehirli Avni gibi Muallim Nici gibi şairler 
ve asırdaşları, bu tarzı başarıyle yaşatmağa devam 
etmişler; gazel tarzı'nın edebiyatımızda çok büyük 
bir şairi de, XX. asırda, Yahya Kemal olmuştur. 

Türk şairleri, nazım'la, nesir'le söyleyert>k gaze
l'in şiir güzelliğini ve ehemmiyetini belirtmeğe ihtiyaç 
duymuşlar ; gazel'e karşı ayrı bir sevgi duyduklarını 
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bilhassa söylemişlerdir. Bunlar arasında Fuzuli'nin 
gazel'i öven bir mazumesinin ilk beyti kitabımızın 
162. sahifesindedir. 

Şairin Türkçe Divan'ının başında şiire dair bir 
ö:1söz'e ilave edilen bu beyitlerde Fuzuli «Fikir er
babına zevk ve safa veren şiir gazel'dir ; gazel, hüner 
bahçesinin gülüdür.» diyerek : 

Gazel blldürür şairin kudretin 
Gazel arturur nazımın töhretln 

mısralarını nazmeder ; «Gönül ! Gerçi şiir söylemek 
için (ortada) çok şekil vardır. Fakat sen gazel tarzını 
bunların hepsine tercih et.» der. Ve : 

Ki her mahfilin· zlynet!dür g azel 
Hıred mend'ler san'at!dur gazel 

mısralarıyle, gazel'in bütün fikir, sanat ve zevk u 
safa meclislerinin süsü olduğunu belirtir ; bu şiir 
tarzı ıçın «Gazel, akıllı insanlar san'atı'dır.» 
gibi kesin ve tarihi bir hüküm verir. Bütün bunlar, 
büyük ve alim şairin, Şark'ın bu aşk şiirini nasıl id
rak ettiğini ve ona hangi sebeplerle rağbet göster
diğini açıklar. 

Aynı şair, Farisi Divan'ının önsözünde de ga
zel hakkında : «Gazel aşıkın gönül derdini şef
katli sevgilisine açması veyi maşukun kendi 
bilini sadık aşıka bildirmesi için söylenir.» 
«Gazel üslubunda mübhem mazmunlar, muğ
lak lafızlar kimseye bir heyecan vermez. Ga
zel'in kendine mahsus bir dili ve belirli bir ke
lime alemi vardır.» ( 13) gİbİ Cümleler, düşünceler 
sıralar. Son cümleleri, gazel'in yapmacıksız, tabii 
ve samimi bir dil'le yazılması lüzumuna işarettir. 
Bu arada söylenen «Gazel'in kendine mahsus 
bir dili ve belirli bir kelime alemi vardır.» cüm
lesi ise gerek tem, gerek form. gerek, bu şiiri söylemek 
için üç büyük dilin asırlar boyunca hazırladığı, keli
me, kavram ve mazmunlar bakımından gazel'in ne 
ölçüde klasik bir şiir olduğu hakkında söylenmiş en 
kuvvetli sözdür. Bunun içindir ki Fuziili, gazel'e dair 
manzumesinde, bir şiir tarifini bile şiirleştirerek : 

Gazal-1 gazel saydı asan değül 
Gazel münklrl ehl-1 i rfan değili 

gibi dikkate değer mısralar terennüm etmiştir. • 
Aynı asrın İstanbul'unda büyük gazel şairi Bi-

ki'nin de gazel'c iltifatları, gazel'i güzel söylemekle 
duyduğu iftiharı belirten hayli sözleri vardır. Bun
lar arasında : 

Meddah olal! çeım· l gaziilAaına Baki 
Öğrendi gazel tarzını Rüm'un §Uarası 

«Ey sevgili ! Türkiye şairleri gazel tarzı'nın ne 
olduğunu, Baki, senin ceylan gözleri gibi iri ve güzel 

13 Fuzuli'nin Farsça Divanı Tercümesi, Ali Ni· 
had Tarlan, lst. 1950, S. 6. 
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gözlerini öYmek için gazeller söylcmcğe başlayınca 
öğrendi» tarzında ifade edilmiş, tefahür beyitleri 
vardır. Ayrıca :  

Haki nlhAl-l ma'•lfetln meyve-i ter! 
Arif katinde bir gazel-! abdiirdur 

"Baki ! Ermiş ve anlayışlı insanlar için güzel tir 
gazel, düzgün, sanat fidanının (en) taze ve en güzel 
meyvesidir.,, gibi hükümler, dikkati çeker. 

Daha birçok Divan şairinin, asırlarca yaşatmak
t.ın bıkmadığı bu gazel tarzı'nın değerini, son ola
rak, XX. asır şairi Yahya Kemal'in, mükemmel 
gazel anlayışı'nı da ·hülasa eden şu beyti bütünler : 

Bir tek gazel bıraksa yeter bir gazel-sera 
Her beyti ancak olmalı beytü'l-gazel gibi ( 14) 

Bütün bu kısa bilgilere, gazel'in Türk topluluğu 
içinde halk eğlencelerine kadar yayıldığını ilave ede
lim. Saraylardaki akademik toplantılardan, şiir ve 
sanat sohbetlerinden, zevk u safa alemlerinden hal
kın içki ve eğlence alemleri yaptığı her sahaya kadar 
gazel, nüfuz etmiş ; bu eğlencelerin bir zevk ve heye
can unsuru olmuştur. Gerek gazel okunan sanat mec
lislerinde gerek gazel söylenen eğlence alemlerinde 
makamla veya bestelenerek sazlarla birlikte gazeller 
okunmuş; güzel sesli gazelhin'lar her yerde sevgiy
le hazan gözyaşlarıyle dinlenmiştir. Gazel'in bu 
hayatı, eskisi kadar yaygın olmamakla beraı>er, gü
nümüze kadar devam etmiştir. Bugün hala Türk 
mı'.ısıkisi icra edilen yer ve sahnelerde, arada bir ga
zeller okunması bu an'anenin bir devamıdır. 

* 

Klasik Şark edebiyatına eski 
M e s n e v i Arap şiiri'nden gelen kaside 

ve gazel'den sonra, aynı ede
biyata İran şiirinin verdiği iki mühim nazım şekli, 
mesnevi ve rubai' dir : 

Mesnevi'nin başlangıcı eski Iran-Pehlevi şii
rindedir. Bu şekli İslami edebiyatta önce Arap di
liyle yazan lranlı şiirler kullanmışlardır : Önce, 
Pehlevi diliyle yazılmış, Kellle ve Dimne gibi Hind 
eserlerinin Arapça'ya tercümesiyle başlayan mes
nevi şekli, (hicretin i l .  asrı sonlarından bu yana) 
bu gibi manzum hikayelerde, diğer büyük manzum 
eserlerde, gittikçe artan bir rağbetle, kullanılmıştır . 

Mesnevi adının aslı Arapçadır. Bunun sebebi 
Arapça'nın İslami edebiyatlarda uzun zaman ilim 
dili ve dolayısıyle terim dili olmasındandır. Bu
nunla beraber mesnevi adı, daha çok İran ve Türk 
edebiyatlarmca benimsenmiş, Araplar, bu terımı 
kabullenmemişler ;  onun yerine müzdevice gibi, 
ürcuze gibi hususi terimler kullanmışlardır. 

Mesnevi, beyitlerle tertiplenen bir nazım 
şeklidir. Ancak mesnevi'de her beyit, kendi mıs-

H Her beyti, beytü '!gazel gibi aynı kuvvette 
söylenen ırazellerin eski adı yek-aviz'dır. 
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Yuauf'un kuyudan çıkarılıtı. 

raları arasında' kafiyelenir; bir beytin ka.fiyesi diğer 
beyitlerde devam etmez. Kısaca, mesnevi beyitleri 
arasında, kaside ve gazel şekillerindeki, kafiye 
birliği ve kafiye tekrarı yoktur. 

Çünkü mesnevi şekli ile çok uzun manzumeler 
yazıl ır;  binlerce, onbinlerce beyitlik, büyük man
zum eserler tertiplenir. Bu derece büyük manzum 
eserlerin de hiçbir dilde kaside şeklinde olduğu gibi 
aynı kafiyeyle yazılması mümkün değildir. 

Önceleri, Kelile ve Dinıne gibi, Sindbid
nime gibi, romanesk eserlerle, öğüt verici, uzun, 
didaktik manzumelerin telifindt kullanılan Mesnevi'nin 
Iran edebiyatındaki büyük hayatı Şehname isimli 
İran destanı'nın yazılmasıyle başlar ; Yusuf ü Zeliha 
gibi, Husrev ü Şirin, Leyli vü Mecnun, İsken
dername v. b. gibi manzum ve romanesk şark 
romanlarının kesin ve klasik şeklinin mesnevi ol
masıyle gelişir. 

Mesnevi telifi, üstadların izinde yurumegı ve 
onların teliflerine benzer eserler vermeği bir sanat 
terbiyesi bilen bu edebiyatta, asırlarca, aynı mevzu
ların başka başka yazarlar tarafından defalarca ele 
alınıp, tekrar tekrar yazılmasıyle büyük bir çığır 
halini alır. 

Sarnaniler devri şairlerinden Dakiki'nin yarım 
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bıraktığı ( 1 5) Iran Şebni.mesl, Gazneliler devrin
de, büyük destan şairi Firdevsi tarafından 60.000 
be1itlik, muazzam bir eser halinde bütünlenir. 
Mesnevi şeklinde yazılan, bu her bakımdan geniş 
tesirli, örnek eser, mesnevi nazım şekli'nin yalnız 
İran edebiyatında değil, Türk edebiyatı dahil, diğer 
İslami edebiyatlarda da geniş ölçüde tanınmasını 
sağlar. (Türk edebiyatında Kutadgu Bilig'le ba�
layan Şehname tesiri, gerek vezin gerek şekil gerek 
mevzu tesiri halinde çok yaygın olmuştur.} 

Fakat mesnevi, Şarkın dini, tasavvufi veya din
dışı aşk ve macera romanlarında yani Yusuf ü Ze
liha, Leyli vü Mecnun, Husrev ü Şirin gibi eser
lerin telifinde kullanılan klasik şekil olduğundan, 
İslami Şark Edebiyatı'nda mesnevi denilince daha 
çok bu çeşit eserler hatırlanır. 

Kendisinden evvel de böyle mesneviler yazılmak
la beraber, mesnevi şekli ile yazılan, klasik Şark ede
biyatına mahsus, manzum roman tarzı'nın kuru
cmu, Selçuklular devri şfıiri Genceli Nizimi'dir. ( 1 6) 

Aslen Türk olduğu halde eserlerini Fars diliyle 
yazan Nizami, ( 1 141 ? - 1 204?) birbirinden mühim 
beş mesnevinin müellifidir. Bunlar, sırasıyle : 

iran Mesnevi Şairi Nizami'nin bir batka resmi 
(Azerbaycan ressamı Gazanfer'in eseri) 

ı;; Kitabımızın başında lran Destanı bahsine 
bakınız. S. 8 • 9. 

16 Nizami hakkında Türkçe ve etraflı bir mo· 
nografi, Mehmed Emin Resulzade'nin Azerbaycan 
Şairi Nizami adlı eseridir. Ankara, 1951 .  
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1 .  Mahzenü'l-Esrar (2:!63 beyit) 
2. Husrev ü Şirin ( 6966 beyit) 
3. Leyli vü Mecnun (14613 beyit) 
4. Heft Peyker (4968 beyit) 
5. İskendernıime ( 10.540 beyit) 

adlı eserlerdir. Nizami'nin bu beş eserine Penç Gene: 
Beş Hazine yahut Hamse denilir ve Nizami'den 
bu yana, Hamse-i Nizim.i gibi beş mesneviden 
mürekkep bir hamse meydana getirmek, gerek İran 
gerek Türk gerek diğer İslam şairlerinin büyük eme
li, rü'yası, adeta hayat ve sanatlarının hedefi olmuş
tur. 

Iran edebiyatında Nizami'den beri yetişen bu 
türlü mesnevi ve hamse şairlerinin, Nizami ölçüsün
de olmamakla beraber, Türk edebiyatına da tesir
leri olmuştur. Burada ve bu bakımdan bahse de
ğer şairler arasında , Hindistanlı Türk şairi ve Fars
ça hamse sahibi, Emir Husrev-i Dehlevi vardır. 
( 1253- 1325) 

Bilhassa Cemşid ü Hurşid mesnevisiyle unu
tulmaz ad bırakan Selman Siiveci ( 1303-1335) ile 
XV. asır İran şairi ve Leyli vü Mecnun yazarı 
Hıitüi de bunlar arasındadır. 

Klasik İran edebiyatı tesiriyle başlayarak Türk
Divan edebiyatında büyük çığır açan mesnevi 
tarzından, burada uzun uzadıya bahse yer yoktur. 
İleride Türk edebiyatının her asrında bir mes
nevi edebiyatı bölümü'yle bu hususta gereken 
bilgiler verilmiştir. Burada sadece bu bahsi bütün
lemek için Türk mesnevi edebiyatının en tanınmış 
yazarlarıyle eserlerinin adları söylenecektir:  

Türkçe'de mesnevi edebiyatı daha XI.  asırda 
Ortaasya Türkçesi yazarı Yusuf Has Hıicib'in Ku
tadgu Bilig adlı eseriyle başlamıştır. Türkiye'de 
XIII. asırda mesneviler yazılmakla beraber Niza
mi tarzı mesnevinin ilk mühim şairleri XIV. asırda 
yetişmiştir. Büyük İskendernimesi ve Cemşid Ü 
Hurşid mesnevisiyle Abmedi, bunların başındadır. 
(Aynı asrın diğer mühim mesnevi şairleri için XIV. 
asırda Anadolu'da Türk edebiyatı bahsine bakılma
lıdır.) XV. asırda Harnime ve Husrev Ü Şirin 
mesnevileriyle Şeyhi asrının en mühim mesnevi şa
iridir. Aynı asırda Ortaasya Türkçesi şairi Ali Şir 
Nevıii bir hamse şıiiri olarak mesnevi edebiyatına 
mühim eserler kazandırmıştır. Bunlar arasında : 
Ferhid ü Şirin, Leyli vü Mecnun, İskenderni
me mesnevileri vardır. 

XVI. asırda Azeri Türkçesi şıiiri FuzUli'nin 
Leyla vü Mecnun'undan ileride ehemmiyetle bah
solunacaktır. Aynı asırda Taşhcalı Yahya Bey'in 
Osmanlı Türkçesi'yle yazılı ha.mse'si ve bu ham
seyi meydana getiren mesneviler arasında bilhassa 
Yusuf ü Zeliha hikayesi, devrin Türk lisan ve sa
natının şaheserlerindendir. 

XVI. ve XVII. asırlarda Lamii'nin, Kara 
Fazlı'nın, Nev'izıide Atiyi ve Niibi'nin mesnevi
leri de mühim olmakla beraber Türk mesnevi edebi-

19'7 

yatının son şaheserini XVIII.  asırda Hüsn ü Aşk 
adlı eseriyle devrin büyük şıiiri Şeyh Galib yazmıştır. 

* 

Mesnevi tarzı'yle sosyal eser-
T asa vvuf ler, tıb kitapları, tarihler, şeh-

Mesnevileri reng�ler, dini-ahlaki eserler, 
lugat kitapları ve daha başka 

manzumeler yazılmıştır. Bu tarzın, aşk ve macera 
mesnevileri kadar çok okunan, çok sevilen ve bazıla
rı mukaddes eserler arasına katılan bir kısım kitap
ları da tasavvuf mesnevileri'dir. 

Böyle mesneviler arasında İran edebiyatında, 
HakUn Senıii (XII. asır) nin Hadikatü'l-Haldka'
sı ; Şeyh Attıir'ın ( 1 1 19 ?- 1 1 93) Mantıku't-Tayr 
adlı, tanınmış eseri vardır. 

Fakat tasavvuf duyuş, düşünüş ve inanışlarını; 
Hak ve tarikat bilgilerini ; iyi dikkat edilmiş hayat 
vak'alarıyle, hikmet'lerle, yer yer coşkun Allah sev
gileriyle, bu arada, türlü romanesk hikayelerle bir
likte anlatan ve manalandıran bu çeşit eserlerin en 
büyüğü ve büyük, manevi rütbe kazananı, Mevlid 
CeWeddin Rumi'nin, adı da Mesnevi olan, şöhret
li eseridir. Bu büyük mesnevi'nin İslami Şark ede
biyatındaki tesiri çok geniştir. Aynı eser son asırlar
da dünya ölçüsünde bir alaka ve hayranlıkla karşı
lanmıştır. ( 17) 

* 

Mesnevi şekli ve bir vak'anın bu şekilde nasıl 
hikaye edildiği hakkında bir fikir vermek için, bura
ya, Taşhcah Yahya Bey'in Gencine-i Riiz adlı 
mesnevisinden bir parça alıyoruz : (Yahya Bey 
için, XVI. A�ır Mesnevi Edebiyatı bölümüne ba-
kınız.) 

. 

Var idi Konya'da bir Kiidı-1 IJÜm 
irtifa ,,§ tama' il� mezmiim 
Ana her kim ki vereydl rlıvet 
Muktezasınca verirdi haccet 
Hiice-1 devr G zaman

-
Nasreddin 

Eyledi Kadı'ya bir hlyle hemin 
Koydı bir destlye vaflr toprak 
Kadı'y! aldadı ol siillk- 1 Hak 
Bir kaşık bal koyab aiz!n• heman 
Topral! eyledi destide nihan 
Haceti olmaı idi bir haccet 
Kadı'y@ deatlyl verdi r6ıvet 
H&rmet etdl ana Kadi dardı 
Rflıvetl g&rdl safalar sGrdl 
Kalemin aldı eline Kazi 
Huccetl yazmağa old! razi 
Eyledi sa'y·ı belli § ikdam 
Huccetl eyledi y@nında temam 
Haccet! ,,erdi edGb kat'-ı niza' 
Kadı'y@ eyledi ol d@bl veda' 

17 Mevlana Celaleddin Rumi, bayab, hizmeti, 
es.eırleri 've te'airleri için, kitabımızın xııı. asırda 
Anadc.lu'da Türk Edebiyab bölümüne bakınız. 
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Yemet@ başladı Kildi asell 
Toprat@ erdi kaza ile eli 
Kadı'y@ oldı kazıyy@ ma'IGm 
G&nlln@ gir& gazab etdl h&cGm 
Destiyi hıpn ile ol Kadı·I mest 
Kalb·I Uffak gibi kıldı ılkeat 
Kadı bir hlyle vtl tezvir 'tdl 
Huccetl almağa tedbir etdl 
Eyleyilb dilde nlhiinl kine 
Dedi yiirendesl Nasreddin•e 
Get&r ol huccetl kim yanhıı var 
Bir dah!S!n• yaz@yım tekrar 
Yanlış ghınca kltld@ huccet 
KendG da'viisına vennez siiret 
Dlnleylnc@ bu sizi Nasreddin 
Dedi Kiidi'ya IAtifeyle hemin 
Huccetin elimle sahih ey nadan 
V!!r is@ desti dilrllr yanlış olan 

«Konya'da meymenetsiz bir kadı vardı. Açgöz
lülükle ve rüşvet almakla, suçlu tanınmıştı.» 

«Ona her kim rüşvet verirse, kendisine, gereken 
hucceti verirdi.» 

«Zamanın hocası, Nasreddin Hoca, (bu) ka
dı'ya bir oyun oynamayı düşündü. : 

«0 Hak yolcusu, bir testiye bolca toprak koyup, 
Kadıyı aldattı.» 

«Testinin ağzına, bir kaşık bal koyarak toprağı 
testide gizledi.» 

«Kendisine bir huccet lazım olmuş (gibi yaparak) 
testiyi Kadı'ya rüşvet olarak verdi.» 

«Kadı ona saygı gösterdi, ayağa kalktı, rüşveti 
görünce çok memnun oldu.» 

«Kalemini eline aldı, hucceti yazmaya koyuldu. 
Çok çalıştı, gayret gösterdi, hucceti onun yanında 
tamamladı.» 

«Hucceti Hoca'ya verdi .. Hoca da Kadı'ya veda 
edip ayrıldı.» 

«Kadı (testideki) balı yemeğe başladı ve eli 
kaza ile toprağa değdi.» 

«(Böylelikle) Kadı'ya kaziyye (mesele) malum 
oldu. (O anda) Kadı'nın içi gazapla doldu.» 

«Kendinden geçen Kadı, hiddetlendi ve testiyi, 
aşıkların kalbi gibi, kırdı.» 

«(Hemen) bir hiyle bulup hucceti geri almayı 
düşündü.» 

«Gizli düşmanlığını içinde saklayıp, arkadaşı 
Nasreddin'e dedi ki :>> 

«0 hucceti geri getir. Çünkü yanlışı var. Tek
rar bir başkasını yazayım.» 

«İnsanın elindeki huccet yanlış olursa davasının 
halline yaramaz.» 

«Nasreddin Hoca bu sözü dinleyince Kadı'ya 
latife ile dedi ki :» 

«Ey cahil! Huccetin tamamıyle doğrudur. Or
tada bir yanlış varsa, o yanlış, (huccette değil) tes
tidedir.» 
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Divan Edebiyitı'nda, böyle, küçük manzum 
hikayelerin veya aralarında fıkralar da bulunan 
manzum makaleler halinde söylenmiş küçük mesnevi 
parçalarının biraraya gelmesiyle tertiplenmiş mes
nevi mecmuaları vardır. Fakat asıl mesneviler, 
Leyli vü Mecnun, Husrev ü Şirin, Yusuf ü Ze
liha v. b. gibi binlerce beyit halinde yazılan, baş
tan sona bir bütün halindeki büyük mesnevilerdir. 

Mesnevi, Iran Edebiyatı'nın milli nazım şekli 
olmakla beraber, bu şekle yalnız Klasik Şark Ede
biyatında değil, bütün başka edebiyatlarda da rast
lanır. 

Bunun biriııci derecede sebebi her edebiyatın 
büyük manzum eser yazmada, kafiye zarureti do
layısıyle aynı şekli bulmuş veya seçmiş olmasıdır. 

Yeni edebiyatta düz kafiye denilen, mısraları 
ikişer ikişer kafiyeli, nazım şekli, hakikatte Şark'ın 
Mesnevi'sidir. Ancak Klasik Şark Edebiyatı'nda 
Mesnevi, umumiyetle : 

Fa'Ulün fa'ulün fa'ulün fa'ul, 

Fi'ilitün fi'ilitün fi'ilün, 

Mefi'ilün mefi'ilün fa'ulün, 
Mef'ulü mefi'ilün fa'ulün 

v. b. gibi, kısa vezinlerle yazılır. Düz Kafiye şekli 
ise, kısa, uzun her türlü vezinle yazılabilir. Böylelik
le milletlerarası bir nazım şekli kaderindeki mesne
vi: düz kafiye, Batı Edebiyatı'nda manzum tiyat
rolarda, manzum hikaye ve masallarda, daha başka 
eserlerde ve küçük şiirlerde de kullanılmı�tır. Aynı 
Mesnevi: Düz Kafiye şeklinin, Avrupai Türk Ede
biyatı'nın da manzum tiyatro -ve hikayelerinde ve 
küçük şiirlerinde geniş ölçüde kullanılması da bun
dandır. Hiınid'in Eşber ve Nesteren gibi, bazı 
manzum dramlan; Akif'in Seyfi Baba ve benzeı·i, 
manzum hikayderi, Faruk Nafiz'in manzum tiyatro 
eserleri ; Yalıya Keınal'in Süleyıniniye'de Bay
ram Sabahı, Açık Deniz, Akıncı, Mohaç Türkü
sü v. b. gibi daha birçok şiirleri, bu şekille yazılan 
yeni Türk şiirinin sayısız örnekleri arasındadır. 

R u b a i  

* 

Divan şiirinin İran kaynak
lı bir nazım şekli de ruhai'
dir. Rubai, Türk halk şii

rinin dörtlük - mini isimli kıiçük manzumelerine 
benzer, dört mısradan ibaret bir şekildir:  Birinci, 
ikinci ve dördüncü mısraları birbiriyle kafiyelidir. 
Üçüncü mısra ekseriya serbesttir. (Yani kafiyesizdir.) 
Bazan bu mısra da diğerleriyle kafiyeli olabilir. 

Bu şeklin eski Türk şiirindeki dörtlük'lere çok 
benzeyişi bazı batılı araştırıcıların dikkatindC"n kaç
mamış, bu nokta üzerinde ehemmiyetle durulmuştur. 
Bununla beraber, bugün için, rubai'nin, felıleviyyit 
denilen, eski Iran halk edebiyatına ait, dörtlüklerle 
·ve beste ile söylenir, bir nazım şeklinin İslami-
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yetten sonra, aruz'la söylenmesiyle meydana gelmiş 
bir lran nazım şekli olduğunu kabul etmek daha 
doğrudur. ( 1 8) 

Klasik Şark edebiyatının mühim vasıflaıın
dan biri de büyük manzumeler halinde söylenecek 
şiirleri, çok kerre, bi,r beyitte hatta bir mısrada söy
lemenin sırlarına ermektir. işte rubai, böyle bir 
anlayışla, yani, büyük bir şiiri, dört mısralık küçük 
bir şekil içinde söyleme estetiğiyle klasikleşen, Di
van nazım şekillerinden ve şiir çeşitlerinden biri
dir. 

Sazan, aşk duyguları ve daha baŞka tem'ler de 
rubailerle terennüm edilmekle beraber, rubai, da
ha çok bir tefekkür, bir düşünüş şiiri'dir. Rubai, 
tefekkür heyecanlarıyle; ekseriya, fikrin ve felsefenin 
teksif edilmiş duygularıyle söylenir. Rubai şairleri, 
umumiyetle hakim, filozof ve sôfi şairlerdir. Böyle 
bir fikir, felsefe veya tasavvuf heyecanını 4 mısralık 
küçük ve klasik bir nazım kalıbı içinde ustalıkla söy
leyebilmek de rubai'de muvaffak olmaktır. 

Rubai adının kelime olarak aslı, mesnevide ol
duğu gibi, Arapça'dır. Fakat Araplar rubai'ye du 
beyt : iki beyit derler. Rubai adını da İranlılar ve 
Türkler kullanırlar. 

Bu nazım şeklinin kökü Farisi olan bir başka adı 
terine'dir. Terine, Farisi'de nağme ve ahenk de
mektir ; musıkide makam ve melodi demektir. Bir şiir 
çeşidine böyle musıkiye ait bir isim verilmesi, Şark'
ın şiir = musıki anlayışının dikkate değer bir ifa
desidir. Fazla olarak terane, Farisi'de, daha çok, dört 
mısraı da birbiriyle kafiyeli yani daha musıkili ru
bailerin adı olmuştur. Böyle rubailere ayrıca rubii-i 
musarra'a denilir. 

Rubai'yi nazm gibi, tuyug gibi, yine dört mıs
ralık manzumeler halinde söylenen ve aynı şekilde 
kafiyelenen diğer nazım şekillerinden ayıran kesin 
fark, rubai'nin vezinlerindedir. Çünkü rubai, rubai 
vezinleri denilen, tamamiyle bu şiire mahsus vezin
lerle söylenir. 

ıs T. Kowalski, Etudes sur la forme de la 
poeaie des peuples turc, (Cracovie 1922) adlı ese
rinde bu lran nazım teklinin Türklerden alınmıt 
olması ihtimalini, daha 1922 de dütünmüttür. Ancak 
aynı nokta Üzerinde ehemmiyetle duran Türk alimi 
Fuad Köprülü, Saaaniler devri lran Edebiyatı arq
tırmalan tamamlanmadan belirtilen bu fikrin er
kenliğine İti.ret etmittir. Gerçekten, lran halk ede
biyatında dörtlük'lerle söylenen ıiirlere çokça rast· 
lanır. Bunlann, milli nazım birimi dörtlük olan 
Türk halk tiirinden lran halk tiirine aksetmesi 
ihtimali kuYVetli olmakla beraber, ayrı bir tedkik 
mevzuudur. Şimdilik Rubai'nin klasik lran ve bütün 
lali.mi Sark edebiyatına Saaaniler devri Iran edebi 
an'anesinden akaetmit olduğu doğrudur. Bk. F. 
Köprülü, Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araıtır
malar, lat., 1 934. S. 1 1 4  ve Aruz Madd., T. 1. An. 
1., s. 642. 
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Her ne kadar rubai için 1 2  şerden 24 ayrı vezin 
gösterilirse de bu vezinler hakikatte tek bir rubai 
vezninin türlü aruz hareketleriyle edindiği fark
lardan fazla birşey değildir. 

Rubai'nin asıl vezni : ( 19) 

ihramı serenler bu bahir-abide 
Dünya ile ukbiyı getirmez yide 
İşrette keder bahsini açmaz bir rind 
İçmez beşerin zehri katılmış bide. 

rubaisinin bütün nnsralarında görülen : 

İh ri mı / se ren ler bu'
/ ha ha r-ıi ha / de 

I I - /  -
Dün ya i J ıe uk ha yı J ge tir mez ya / de 

I I - - - /  -
İş ret de / ke der hah si I ni aç maz bir J rind 

I I - - - /  
İç mez be / şe rin zeh ri J ka uı mış ha J de 

I I - 1 
Mef 'u lü / me fa 'i lü J me fa 'i !ün J fa' 

veznidir. Esas rubai vezni bu olmakla beraber yuka
rıdaki cümlemizden de anlaşılacağı gibi, bir rubai'· 
nin dört mısraının da örnekde görülen aynı vezinle 
söylenmesi gerekmez. Rubai mısralarından herbiri, 
rubai vezinlerinden herhangi biriyle söylenebilir. Bu 
takdirde bir rubai'nin mısralarında küçük vezin deği
şiklikleri olmak tabiidir. 

Yukarıdaki esas rubai vezninin türlü aruz ha
reketleriyle uğradığı değişmelerden 24 rubai vez
ni meydana geldiğini söylemiş bulunuyoruz. Bu ve
zinler: 

1 - Ahrem vezinleri 
2 - Ahreb vezinleri'dir. 

24 rubai vezninin bu suretle ikiye bölünüşü
nün sebebi bu vezinlerden 1 2  sinin (mef'Ulü: 
- - . ) ; diğer 1 2  sinin de (mef'Ulün: - - - ) 
tef'ilesiyle başlamasıdır. (20) 

Mef'Ulün : (- - -) tef'ilesiyle başlayanlar, 
Ahrem vezinleridir: 

19 Yahya Kemal, R u b i. i 1 e r , latanbul, 
1 963. s. 9. 

20 Aruz'da mefa"ilün (. - - -) tef'ilesinin 
batındaki me hecesini dütürmeğe harm denilir. 
Bu takdirde fa "il ün (- - -) sesinde kalan bu 
tef'ilenin yerine aynı (- - -) sesini Yeren mef' 
ulün (- - -) tef'ilesi konulabilir. Baıında mef'u
lün tef'ilesi bulunan ahrem vezinlerinin esi.sa budur. 

Bunun gibi, aruz'da mefa'ilün (. - - -) 
tef'ilesinin hem batındaki me hecesini hem de so
nundaki n harfini dütürmeğe harb depir. Bu 
takdirde fa'ilü (- - .) halinde kalan bu terilenin 
yerine de aynı (- - .) sesini veren mef'Ulü (

- .) tef'ileai konulabilir. Batında mef'ulü tef'ileai 
bulunan ahreb Yezinlerinin de esası budur. 
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1 - Mef'Ulün mef'Ulü mefi'llü fa'ul 
2 - Mef'Ulün 
3 - Mef'Ulün 
4 - Mef'ulün 
5 - Mef'Ulün 
6 - Mef'ulün 

mef'Ulün mef'ulü fa'ul 
fi'ilün mdi'llü fa'ul 
mef'Ulü mefi'llün fa' 
mef'Ulün mef'Ulün fa' 
fi'ilün mefi'llün fa' 

(Ahrem vezinlerinden diğer altı tanesinin 
bunlardan farkı, Arap yazısındaki sesli harf ve ha
reke farkından ibaret olduğundan, bu vezinler 
burada tekrarlanmamıştır. ( 2 1 )  

Mef'UJ.ü (- - . ) tef'ilesiyle başlayan ahreb 
vezinleri de şunlardır: 

- Mef'Ulü mefi'llü mefi'ilü fa'ul 
2 - Mef'Ulü mefi'ilün mef'ulü fa'ul 
3 - Mef'ulü mefi'ilün mefıi'ilü fa'ul 
4 - Mef'ulü mefi'ilü mefi'ilün fa' 
5 - Mef'ulü mefi'ilün mef'Ulün fa' 
6 - Mef'Ulü mefi'ilün mefi'ilün fa' 

(Ahreb vezinlerinin de diğer 6 tanesi, aynı 
sebeplerle buraya alınmamıştır.) (22) 

Büyük, Rubai Şairi Ömer Hayyam. 

21 22 Buraya yalnız albtar tanesi alınan 
rubai vezinlerinin diğer albtar tanesi, aslında bu
radaki vezinlerin tamimiyle aynıdır. Aralarındaki 
çok küçük fark, yukanda sonları ( fa') sesiyle biten 
vezinlerin onlarda ( fiı' )  sesiyle bitmesi ve yukanda 
sonlan ( fa"ul ) tıef'ilesiyle bitenlerin de buraya alın
mayanlarda (fa'ul) tef'ilesiyle nihayetlenmesidir. 

Demek ki bu bir vezin farkı değil, küçük bir 
ses farkıdır. Buna söre mesela, Arapça yakin keli
mesi fa'ül vezninde fakat Türkçe yakın sözü, fa'ul 
ihengindedir. Tıpkı bunun gibi, Farsça gül keli
mesi ( fa') sesinde fakat ( gul) sözü, ( fiı') sesinde
dir. Bu küçük ses farkı, aruz'un bilhassa mısra 
sonu heceleri için fazla ehemmiyetli değildir. 
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Rubai tarzı, İslami İran edebiyatının daha ilk 
asırlarında başlar ; kısa zamanda büyük gelişme gös
terir. Bu şiir çeşidinin bilhassa Gazneliler devrinde 
yaygın bir söyleyiş olduğu, bu devir şairlerinin, ru
bailerle şiir münazaraları yaptıkları bilinir. 

Fakat rubai tarzının altın devi, Miladi XI. 
asır sonlarında, büyük Selçuk İmparatorluğu za
manındadır. Çünkü Iran edebiyatının rubai şairi 
Hayyam, dünyaca tanınmış rubailerini bu devir
de yazmıştır. 

Rubai tar.zına ölmezlik kazandıran Hayyim'ın 
asıl adı Ömer'dir. Nişabur'da doğmuş, yine ora
da ölmüştür. Devrinin büyük bir filozofu, bir ma
tematik ve astronomi alimi olması, Hayyam'ın, 
rubai tarzına bir ölçü fikri'yle girmesini sağla
mıştır. Bir ölçülü söz söyleme sanatı demek olan 
edebiyatta hele şiirde geniş tefekkür, buhran ve 
heyecanlarını dört mısra içinde, o kadar ustalıkla 
söyleyebilmesi bu büyük rubai şairinin edebiyata 
matematik tefekkürüyle girmesinin neticesidir. Hay
yam rubaileri, bunun için her mısraı, her kelimesi, 
her kafiye ve redifi'yle seçme, ölçülü ve çok kuv
vetli söyleyişlerdir. 

Hayyam'ın asıl mesleği şairlik değil, hakim ve 
alim oluştur. Bu ilim ve fikir adamı, şiiri i'mi ve 
fikri çalışmaları yanında bir ikinci meslek gibi 
seçmiş ve rubailerini, dinlendirici bir çalışma ve 
bir boşalma ihtiyacı duyduğu zamanlaı·da söyle
miştir. 

Hayyam, bu oluş ve bozulup yok oluş dünyasın· 
da insan vücudunun hazin hikayesini gözlerinin önün
den uzaklaştıramayan şairdir. Rubailerini bir bahar 
sür'atiyle biten, geçici hayat karşısında bir avun-

Hayyam'ın Bir Minya•ürü. 
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ma duygusu ve-ihtiyacı içinde söyler; ilmin ve fikrin 
hummalı kafa yoruşlarına rağmen bir türlü hallede
mediği hayat muamması, ölüm ve bilhassa ölüm
den sonrası problemleri karşısında şiddetle kötümser 
ve muztarip hatta müstehzi görünür. 

Rubailerinde bütün ilmine ve ısrarlı fikir ham
lelerine rağmen, iman'ın huzura kavuşturduğu ruh
lardaki saadeti tadamvdığı hissini verir. Bu yüzden 
kendisini dünya zevklerine aşk ve şarap avunuşlarına 
bıraktığı ; böyle yapan zekaların neş'esi ve inceliği 
içinde mest ve mahmur gösterdiği rubailer sıralar. 

Ancak bütün bu dış görünüş'lere rağmen Hay
yam rubailerinde derin bir Allah fikri, Allah an
layışı, kainatın onun eseri olduğuna, insiyaki bir ina
nış ve devrinin yaygın iman cereyanı olan tasavvuf 
çizgileri gizlidir: Bütün bu problemler karşısında 
Hayyam, dava'larını müsbet metotla değil de akis
lerini ileri sürme yoluyla isbat eden bir matematik 
Mimi mizacındadır. 

Hayyam'dan seçilmiş şu rubailerde onun bu 
mizacından, kuvvetli çizgiler vardır : 

"Bak ben dünyadan ne hayır gördüm? Hiç ••• 

Bir hayat nıahswü olarak elimde ne var? Hiç ••• 
Ben bir şevk şulesiyim, lakin bir kez sönecek 
olursam, neyim? Hiç ••• Ben Cemşid'in meşhur 
kadehiyim. Fakat bir kez kırılacak olursam 
neyim? Hiç ••• ,, 

Bu nıbai Türkçe'ye Yahya Kemal tarafından 
şu söyleyişle kazandırılmıştır : 

Dilnyada nedir hlsae·l en'amım hiç _ 

Ömrümde felekten alınan kAmım hiç 
Ben şu'le-1 şevkim sönilversem hiçim _ 
Ben cam-ı Cem'lm kırılsam encamım 'hiç 

Şu rubailer de Türkçe'ye, yine Yahya Kemal tara
fından kazandırılmış Hayyam rubailerindendir ki ge
rek dil, gerek üslup; gerek klasik rubai tarzı ve ve
zinleri bakımından aynı rubailerin bu sefer Türk di
li'yle söylenmişleri değerindedir: 

Esrar·• ezel ki saklı senden benden 
Bh bilmecedir ne ben babirlm ne de sen 
Bfz perdenin arkasında s6ylenmedeyf z 
Vaktaki iner ne sen kalırsın n e  de ben 

Madam hakikat ve yakin cllmlesl boı 
Şekk-ilzre biltiln ömr ise geçmez pek ho9 
Mey nüş edelim ki bi-haber kaldıkça 
ister ayılt olsan ld§I fater sarhoş 

Rüh anlasa hakkıyle nedir sırr-ı hayat 
Anlardı nedir varsa hafiiya-yı memat 
Aklınla bagiln bilmediğin manayı 
Kabrinde mi ldrAk edeceksin heyhat 

Hatif inerek şeherde meyhanemlze 
Seslendi harabatl·l divanemlze 
Peymane•I Ümr dolmadan bidar ol 
Biz dolduralım şariib peymi.nemlze 
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Ta'llk yazıyle bir Hayyam rubaisi. (Yahya Kemal'in: 
Hatif inerek seherde meyhanemize 

başlangıcıyle Türkçeaini söylediği Rubai) 
İran edebiyatında rubai tarzının diğer büyük 

şairi Mevlana Celıileddin Rumi'dir. ( 23) Mevla
ni'dan önce Ebu Said Ebü'l-Hayr adlı İran şairi
nin de vecidli tasavvuf rubaileri söylediği biliniyor
du. Ancak son araştırmalar bu ruballerin Ebu Said'e 
ait olmadığını, ona izafe edildiğini meydana koy
muş gibidir. Bununla beraber Ebu Said adına kay
dedilmiş bu rubailer, İran'da Mevlana'dan önce, 
tasavvuf duyuş, düşünüş, heyecan ve imanıyle söy
lenmiş bir rubai an' anesinin varlığını göstermek
tedir. Fakat Şark'ın tasavvuf rubaileri, en yüksek 
şairini, pek tabii olarak, yine Mevlana'da bul
muştur. 

Türk edebiyatında daha XII .  asırdan beri, İ ran 
tarzı rubailer söylendiği bilinmektedir. Bir kısım 
XII.  asır, Ortaasya şairlerinin Arapça - Farsça 
ve Türkçe mülemma' rubaileri vaktiyle Fuad Köp
rülü'nün bir tedkikine mevzu olmuştu. (24) Bu arada, 
İngiliz müsteşriki Sir Denison Ross tarafından 
neşredilen Tarih-i Fahreddin .Mübfirekşah' da kayıtlı, 
XII .  asır sonlarına ait, tamamiyle Türkçe bir ru
bai'den de haberimiz olmuştur. Bu rubai : 

Va'd� b4rls�n n� -v- ilçiin kelmes-sen 
S8z yalganlD! menin blJ� koymas•sen 
Y§ziln kin il Sf!Ç tiln kar@ k3rmes-sen 
lşkında kararsız ay aceb bllmes-sen 

şeklindedir ve Fuad Bey'in makalesinde bildirildi
ği gibi, Ortaasya'da Moğol istilasından önce başlamış ; 
rubailer, kaside ve gazeller söyleyen bir Türk edebi-

23 Mevlana Celaleddin Rumi için, kendi bö· 
lümüne bakınız. 

2• Bu makale ve kaynaklan İçin bakınız: O. 
Prof. Dr. Köprül üzade Mehmed Fuad. Klasik Türk 
Nazmında 
Edebiyatı 
1 1 3 - 122.  

Rubai Şeklinin Eskiliği, Türk Dili ve 
Hakkında Ara,tı rmalar. 1at. 1934, S. 
(Mülemma rubai, mıaralan batka batka 

dillerle ve mesela bazı mısraları Arapça, bazıları 
Farsça ve Türkçe kelimelerle aöylenmit rubai de· 
mektir.) 
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yatının varlığı hakkındaki haberleri destekleyici bir 
örnek değerindedir. (25) 

Bununla beraber, Türk edebiyatının daha son
raki asırlarında rubaiye, gazel, mesnevi, hatta ka
side ölçüsünde iltifat edilmemiş, bilhassa Türkiye 
şairlerinin rubaiye hevesleri ziyade olmamıştır. Ede
biyatımızda fikri, ilmi, felsefesi olan şairler arasında 
hikemiyattan zevk alanlarca söylenmiş güzel rubai
ler de sayıca çok değildir. Divan edebiyatında Fu
zUli'nin, Nabi'nin, Nedim'in güzel rubaileri ol
makla beraber, bu edebiyatın rubai üstadı tanın
mış ve rubaileriyle şöhret kazanmış tek şairi, Az
mizide Bileti (XVII. asır) dir. 

Tanzimattan sonra Divan tarzını devam ettiren 
şairler arasında Yenişehirli Avni v. b. gibi ru
bai söylemiş şairler bulunmakla beraber, rubai tar
zı'nın da son asır Türk edebiyatındaki kuvvetli ör
neklerini yine Yahya Kemal vermiştir. (26) Aynı şa
ir, Ömer Hayyam'ın da 53 rubai'sini Türkçe'ye 
nakletmiş ve bunları Hayyam Rubıillerini Türk
çe Söyleyiş gibi manalı bir başlık altında toplamış
tır. (27) 

Divan şiirine Türk zevkinin 
T U y  U g ve Türk şiir an'anesinin ge-

tirdiği, milli nazım şekilleri 
de vardır. Gerek yüksek zümre şairleri, gerek halk 
şairleri, aruzla yeni ve milli şiirler söylemişlerdir. Bu 
şiirlerin bir kısmı şekil bakımından ya dörtlükler ha
linde yahut dörtlük birimleriyle söylenerek, yeni ede
biyatta milli ve tarihi zevkin birer devamı olmuştur. 

Divan şiirine Türklerin verdiği nazım şekillerin
den biri Tuyug'dur. 

Tuyug, dört mısralı bir nazım şeklidir. Kafi
yelenişi Türk manilerinde ve rubailerde olduğu gibi 
a. a. b. a. tarzındadır. Fakat yine rubai'de olduğu 
gibi, hazan üçüncü mısra da diğerleriyle kafiyeli ola
bilir. 

Tuyug şeklini halk manilerinden ve Divan ru
bailerinden ayıran kesin fark, vezindedir. Tuyug'
lar kat'i olarak arlız'un : 

Fi 'i ıa tün / fi 'i 
/ -

vezniyle söylenir. 

li tün / fi 'i lit 
I 

25 Aynı makale, S. 1 18 - 120. Bu rubai hak
kında batka bilgiler için, kitabımızın, Fahreddin 
Mübarekıah bölümüne bakınız. 

2s Yahya Kemal, R u b a i 1 e r , lstanbul, 
1963 (Yahya Kemal Enstitüsü netriyabndan.) 

27 Yahya Kemal, Hayyam Rubailerini Türkçe 
Söyleyif. lst. 1 963 (Yahya Kemal Enstitüsü netri
yabndan.) 
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Tuyug hakkında bugün varılan bilgiye göre (28) 
bu nazım çeşidi, önce Türk Edebiyatında cinaslı halk 
manileri halinde başlamıştır. Sonra, Iran'la maddi
manevi yakınlığı olan Türkler tarafından İran feh
leviyatı'yle kaynaştırılarak aruzla ve beste ile söyle
nir olmuştur. Bir aralık ve bilhassa Azeri lehçesi şa
irleri tarafından cinassız tuyuglar da yazılmakla be
raber, tuyug, son ve klasik şeklini XV. asır Ortaas
ya şairleri elinde almıştır. 

XV. asırda bizzat güzel tuyuglar söyleyen Or
taasya şairi Ali Şir Nevii'nin eserlerindeki tuyug 
tarifleri bu hakikati belirtir. Nevii'ye göre : 

Tuyug iki beyit halinde söylenir ve kafiyelerinin 
cinaslı olmasına çalışılır. Vezni de arıiz'un remel-i 
müseddes-i maksur veznidir. (29) Bu bilgiyi Mi
zinü'l-Evzin adlı eserinde, bir örnekle birlikte 
veren Nevii, aynı mevzı'.ıa Muhıikemetü'l-Luga
teyn'inde de temas etmiştir. 

Burada, Türkçe'deki cinaslı ve iyhamlı söz
lerin mana güzelliğine ve mana zenginliğine dikkat 
eden Nevai, Türkçe'nin bu bakımdan Farisi'den 
üstün olduğunu belirtir ve : «Meseli at (30) keli
mesinin bir mıinisı isi.m.'dir; bir minisı bi
nilecek hayvan' dır ; bir minisı da (atmak' 
dan) emirdir. Taşı yihut oku at sözünde oldu
ğu gibi. İşte burada bu cinas söylenilmiştir: 

Çin peri 11§ hür'dur @tınğ' blglm 
Sür'at lçr� div lrGr @tınğ' blglm 
Her hadengl kim ulu• andın kaçar 
NatGvan canım •ar! @hnğ' blglm (31) 

Bu iki beyit ki tam. cinashdır, Türk şiirlerine 
mahsus (bir nazımdır) Acem'de yoktur, Buna 
Tuyug derler.» (32) diye bir örnek daha vererek 
tarifini tekrarlar ve tamamlar. 

Esasen tuyug kelimesi, eski Türkçe'de bir lı'.ı
gat olarak da imih ve cinaslı söz manasındadır. 

28 Tuyug hakkında Samoiloviç'in İslam Dün
yası, sayı 1 deki (Petrograd 1917)  Nevai ve Tu
yuglan adlı makalesinden sonra en genit ve sala
hiyetli tedkik, Fuad Köprülü''nün T uyug isimli, bü
yük ve kıymetli tedkikidir. (Bakınız: )  Ord. Prof. 
Dr. Köprülüzade M. Fuad, Türk Dili ve Edebiyab 
Hakkında Aratbrmalar, lst. 1 934, S. 204 - 256. 

29 Nevai'nin Mizanü 'l-Evzan'ındaki bu tarifin 
aslı ve hakkındaki izahlar için Bkz. Aynı makale, 
s. 206. 

30 Bu manada at, Türkiye Türkçesi'ndeki ad : 
isim kelimesidir; atınğ: abn ve adın demektir. 

31 Bu tuyuğun manası tudur: "Beiim, senin 
adın peri ve huridir; abn ise hızlılıktan yana (bir) 
dev (gibi) dir; herkesin korkup kaçbğı her oku
nuzu, beiim, benim dütkün canıma abn." 

32 Ali Şir Nevai, Muhakemetü'l-Luırateyn, 
Ankara, 1 941,  S. 70 - 7 1 .  
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Bugünkü bilgilerimize göre, divanlarında çok 
sayıda tuyug bulunan ilk Türk şairleri, Azeri Türk
çesi şairlerinden Seyyid Nesimi ve Kadı Burha
neddin' dir. Ancak bu şairlerin her ikisinde de tuyug, 
tam veya klasik kıvamını bulmuş değildır. <;ünkü 
bunların tuyugları umumiyetle cinassızdır. Cinas
lı olanları da Nesimi'nin : 

ÇGn senGndür her ne kim V@r ey gönül 
Kimden ymarseo ata v@r (33) ey gönül 
ÇGn yetersen sen san@ yar ey gönül 
Yarin! bil olma ağyar ey gönül 

tuyuğunda görüldüğü gibi, her üç kafiyesiyle cinaslı 
söylenmemiştir. Halbuki Ortaasya Türkçesi tuyug
larında, Tim ur ailesinden Sultan İskender Şirazi' -
nın: 

Tglun ay•g@ nisbet iytüm yarumu 
Ol haciilet- dln kim olt! y@rumu 
Tar- ı müy!•nunğ zekAtın min birey 
Yii Mısır•n! yii Haleb n! ya Rum'u 

«Yarimi, ayın ondördünç benzettim. (Ay utandı) 
o utamştan (küçüldü) ve yarım oldu. (Onun) saçı
nın bir teli'nin zekatını ben versem, ya l\1ısır'ı ya 
Haleb'i ya da Rılm'u (veririm) .» tuyuğunda gö
rüldüğü gibi, kafiyeler cinaslıdır. 

Ortaasya Türkçesi'nin Ali Şir NeviU'den önce
ki büyük şairi Lutfi'nin : 

Sındı könğlGm ,i,ea! gam t@ıı-dın 
Kan sirayet kıldı !ç !i t@şı-dın 
Korkaram sen hem vefasızlar tlgin 
Bolmagay sen !çi küfr !i t@t• din 

tuyuğu da şu yolda cinaslıdır: «Gönlüm şişesi gam 
taşından kırıldı ; içine ve dışına kan yayıldı ; korku
yorum ki sen de vefasızlar gibi içi küfür ve dışı din 
olmayasın.» 

Nihayet, bizzat Nevıü'nin tuyugları da Ortaas
ya Türkçesi'nde cinaslı halk manilerinden yükselen 
zevke daha sadık kalındığını gösterir :  

LA'll·din ciinım-ga otlar y@kılur 
K@fı kaddlm-n! cefa- dın Y@ kılur 
Mln vefii•! va'des!-dln tiid mln 
Ol vefa bllmen kl kılma• yii kılur 

«Dudağından canıma ateşler yakılır ; kaşı boyumu, 
cefadan yay kılar ; ben (onun) vefa vadi ile sevinirim ; 
(ancak o) vefa kılar mı, kılmaz mı ? Bilmem.» 

Böylelikle Ortaasya Türkçesi şiirleri içinde 
Lutfi, Sultan İskender Şirizi, Hacı Akça Kendi, 
Nevıü, Babür Şah gibi büyük ve tanınmış isimler, 
bu milli şiir şekliyle birçok güzel tuyuglar söylemiş
lerdir. Bununla bera her tuyug tarzı'nın, daha son-

33 Var : var, ait. 

Milli bir nazım şekli olan T uyug şekline kat'i ahenk 
veren, büyük Ortaasya Şairi Nevai'in, Atık Çelebi 

Tezkiresindeki minyatürü. 

ra, bilhassa Türkiye Tükçesi edebiyatında ehem
miyetli bir hayatı olmamıştır. 

Ş a r k ı  
ğer bir milli 

* 

Klasik edebiyatta, Türk zevkinin ve 
Türk şiir an'anesinin geliştirdiği di

nazıın şekli şarkı'dır. (34) 
Şarkı, Divan şiirimizin son asırlarında gazel'

den sonra en yaygın hatta gazelden daha popüler bir 
şiir çeşidi olmuştur. Şarkı'mn bestelenerek söylenmek 
için şekillenmiş, nakaratlı bir şiir oluşu, onu ay
dınların sanat ve eğlence meclislerinden alarak halk 
arasına yaymıştır. Böylelikle şarkı, daha çok şehir 

34 Ziya Gökalp'in Çobanla Bülbül tiirindeki 
(Bk. kendi bölümü) ' 'Bü lbül dedi : Şarkı ölsün yok 
tasa - Türkülerim yaşar, söyler halk dili. , , mısraları, 
bu bakımdan hatalıdır. Gökalp, "tarkı,, teriminin 
A.rapça aslına aldanarak bu nazım teklini Arap'dan 
gelme sanmıtbr. Halbuki ,arkı, Arap ve Iran haya
tına aksetmeden çok evvel, Türk tiir an'aneainden 
doğmuş, milli bir tekildir. Şarkıların besteleri de 
Gökalp'in sandığı gibi Bizans veya Arap değil, 
halis Türk'tür. 
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halklarının sazlı, çalgılı eğlence yerlerinde ısrarla ya
şatılan geniş bir sevgi ve yaygın bir hayat kazan
mıştır. 

Şarka, Türk halk şiirindeki koşma'larla türkü'
lerin Divan şiirine tesiri ve bu şiirde aruz vezniyle 
söylenmesi yoluyle şekillenmiştir. 

Klasik edebiyatta Türk şarkılarından önce, 
Murabba' adı verilen ve ya dört mısralık yahut dör
der mısralık kıt'alarla tertiplenen bir nazım şekli 
vardı. (35) Osmanlı şairleri, daha XIV.-XV. asırlar
dan başlayarak bu murabba'ları dörtlüklerle te
rennüm edilen nakaratlı halk şiirlerindeki mimariyi 
andırır bir ahenkle söylemeğe başlamışlardır. Biz, 
9arkı tarzının, kesin olarak, türkü'den alındığını 
gösterecek vesikalara sahip bulunmamakla beraber, 
her iki söyleyiş arasındaki şekil, zevk ve maksat iş
tirakini ehemmiyetle belirtmek mevkiindeyiz. Ni
tekim bestelenerek söylenmesi için dördür.cü mısra
ları aynen tekrar edilen murabba'lar, giderek şarkı 
ismini aldıkları zaman, klasik şiirin bu nazım şekli 
ile koşma'lar ve (dörtlüklerle söylenen) türkü'ler 
arasında vezinlerinden, bestelerinden ve bir hayli 
sadeleşmiş (adeta birbirine yaklaşmış) klasik şiir üs� 
hibuyle halk türkü üslubundan başka bir fark kal
mamıştır. 

* 

Şarkı tarzı'nın Murabba' devrindeki ilk tanın
mış örnekleri, XV. asırda, Fitih'in şairi ve hocası 
Ahmed Paşa'nın sanat çevresinde toplanan şairler 
tarafından söylenmiştir. Bunlar arasında Gönül re
difli bir. şiirin, bugün hala yaşayan, uzun bir ömrü 
olmuştur. 

Bu Murabba, bugünkü bilgimize göre, önce şair 
Melihl tarafından, son mısraları aynen tekrarlanan 
dörtlüklerle, tam bir tere-üm şiiri halinde söylen
miştir: 

Seni bend eldi çün ol zülf-1 semen-say gönül 
Kılmadun d�hl halas olm ağıçün ray gönül 
Etdl sevda seni aleml ere rüs va y gönül 
Gönül eyv�y gönül vay gönül eyv!!y gönill 

Dil elilnden niçe bir kend ümi avare kılam 
Tig ı h asretl e  dem!dür ciğeri pare kılam 
Akl il dil oldı revan derdüne n� çare kılam 
Göniil eyv�y gönül vay gönül eyv!!y gönül 

Buraya seçme iki kıt'asını aldığımız, yedi kıt'a 
halinde söylenmiş bu murabba', XV. asır Türk şiir 
ve musıki hayatında adeta bir hareket yapmıştır. 
Başta bizzat Fatih Sultan Mehmed olmak üzere 

35 ,Mısır'da murabba" denilen ve ekseriya ikin
ci, dördüncü mısraı birbiriyle kafiyeli ve dört mH· 
ralı bir nazım tekli ile, Türkiye'de şarkı'nın batlan• 
sıcı olan murabba" arasında bir münasebet yoktur. 
Esasen bu Arap murabba'ının asıl adı arubi"dir ve 
bazan dört mısra'dan fazla da olabilir; O zaman adı 
da arubi zaid olur. (Bk. Weil, T. 1. An., 1. 634) . 
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XVlll. Asırda Şarkı tarzına büyük hayat veren 
Nedim 

devrin birçok büyük şairleri bu şiire nazireler teren
nüm etmişlerdir. (36) Fatih, bunu bir muharr.mes'le 
tanzir etmiş, hocası Ahmed Paşa ise, büyük na
zirecilik sanatını (37) bu mevzuda da göstererek, gö
nül redifli murabba'ların hemen en popülerini söy
lemiştir : 

Gül yilzünd� göreli zülf-1 semen-say gönül 
Kara sevdada yeler hl-sel' ü bİ-pay gönül 
Demedüm ın! sana d�laşma an� hay gönül 
Vay gönül vay bu gönül vay gönül eyv!!y gönill 
Ahmed'im kim okunur namım il� name-1 aşk 
Germdür 11özlerimün süzile hengılme·i aşk 
Dil elün den biçllübdür boyum� came-l aşk 
Vay gönül vay bu gönül vay gönül eyv�y gönGI 

( lleride, Fatih Sultan Mehmed bölümünde tekrar 
inceleyeceğimiz) bu gönül murabba'ları, edebiyatı
mızda henüz şarkı adını almadan önce, birtakım 
gönül şarkıları halinde yazılmış, okunmuş, bil
hassa lstanbul'u fethederek Anadolu ve Balkanlar 
Türkiyesi'ni bir bütün haline koyan ; canlı ve ener-

36 Fatih Sultan Mehmed'in bu kuvvetli nazi• 
resi için Bkz. Nihad Sami Banarlı, Fatih"in Zafer 
Sırları, İstanbul Enstitüsü M. Sayı: V. 1 959. S. 20 
ve bu kitabın Fatih bölümü. 

37 Bizde ve dünyada Nazire Edebiyatı ve bunun 
ehemmiyeti h. Bk. Nihad Sami Banarlı, Büyük Na
zireler, Yüksek lalam Enstitüsü M. dan ayn basım, 
latan bul 1 962. ve bu kitabın klasik edebiyat bö
lümü. (Xlll. Asır Türk Edebiyatı.)  
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jik bir milletin beşeri aşk neş'esini terennüm ihtiyacı 
duyduğu anlardan bu yana, BÔğaziçi kıyılarında 
eğlence ve mesire yerlerinde, asırlarca, terennüm 
edilmiştir. 

Aynı şiir, XV. asrın bir kısım tanınmış şairlerin
den başka, Osmanlı sarayında, Fitih'den sonra, 
onun büyük oğlu İkinci Sultan Biyezid tarafın
dan da "gönül,, sözü yerine "gözüm,, kelimesi ko
nulmak suretiyle tanzir edilmiştir. Bu yolda Sultan 
Biyezid'in söyleyişi şöyledir: 

Göreli ol sanenim kaşl arın! y�y gozum 
Kaldı cevr okların!! s in e  siper vay g özüm 
Dimedim m! sana ben bakma ani! hay gözüm 
Gözüm eyvl!y gözüm vay gözüm eyv�y gözüm 

Tamamiyle, bestelenerek, şarkı halinde terennüm 
maksadıyle tertiplenen ve bu sebeple son mısraları, 
alışılmış, söylenmiş melodiler halinde tekrarlanan 
bu şiirlerin açtığı çığır, XV. asırdan sonra, XVI.  

asra intikal etmiş ve mesela XVI.  asırda basit Türk
çe denilen bir çeşit öz Türkçe şiir cereyanının mümes
sil şairi Edirneli Nazmi de aynı şiiri bu sefer tema
miyle Türkçe sözlerle söylemeği denemiştir: 

Her n e  gün kim göresin bir yanağ! !! Y  gönül 
Sevgüs!n� düşüb ağlars ı n  anun hay gönül 
Yaşun eylersin o çağ a h  akar Çl!y gönül 
Gönül eyvl!Y gönül vay gönül eyv!!y g önül (381 
Bu örnekler, şarkı'nın, edebiyatımızda önce mu
rabba' adıyle nasıl başladığı hakkında bir fikir ve
recek yeterliktedir. Son mısraları henüz bir bestekar 
eline geçmeden evvel dahi bir beste gibi terennüm 
edilen böyle murabba'lara, XVI. asırdan başlaya
rak edebiyatımızda büyük rağbet gösterilmiştir. 
Bunlar arasında Yavuz Sultan Selim'e atfedilen 
güzel bir murabba', Osmanlı sarayının an'anevi lirik 
şiir üslubuna uygundur. (39) Fuzuli'nin gerek diva
n'ını gerek Leyla vü MecnOn.'unu süsleyen murabba'
ları, asrının da ş;iirinin de en ahenkli şiirleri arasında
dır. 

Fakat bu türlü şiirlerin şarkı adını alarak Türk 
edebiyatında yaygın bir şiir ve miisıki çığın ha
linde eserler vermesi, XVII.  asrın sonlarında bilhas
sa XVII 1. asır başlarındadır. 

Bu tarihlerden başlayarak murabba'ların son 
mısralarının tekrarı, birinci dörtlüğün ikinci mıs
raında başlar. Böylelikle nakarat mısraı, diğer dört
lüklerde bir, fakat ilk dörtlükte iki defa tekrarlanır. 

XVII I. asırda Divan şiirimizin en güzel ilk şar
kılarını yazan ş;iir Nedim'dir. Hemen bütün şiir
lerinde yerli ve milli zevki, milli ruhu terennüm 
eden Nedim, şarkı şekline - şüphesiz milli zevkin ya-

38 Bu tiirin bütünü için bakınız: Ord. Prof. 
Dr. M. Fuad Köprülü, Milli Edebiyat Cereyanının 
ilk Mübenirleri, lstanbul, 1928, S. 42. 

3a Bkz. Hükümdar Şairler, kitabımızın XVI. 
asır Osmanlı Türkçesi Edebiyatı Bölümü. 
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rattığı bir şekil olduğu için - tabii bir yakınlık duy
muş ve bütün Divan edebiyatında bu tarzın en gü
zel örneklerini vermiştir. Nedim'in şarkılarında şe
kil'den, ses'den başka, seçilen ve kullanılan kelime 
ve deyimlerin de birçoğu, kendi asrının İstanbul'
daki halk Türkçesi'nden alınmıştır: 

Bir safa bahşedelim gel şu dil-! na-şade 
Gidelim serv-i revanım yiirü Sa'dabad'e 
işte üç çifte kayık iske1ed� ama de 
Gidelim serv-i revanım yürü Sa'diibiid'e 

Gülelim oyn ayal ım kılın alalım d ün yadan 
Mii-1 Tesnim içe1im Çeşme-i Nev-peyda'dan 
Görelim iib-ı hayat aktığın ejderha'dan 
Gidelim serv-i revanım yürü Sa'dabad'e 

Geh varıp hiivz kenarın da hıraman olalım 
Geh gelip K asr-ı Cinan seyrine hayran olal ım 
Glih ,ark! okuyup glih gazel-han olalım 
Gideltm serv-l revan ım yürü Sa'diibad'e 

Bir sen ğ bir ben ü bir muhib-l pakize-edii 

"İznin �lursa eğer bir de Nedim-i şeyda 
Gayrı yaranı bugünlük ·edüb ey şiih feda 
Gidelim serv-i revanım yürü Sa'dabad'e 

"'Gel, fU net'esiz gÖnüle bir net'e baiıtlayalım. 
Yürü, (ey) servi salınıtlı (servi boylu) güzelim, 
(seninle) Sa'dabad'a gidelim.,, 

"itte Üç çifte kayık, iskelede hazır (duruyor) . 
Yürü, ey servi salınıtlı güzelim, seninle Sa'dabad'a 
gidelim.,, 

"Gülelim, oynıyalım, dünyadan dileğimizi ala
lım. Nev-peyda adlı Çefmeden T e s n i m suyu 
içelim. Yılan ağ:ı:ından (zehir yerine nasıl) ab-ı 
hayat akıyor? Görelim. Yürü, ey servi salınıtlı gü
zelim, seninle Sa'dabad'a gidelim.,, 

"Bazan gidip, havuz kenannda salınarak yürü
yelim. Bazan gelip, Kasr-ı Cinan'ı seyredelim, (gü
zelliğine) hayran olalım. Bazan farkı okuyalım, 
hazan gazel söyliyelim. Yürü, ey servi salınıtlı gü
zelim, seninle Sa'dabad'a gidelim.,, 

"Bir sen, bir ben, bir de güzel farkı veya gazel 
söyleyen biri... (Yani yine sen veya ben.) 

Eğer izin verirsen, bir de atık Nedim..  Öteki 
dostlan, ey net'eli güzel, bugünlük feda edelim. 
Yürü, ey servi salınıtlı güzelim, seninle Sa'dabad'a 
gidelim ! ,, 

Kafiyeleniş bakımından şarkı'nın klasik şekli 
budur. Fakat şarkıların ikinci, dördüncü mısraları
nın ve diğer dörtlüklerdeki son mısraların aynen 
tekrar edilmeyerek yalnız birbiriyle kafiyeli söylen
mesi de mümkündür. Nedim'in: 

Sakıya mec' ise gel cismime gelsDn canı'lll 
Ahdler tövbeler ol sagare kurban olsun 
Ayağın s@kınarak basma aman sultanını 
D&kDlem mey kırılan şİşe-i rindan olsun 
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Merhaba etdlğln ellerle reva m! g&reylm 
Eller emsiln o şeker lehleri d� ben durayım 
Bari lutfeyle a zalim biricik yüz süreyim 
Payln olmazsa eğer gôşe-i daman olsun 

�arkısında böyle bir söyleyiş vardır. 

Ayağın sakınarak basma aman sultanım 
Dökülen mey kırılan şişe-i rindan olsun 

Nedim 

Nedim'in bir Şarkı"sından ressam Münif Fehim'in 
yaptığı tablo. 

Ayrıca şarkı, rubai ve tuyug'dan farklı olarak, 
aruz'un belirli bir vezni ile değil, çeşitli vezinleriyle 
söylenir. Şarkı'ların son dörtlüklerinde şairler, gazel'
de olduğu gibi, kendi isimlerini de zikredebilirler. 
Yine Nedim'in şarkılarında mısralara isim yerleştir-

, menin çok kuvvetli, nükteli ve güzel örnekleri gö
rülür. 

Şarkı tarzının Nedim'in şarkılarıyle kazandığı 
rağbet, Nedim'den sonra Şeyh Galib gibi asrın ikin
ci büyük şiliriııi de şarkı söylemeğe sevketmiştir. Bu 
asırda daha birçok şairler ; ayrıca, Enderunlu Vasıf 
gibi XIX. asır Divan şairleriyle Tanzimat sonrası 
şairleri de çok sayıda şarkılar söylemişlerdir. Ancak 
şarkı gün geçtikçe daha popüler !:>ir hal almış, halkın 
büyük rağbet gösterdiği, sazlı ve içkili eğlence yer
lerinde gazel'den çok şarkı söylenmiştir. Bugün ha
la Türk mılsıkisi konserlerinde, halkın mılsıki din
lemek için gittiği eğlence yerlerinde bilhassa sazlı 
ve içkili eğlencelerde çok söylenen ve dinlenen şiir 
şarkı'dır. Şöyle bir farkla ki yeni şarkıların gerek 
şiir kıymeti, gerek besteleri Türk şiiriyle Türk mu-
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sıkisinin birbirini bütünleyerek üstün eserler verdi
ği asırlardaki gibi yük�ek seviyede değildir. Bu şar
kıların çoğu piyasa mılsıkisi denilebilecek, seviyesiz 
bir mılsıki'yle besteleniyor. Diğer taraftan yeni şar
kılar umumiyetle kısa ve çok kerre iki dörtlük halin
de söyleniyor. Bunun sebebi bestelenerek terennüm 
edilecek sözlerin bu ölçüde bir karar bulmuş ol
masıdır. 

Böyle iki dörtlük halinde söylenen son asır şar
kılarının en güzellerini yine Yahya Kemal söyle
miştir. Zamanının sade, temiz ve beyaz Türkçe' 
siyle terennüm edilen bu şarkılar, şarkı tarzının Türk 
edebiyatındaki son tekamül noktasının verimleridir. 
Buraya son bir örnek olarak Yahya Kemal'in böy
le bir şarkısını alıyoruz : ( 40) 

Kalbim yine üzgün seni andım da derinden, 
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden ! 
Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden, 
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden! 

Senden boşalan bağrıma göz yaşları dolmuş! 
Gördüm ki yazın bastığımız otları, solmuş. 
Son demde bu mevsim gibi benzim de kül 

olmuş, 
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden! 

* 

Bir ihtimale göre eski Arap edebi
Müstezad yatındaki müveşşah'lardan (41) bir 

ihtimale göre de eski Türk şiirinden 
(42) klasik İran ve Türk edebiyatına akseden bir 
nazım şekli de müstezad'dır. Müstezad, Mef'ulü 
mefıi'ilü mefa'ilü fa'Ulün vezniyle söylenen bir 
manzumenin her mısraının sonuna Mef'ulü fa'ulün 
vezninde, kısa bir mısra ilavesiyle tertiplenir. İla
ve mısralara ziyade denir. Ziyade'ler, müstezad 
mısralarının altına birer ikinci mısra gibi yazıldığı 
takdirde bundan bir mısraı uzun, bir mısraı kısa, iki 
mısralı bölümlerden mürekkep bir şekil meydana ge
lir: 

•0 Yahya Kemal, Şarkılar. Eski Şiirin Rüz
garıyle, İstanbul, 1962, S. 120. 

41 Prof. Fuad Köprülü, ArUz, T. İ. An., 1 .  
S. 648 ve Türk Edebiyatı Tarihi, İst. 1926, S. 2 1 1 .  

4 2  İslamiyetten önceki Türk tiirinden hatıra
lar sakladığı bilinen Dede Korkut Hikayeleri'ndek i: 

Hey Dirse Han beğlik vergi! bu oğlana taht vergi! 
Erdemlidir 

Boynu uzun bedevi at vergi! bu oğlana biner olsun 
Hünerlidir 

gibi ilaveli söyleyişler ve benzerleri, eski Türk 
tiirinde de bir çefit ziyade'ler bulunduğunu dütün
dürecek Özelliktedir. (Bk. Dr. Muharrem Ergin, 
Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1 958, S. 83. 
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Böylelikle, müstezadlarda klasik şiir şekilciliği
ni bir nebze yumuşatmış bir vasıf vardır: Buna Di
van edebiyatının şiir anlayışında bir şekil kırma ha
disesi veya küçük ve ölçülü bir serbestlik diyebiliriz. 

Ekseriya gazel mısralarına ilave edilen ziyade'
lerle söylenen müstezadlarda vezin değişmez ; ka
fiyeleniş de umumiyetle şöyledir :  Uzun mısralar, 
kendi aralarında bir gazel gibi kafiyelenir. Kısa mıs
raların yine kendi aralarında kafiyelenişi de gazel'
deki gibidir. Aşağıya, müstezad şekli hakkında bir 
fikir vermek için aldığımız şu örnek, Nedim'in böy
le bir gazel müstezadı'dır: 

Ey tüh·ı kerem plte dil- ! ziir •enindir 
Yok minnetin aslaa 

Ey kin- ı gilher anda ne kim v�r senindir 
Pinhan ü hüveyda 

Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz 
Baş üzre yerin var 

Gill goncasının gO,e-i destiir senindir 
Gel ey gül-i ra'na 

Neylersen edilb bir iki g iln bar·• cefay� 
Sabr eyle de sonra 

Peymane •enin h ane senin yar senindir 
Ey dil tek ü tenha 

Bir büse-1 can bahşına ver nakd- ı hayatı 
Ger kaail olursa 

Senden yanadır s&z yine bazar senindir 
Ey aşık-ı şeyda 

Çetmanı siyeh mest-i sitem kAkilll pür-ham 
Ebruları pür-çin 

Benzer ki bu dildar-ı cefakir senindir 
Biçare Nedima 

Bir kısım müstezadlar da gazel mısralarının kendi 
kafiyelerini tekrarlamak suretiyle söylenir. Bu takdir
de kafiyeleniş, İzzet Molla'nın: 

Bülbül yetişir bağrımı h un etti figanın 
Zabt eyle dehanın 

Hançer gibi deldi yilreğ m t!g-ı zebanın 
Te'sir-i lisanın 

Ah eylemeğ� başladı aya bu ne halet 
N'olsun bu hararet 

Bilmem yine bir derdi mi var bülbill-i canın 
Ol mürg-i nihanın 
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müstezadında görüldüğü gibi ve hazan daha farklı 
olabilir. Bu arada ve nadir olarak gazel'den başka 
manzumeleri de zi'yade'lerle söyleyenler olmuştur. 
Bununla beraber bütün bu zevkli ve hareketli .ses 
imkanlarına rağmen müstezad tarzına Türk Divan 
edebiyatında fazla rağbet edilmemiştir. 

Bu şekil, Türk edebiyatında, Abdülhak Hamid'le 
başlamakla beraber, Servet-i Fünun devrinde alaka 
görecek; bu çığırın şairleri, aruzun tek bir vezniyle 
değil, hemen bütün vezinleriyle ve daha serbest 
ziyade'Ierle şiirler söyleyeceklerdir. 

O kadar ki önce geniş müstezad'lar, sonra 
serbest müstezad'larla söylenen şiirler, edebi
yatımızda bir nevi serbest nazım hareketinin baş
lamasını sağlayacak ve kolaylaştıracaktır. (43) 

M U S A M M A T ' L A R  

.Üç ve dört mısralı kıt'alarla söylenen manzu
melerden başlayarak beş, altı, yedi, sekiz . . .  on . . .  mıs
ralı kıt'aların arka arkaya sıralanmasıyle şekillenen 
manzumelere musammat'lar denilir. Musammat
ların ilki, üç mısralı kıt'alarla söylenen müselles'
ler, ikincisi de dört mısralı kıt'alarla söylenen, mu
rabba'lardır. (44) 

* 

Bir murabba'ı meydana geti-
Murabba' ren dörtlükler, umumiyetle şu 

iki şekilde kafiyelenir : Biri, 
Nedim Divanı'nın şarkılar bölümünde bulunmakla 
beraber daha çok bir murabba' şekli arzeden şu man
zumede görüldüğü gibidir: 

Yin� oldum esir! a h  bir ş üb.! sitemkarın 
Ki dilber sevmemiş bilmez belasın aşk-! zarın 
Ne kAfirliklerin gördüm ben ol zülf-! s l yehkarın 
o ebrunun o zalim gamzenin ol çeşm-1 mekkarın 

0 hfl•! nazı gördüm rüyıD'! h u rşld eser etmiş 
Haberdar olmam ı ş t ım sonra bildim neylemtş nltmiş 
Meğer zalim kaçup tenhaca Sa'dabad'a dek gitmiş 
Temaşa eyl emiş alayın! şevketlü Hünkarın 

Gezermiş kasrın etrafında yer yer taze mebrülar 
Müka h hal gözlü şirin sözlü Leyli yüzlü ii b ülar 
Heman alkış sıtdasın andırırmış çağla yan Sl!lar 
Ederlermiş du'asın padişah·! ma'deletkArın 

Bu gün bir mahrem-! esrar yar·! nükte-piraden 
İşittim kim sayub uşşakın! ey şüh-ı simin-ten 
Nedim-! ziire benzer aşıkım yoktur demişsin sen 
Efendim işte vardır ben esirin ben glriftiirın 

43 Bkz. Avrupai Türk Edebiyatında �ervet-i 
Fünun Devri. 

H Murabba'larda dörtlük sayısı bir kayda 
tabi değildir. Müselles fekli ise edebiyatımızda çok 
nadir kullanılmıfbr. 
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Bu şekil murabba'larda birinci dörtlüğün dört 
mısraı da kendi aralarında kafiyelidir. Diğer dört
lüklerde, ilk üçer mısra yine kendi aralarında, dör
düncü mısralar İse birinci dörtlüğün kafiyesiyle kafi
yeli olurlar. 

Fakat murabba'larda daha çok rastlanan şe
kil, şarkı'ya daha yakın şekildir. Böyle murabba'lar
da Fuzuli'nin şu murabba'ında görüldüğü gibi son 
mısralar yalnız kafiyeleriyle değil, bütün mısra ha
linde tekrarlanır : 

Gayr il� her dem nedür aeyr-! gülistan etdügün 
Bezm edüb halvet kalub yü"" IU.tf u ibaan etdfigün 
Abd bünyadın mürüvvetdür mi viran etdüğün 
Kıı:nı ey zalim bi"Eüml� ahd ü peyman etdügün 

Cürmümüz n'oldı ki bizden eyledün bizarhg 
Biz gamun çekdllk aen etdün özgey� gam-harhg 
Sizde adet by mıdur böyl� olur m! yarhg 
Kıı:nı ey zalim blzümle abd ü peyman et dügün 

Gönlilmüz mln-ba'd zülfün-çün perişan olmasun 
Bağrımuz Ul'lün hevasıyl� dahi, kıı:n olmaaun 
Bivefa-sen çeşmümüz yadunla giryan olmasun 
Kıı:nı e y  zalim bbüml� abd ü peyman etdügün 

Va'de·! vasi !le aldun 11abrımuz aramımuz 
Olmad! bir gün vi siilünden müyesser k a m ımuz 
Geçdi hecr il� Fuzüli'den beter eyya mımuz 
K�nı ey zalim bizüml� abd ü peyman etdügiin 

Bazı murabba'ların birinci dörtlüklerindeki dör
düncü mısra diğer üç mısra ile kafiyeli olmayabilir. 

ı Fuzlıli'nin murabba'ında görüldüğü gibi dördüncü 
mısraları aynen tekrarlanan murabba'lara mu
rabba'-• mütekerrir (tekrarlı murabba') denilir. 
Bir murabba'ın ilk dörtlüğündeki ikinci mısraın 
aynı dörtlükle diğer bütün dörtlüklerde dördüncü 
mısra olarak bir nakarat halinde tekrarlanmasıyle 
klasik şarkı tarzının meydana geldiği, yukarıda, şar
kı bölümünde gösterilmişti. 

* 

Beş mısralı kıt'alarla söylenen 
Muhammes nazım şeklidir. Beşinci mısra-

ları aynen tekrarlanan mu
hammeslere, murabba'da olduğu gibi, muhammes-i 
mütekerrir denilir. Yine murabba'da olduğu gibi 
bu son mısralar aynen tekrarlanmaz da yalnız birbi
riyle kafiyeli olurlarsa, böyle muhammeslere de mu
hammes-i müzdevic adı verilir. 

Yine murabba'da olduğu gibi, bir muhammes'in 
ilk beşliğindeki son mısram aynı beşlikteki diğer dört 
mısra ile kafiyeli olması şart değildir. (45) 

Mulıammes'e misal olarak, şarkı bölümünde, 
şarkı tarzı'nın ilk örnekleri arasında gördüğümüz 

•5 Muall im Naci, lstılahat-ı Edebiyye, lst. 
1307, s. 188. 
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gönül redifli şiirlere Fatih Sultan Mehmed ta
rafından Avni mahlasıyle yazılan, yedi kıt'aİı, gö
nül naziresinden iki beşlik alıyoruz. Asrın şairleri, 
bu şiirleri murabba' şeklinde söylemişler, fakat Fa
tih, aynı şiiri muhammes'le terennüm etmiştir. Bu 
örnek hem gönül şiirlerinin Osmanlı-Türk sarayında
daki akislerini 'hem de Fatih'in kendi asrının şiir 
sanatındaki mevkiini gösterecek özelliktedir :  

Sevdün ol dilberi s6z eslemediln V@Y gönfi.l 
Eylediln kendözün! aleme r6svay göıitll 
Sana cevr eylemed� kılmaz o pervay g6ntll 
Cevre sabr eyleyemezs6n nideyin hay g6a81 
G6n61 eyv@y g6nGI vay g6n61 eyv@y g6n61 

Bilmedüm derd- i dillin 6lmek imiı dermi.n! 
Öl eyin derd ile tek g6rmeyeyln hicri.o! 
Mihnet y derd ü gam� olmatıçlin erziini 

Avniyi: seocileyin mihnet 6 gam-keı k@nı 
G6nill eyv@y gönlil vay göntıl eyv@y gönlil 

Asrının tiir yanfmalanna salahiyetle katılan fair 

Fatih Sultan Mehmed 

Murabba'larda olduğu gibi muhammeslerde de kıt'a 
yani beşlik sayısı bir kayda bağlı değildir. 

* 

Altı mısralı kıt'alarla tertip-
Müseddes !enen nazım şeklidir. Müsed-

des'ler de mütekerrir veya 
müzdevic olurlar. Ancak müseddeslerde her kıt'anın 
yalnız son mısraı değil, sondan iki mısraı birden ilk 
kıt'anın son iki mısraına uygun söylenir. Yahut bu 
iki mısra her kıt'a sonunda aynen tekrarlanır. Mü
seddes şekli, bu sebeple, burada iki ayrı örnekle 
gösterilecektir. Bunlardan biri Naili'nin olsun re
difli (mütekerrir) müseddesidir:  
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Mesnevi vak'alarının minyatür sanatına akisleri : Niza mi'nin Husrev Ü Şirin'inden bir sahne. Şirin ve Husrev, 
Gülgun ve Şebdiz adlı atlarıyle. ( İran minyatürü) . 
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a ş ı m  seng-i bara püşişim şevk-! katad ols u n  
c i m  beytü'l-hazen k ll r ı m  f iga n-! glrye-zad o l s u n  
ı-i mecrü.huma ta'n-ı a d ü  za h m !  zi yiid o l s u n  
,.;l e r  gönlüm!!-a z ü r d ;,  mesrii rü'J-fuiid olsun 
tanlar b a t ı r-! na-şad ı m !  Yarabbi şad olsun 
ı l mçün na-muriid olsun diyenler ber-m u r a d  ols u n  

ıiifirhiine-! d ü n ya d a  b a n · !  gussa ziidımdır 
as•! afiyet merd ii d - ı  çeşm-i şu 'le-ziid ımd ı r 
' a l e t  rabat-i canım si tem revh· ! f u ii d ı m d ı r  
o i m  h o d  t a  ezelden n a - m u r ii d  o l m a k  mura d ı m d ı r  

: a n l a r  hatır·!  n a - 1 ii d ı m !  Y a rabbi ş a d  olsun 
l İ m çün n8.-mur8.d olsun diyenler ber-mura d olsun 

nız iki kıt'asını seçtiğimiz bu müseddesde, gö· 
lüğü gibi, son iki mısra aynen tekrarlanmıştır. 
uli'nin şu (müzdevic) müseddesinde ise kıt'aların 

iki mısraı birbirlerine kafiyeleri ,.e redifleriyle 
lıdır : 

' sa ye sald ı b�şuma b i r  serv-i se r-bül en d 
rı kaddi d i l rüba i d i  r eft a r ı  dil -pesend 
'fare geldi nageh açub la' l-i n u ş - h a n d  

p i s t e  görd ü m  an d a  d ö k e r  r l ze r ize ka u d  

d u m  meğer b u  dürc-i d e b en d ü r  d e d ü m  d e d i 
ı yoh d eva-y ı derd-i n i ha n ı n d ü r ü r  s en i n  

r i l e  sa l d ı  b a ğ a  g ü z e r  o l  sernen·'iza r 
• a '-ı ziyb ü zi y n e t  ile f a s l - ı  n e v - b a h a r  
< rn Ü ş  g ü l  üzre s ü n bül-i  g i y s iı - y ı  rnüşk-b a r  
< m ı ş  lii t i f  ay�ğına g ü lbe r k · te k n iga r 

, r l n e  r e n g-i l a l e  n ed e n d ü r  d ed iim d e rl i  
n z em h a d e n g i  d ö k d ü ğ i ka n u nd ü rii r s t> n i n  

ın şiirinde musammatların yedi ve dokuz mısralı 
,!arla tertiplenen şekilleri Türk edebiyatında 
kullanılmamıştır. Sekiz mısralı kıt 'alarla söylenen 

ammatlara müsemmen ve on mısralı kıt 'alarla 
plenenkrr de muaşşer dfnir. 
Bundan başka bir beytin başına, bilhassa beğe-

1 bir gazelin her beytinin baş tarafına iki mısra 
• ederek o gazeli murabba' haline gct irmeğe 
ıi' denilir. Beyitlrrin başına üçrr mısra ilitvrsiyle 
muhammes haline koymağa tahmis ve beyitle
başına dörder mısra ilavr ederek manzumeye 
�ddes şekli vermeğe de tesdis adı verilir. Böyle 
�yişlerde gözetilecek mühim nokta, ilave edilen 
alarm asıl şiire çok uygun olmasıdır. o kadar ki, 
·i, bu şiiri gazel olarak değil de muhamrr.es ve· 
nüseddes şeklinde söyleseydi mutlakaa böylı' söy
,.,, dedirtecek kad .. r şiiriıı e>tetiğine, • . .slubuna, 
ine ve tema'sına uygun düşmrsi Irızıındır. l3u 
ple Divan edebiyatı asırlarında old uğu kadar 
ı sonraki devirlerde de ıalınıis, tr;di' gibi söyle
r ancak birinci sınıf şairlerin elinde mükemmel 
ıştur. 
Bir misal olarak XVl 1. asır şairi Neşiti'ni n :  

lttin amma ki kodun hasret i l �  can ı blle 
temem sensiz olan sohbet-i yaranı bile 
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matla'lı gazeli, evvelce yapılmış daha başka tahmis
lerine rağmen, XX. asır şairi Yahya Kemal tarafın
dan böyle bir ustalıkla tahmis edilmişi i r :  

Ye'se garketti felek külbe-i ahz:lnı bile 
Ateşim geçti cehennemdeki niranı bile 
Cuşedüp söndüremez gözyaşı ı üfanı bile 
Gittin amma ki kodun hasret il� canı bile 
istemem sensiz olan sohbet-1 yara n ı  blle 

Düşde gördüm gece endamını piralıensiz 
Nurdan ruh-ı musaffa idi gıiya tensiz 
Gam değil kalsa da iklim-i çemen gülşensiz 
Devr-1 meclis bana girdab-ı belAd ı r  sensiz 

Meyi zehrab-ı sitem siigar·ı gerdi o ı bi le 

Sanırım çerh siyah atlasa yer yer bürünür 
Ah edüp bad-ı seher yollara düşmüş sürünüı· 
'.'l:'e mükedder çıkılır seyre ıw mahzun yürüı ı ı ı r  
Ra�a s e nsiz va ra m a m  ç e şm i m e  <il e ş  g ö r ü n ü r 
G ü l- 1  h a n d a n ı  d eğ i l  & e r v - i  h ı ı a m a n ı  b i l e  

Mihr ü mahımdı bu alemde huzurun dahi düıı 
Gittin eyvah cihan zulmete garkoldu bugüıı 
Küskünüm tali'-i nasaze 15önüldeıı küskün 
S i n e d e n  d e r d  i l e b i r  a lı e de y i m  k i m  d ö n s ii n  
A k� i n e  çe r h - ı f e l e k  m i h r- 1  d ı r a lı şa n ı  b i l e  

';ieb-i yeldada görünsün mü vücduuıı bana ıayf 
Geçse eyyfım-ı şita gelse bahar olsa da sayf 
Güle bakmak de cam almak içün kalmadı keyf 
Ha r-ı fi rkatle NeşiiU-1 hazinin vahayf 
Di m en-! ülfeU çAk oldu glrİbanı bile 

Bu manzumeyi teşkil eden beşliklerin son iki mısra ı 
�rşati'nin, ilk üçer mısraı da Yahvfı Kemal'indir. 

* 

Beyitlerk söylenen bir şiirin, 
T a ş t i r hususiyle, bir gaze!'in beyitle-

rine yeni mısralar ilavesiyle 
·şekiİlenen bir musammat çeşidi de taştir'dir. 

Bir kelime olarak taşt)r, Arapça'da, bir deVt'· 
nin dört memesinden birinciyi ve dördüncüyü bıra
kıp ortadakileri sağmak demektir. Hrrlıangi bir 
nesneyi ortadan ikiye ayırmak manasına da gelir. 
Eski şi irde bir edebiyat terimi olarak taştir'le bir
likte mutarraf kelimesi de kullanıl ırdı .  Bu kelime, 
başı ve kuyruğu beyaz, bedeni başka renkte olan at
ların sıfatıdır. 

Başı vt> kuyruğu siyah olup bedeni açık renkteki 
atlara da mutarraf denir. 

Edebiyatta taştir, bir beytin birinci vr ikinci 
mısraları arasına iki veya daha fazla yeni mısra ila
vesidir. Aslı beyitlerle söylenmiş bir şiir taştir edilin
ce dört, beş, altı mısralı kıt'alarla söylenmiş bir man
zume, bir mı.:rabba', bir muhammes veya bir müsed
des olur. 
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Araplar, herşeyde olduğu gibi, edebiyat terim
lerinin de mühim bir kısmını develerine veya atları
na ailkelimelerden türetmişlerdir. Taştir'in de esası , 
başı ve kuvruğu beyaz atlar gibiy beyitlerin orta yer
lerinde yeni bir renk bulunmasıdır. Ancak bu yeni 
renk yine başı ve kuyruğu beyaz atlar gibi, şiiri bütün 
bir vücut güzelliğiyle süsleyecek tir. 

Türk Divan edt>biyatında taştir't> rağbet edildi
ği söylenP.mez . Bu bakımdan eski edt>bİyatımızda 
taştir'in en güzel hir iki örneği Nedim divanında
dır : 

'.'<edim, İzzet Ali Paşa '11111, esasen Nedim'e ait 
bir macera için söylediği bir gazt'l 'e çok şuh bir taş
tir yazmış fakat daha güz,.( bir taştir'i Nedim-i ka
d im 'in : 

Derdin nedir gönül sana bir balet olma sun 
Sad el-bazer sevdiğin ol afet olmaaun 

matla' l ı  gazel'İnt> söyl,.miştir. Nedim! in müdaha
lesiyle bir kat daha güzelleşen bu bt>ytin taşıir'i şöy
ledir : 

Derdin nedir gönül sana bir halet olmasun 
Bimar eden bu g6ne seni rii.hat olmaauo 
Bizden tesettür etıne abes külfet olınasun 
B ica tabibe varmata biç hacet olmasun 
Sad el-hazer sevdiğin ol afet olmasun 

Aynı taştir'in diğer bir kıt 'ası da şudur : 
.Yi!""' 

X X .  Asırda Türk Divan Şiiri'ne yeni bir hayat veren 

şair: Yahya Kem.il 

TÜRK EDEBIY ATI T ARIHI 

Bigane-meşrebi bize takey tegaafülün 
Ey nabl-i naz yok mu bu y�n� temayGUin 
Açılmaz Jse nabun-1 ahımla kAkülün 
YqğJae bir kelAma biziiml� tahammGliin 
Bir aşna nigfı.ha da mıı fursat olmasun (46) 

Böylelikle taştir, güzel hir şiirin ahengine ve bu 
ahenkten doğan lezzetine bir uzayış, bir imt idad ve
rebilmekt ir. (47) Bunda muvaffak olabilmek için de 
tahmis ve tesdis'de olduğu gibi, yt>nİ mısraları, taştir 
edilecek şiirin estetiğine, duygu ve düşünce alemine. 
diline ve üslubuna en uygun bir şekilde söylemek la
zım gelir. Ru bakımdan edebiyat ımızın çok başarılı 
ve tanınmış bir ıaştirini Yahya Kemal, XVI .  asır 
şairi Baki'nin bir gazt>line söylemiştir. Bu taştir, Ba
ki'nin derin rindliğini, olgun nt>şvesini bir imtidad 
zevki veya bir zevk uzayışı halinde bütünleyen, 
yeni ve büyük bir est>r olmuştur: 

Ferman-• aşka can iledir inkıyadımız 
Pürdür lıayal-i yar ile her lahza yadımız 
Mevkuufdur o mahe samim-i fuadımız 
Ahır varınca haddine hesti-i şadımız 
Hükm-1 kazaye zerre kadar yok inadımız 

B@ı etmezlz edinlye diinya.-yı diin içiin 
Ettik feda zavahiri şcvk-i derun içtin 
Sattık meta-ı ömrü mey-i la'l-gun içtin 
Nevbet çalınca rıhle.t-i milk-i sükun içtin 
Allahadır tevekkiilGmiiz itimadımız 

Bh: mlttekl-yı zerkeş-i cibç dayanmazız 
Btılin-i bahtı cay-ı mübahat saıımazız 
Pervant>-var şem'-i miikafate yanmazız 
ikbal içtin mevaid-i iblise kanınazız 
Hakkın kem&l-1 IOtfunadır lstlnadımız 

Zübd D salAba eylemezlz iltica hele 
Asar-ı ittikaaye bedel cam alup ele 
Dünyada varımız )'Oğumuz vermişiz yele 
Çekmekteyiz kavafil-i uşşaka meş'ale 
Tutty eterçi iilem-1 kevn'I fesadımız 

Meyden safa-yı batın-• humdur garaz beman 
Değmezdi yoksa sekrine peymane-i mugan 
Her cam içinde seyredilür başka bir cihan 
Şiirb-i müdam içün neye kıldık fada-; ı caıı 
Erbab-ı zahir anlayamazlar muradımız 

Mi nnet Huda'ye devlet-1 dilnya fena bulur 
Elhak gazelde neşve-i Baki bekaa bulur 
.-\hlfıf o nazm'e gu� tutarken safa bulur 
Taştirimiz bu sayede az çok baha bulur 
B�kt kalur aahife-1 alemde @dımız 

* 

'" Nedim Divanı. Halil Nihad ( Boztepe) neJrİ, 

ı.ı. ı 924, s. 1 1 5 - ı 16. 
H Taştir için Bkz. Nihad Sami Banarlı, T a ş -

t i r , Yahya Kemal Yaşarken, lst. 1 959, S. 55 - 60. 
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Musammat 

K a fi y e  

Musammat terimi, Divan ede
biyatında bir kafiye tarzı için 
de kullanılır ve : Mısraları, 
ortalarından da kafiyeli man

zumelere musammat denir. Böyle manzumeler, umu
miyetle ınüstef'ilün / ınüstef'ilün yahut ınef:i'
ilün / ınef:i'ilün gibi, mısraları ortadan bölünebile
cek vezinlerle söylenir. Böylelikle, her beyit kısa mıs
ralarla söylenmiş, dört mısralı bir kıt'a ve her man
zume, böyle kıt'alarla söylenmiş bir murabba' ahen
gine bürünür. Fuziili'nin bir gazelinden seçtiğimiz : 

K a m �  h i ma rı n �  c U n a n  cl evft .. y! d�rd ..;der i h s a n  
N i çü n  l u l m H z  b a n �  d e r m a n  b e n !  b i m ii r  s a n nıaz 111 1 

Fuzüli rind-1  ş .. y d a d u r  h .. m i ş e  h a l k a  rüını a d u r  
S o r u n  k i m  b� n e  s P v it. d ıı r  b u  sevdildan u s a n nı a z  nı r 

b!'yitleriııde kafiye tarzı böyledir. Ayrıca Nef'i'nirı 
Kaside-i Bahariyye'si de 

Gül d ., v ri a yş e y y a ın ı d u r  zev k u safa hengam ı d u r 
A ş ı k l a r u n  b a y r ,,. m ı d u r  bu mtc- vıoim-i fe r b u n d e - d e m  
S a k i  m e d e d  m e y  s u n  biz� c a m -) C e m  !l Key s u n  biz .. 
R ı t l •! peyiipey s u n  biz� g i t sün g ö n ü l l e r d e a  .. l e m  

gibi beyitleriyle musammat kafiyelidir. 

* 

Yine bir vezin ve kafiye özel
T a r d i y y e liği dolayısıyle hususi ad alan 

bir musammat, daha doğru
su, bir muhammes tarzı da tardiyye'dir. Tardiyye, 
Mef'ulü ınefa'ilün fa'ulün vezniyle söylenir ; her 
kıt 'asınııı ilk dört mısraı, kendi aralarında kafiye
lidir. Beşinci mısralar kıt'aların sonunda aynen tek
rarlanmaz fakat birbiriyle, kıt'alardakilerden ayrı 
bir kafiye ile, kafiyeli olurlar. 

Edebiyatımızda tardiyye'nin en tanınmış örnekle
ri XVI l l .  asır şairi Şeyh Gali'../ in Hüsn ü Aşk mes
nevisine kattığı bu şekil manzumelerdir. Bunlardan 
biri ve bazı mısraları atasözleri misali popüler olanı: 

Hoş geldin eya berid-i canan 
Bahşet bana bir nüvid-i canan 
Can ôla feda-yı iyd-i canan 
Bi-sud ola mıı ümid-i canan 
Yarin bize bir selAmı yok mu 

beşli'siyle başlayan Tardiyye'dir ki bütünü, kitabı
mızın Şeyh Galib bölümündedir. (Bkz. Hüsn ü Aşk 
mesnevisi) 

Tardiyye, bir bakıma, çok sayıda beyitlerle ya
zılan mesnevi'lerdt"ki (48) monotonluğu gideımek 
için .. arada bir, bir münasebet düşürüp, mesnevi ara
sında söylenen gazel, kıt'a, murabba' v.b. gibi ilave 
şiirlerin adıdır. Ancak tarcliyye tarzının hoşa giden 
ahengi, aynı şekilde müstakil şiirler söylenmesine ve
sile olmuş ve tardiyye, hemen hemen, yukarıya bir 
kıt 'asını aldığımız özel nazım şekline ad konulmuştur. 

* 

•S Mesnevi bahaine bakınız. 
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Bu isimlerdeki manzumelerin 
Terkib-i Bend şekilleri şöyledir : Gazel şek-

ve 

Terci-i Bend 

linde ve gazel büyüklüğünde 
söylenmiş beş on manzume 
arka arkaya sıralanır. Ancak 

her manzumenin sonunda, öteki manzumeye geçmeden 
önce gerek söz bütünlüğü gerek kafiyeleniş bakımın
dan tek ve müstakil bir beyit söylenir. Bu beyit, ken
disinden önceki parçayı kendinden sonraki parçaya 
bağlamakla vazifelidir; bunun için ismi bağ mfınasın
da, bend'dir. Bu beyte vasıta denildiği de olur. 

Bend beyti, �ğer her kıt'anın sonunda aynen 
tekrarlanırsa, o şekle Terci' -i Bend denilir. Bend 
beyti, her parçanın sonunda başka başka beyitler 
halinde söylenirse manzumenin bütününe Terkib-i 
Bend denir. Terkib-i bend'in birbirine bend beyit
leriyle bağlanan kıt'alarına Terkibhine denir. 
Aynı kıt'ların Terci-i Bend'deki isimleri Terci'h:i
ne'dir. Bununla beraber terkib ve terci'hanelerin 
mutlakaa gazel şeklinde ve gazel büyüklüğünde ol
ması şart değildir. Bunlar hazan bütün mısraları 
birbiriyle kafiyeli kıt'alar halinde de söylenebilir. 
Bu takdirde kıt'alardaki mısra sayısı dört veya dört
ten fazla olmak gerekir. Bir şema ile göstermek lazım 
gelirse bu manzumelerin şekilleri şöyledir: 

Terci-i Bend 

Terci'h:ine : 

Bend : 

Terci'lıine : 

Bend : 

Terd.'bine : 

Bcnd : 

------ a 
------- a 

a 
a 

������� a 
������� a 
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Terkib-i Bend 

Terkibhine : 

Bend : 

Terkibhine : 

Bend : 

Terkibhine : 

Bend : 

------ b 
------ b 

������� c 
c 

------ d 
______ d 

Ayrıca her iki manzümenin, bend beyti ile bir
likte, her kıt'asına bend umümi adı verilebilir ve 
manzümenin bölümleri birinci bend, ikinci bend, 
üçiincü bend ... yedinci bend, v.b. diye isimlendi
rilebilir. 

Edebiyatımızda Fuzuli'nin, Biki'nin, Rôhi'nin, 
Nibi'nin ve Ziyi Paşa'nın bu nazım şekilleriyle ya
zılmış ve çok tanınmış manzümeleri vardır. Bunlar 
arasında Fuzüli'nin, Kerbela şehidleri için yazdığı, 
terkib-i bend şeklindeki Al-i Ahi Mersiyesi ; Baki'
nın terkib-i bend şekliyle söylediği K11niini Sultan 
Süleyman Mersiyesi ; Taşlıcalı Yahya Beğ'in, yi
ne bir mersiye ve bir terkib-i bend halinde yazdığı ; 
Kanuni'nin şehzadesi Mustafa'nın idamı ızdırabı
ııı söyleyen hazin şiir ; Bağdadlı Rühi'nin, daha son
raki asırlarda fikri ve sosyal tema'larla devam eden 
bir terkib-i bend çığırı açacak kadar yaygın tesirli 
Terkib-i Bend manzümesi ; nihayet Ziya Paşa'nııı, 
Rühi'ye nazire olarak söylediği kuvvetli Terkib-i 
Beııd' i , yine Ziya Paşa'nın daha felsefi bir mahiyet 
taşıyan Terci-i Bend manzümesi, Türk Divan ede
biyatında bu nazım şekillerinin unutulmaz örnek
leridir < Bütün bu eserler, kitabımızın ileriki bölüm-

TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

!erinde ve her şairin kendi bahsinde ya bütün olarak 
yahut seçilmiş bendleriyle tanıtılmış bulunduğun
dan, buraya ayrıca bir örnek almaya lüzum görül
memiştir. ) 

* 

Tuyug ve rubai gibi, belirli 
Kıt'a ve Nazım vezinlerle söylenen 4 mısralı 

nazım şekillerinden başka, 
Divan şiirinde yine ve ekseriya 4 mısralı iki nazım 
şekli daha vardır. Bunlardan biri kıt'a, ikincisi na
zun'dır. 

Kıt'a ve nazım (eski söylenişiyle: nazm) arüzun 
her vezniyle yazılabilir. Yalnız kıt 'aların ilk beyit
leri mukaffa, yani her iki mısraı birbiriyle kafiyeli 
değildir. Bu bakımd.an kıt'a, matla' beyti olmayan, 
küçük bir gazel gibi söylenir. Fuzüli'nin ve Nedim'in 
şu dört mısralı manzümeleri birer kıt'a örneğidir : 

İlm kesbiyle piiye-1 rlf'at 
Ar:r.ü·Y! muhal imiş ancak 
A15k imiş her ne V@r alemde 
llm bir luyl 6 kal imiş ancak 

Fuzuli 

Vezni : Fa'ilatün mefa'ilün fa'lün 

Ş a h • I  gül teşb l h  ederdim S<!n a isbat eyledin 
Nev-bahar a r d ı n c a  g e l din s a g a r-! s ahbii tulup 
Gördüm ol a b ü-nigii h a rd ı n ca sergerdan gönül 
G i rdibad-ii sa giderd! dilmen-! sahra lutub 

Nedim 

Vezni : Fa'ilatün / fa'ilatün / fa'ilatün / fa'ilün 

Bununla beraber mısra sayısı 4 den ;  başka bir söyle
yişle, beyit sayısı 2 den fazla olan kıt'alar da vardır. 
Bunlar, 6, 8, 10 ve daha fazla mısralı olabilirler ; ka
fiyeleri, gazeldeki gibi beyitlerin ikinci mısralarında 
olan kıt'alardan başka her mısraı birbiriyle kafiyeli 
kıt'alar da söylenmiştir. 

Nazım (nazm) adlı dörtlüklerde ilk beyitlerin 
rubai ve tuyug'da olduğu gibi, kafiyeli olmaları ge
rekir. Bunlar yalnız iki beyitle söylenmiş birer gazel 
gibidir ve arüzun her vezniyle söylenebilir. XlX. asır 
şairi Enderunlu Vasıf Bey'in şu tanınmış şiiri böyle 
bir Nazın örneğidir: 

O g ül-enda m bir a l  şa l e  bü rünsün y ü rü s ü n  
U c u  g ö n l ü m  g i b i  ardınca s ü r ü n s ü n  y ürüsün 
Alub a ğ ü ş a  bu ç l_! ğ ı n d a  m i ya n·! n a z ı n  
S a r a n  ol s e rv•k a d ' !  V a s ı f  öğünsün yürÜ•Ün 

Vezni : Fa 'ilatün fa 'ilatün fa 'ilatün fa'ilün 

Bazı şairler nazım'ları da dört mısradan fazla söyle
mişlerdir. Fakat nazm'ın belirli ve klasik şekli bu 
4 mısralı şekildir. 



X IV. A s r a  K a d a r T ü r k E d e b i y a t ı  

Bir Önsöz - Türk edebiyatı tar:hinde zümre edebiyatları'nın belirmesi ve bunun tarihi ve sosyal 
sebepleri - Gazneliler, Karahanlılar, Selçuklular, Gorlular, Harzemşahlar ve Mogollar devrinde Türk Ede
biyatı - Yüksek zümre edebiyatının ilk yazarları ve ilk eserleri: Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig -
Edib Ahmed ve Atebetü'l • Hakaayık - Müslüman Türkler arasında ilk milliyetçil>k hareketleri ve Türk 
dili için çalıtmalar: Kaşgarlı Mahmud ve Oivanü Lii gaati't - Türk - Fahreddin M übarekşah ve Şecere-i 
Ensab - Zemahşeri ve Türk Dili ile Türk güzelleri hakkında eserleri - Arap tiirinde Türkler - Meh· 
med lbni Kays ve eseri - Halk edebiyatının başlan gıcı . Oivanü Lugaati't - Türk' de halk şiirleri - Müs· 
lüman · Türk deatanları - Satuk Buğra Han Destanı - Manas Destanı - Cengizname - Halk tiirinde 
tasavvuf ve ilk Türk ıôfileri - Ahmed Yesevi ve Hakim Süleyman Ata - Klasik l iiTk nazmının yayılışı: 

Ali ve Yusuf ü Zelihası 

B i R  

lslam medeniyeti çağlarında Türk Edebiyatı, 
Müslüman Türk devletlerinin kurulup hüküm sür
dükleri ülkelerde başlamıştır;  bu ülkelerin Türk 
olmaları veya Türkleşmeleri ölçüsünde genişlemiştir. 

Türk aydınlarının .lslam kültürünü benimseyerek 
önce Arap, Acem dilleriyle, sonra Türkçe lslami 
eserler vermeleri Gazneliler' le Karahanlılar bölge
lerinde başlar;  Selçuklular, Harzemtahlar, Gorlular 
ve Mogollar devrinde devam eder. 

Bu devletlerin kuruluş ve yaşayışları Miladın 
X - XV. asırları içinde sıralanır. 

Xl l l .  asırda bütün bu ülkelere Mogollar hakim 
olmuş bu arada kurulan Mogol devletlerinin Türk 
ülkelerindeki iktidarları, bilhassa Ortaasya toprak
larında xvı. asra kadar sürmüştür. 

Kısa zamanda Türkleşen Mogolların da İslami 
Türk kültürüne hizmetleri olmuştur. 

Fakat lslam medeniyeti çağlarındaki Türk dev
letlerinin en büyüğü, en devamlısı ve dolayısıyle 
Türk dili ve edebiyatının gelişmesi tarihinde büyük 
ve üstün vazife göreni Osmanlı Devleti'dir. Bu se
beple, Osmanlı Türkçesi Edebiyatı 'nı  XIV. asırda 
başlayıp XX. asra kadar uzayan bütün ve geniş 
zaman içinde ası r asır İncelemek gerekir. Ayrıca 
XlV. asırdan bu yana �debiyatımız, bellibaşlı üç 

Ö N S Ö Z 

ayrı bölgede, üç ayrı lehçeyle, farklı eserler vermiş
tir : 

1 .  Osmanlı Türkçesi Edebiyatı, 
2. Azeri Lehçeai Edebiyatı, 
3. Ortaasya Türkçesi Edebiyatı. 

gibi, biribirinden farklı lehçelerle ayrı şartlar ve 
ayrı vatanlarda gelişen bu üç edebiyatı yine kendi 
şartları içinde ve kendi bölgelerindeki gelişme çağ
larında, ayrı ayrı ve asır asır incelemek do/'.rudur. 

Bilhassa XIV., XV., XVI. asırlarda her üç 
bölgedeki sanat hareket ve eserlerinin çokluğu ve 
ehemmiyeti böyle bir incelemeyi zaruri kılar. 

Denilebil ir ki lalam medeniyeti çağlarında Türk 
Edebiyatı X. asırdan X l l l .  asır sonuna kadar süren 
zamanda bir hazırlık devresi geçirmiş, bu edebiya
.tın büyük, sürekli ve klasik bir edebi çığır çehre
sindeki devamı ise xııı. asırdan sonra olmuştur. 

Aynı hazırlık devresinde bir taraftan zümre 
edebiyatları meydana gelmiş, her zümrenin az çok 
farklı bir dili, farklı bir estetiği ve farklı bir yolu 
olmuştur. 

Bu arada Türkçe'nin, yer yer, ya hiç kullanıl
mayışı, yahut üçüncü derecede .bir dil durumunda 
bırakılışı gibi sebeplerle, Türk aydınları arasında 
milli lisanı koruma ülküsünde bir dil milliyetçiliği 
doğmuştur. 
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Hadise, X. - Xl l l. asırlar içinde Türk dili için 
bilgi ile ve ülküyle çalışan aydınlar yetiştirmiş ; 
bu milli cereyanın, daha sonraki asırlarda da hayırlı 
bir devamı olmuştur. 

Türk Halk Edebiyatı ve halk söyleyişlerinden 
geniş ölçüde faydalanan Tasavvuf Edebiyatı da yine 
bu hazırlık devresi"nde k u ru l muş, biribirinden farklı 
birer edebi ekol halinde gelişmiş veya gelişmeğe 
koyulmuştur.  

hte İm sebeplerledi r ki XIV. Asıra Kadar Türk 
Edebiyatı başlığı altında topladığımız bu bölümde : 

a - Gazneliler, Karahanlılar, Selçuklular, Gor• 
!ular, Harzem,ahlar ve Mogollar devrindeki tarihi 
ve medeni hayata toplu bir bakıil a  bakılacaktır. 
Bu çağlarda ki · 
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b - Yüksek zümre edebiyatı, bu edebiyatın 
doğuşu ile ilk yazarları ve ilk eserleri hakkında 
toplu bilgi verilecektir. 

c - Yine bu asırlarda ayrı ülkelerde ve ayrı 
tarihlerde olmakla beraber Türk dili için bilgili ve 
ülkülü çalışmalar müstakil bir bahiste toplanacaktır. 

ç - XIV. asıra kadar Halk Edebiyatı ve aynı 

asırlardaki Tasavvuf Edebiyatı da birer müstakil bö
lüm halinde tanıtılacaktır. 

Yalnız, bu çağların edebiyatı olduğu halae XIII. 
Asırda Anadolu'da Türk Edebiyatı için ayrı bir bölüm 
açılacaktır. Bunun sebebi Xl l l .  asır Anadolu;sunun 
gerek sosyal hayatımız, gerek dilimiz, gerek mede
niyet ve edebiyat tarihimiz bakımından gösterdiği 
h usıisiyetti r. 

Türk Topluluğunda Sınıf lar ve Türk Tarihinde 

Zümre Edebiyatları 

Tiırlü sosyal, ideolojik, ekonomik gelişmeler, sa
va,Jar ve iş bölümleri, cemiyetlrri birtakım sııııf'lara 
av;rır. Sın ıflar arasındaki duygu, düşünce, dil, kül
ı�r yaşayış farkları da bazan aynı cemiyet içinde 
birtakım zümre edebiyatları meydana getirir. 

Türk toplulukları içinde, İslamiyetten sonra, 
brlirli zümn·ler ve bunlara mahsus zümre edebi
yatları kurulmuştur. Esasen İslamiyetten önceki 
Türk t'clrbiyatı ile l slamiyettrn sonraki Türk rdr
biyatını biribirinclen ayıran mühim farklarclan biri 
de budur. 

Türkler arasında lslamiyetten önct> de t>ski Türk 
mt>deniyeti ölçüsünde aydın olan ve olmayan kimsr
lt>rin varlığı inkar edilemez. Fakat kültür seviyrsi 
ne olursa olsun o çağlarda her Türk zümresinin bil
diği, sevdiği ve yaşattığı edebiyat tek bir dil'le söy
leniyor, bu dili bütün Türkler biliyor ve anlıyordu. 

Şiiderde bütün bir milletin ortak heyecanları, 
ortak mevzuları, ortak duygu ve düşünceleri ses
leniyordu. 

Gök - Türk hükümdarı Bilge Kağan'ın Orhun 
Abideleri üzerine yazdırdığı şu sözler, onların beğlere 
h .. m de bütün halka hitap ettiğini ve hem beğler 
hem dt> halk tarafından anlaşıldığını belirten dikka
te değer vt>sikalardır : 

"Tiirk beğler ! Millet ! İşitin ! Türk m.illeti (nin) 
derlenip il tuttuğunu buraya vurdum. Yanıhp 
öldüğünü de buraya vurdum. Ne sözüm (var) 
ise ebedi taşa vurdum.,, 

"Taş yontturdum. Gönüldeki sözümü (yaz
dırdım.)  

"On-ok oğluna, yabancısına değin bunu gö
rüp bilin. Bengi taş yontturdum. Çölde, otlakta, 

çorak yerde (olanlar için) öylece çorak yerde ebe
di taş yontturdum. Yazdırdım. Onu görüp öyle
ce bilin.,, ( 1 )  

Fakat Türkler İslam medeniyeti daresine gir
dikten sonra bu medeniyetin mekteb'i ve Üniversi
tesi demek olan Medrese'ler kurdular. Türk aydın
ları medreselerdt> okuyarak yetişti ; saraylarda ve 
saray çevrelerinde toplandı. Aydınlar, Türk dili ya
nında Arap ve Fars dillerini öğrendiler. t imi ve edebi 
eserlerinde bu dilleri kullandılar. · Arapça'yı kültür 
dili; Farisi'yi edebiyat lisanı seçtiler. Yahut bu dil
lerin kelimeleri, kültür ve sanat terimleri ve kaaide
leriyle birleşmiş, yeni bir aydınlar lisanı yarattılar. 
Bu dillerle okuyan, yazan, türlü eserler veren bir 
yüksek zümre meydana geldi. 

Bu zümre dil ve kültür bakımından olduğu ka
dar, yaşayış bakımından da büyük çoğunluğu teşkil 
eden halk'dan farklı bir hayata sahipti. 

Böylece gerek dil gerek kültür, gerek yaşayış 
bakımından biribirinden ayrılan bu iki zümrenin 
eclebiyatında da, tabii, bazı ayrılıklar belirdi. Bu se
beplerle İslamiyetten sonra Türk edebiyatını önce 
şu iki bölüm dahilinde tanımak ve incelemek gerekti : 

ı . Yüksek Zümre Edebiyatı, 
2. Hallı Edebiyatı. 
Bunlardan birincisi okumuşların, ikincisi hal

kın edebiyatıdır. Ancak İslam medeniyeti çağların
da bu iki edebiyat arasında hem halkın, hem de 
okumuşların ol;,bilen üçüncü bir kültür, bir tefek
kür ve iman edebiyatı daha vardır. Bu da büyük 

Bakınız: Yazılı Edebiyat, Kitabelerin Metni. 
(Birinci bölümün son satırları, s. 62, sütun 1 ) .  
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yığınlar halinde tekkelerde toplanan tarikatçilerin 
meydana getirdikleri : 

3. Tasavvuf Edebiyatı'dır. 
Biz, burada, bir ön bilgi olarak, bu üç edebiya

tın umumi vasıflarını, birkaç çizgi içinde belirtmek 
maksadındayız : 

Yüksek Zümre Edebiyatı, M. 
Yüksek Zümre XI. asırda başlayan ve XIII .  

Edebiyatı asırdan bu yana Divan 
Edebiyatı diye isimlendiril

mesi daha doğru olan, İslami ve klasik Türk 
Edebiyatı'dır. Bu edebiyat VIII .  asırdan XVI.  
asra kadar, dünyanın en üstün medeniyeti sevi
yesindeki İslam medeniyeti'nin ilmi, imanı, tefekkü
rü ve sanatıyle kültürlüdür. 

Bir tarif ifadesi'nde toplamak gerekirse : 
İslamiyetten sonra Müslüman Türk devletleri 

ülkelerinde yetişerek : 
a - Medreselerde İslam dillerini, İslam ilimle

lerini, İslam tarihini, İslam felsefesini, İslam hukıiu
kunu, İslami sanat ve edebiyat bilgilerini öğrenerek, 
saray ve çevrelerinde toplanan ; 

b - Oğrendikleri bu dillerin ve bu bilgilerin 
tesiri aldında yeni bir dil ve edebiyat anlayışıyle 
Türkçe eserler veren Divan devri yazarlarının mey
dana getirdikleri edebiyata Yüksek Zümre Edebi
yatı denir. 

Bu edebiyat, Müslümanlığın Türkler arasına 
yayılmasıyle başlamış ve asırlar içinde gelişip yük
sekrek büyük ve zengin bir edebiyat olmuştur. 
Arap ve İran İslami edebiyatlarını örnek edindiği ; 
birçok dil ve sanat unsurlarını bu edebiyatlardan 
aldığı için Türk Divan . Edebiyatı her unsuruyle 
milli ve orijinal değildir. Fakat aynı edebiyatı her 
türlü milli vasıflardan uzak, taklitçi bir edebiyat san
mak tamamiyle yanlıştır : 

Yüksek zümre edebiyatı, başka milletlerle or
tak bir medeniyetin edebiyatıdır. Yeni Avrupa mil
letleri arasında nasıl birçok tarafları müşterek bir 
edebiyat varsa ; bu edebiyatın roman, tiyatro, de
neme v.b. gibi müşterek edebi nevileri ; sonnet, 
octave v.b. gibi ortak nazım şekilleri hatta birçok 
başka başka yazarlar tarafından defalarca tekrar
lanan ortak şiir ve tiyatro mevzuları varsa ; bu arada 
birçok kültür, edebiyat, felsefe terimleri Batı dille
lerinin hepsinde hemen aynen kullanılıyorsa, tıpkı 
bunun gibi, İslami Türk Edebiyatının da diğer İslam 
edebiyatlarıyle ortak kelimeleri, terimleri, edebi 
nevileri, nazım şekilleri ve ortak şiir ve mesnevi mev
zuları vardır. Fakat nasıl ortak Avrupa edebiyatı 
içinde birçok uıısurlarıyle milli ve orijinal bir Al
man Edebiyatı, bir Fransız, İngiliz, İspanyol v.b. 
edebiyatı varsa, müşterek İslam edehiyatları içinde 
de yine birçok unsurlarıyle milli bir Arap Edebiya
tı, bir İran Edebivatı ve bir Türk Edebiyatı vardır. 
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Türk zevkinin, Türk duygu ve düşüncesinin, bir 
tek kelime ile Türk milliyetinin, üzerinde asırlarca 
işleyerek, gerek iç, gerek dış unsurları bakımından bir
çok yeni ve yerli çizgilerle millileştirdiği bu edebi
yat, bir zamanlar, kendi gurubunun üstün bir ede
biyatı seviyesine varmıştır. Bir edebi çığır olarak 
kısa zamanda modası geçmediği ve asırlarca sarsıl
maz bir ısrarla işlenip yaşatıldığı için, aynı edebiyat, 
bir zamanlar her Türk münevverinin bildiği, sevdiği, 
onunla aydınlanıp, onsuz olamadığı an'anevi bir 
edebiyat değeri kazanmıştır. 

Vezinleri, şekilleri, nazım ve nesir mimarileri · 
ortak mazmun ve mevzuları, mecazları, allegorie': 
!eri, edebi sanatları, sanat anlayışları ve kültür kay
nakları bakımından, üstadların yolunda yüründüğü ; 
onların eserlerindeki kaaidelere uyulduğu için de bu 
edebiyat, aynı zamanda klıisik bir edebiyat'dır. (2) 

Her halde en yüksek hakimiyet ve medeniyet 
devirlerimizdeki duygu, düşünce ve sanat hayatı
mızın tarihi aynası olan bu edebiyatın edebiyat ta
rihimizde müstesna mevkii vardır. 

* 

Türk Halk Edebiyatı, ata
Halk Edebiyatı sözleri'nden ; fıkralar, masal-

lar, türküler, maniler, ano
nim hikayeler ve benzerleri gibi, isimleri bilinme
yen söyleyiciler tarafından meydana getirilmiş ve
rimlerden ibaret bir edebiyat değildir. 

Bu edebiyatın yüksek zümre şarileri ölçüsünde 
tanınmış büyük sanatkarları, şairleri, eserleri ve ken
dine mahsus edebi nevileri ve şekilleri vardır. 

İslam medeniyeti çağlarında medreseli okumuş
ların halk dilinden ve halk kültüründen farklı bir 
dil ve kültürle kurdukları edebiyat, birçok bakım
lardan halk için zor ve yabancı bir edebiyat çehre
sini alınca ; eski ve zengin bir edebiyat diline ve bu 
dil'le meydana gelmiş şifahi bir edebiyat kültür 
ve geleneğine . sahip Türk halkı, edebiyatsız yaşa
yamayacağı için, kendi milli ve an'anevi edebiyatı
nı devam ettirerek bizim Halk Edebiyatı dediği
miz ikinci bir edebiyat meydana getirmiştir. 

Bu edebiyatı eski Türk edebiyatından ayıran 
en mühim fark, yeni Halk Edebiyatı'nın İslam me
deniyeti- asırlarının hadiseleriyle kaynaşmış ; İslam 
imanıyle, İslam kahramanlarıyle ilgili ve bu iman 
uğruna büyük savaşlara girmiş, aynı uğurda asır
larca şehid olmuş bir halkın edebiyatı olmasıdır. 

İslam medeniyeti çağlarındaki Halk Edebiyatı'
nın kadrosunda yalnız halkın anonim verimleri de
ğil, şiirlerini sazlarla söyleyen, Aşık unvanlı sazşa
irleri'nin eserleri de vardır. Bu kadroya hikayelerini 
şiirlerle süsleyen halk hikayecilerinin, kıssa-hıin'
lann, meddah'ların hikayeleri ve aynı mevzuları 

Tafsilat için bu kitabın Xlll. asırda Ana
dolu'da Türk Edebiyatı bahsine ve bu bahsin Yük
sek Zümre Edebiyatı bölümüne bakınız. 
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gölge oyunu (karagöz) ,  orta oyunu gibi halk tiyatro
suna aksettiren halk oyuncularının eserleri ve hare
ketleri de dahildir. 

Türk Halk Edebiyatı, dil bakımından lıalk ara
sına yayılarak ve halk sesiyle birleşerek Türkçeleş
miş, yeni medeniyete ait, yeni ve İslami kelime ve 
terimlerle zengindir. Aynı edebiyat, Türk dilini, 
milli vezin ve şekilleri, yerli ve milli sanatı, münevver
lerin eserlerine nisbetle daha çok koruyan ve yaşa
tan bir edebiyat olmuştur. 

Bu edebiyat, ayrıca, halk kültürü diyebileceği
miz, atalardan torunlara kalma şifahi bilgilerden ; 
ilhamını hayat hadiselerinden alan halk hikmetle
rinden ; devamlı hayat tecrübelerinden ve zaman za
man da aydınlardan öğrenilen şifahi bir kultür kay
nağına sahiptir. 

* 
Evvelce tasavvuf cere

Tasa vvuf Edebiyatı yanı bölümünde de 
belirttiğimiz gibi, İsla

mi Türk edebiyatı çağlarında tarikat mensuplarının 
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vücüda getirdikleri edebiyata tekke edebiyatı veya 
tasavvuf edebiyatı deniı . 

Bu edebiyatın kaynağı ve temel ideolojisi İ slam 
tasavvufudur. Bununla beraber Türk tasavvuf ede
biyatı, dil, vezin ve nazım şt>killeri gibi dış unsurları 
bakımından. çoğu zaman, milli değerlere ve milli 
zevke sadık kalmıştır. Hatta ideolojisinde bile müm
kün olduğu kadar milli riıhu aksettirme yollarına 
girmiştir. Bunun sebebi Türk milletinin, l slam ima
nı gibi İslam tasavvufunu da Türk'un inanma üslfı
buyle birleştirmiş olmasıdır. Kadrosunda yüksek 
zümre şairleriyle birlikte saz şairleri de bulunan bu 
edebiyat, Halk Edebiyatı ile yüksek zümre edebi
yatı arasında ve bu iki edt>biyatı biribirine yaklaştı
ran ortalama bir edebiyat vazifesi görmüştür. 

(Tasavvuf edebiyatının gerek Divan edebiyatı 
gerek Halk Edebiyatı üzerinde derin tesiri vardır. 
Bununla beraber, ileriki böl:imlerde yalnız tasavvuf 
edebiyatı'nın değil, halk edel.ıiyatı ile Divan edebi· 
yatı'nın da birbirleri üzerinde gittikçe artan tesirleri 
görülecektir.) 

Devri:q. Tarihi ve Medeni Hayatına Toplu Bir Bakış 

kabul eden İslamiyeti 
Gazneliler Böl- Türkler, öteden beri, ge

gesinde 
962 - 1 1 87 

rek kendi halkları gerek 
başka milletler üzerinde 
devlet kurma kaabiliyet 

ve geleneklerini bu sefer İslam ülkelerinde göster
meğe başlamışlardır. Yeni Türk devletlerinin mühim 
bir kısmı halk ekseriyeti Türk olmayan yakın .ve 
Orta Doğu ülkelerinde birer Müslüman - Türk dev
leti halinde kurulmuştur. 

M. X. asırda Afganistan, Horasan, Pencab, 
Hindistan çevresinde kurulan Gazneliler devleti, 
bu çeşit Türk cievletlerinden biridir. Bu devlet, Sa· 
mani - İran ordusunda askeri kaabiliyetleriyle yük
selip mühim mevkiler elde eden Türkler tarafından 
kurulmuştur Devlet kurma yolunda ilk hamleyi Sa
mani Devleti'nin Horasan umumi valisi Alp Tigin 
yapmış ve önce Samanilere tabi, yarı müstakil bir 
devlet şekli kurmuştur. Bu devleti Alp Tigin'in Türk 
köle ve evlatlıklarından Bilge Tigin, Sebük Tigin 
gibi, isimleri ve ünvanlanyle de bu derece Türk olan 
hükümdarlar ilerletmiştir. Fakat Gazneliler Dev
leti'nin asıl büyük hükümdarı Sultan Mahmud 
Gaznevi'dir. Sultan Mahmud, 999 - 1030 arasında 
hükümdarlık yaparak, devletine istiklal kazandırmış, 
bu devleti Hindistan'a da hakim kılarak bir impa
ratorluk derecesine yükseltmiştir. Hindistan'a Müs
lümanlığın yayılması ve burada milyonlarca salik 
kazanarak yerleşip yaşaması tarihinde Sultan Mah· 
mud'un büyük hizmeti vardır. Sultan Mahmud, Se· 

bük Tigin'in oğludur. Kurduğu imparatorluk Afga
nistan, Horasan, İran, İrak-ı Acem, Harzem, Pencab, 
Sind bölgeleri gibi, Asya'nın çok eski tarihi ve me
deni hartıralarla zengin topraklarında yükselmiş; 
Mahmud, Abbasi halifeleriyle çok iyi geçinerek on· 
)arın teveccühünü kazanmış ve hakim olduğu toprak
ların mühim bir kısmında sünni M üslümanlığın yer
leşip gelişmesine hizmet etmiştir. 

Fakat Gazneliler devleti, Sultan Mahmud'dan 
sonra eski kudretini devam ettirememiş ; toprakla
rının Horasan, İran, Harzem gibi çok mühim böl
gelerini ; 1040 yılından itibaren, büyük devlet kurma 
sırasını Gazneliler'den devralan Selçuklular'a ver
miştir. 

Elde kalan Afganistan ve Hindistan bölgeleri de 
Xll. asırda Gorlular'ın ellerine geçince, Gazneliler 
tarihten silinmiştir. 

Türk-İslam tarihinde ancak iki asırlık saltanat
ları olmakla beraber, Gazneliler'in gerek Türk, gerek 
İslam medeniyetine hizmetlı>ri büyüktür. Gaznt> Sul
tanları, ülkelerinde her türlü ilim, fen ve sanat ha
reketlerini teşvik ederek çevrelerinde büyük alimler, 
büyük şairler toplamayı, bilhassa bunlara saygı gös
termeği bir devlet anlayışı ve bir devlet geleneği ha· 
)ine koyan hükümdarlardır. 

Gazneliler medeniyeti, Sultan Mahmud Gazne
vi zamanında yüksek bir seviyeye varmıştı. Ülkenin 
başşehri olan Gazne'de büyük saraylar, camiler, tür
beler, suyolları ve daha birçok medeni abideler 
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kurulmuştu. Bu devirde mimari, İran ve Hind üslu
buyle anlaşmış bir Türk mimarisiydi. 

Gazneli Mahmud 

Sanat ve kültür hayatının ilerlı-mesinde devrin 
üç büyük dili vazife görüyordu ; Arapça, ilim dili 
olarak ; Farisi, edebiyat dili olarak eserler veriyor
du. Fakat hükümdar ailesi ve onlu Türk olduğu için 
saray ve ordu lisanı Türkçe idi. Halk ekseriyetinin 
başka milletlerden olmasına rağmen, Türkçe'nin 
konuşma dili olarak körletilmeyen hayatı Gazneliler 
devrinde İslami bir Türk edebiyatının da başlama
sını sağlamıştı. 

Bu bakımdan İslamiyetten sonraki yiiksek züm
re edebiyat ı  belki de ilk eserlerini Gaznelilı-r dev
rinde vermişti. Devrin tanınmış Iran şairlerinden 
Minuçihri'nin Divan'ında dikkati çeken bir beyit (3) 
Gazneliler devri yüksek zümresi arasında Türkçe'nin 
iki edebi lehçesiyle de şiirler söylenip okunduğunu 
açıkça belirtmektedir : 

Be-rih-ı Türki mini ki hubter guyi 
Tü şi'r-i Türki her hvin mera vü şi'r-i Guzi 

"Daha güzel söylemen için Türk üslubuna benzet; 
Bana Türkçe ve Oıiuzca tiir oku. ,, 

Minüçihri'nin bu beyti ve hakkındaki bil
giler için Bkz. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü, Gazne
l i ler Devrinde Türk Şiiri, Türk Dili Ve Edebiyatı 
Hakkında Arattırmalar, lat. 1 934, S. 26 • 32. 
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Burada Türk şiiri'nden maksat bugünkü Doğu 
Türkçesi'nin esası olan eski Türk lehçesidi�. Guz şiiri 
j5e Oğuz Türkçesi ile yani bugünkü Azerbaycan 
ve Türkiye Türkçesi'nin esası olan Türk lehçesi ile 
söylmt>ıı şiir demektir. ( 4) 

Bu şiirlerin halk şiiri veya yüksek zümre şiiri 
olup olmadığı hakkında kesin bilgimiz yoktur. Çün
kü Gazneliler Devri'nde Arabi v� Farisi ile yazılan 
e>erler zamanımıza kadar yaşadığı halde, aynı dev
rin Türk Edebivatı verimlerini bugüne ulaştıran bir 
kitap !"ide edil�emiştir. Buna mukaabil,  Minuçih
ri'nin bu ifad!"si, İslami Türk Edebiyatı'nın, Kara
hanlılar bölg«"sinde meydana gelen, ilk eseri diyebil
diği�iz Kutadgu Bilig'den takrib!"n yarım asır 
kadar öncedir. (5) 

Türkçe eserlerinin. yaşaması bakımından talih
siz bir devir olan Gazneliler zamanı, hususiyle İran 
Edebiyatı için büyük gelişme devri olmuştur. Bu de
virde Arap lisanıyle de, hususiyle, ilmi eserler yazıl
mışsa da devrin en zengin edebi faaliyeti Farisi'y
lt>dir. 

Türk dili'nin eski Ortaasya tarihindeki te
kamülü asırlarında bilhassa Gök · Türkler ve Uy
gurlar devrinde bazı lehçe ayrılıkları gösterdiği 
muhakkaktır. Ancak Gök - Türk ve Uygur edebi 
lehçelerini iki ayrı lehçe olarak mutalaa, tama
miyle dil ilmr'nin salahiyeti ve ihtisasıdır. Biz bu 
eski lehçelerin ikisini de burada Eski Ortaasya 
Türkçesi umumi adı altında toplamıt bulunuyoruz. 

Buna mukaabil, Türkler'in lslamiyetten son
raki asırlarda daha yeni ve değitik vatanlarda 
devlet kurup birbirleriyle daha seyrek temas ediş
leri neticesinde edebi Türk dillerinde bazı mühim 
lehçe farkları belirmit ve zamanla bu farklar hayli 
genitlemittir. 

Yukarıda adı geçen Türkçe, lslamiyetten sonra, 
ilk edebi eserlerini Kafgar bölgesinde veren Türk 
dilidir. Aslında Uygur Türkç esi'nin bilhassa Kar
luk Lehçesi'yle birleşmit bir devamı olan bu dil, 
o çağlarda Doğu Türkçesi, bilhassa Hakaaniyye 
Lehçesi diye isimlendirilmişti ve Uygur, Karluk, 
Kırgız, Tuhsi, Yagnıa, Çigil, Argu Türkleri arasında 
kullanılıyordu. 

Batlangıçtan XIV. asıra kadar Ortaasya'daki 
Türk Edebiyatı hemen bütün eserlerini eski ve 
ortak Ortaasya Türkçesi denilen bu lehçe ile ver
mitti. 

Yine burada Guzca yani Oğuzca denilen lisan, 
elimizde bulunan edebi eserlerini bilhassa xııı. 
asırda Anadolu'da verecek Türk lehçesidir ki, bu
günkü Türkiye Türkçesi'nin de ba,langıcıdır. Aynı 
zamanda Batı Türkçesi denilen Oğuz dili de o ta· 
rihlerde Oğuz, Kimek, Peçenek, Bulgar ve Suvar 
Türkleri arasında kullanılıyordu. 

Edebi Türk lehçeleri için ayrıca kitabımızın 
XIV. Asırda Türk Edebiyatı bölümüne bakınız. 

Prof. Dr. M. Fuad Köp rülü. aynı eser, S. 29. 

• 
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Bu arada Ferruhi (?- 1038) gibi aslen Türk olan 
bazı bi.!Y.iik şairler de şiirlerini Acem dili'yle söylemiş
lerdir. Acem milleti de Firdevsi (934?-1020) gibi İran 
Edebiyatı'nın en büyük üstadlarından birini Gazneli• 
!er çağında yetiştirmiştir. Bu şairin mythique çağlardan 
İslamiyete kadar, milli İran destanını yazan ve mey
dana getirdiği eserle yalnız İran dilini ve edebiya
tını değil, İran milletini de yaşatacak ölçüde büyük 
ve derin tesirli bir şair olduğunu tekrarlamak doğ
rudur. Ancak bu İran Destanı'nın hayli milliyetçi 
bir Türk hükümdarı olan Sultan Mahmud zamanın
da ve onun emriyle yazıldığı rivayeti yanlıştır. 

Bir kere Şehname, Gazneli Mahmud'un hüküm
darlığından evvel yazılıp bitirilmiş bulunuyordu. (6) 
Esasen bu Müslüman - Türk hükümdarının sünni 
inanışları ve milli duyguları, hem Müslüman hem 
de Türk olmayan eski İran - Mecusi kahraman
larını övecek ve ebedileştirecek bir eser hazırlanma
sını emredecek gevşeklikte değildi. 

Her halde, tamamiyle yabancı bir halk çoğun
luğu üzerinde kurulmuş Gazneliler devleti, hem 
Müslümanlıkları hem de Türklükleri kuvvetli hüküm
darlar elinde, mümkün olduğu kadar, bir Türk - İs
lam medeniyeti çehresindeydi. 

Karahanlılar 
(Asır : X - XII) 

* 

M. X. asır ortalarından 
xıı. asır sonlarına kadar' 
Ortaasya'da Tanrı dağları 
çevresinde ve Maveriün

nehir'de, Kansu'dan Aral gölü'nün batı kıyılarına 
kadar uzanan geniş sahada hüküm süren ilk Müs
lüman - Türk devleti, Karahanlılar Hakanlığı'dır. 

Dokuz Oğuzlar ve Uygurlar gibi, eski Gök-Türk 
devletine bağlı ve yine Gök-Türklerle Dokuz Oğuz-

Eski lran tezkirelerinde .Şehname'nin Sultan 
Mahmud'un emriyle yazıldığı bildirilir ki bu rivayet 

• yanlıttır. Nitekim Prof. Barthold, lslam Medeniyeti 
Ta rihi'nde, eserin, Mahmud'un saltanatından evvel 
bitirildiği görütündedir. Prof. H. Ritter, Şehname'. 
nin hiç olmazsa yarısının Mahmud'un hükümdar
lığından evvel yazılmıf olacağını belirtir ve bunun 
mucip sebeplerini söyler. (T. 1. An., C. 4, S. 645) 
Herhalde Gazneli Mahmud, Şehname'yi pek fena 
kartılamıt ve Firdevsi, bu hükümdardan İntikam 
almak için yazdığı bir hicviyye yüzünden, kendi
sine, sığınacak yer aramak zorunda kalmıştı. 

Hayatının sonuna doğru, mevzuunu Kur'a:ı'dan 
alarak, bir Yusuf ü Züleyha mesnevisi yıuması ve 
bu eserinin batında, "Şehni.me'sinde Mecusi kahra
manlarını ve onların kahramanlıklannı övdüiü için 
suçlu olduğunu itiraf etmesi de bu hakikati aydın
latacak çizgilerdendir. Yusuf ü Züleyha, şüphe edil
diği gibi Firdevsi'nin olmasa bile bu kayıt yine de 
mühim ve manalıdır. (Bkz. W. Barthold - M. Fuad 
Köprülü, İslam Medeniyeti Tarihi, ikinci basım, 
Ankara 1 963, S. 50, 177 . 1 78) . 

.. 
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!ar gibi Aşina soyu'na mensup Karahanlılar'ın 
esası, Karluk, Yagma ve Çigil Türkleridir. 

Daha IX. asır ortalarından beri HikanWar 
adıyle müstakil idare ve orduya sahip Karahanlılar, 
X. asrın ilk dörtte biri sonlarında, hakanları Satuk 
Buğra Han'ın İslamiyeti kabul etmesi ve Abdül
kerim unvanını alması ile Ortaasya'da halk toplu
luğu Türk olan ilk Müslüman - Türk devletini kur
dular ; aynı asrın sonlarında öteden beri harlı halin
de bulundukları Saman Oğulları'nı kat'i mağlu
biyete uğratarak bütün Maveraünnehir'e sahip oldu
lar ; kısa zamanda doğu ve batı Türkistan'a hakim, 
büyük devlet kurdular. 

Fakat hakimiyet ve medeniyetçe üstün kurulu
şuna rağmen, bu devletin ömrü uzun olmadı ; Kara
hanlılar, saltanatlarının ikinci asrında büyük Türk 
hakanlığını, Asya'da, kendi ülkelerine nisbetle daha 
batıya ve daha cenuba hakim bir imparatorluk halin
de yükselen Selçuklu Dveleti'ne bırakmak mevkiin- · 
de kaldılar. 

X. asır ortalarından XI. asır sonlarına kadar, 
Karahanlılar, Ortaasya'nın tek büyük devletiydiler; 
başlangıçta bir bütün devlet halinde, kuvvetli iken, 
az zamanda Doğu Karahanlıları, Batı Karahan
lıları diye ikiye bölündüler. Maveraünnehir'i elde 
ettikten sonra Horasan'ı da almak istemiş, fakat Gaz
nelilere yenilmişlerdi. İkiye bölündükten sonra, baş
şehirlerini önce Balasagun'da, sonra Kişgar'da 
kuran Doğu Karahanlıları, Karahıtay'lar tarafından 
mağlup edildi . .  Devletlerini Miveriünnehir'de de
vam ettiren Batı Karahanlıları ise önce Selçuklulara, 
sonra Karahıtaylara mağlup oldular. Nihayet Har
zemşahlara yenildiler. Son hük4mdarları Osman'ın 
1 2 1 2  de Harzemşah Mehmed tarafından idamı üzeri-· 
ne tarihe karıştılar. 

* 

Karahanlılar'a, Hakanlılar, Elik Hanlar, 
Arslan veya Buğra Hanlar gibi isimler verilir. Bu 
devletin hakanları, kendilerini büyük Saka kahra
manı Alp Er Tunga'nın neslinden sayarlar. 

Karahanlılar, hususiyle X. ve XI. asırlarda, 
Ortaasya'da ileri bir Türk-İslam medeniyeti kur
muşlardır. İslam din ve medeniyetinin taze Türk gü
cü ile birleşmesi ; Türk'ün inanma üslubuyle ve eski 
Türk medeniyeti miraslarıyle birleşip gelişmesi tari
hinde ilk adımı onlar atmıştır. Muntazam bir ordu
ya ve devirleri için hayli ileri bir devlet teşkilatına 
sahip bulunuyorlardı. Ülkelerinin Kişgar, Balasa
gun, Semerkand ve Bulıilra gibi kültür ve mede
niyet merkezlerinde hummalı bir fikir ve sanat haya
tı vardı. Hükümdarlar, llliınleri, şairleri himaye edi
yor ; onlara saygı gösteriyor, saraylarında yüksek 
mevkiler veriyorlardı. Şehirlerde kurulan kütüpha
nelerde, medreselerde devamlı bir ilim ve edebiyat 
çalışması görülüyordu. 
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Doğu Karahanlıları, Batı Karahanlıları diye iki
ye bölünüşleri bile ülkelerindeki medeni faaliyeti dur
durmamıştı. Batı Karahanlılar'ın Semerkand ve 
Buhara gibi, İslam dünyasına ün salmış şehirlerde 
yaptırdıkları camiler, türbeler, saraylar, medreseler, 
kervansaraylar ve diğer mimari eserleri Ortaasya'da 
yeni bir Türk şehirciliğinin başladığını gösteriyordu. 

Karahanlılar, eski çadır medeniyeti an'anesinden 
ve ahşap bina yapmak hatasından ayrılarak birçok 
binalarını kerpiçten, bir kısım büyük mimari abide
lerini de taştan yapmak, külfet ve masrafına katlan
mışlardı. Böylelikle torunlarına, bugün tahrib edil
miş bir durumda da olsa, kendi mimari kaabiliyetle
lerinden hatıralar bırakmaya muvaffak olmuşlardır. 

Kültür ve hükumet merkezleri daha çok Kaşgar'da 
olan Doğu Karahanlıları da Batı'dan geri değillerdi. 
Müslüman olmayan Türkler ve diğer kafirler arası
na Müslümanlığı yaymak için gaza açtıklarından 
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başka, Kaşgar gibi Balasagun gibi kültür ve mede
niyet merkezlerini esaslı surette imar etmişlerdi. Sa
raylar ve bir saray an'anesi kurmuşlar; bizzat hü
kümdar ailesinden aydın ve alim kimselerin yetişme
sini sağlamış, bu doğu bölgesinde Türk dili'yle İsla
mi bir edebiyatın gelişmesini temin ve teşvik etmiş
lerdi : 

Bu devir, Türk ilim ve edebiyatının çok mühim 
iki simasından biri Kutadgu Bilig yazarı Yusuf Has 
Hacib, Balasagunlu ; Divanü Lug-ti'-t Türk 
müellifi Mahmud da Kirşgarh idi. 

Şehirlerdeki medreseler, Türkler arasında İslam 
kültürünün bilinmesini ve yayılmasını sağlamıştı. 
Kısa zamanda Türk aydınları arasında İslam dilleri
ni, İslam ilimlerini öğrenen hatta bu diller ve bu ilim
lerde eser veren alimler yetişmişti. Türkler, yeni me
deniyetin kültürünü Türkçe'ye tercüme yolu yanın
da bu medeniyete ait dilleri çok iyi öğrenerek biz-

Minyatür Sanatında Selçuk Hükümdarları : Tuğrul Beg ( 9 3 3  - 1 063 ) 

zat kendi eserlerinden okudukları ıçın, bu kül
türe hatta bu kültürde üstün seviyeye varmaları 
çok sağlam olmuştu. Bu arada yeni ilim eserlerini 
Arap dili'ylc yazmak yoluna gidilirken edebiyat dili 
üzerinde de Farisi'nin tesiri hergün daha çoğalıyordu. 

Bununla beraber Karahanlılar ülkesinde devlet 
dili, saray dili, halk dili, kısaca yurtta kullanılan dil 
Türkçe'ydi. Bunun sebebi Karahanlılar yurdunda 
(Gazneliler bölgesinde olduğu gibi yalnız hükümdar 
ail<'sinin değil) ,  halkın da büyük ekseriyetle Türk ol
ması idi. O kadar ki Karahanlılar devrinde şekil, 
vezin ve ideoloji bakımından İslami t�ir altında 
g<'lişen yüksek zümre edebiyitı'nda edebi eser
l<'r bile Ti.irk diliyle yazıldı. Hatta bu eserlere eski Türk 
şiirinden, kuvvetli hatıralar aksetti : İslami eserler
de Türk dörtlükleri, Türk cinasları Türkçe'ye mah
sus kafiye, redif ve alliterasyon usulleri kullanıldı .  

Bu arada daha çok Doğu Karahanlılar bölgesin-

de Türk dili ile ilk İslami Türk destanları söylendi. 
Bu destanlar, Müslüman Türklerle tat'lar yani Müs
lüman olmayanlar, bilhassa budist Uygurlar arasın
daki savaşlardan doğmuştu. (7) 

Divanü Lu�ti't-Türk'de birkaç defa bahsi 
geçen, Arslan Tigin idaresinde bir Müslüman 
- Türk ordusunun Büke Budraç kumandasındaki 
kalabalık kafir ordusuna karşı kazandığı zafer gibi 
vak'alar, bu destanların kaynaklarıydı. (8) 

Doğu Karahanlılar bölgesinde, 1 060-1070 yıl
larında hükümdar bulunan Tabgaç Buğra Karahan 
unvanıyle tanınmış Ebu Ali Hasan ibni Süleyman 
zamanında kültür seviyesi bilhassa yüksek derece-

Örnek için bakınız: i lk Türk Şiirlerinde 
Ses Unsu rları ; Nazım Şekilleri. S. ( 5 2 )  

Divanü Lugaati't - Türk, Besim Atalay netri, 
C. 1 . , S. 1 4 4 ,  4 1 3 , 4 5 2, C. il i .  S. 2 2 7, 3 5 6. 
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deydi. Bu hükümdarın alimleri, şairleri himaye ve 
taltif ettiği çok iyi bilinir. Onun sarayında Has Hicib 
rütbesini kazanmış (saray nazırı) Yilsuf tarafından 
yazılan, İslami Türk Edebiyatı'nın elimizdeki ilk 
eseri Kutadgu Bilig bu gerçeğin delilidir. Kutadgu 
Bilig'den daha sonra Edib Ahmed tarafından yazı
lan Atebetü'l-Hakaayık adlı kitap da yine Karahan
lılar devri Türk edebiyatı eserlerindendir ki edebi
yatımızın bu çok mühim iki eserinden ileride yüksek 
zümre edebiyatı bölümünde ehemmiyetle bahsolu
nacaktır. 

Selçuklular 
(Asır : XI-XIII) 

Türk tarihinin sayılı impa
paratorluklarından biri olan 
Selçuklu devleti Oğuz 
Türkleri tarafından ku-
rulmuştur. Gök-Türk im

paratorluğu'nun dağılışından bu yana mühim dev
let kurnmayan Oğuzlar İslam medeniyeti içinde şah
lanarak bir hamle yapmış, büyük ülkeler, yeni vatan
lar kazanmış ; az zamanda İslam dünyasına hakim 
olarak medeniyet tarihinde Selçuk medeniyeti 
adlı bir devir açmışlardır. 

Kurdukları devletin hudutları Çin Türkistanı'n
dan Marmara ve Akdeniz kıyılarına uzanmış, bura
lardan da Mısır hudutlarına ve Hind denizlerine 
inen muazzam bir imparatorluk şekli almıştır. 

Bu devlete ismini veren Selçuk, Oğuzlar'ın 
Öç Ok kolundan ve bu kolun Kınık boyundandır. 
Uzun müddet, Hazar denizi kıyılarından Mavera
ünnehir doğularına kadar uzanan sahada yarı göçe
be aşiretler halinde yaşayan bu Oğuzlar M.  X. asır
da bu sahalarda Saman Oğullarıyle, Karahanlılar
la, Gaznelilerle siyasi, hazan askeri münasebetler kur
muşlardı.  XI. asırda Seulçuk adlı reislerinin İsla
miyeti kabul etmesi ile hayatlarına yeni bir hız geldi. 
Bunun sonunda Selçuk'un büyük torunu Tuğrul 
Beğ, 1040 tarihinde zaruri bir çarpışma ile Gaznelileri 
mağlub ederek Horasan'ı zabt ve istila edince Sel
çuk Devleti kurulmuş oldu. Devletin kurulmasın
da Tuğrul Beğ'in kardeşi Çağn Beğ'in de hizmeti 
vardır. Nitekim Tuğrul Beğ'in çocuğu olmadığı için, 
Selçuk Devleti'ni Tuğrul'un vefatından sonra, Çağrı 
Beğ'in oğlu, kahraman, Alparslan idare etti. 

Alparslan, kısa süren hükümdarlığına rağmen, 
bütün Türk, bilhassa Türkiye tarihinde bir dönüm 
noktası yaratmış, ebedi vazife görmüş bir kahraman
dır : Bu hükümdar 1071  de, Malazgird'de Bizans 
imparatoru Romen Diyojen'i mağlup ve esir ede
rek kazandığı zaferle Türk-Oğuz boylarına Anado
lu 'nun kapısını açmış, bugünkü Türki•.Te'nin fethine 
başlamıştı. Bu hadise, Türk gi.icü'yle t;lam imanının 
birleşmesinden doğan taze kuvveti;  yalnız Şark-İs
lam dünyasına ve daha çok, Müslüman milletlere 
hakim olma yolunda harcamayarak ; halkı Müslüman 
olmayan Batı ülkelerine yöneltmek hareketlerinin 
de ilk kuvvetli adımıydı. Esasen idealist Türk gücü'-

' 
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nün İslam coğrafyasında kazanqığı hakimiyet, bir ba
kıma, yeni imanın özlediği zaferlerden değildi. İs
lam medeniyetini ondan mahrum ülkelere götürme
nin ayrı manası vardı:  

Sultan Alp Arslan 

Türk tarihinde, atlarının başını tekrar Batı'ya 
çevirmiş, yeni bir Alpler devri, gaaziler devri can
lanıyordu. Bu devir, Malazgird'den sonra, Kutul
muş oğlu Süleyman Beğ'in Anadolu'daki yürü
yüşünde ; Selçuk Türkleri'nin, İslamiyeti haçlı or
dularına karşı koruyuşlarında ; bilhassa Osmanlı 
İmparatorluğu'nun kuruluş ve yükseliş asırların� 
da daha açık görülecek bir gazi riUıu'yle zengindi. 

Diğer taraftan Türklük, yalnız Şark-İslam top
raklarına yayıldıkça kuvvetli İslam kültürü ve İslam 
dilleri tesirinde eriyip başkalaşma tehlikesi karşı
sındaydı. Nit.?kim Tuğrul Beğ tarafından kurulan 
Büyük Selçuk Devleti, halkı müslüman olan yerlerde, 
kısa zamanda, saray adetlerinden hükümdarların ve 
diğer devlet büyüklerinin isim ve unvanlarına kadar 
Arap ve İran kisvesine bürünmüş ; ilim ve edebiyat 
dilleri, hatta resmi, devlet dili bakımından da, daha 
çok, bir İslam devleti manzarası almıştı. 

Seiçuklular, ancak Malazgird kapısından Ana
dolu'ya girmekle, yeni vatan topraklarını Türkleşti
rerek, evlatlarına bugünkü Türkiye topraklarında 
Türk kalmak talihini sağladılar. 

Malazgird zaferi, bundan başka, daha Oğuz Des
tanı 'nda rastladığımız büyük hedefe yönelmişti : Bü
yük denizlere, büyük ırmaklara ulaşmak, daha mü
şahhaş bir söyleyişle Karadeniz ve Akdeniz çevrele
rine sahip ve hakim olmak ülküsü, hakikat oluyordu. 
Bugünkü topraklarında �bedi vatan kurmaya doğru 
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bu ilk adım İslami Türk medeniyeti'nin gelişmesi için 
elzem siyasi, askeri ve iktisadi bir hayat sahası'na gi-

. ·� 
. \ 

\ 

Minyatür Sanatında Selçuk Hükümdarları 
Sultan Sencer ve ihtiyar kadın 

Eski Türkler'in şehzadelere, hazan hüküm
darlara hocalık yapan, yaflı ve tecrübeli bilginlere 
ata dedikleı-i daha Oğuz Deatanı'ndan beri malum
dur. Bu mevzuda bu kitabın lslamiyetten önce 
Yazı lı Türk Edebiyatı bölümünde ve bu bölümün 
Yolluğ Tigin kısmında gerekli bilgiler verilmi,tir. 
(Bkz. S. 72) . 

Hoca. lala, bilhassa fehzadeler housı gibi 
mananlar ta,ıyan Ata kelimesinden sonra atabe'l' 
unvanına, bugünkü bilgimize göre Büyük Selçuklu
lar zamanında rastlanır. Bu devirde atabeg unvanı 
alan ilk şahsiyet de meşhur Selçuk veziri Niza mü ·1 -

Mülk'dür. Sonraları, Selçuk ülkesinin bazı bölge· 
!erini idareye memur edilen tehzadeler eğer çok 
küçükseler, yanlarına birer vasi ve mürebbi verili
yor, bu devlet ve siyaset hoca'larına da Atabeg 
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riş'di. Bu gırış, gelecek asırların zaferlerine doğru yü
rürken, Selçuk Devleti, Alparslan'dan sonra, onun oğ

lu Melikşah zamanında iktidarı-
nın en üstün seviyesine vardı . 
Hemen bütün Türk ve İslam 
dünyasının hakimi oldu. O kadar 
ki İslam medeniyeti, bir müddet, 
bir Selçuk medeniyeti halinde 
gelişti. Bu hakimiyet seksen yıl 
kadar sürdü : Selçuk bütünlüğü
nün son hükümdarı Sultan Sen
cer'in ölümü üzerine büyük Sel
çuklular dağıldılar. İrak Selçuk
luları, Şam Selçukluları, Kir
man Selçukluları, Anadolu Sel
çukluları gibi dört büyük devlete 
bölündüler. Bunların da yerini kısa 
zamanda Atabeglik'ler ald ı. (9) 

Bu arada Hazer Denizi'nin 
doğusunda Harzem bölgesinde 
Selçuklulara bağlı bulunan Har
zemşablar da istiklal kazandı
lar. Aral Gölü'nün şimalinden 
başlayarak, Maveraünnehir'den 
başka Horasan, Rey, Isfahan, 
Afganistan topraklarını elrle ede
rek Seyhun Nehri'nden Dicle'ye 
ve Aral Gölü'nrlen Basra Körfr
zi'ne kadar uzanan geniş sahada 
imparatorluk kurdular ve bir müd
det, büyük Selçuklular'ın varisi 
göründüler. Selçuk devleti'nin son 
mühim kolu Anadolu'da kaldı. 
Rum Selçukluları, yani Anado
lu Selçukluları adıyle, kısa za
manda, büyük devlet heybeti aldı ; 
hayatını X J I L  asır sonlarına kadar 
devam ettirdi ; ( 1 O) bu arada lran 
Moğolları'nırı tabii olmak baht
sızlığına uğradı ve yerını önce 
Anadolu Beğlikleri'ııe sonra Os-
manlı lmparatorluğu'na bıraktı. 

* 

deniliyordu. Atabeg'ler umumiyetle kudretli devlet 
adamlarından seçiliyor ve bunlar vasisi bulunduk
ları ,ehzadeler adına Selçuk ülkelerini adeta yarı 
müstakil hükümdarlar gibi idare ediyorlardı. Selçuk 
hükümdan Sultan Sencer'in ölümünden sonra bir 
kısım Selçuk atabeg'leri, kendi adlarına istiklal 
ilan ettiler ve Türk tarihinde Atabegler Devri ve 
atabeg sülalel eri böyle tetekkül etti. Kurulan Ata
beglik'lerin en mühimleri, Böriler adlı Şam Ata
begleri, Zengiler adlı, Haleb A t abegleri, l lden izli le r 
unvanlı Azerbaycan Atabegleri ve Salguri ler adlı 
Fars Atabe gleri'dir. (Atabegler ve Atabeglik hak· 
kında daha geniş bilgi için bakınız: M. Fuad Köp
rülü, Ata madd. T. 1 .  An., C. 1, S. 7 1 1  • 7 1 8 ) .  

ı o  Bkz. XIU. Asırda Anadolu'da Türk Ede
biyatı. 
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Selçuklular, eski Türk 
Selçuk Medeniyeti bilhassa İslami Türk 

tarihinin karakteristik 
vasfını geliştirerek, ülkelerindeki kültür, sanat ve 
medeniyet hayatını yükseltmeyi vazife bilmişlndir. 
Hangi dile ve hangi millete mensup olursa olsun, 
ilim ve sanat adamlarının hükümdarlardan saygı 
ve himaye görmeleri, medeni yükselişin başlıca 
amilidir. Bu aile, mimari tarihinde Selçuk mi
nıirisi adıyle, müstakil bir devir kaplayan milli 
ve büyük mimarinin de_ hamisi ve kurucusudur. 
Bu mimari, evvelce Çadır Medeniyeti bahsinde 
gördüğümüz gib, bÜyük ve şabsıyet sahibi bir 
milletin mimarisidir. Fethedilen ülkelerdeki eski 
medeniyetlere ait, yüksek mimarileri taklid yerine, 
taşa ve tuğlaya çadır çizgileri işleyerek bütün esas 
görünüşüyle türk bir mimari vücuda getirilmesi, Sel
çuk asırlarındaki Türk ruhunun üstünlük dugusun
dandır. Aynı mimaride iç ve dış tezyinatı bakımın
dan büyük sanatla işlenen resim ve desenler de 
yine tamamiyle milli bir süsleme sanatı mahsulüdür. 

Taşa ve tuğlaya işlenmiş, zarif bir çadır şeklin
de yapılan meşhur Radgan Türbesi Selçuk devrine 
ait bu mimarinin ilk tipik örneklerindendir. ( 1 1 ) Bu 
çeşit türbe kubbelerinin mahruti çadır biçiminde ve 
bedenlerinin oluklu kumaş duvarlar ve sayvanlar tar
zında inşası öyle görülüyor ki daha ilk anlardan baş
layarak asırlarca devam etmiştir. Daha Gazneliler 
devrinde mesela Sultan Gazneli Mahnıud'un sara
yı harabesinde görülen sivri Türk kemerleri de 
Selçuk devri Türk mimarisinin aynı asil çizgilerinden
dir. 

Ancak bu geniş medeniyetin ilim ve edebiyat sa
hasındaki eserleri -ne yazık ki- Türkçe değildir. Bunun 
en göze çarpan sebebi, Selçuk oğulları'nın, büyük ül
keler kaplayan devletlerini, evvelce İslam kültürünün 
çok sağlam köklere dayanarak kurulmuş ve ilerlemiş 
bulunduğu ülkelerde kurmalarıdır. Selçuklular'ın 
hakim oldukları ülkelerde çeşitli diller konuşan kavim
ler büyük çoğunluğu teşkil ediyor ; Arap ve Fars dil
leri ise buralarda ötedt"n bf'ri başka milletlerin de ka
bul ettiği, birer ilim vf' edebiyat dili haline gelmiş bu
lunuyordu. Bu iki dil (yeni Avrupa dillerine kaynak 
olan Yunan ve Uııin dilleri gibi) İslain medeniyeti 
ilim ve edf'biyatının klasik dilleri'ydi. O kadar ki 
Türkçe, iktidarın Türklf'rde olmasına rağmen, Selçuk 
medeniyeti asırlarında ancak üçüncü dil durumun
da kalmıştı. Çünkü Selçuk sarayında konuşulan lisan 
Türkçeydi. Ayrıca Selçuk iktidarına bu ülkf'leri ka
zandıran ordu'nun da dili Türkçeydi. Hele halk dili 
olarak hiçbir dil, hiçbir zaman Türk halkıyle mes
kun ülkelcrdf'ki Türkçe'nin rrkaabet kabul etmez 
mevkiini sarsamıyordu. Bunda Türk halk kütlelerinin 
kendi dillerine karşı duydukları derin ve vefalı sevgi
nın büyük tı"siri vardı. 

ı ı  Bb. Çadır Medeniyeti, S. 8 1 .  
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Selçuk Medeniyeti Eserlerinden : Konya Kalesr'nde 

Kanadlı Melek (XIII .  fuır) 

Buna mukaabil Sdçuk Devleti'nin resmi lisanı 
ve yüksek zümrenin ilim ve edebiyat dilleri hazan 
doğrudan doğruya Arapça hazan da Farsça olmak 
zorunda kalıyordu. 

* 

(Tarih, hakim bir milletin, devlet kurduğu ülke
lerdeki dilleri benimseyerek kendi ana dilini unutur
casına hep bu yeni lisanlarla ilim ve edebiyat eser
leri vücuda getirmeğe çalışdığını hiçbir )it"rde ve hiç
bir zaman - bilhassa böylesinf' gf'niş bir ölçüde - kay
detmiş qeğildir. Bu asırlarda yf'tişen ve mühim bir 
kısmı milletler arası şöhrf't kazanan Türk alim \'f' şa
irlerinin;  t"Serlerini, yabancı dillf'rk yazarak başka 
milletlf'rin edf'biyatını yükst"ltmeleri, hrm Türk dili 
hem de Türk kültürü adına trlafi f'dilmez kayıp
lardır. 

Türkler, daha İslamiyet i  kabule başladıkları 
ilk anlardan beri, en çok, kendi dil leri adına zararlı 
bir yolu seçmişlrrdir. Selçuk i mparatorluğu df'vrin
de ise en az iki asır, yalnız bu yabancı dillt>ri kullan
mışlardır. Bu dillf'r, arasına Arapça, Farsça kelime 
ve kaaidelt"r karışmış, karma dillrr drğildir. Doğru
dan doğruya Arapça vrya doğrudan doğruya Fari
si'dir. 

Bir vandan İslamiyf'ti bütün incrlik w dninli
ğivlf' öğr�nmek, öte yandan evvelcr Türk dili'yle söy-
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lenmiş, putperest inanışlara ait, eski Türk inanış eser
lerini sür'atle unutturmak düşüncesi, İslamlığı benim
seyen ilk Türkleri ister istemez Arabi ve Farisi'nin 
kollarına atarak onları -bu dillerle eserler vermeğe 
sürüklemiştir :  

Fakat Türkçe'nin milli kültür ve sanat lisanı ola
rak ihmal edilişindeki sebep yalnız yabancı ülkeler
de bulunmak, İslam kültürünü daha yakından kav
ramak ve eski İnanışları unutturmaya çalışmak gibi 
kısmen ;;:arüri sebeplerden ibaret değildir. 

Hatta Arapça'nın Kur'an lisanı olarak mukad
des dil bilinmesi ve Farisi'nin Türkçeye örnek ola
cak kadar zengin ve klasik bir edebiyat dili haline 
gelmiş bulunması da bu hadiseye kafi sebep değildir. 

Bu harekette Gök-Türkler devrindeki Çinlileş
me faciasını andırır bir Arap-Acem modası'na ka
pılma zaafı vardır: Eski Hind ve İran saraylarına 
yerleşen Türkler, aristokratları ve münevverleriyle 
bu saraylardaki gösterişli hayat'la birlikte bu hayatı 
kuranların lisanını da kullanmayı bir meziyet sanmak 
hatasına düşmüşlerdir. 

Selçuk devri Kubad - Abad Sarayı süslemelerinden 
iızerine insan resmi işlenmiş çini 

Esasen Acf'm dili  bıı  çağlarda saray hayatının 
her t ürlü ha!'eketlerini : sal tanat, şevket, azamet ka
dar, lüks'ün, f'ğlrnceni n ,  sefahatin de ht:r halini kolay
ca t f'rf'nnüm f'drbilecf'k, çok engi n bir f'debiyat di l i ,  
b ir  ıw\"İ sosyf'te lisanı me\·ki indeydi .  

Eski Türk f'ddıiy[ı t ı nda böyle aşk w şarap şi ir

leri , açık  saçık sarhoş tnenııüm!f'ri yok t u .  Bıırııırı 
için yf' ı ı i  im paratorl uklarm saravlarıııa kurulanlar, 

İ' 1n j,ı , ·mı·z \'t• llf' lk i  df' farkıı ıda olma,·arak bu duy-
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guların pek bol ve kolay terennüm edildiği Acem ede
biyatına yüz vermek zorunda kalmışlardı.) ( 1 2) 

* 

Bu böyle olmakla beraber Gazneliler, Karahan
lılar, bilhassa büyük Selçuklular zamanında Türk 
aydınlarının o çağlar dünyasının en zengin ve medeni, 
iki büyük yabancı dilini o derece iyi öğrenmelerini 
o kadar ki bu dilleri asıl sahipleri kadar iyi kullan
malarını gerektiren haklı sebepler de vardır : 

Bir kere Türkler, o çağlarda fethettikleri ülkele
re her bakımdan hl.kim olmak haysiyetinde idiler. 
Böyle bir hakimiyet bilhassa halk ekseriyeti Türk 
olmayan memleketlerde yalnız kılıç kuvvetiyle ku
rulamazdı. Dil zenginliği, kültür ve medeniyetçe o 
çağların en ileri seviyesinde bulunan Arap ve İran 
dünyasına haysiyetle söz geçirebilmek için Türklerin 
de dil, kültür ve medeniyet seviyeleri onlar ölçüsün
de ve · hatta onlardan yüksek olmak gerekirdi. 

Bu kitabın İslamiyetten önce Türk edebiyatı 
bölümünde yeter derecede izah edilen sebeplerle o 
çağlarda Türk dili, yeni medeniyetin kültür ve sanat 
dilleriyle bir anda boy ölçüşecek yeterlikte değildi. 
İslam medeniyeti çağlarına kadar Türkçe, bir ilim ve 
tefekkür dili olmak fırsatını bulamamış ; bir dilin bu 
sahalarda at koşturmasını sağlayacak kültür ve te
fekkür terimlerıni kuramamıştı. Eski Yunan ve La
tin dilleri gibi, dilin ve edebiyatın her nev'inde zen
gin ve ebedi eserler bırakmış bir edebiyatı da ola
mamıştı. ( 14) 

1 2  Bu satırlar, bu kitabın 1 948 de basılan 
birinci baskısından aynen alınmıttır. (Bkz. Resimli 
Türk Edebiyatı Tarihi, 1 948, S. 65) .  

ı 3  Bkz. Gök - Türkler Devrinde Yazılı Edebi
yat, bilhassa Kavim Adları ve Kargaşalıklar bölümü, 
s. 68. 

14 Evvelce Gök - Türkle r  Devrinde Yazılı 
Türk Edebiyatı bölümünde, sebeplerini belirterek 
temas ettiğimiz bu nokta, lalam medeniyeti çağla· 
rındaki bazı lslam alimlerinin de dikkatini çek
mi,tir. 

Bunlar arasında (bir sebep aramaya ve araf
tırmaya lüzum görmemif olmakla beraber) XJ. 
asır Endülüs alimi l bni  Said'in Tabakaatü" l-Ümem 
adlı kitabında dikkate değer bir kayıt vardır. 

Bu kitabın, dünya milletlerini; ( bilgi ile uğ
raşan milletler) ve ( bilgi ile uğraşmayan milletler) 
diye sınıflandıran ikinci ve üçüncü bölümlerinde 
müellif, Türkleri bilgi ile uğra4mayan milletler 
arasında saymıftır. Ona göre Hindliler, Farslılar, 
lbraniler, Yunanlılar, Romalılar, Araplar bilgi ile 
uğraşan milletlerdendir. 

Çinliler ve Türkler İse bilgi ile uğrafmayan 
milletler arasındadır. Buna mukaa!:ıil Çinliler, el 
işlerinde, resim .anatında büyük ba,arı göstermi•· 
!erdir. Türkler ise binicilikte, terbiyecilikte, kılıç 
kullanmak ve ok atmakta dünyanın en tecrübeli 
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Kitabını .\1iladın X I .  asrında yazan, Türk ali
mı, Kaşgarlı Mahmud'un bu eserinden de açıkça an
laşılacağı gibi, o devrin Türkçesi matematik bir ölçü 
ile en çok dokuz-onbin kelimeli bir dildi. Halbuki 
Turkler'in İ slam dünyasında söz sahibi olmak için 
harekete geçtikleri aynı asırlarda, karşılarındaki İslam 
medeniyeti dilleri bu rakamdan def'alarca fazla ke
l imeye, terime ve bunlarla meydana gelmiş yüksek 
bir ilme, edebiyata sahipti. 

Diğer taraftan Türkler'in aynı medeniyet dün
yasına söz geçirebilmek için önce kendi dillerini 
çağdaş diller seviyrsine çıkarmağa çalışacak vakit 
!eri de yoktu. Esasen mrdeniyetler, hakim oldukları 
hatta kabül edildikleri ülkelere kelimeleriyle hatta 
dilleriyk birlikte girerler. Tarihin hiçbir devrinde 
değişmeyen bu kaanünu, İslam medeniyetini ve Müs
lümanlığı bütün dı·ğerkriyle sevmiş, kabul etmiş ve 
uğrunda ölreek kadar brnimsı>miş bir milletin bir 
anda değiştirmrsi kaabil drğildi .  · 

Kısaca, İ slam medeniyetindr rn üstün durumda 
o!mak ve bunu devam rttirmrk için İ slam medt'ni
yetini anlamak ve bilmek li'.zımdı. Bu da o mt'deni
yt'tin ilmini, sanatını mrydana getiren dillt'ri bizzat 
medt'niyetin kurucuları kadar ıyı bilmekle müm
kündü. 

Bu sebrplf'dir ki Türkler yrni medeniyt'te lıer
şeydt'n önce bu medeniyetin dillı'rini öğrt'nerek ve 
kullanarak girdiler. Kütüphaneler dolusu Arapça, 
Acemct' t'St'rleri kendi dillt'rinden okudular. Kt'n
dilerinin de yine kütüphaneler dolusu Arapça Acemce 
eser vücuda getirecek kadar, bu dilleri hazan asıl sa
hiplerinden bile iyi kullandıkları görüldü. 

Türk milletinin çok kısa bir zamanda İ slam dün-

ve bilgin İnsanlarıdır. Aynı eserde müellif, bilgi 
ile uğraşmayan milletlerden, kulağına herhangi bir 
fikir veya felsefe ulaşmadığını da bilhassa işaret 
etmiştir. 

( Bakınız: Nitfi1 Danışman, Tabakaatü'I - Ümem 
Kitabında Türklerin Yeri, Orhun .\ılecmua•ı , sayı 
1 2, Aralık 1 943 ) .  

Ancalc İbni Said'in bu tasnifinde gerek Çinliler 
gerek Türkler hakkında söylenen sözlerin kolayca 

red ve tenkid edilebilir bir mübalağa ve karanlık 
içinde bulunduğu söylenebilir. Tasnif'in tek do�ru 
tarafı, Türk kültür hayatının hususiyetleri kadar 
Çin ilminin ve felsefesinin de o devir dünyasında 
Hind, İran, lbrani, Yunan ve Roma kültürü ölçü
iünde bilinmediği ve bilhassa bu kültürler ölçü
sünde cihanşumiıl olmadığıdr. Eski Türkler'in ilme 
ve ilim adamlarına mukaddes insan gözüyle bak
tıklarını bu:ıdan evvelki bahislerde görmüştük. Bu 
hadise Türkler arasında ilmin de alimin de  varlığına 
ve ehemmiyetine delildir. Eski Çin ilmi ve Çin 
tefekkürü İse bugün hiçbir şekilde rt'ddedilemeye
cek büyük hakikattir. 

15 Tarih ve kader yön değiştirip de Türkler 
X VIll. asır başlarında bu sefer Batı medeniyetine 
yönelme mevkiinde kalınca bu problem daha iyi 
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yasına hakim olmasında ve bu hakimiyeti asırlarca 
devam ettirme tarihinde bµ hadise bir tılsım gibi 
sihirli vazife görmüştür. ( 1 5) 

Bununla ·beraber, elimizde belli başlı hiçbir eser 
bulunmadığı halde, Selçuklular devrinde klasik İran 
şiiri tarzında Türkçe manzumeler de söylendiğini 
düşündürecek sebepler vardır. 

Eserlerini Farsça ile yazarak İran edt'biyatına 
Şark'ın en klasik mesnevilt'rini kazandıran Türk şairi 
Genceli Nizim.i'nin, kuvvetl i  bir ihtimale göre Türk
çe şiirler söylemiş olması mümkündür. Onun Leyli 
vü Mecnun adlı eserinin manzum mukaddimesinde 
bu şairin Türk diliyle eser yazdığını veya yazabilece
ğini hatıra getiren beyitler bulunuyor. Burada şair, 
kendisine Farisi ile bir Leyli vü Mecnun yazma
sını teklif eden Şirvanşah'lardan Ahsitan M�nu
çehr' in "Bu rseri Türk dili ile değil, Farisi ile yaz
ması , .  husüsunda ısrar ettiğini bildiriyor. Hükümdar, 
huna sehrp olarak "Yüksek soydan olanlar için Türk
çe konuşmanın yakışık almadığını,, ileri sürmüş ; ken
disinin Farisi'yi bildiğini belirterek yazılacak eserin 
de Farisi olmasını istemiştir. ( 1 6) Bu sözler, o çağ
lardaki Türk şairlerinin ne münasebetsiz hükümdar 
kaprisleri yüzünden kendi dilleriyle eser verememek 
talihsizliğine düştükleri hıısiısıında kuvvetli bir <le
lil<lir. 

X I I .  asırda Türk diliyle söylenmiş bazı rubailer 
ve Türkçe - Farsça mülemma' manzumeler de bu 
çağlarda klasik bir Türk �iiri olduğunu, hiç olmaz
sa Türkçe'nin bu yollarda denendiğini göstert'cek 
mahiyettt'dir. 

Selçuklular devrinde �vfaveratinm·hir'de yeti�
mı� Hakim Suzeni adlı bir şairin , X I I I .  asır 

çözülmüştür: Batı medeniyetinin kültür ve tefek
kür dünyasına ulaşmayı sağlayacak ve Türkiye'yi 
Batı'ya karşı gerileme durumunda bırakmayacak 
yegane vasıta olan Batı dillerini ( atalarının Arapça 
ve Acemce'ye sahip oldukları ölçüde ve o .. hemmi
yette) Öğrenemeyen Türkiye Türkleri İçin, aradan iki 
asrı aşan bir zaman geçtiği halde, yen i medeni
yetin kültür ve tefekküründe söz sahibi olmak şöyle 
dursun o kültür ve tefekkürü kavrayabilmiş münev
v.,rleri ancak parmakla sayılacak kadar az ve tesadüf
le yetiştirebilmek talihsizliği belirdi. Bugün hala yeni 
medeniyette söz sahibi olabilmenin tek yolu onla
rın dillerini bütün zenginlikleriyle hilmek ve bu 
arada tarihten alınacak acı derslere dayanarak 
Türkçe'yi yeni bir felakete uğratmamak için Türk 
dilini; ancak uydurma ve ilim dışı hareketlerle 
değil; en ilmi ve ciddi bir şekilde Batı dilleri oevi
yesine çıkarmak olduğu bile Türk aydın zümreleri 
tarafından layıkıyle .idrak edilemedi. Türkçe'nin 
gidilecek yolun tam zıddına sapılarak eskisinden 

daha kifayetsiz ve fakir bir duruma düşürülmesi ve 
milli lisanın bu sefer Batı dillerine ait kelimelerin 
istilasına maruz bırakılması bu idraksizliğin n .. ti
cesidir. 

'" Resülzade M ehmed Emin, Genceli Nizami, 
Azerbaycan Yurdbilgiıi M. lst. 1 934, Sayı: 31 - 32.  
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İran tezkirecisi Avfi'nin ( 17) Lübabü'l-Elbab adlı 
eserine aldığı bir kasidesi konuk gibi Türkçe 
kelimelerle, yem.ek, gerek, çiçek gibi Türkçe ka
fiyelerle ( 18) mülemma'dır. Gorlular devri dev
let adamlarından, alim ve şair, Fahreddin Mü-

Selçuk Medeniyeti Eserlerinden : Siva• : da Çifte 
Minare (Xl l l . Am) 
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birekşah'ın, ( 1 9),  Tirih-i Fahreddin Mübi
rekşah adlı eserine aldığı Türkçe bir rubai ile bu 
eserde "Türkler'in mevzun ve manidar kaside ve 
rubaileri olduğu,, şeklinde verdiği bilgiler de XII.  
asırda Gorlular sahasında Türkçe ile klasik şiirler söy
lendiğinin bir delilidir. Her halde İslamiyetin Türk 

Selçuklu Tarih ve Medeniyeti 
En•titüsü Amblemi:  Selçuk 
Abidelerinde çok sık raslanan 

Çifte Kartal 

dili üzerindeki tesirleri milli lisandan ayrılmak ist�
meyen halk kütlelerine, aydınlar ölçüsünde nüfüz 
edemediği için, Türkçe halk arasında yine biricik se
vilen dil olarak yaşamıştır. 

Türk halkı, her türlü yabancı tesirlere karşı ko
ruduğu ve yaşattığı Türkçe ile bir taraftan islimi bir 
halk edebiyatı meydana getirirken bir taraftan da li
sanını aydınlarına kabfıl ettirmek, hiç olmazsa unut
turmamak yolunda yüksek vazife görmüştü!". 

Arap, Acem dillerinin kelime zenginliği ve kül
türel üstünlüğü kaı,-şısında Türkçe'nin mağlup oıma
yışı ve yeniden devlet dili, edebiyat dili oımaya doğru 
hazırlanışında halk baskısının rolü birinci derecede
dir. Bunun yanında Selçuk İmparatorluğu'nun islanı 
ülkelerindeki sür'atli ve kuvvetli gclişml'si de Türk
çe'nin başka milletlt>r arasında ilgi görml'sine vesile 
olmuştur. Türk dili İslam dünyasında eht>mmiyet ka
zanmağa başlamış, bu arada, Araplar ve İranlılar 
arasında Türkçe öğrenrrıl'k ihtiyacı duyulmuştur. 
Bu husus, o devirlerden kalan Arapça - TUrkçe, Fars
ça-Türkçe lügat kıtaplarından ve daha birtakım 
dil ve edebiyat vesikalarından anlaşılmaktarlır. 

Ayrıca, anadillerinin yerine yabancı dillerin 
hakim oluşunu tepki ile karşılayan bir kısım Türk 
aydınları da daha ilk asırlardan başlayarak kendi 
dillerini yaymak ve yaşatmak yolunda bilgi ile ve ül
kü ile çalışmışlardır. (20) 

1 1 Avfi ve Lübabü'l-Elbab ıçın Bkz. M. Fuad 
Köprülü, Avfi madd. T. 1. An., il. S. 2 1  - 23. 

1 s  Bkz. M. Fuad Köprülü, Türk Dil i  ve Ede
biyatı Hakkında Araştırmalar, lst. 1 93 4 ,  S. 1 2 0. 

19 Kendi bahsine bakınız. 
20 Bkz. Müslüman Türkler Arasında ilk  Mil

liyetçilik Hareketleri ve Türk Dili için Çalışmalar. 
( Herdeki bahislerde. )  
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Fakat bütün bunlar, Genceli Nidıni gibi, 

Mevlanıi Celaleddin Rumi gibi büyük Şark şair
lerinin, eserlerini Acem dili'yle yazarak İran edebi
yatına mal edilmelerine mani olamamıştır. Kaldı ki 
bu çok büyük isimler yanında eserlerini Arabi ve 
Farısi ile veren daha bir hayli alim ve sanatkar vardır. 
El-Keşşif adlı, Arapça Kur'an tefsiriyle Arap dili
ne ve Arap ilmine bir şihMer kazandıran Türk ali"mi 
Zemahşeri (2 1)  de bunlardan biridir. 

,,. 
Selçuklular'ın bütün İslam dünyasına hakim 

bir iktidar kurmak ve İslam medeniyetinin üstün 
devleti olmak yolunda sarfettikleri gayretin müsbet 
neticeli eserlerinden biri de kurdukları mekteplerdir. 
Çok sayıda parasız yatılı talebe alan ve çok ciddi 
bir tahsil veren bu mektep (medrese) ler, İslam ilmi
nin Üniversiteleri olarak büyük vazife görmüş, ger
çek bir aydınlar zümresi ve büyük ilim adamları ye
tiştirmiştir. 

Selçuk veziri Nizam.ü'l-Mülk'ün Nişibur, Belh, 
Musul, 'Herat ve bilhassa Bağdad şehirlerinde kur
duğu Nizamiyye adlı medreseler, bütün bu asır-

Selçuk Medeniyeti Eserlerinden : Konya0da Karatay 
Medresesi Kapısı, (Xlll. Asır. ) 

21 Zemahşeri için aynı bahse bakınız. 
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!ardaki Doğu ilmini'l, dolayısıyle dünya kültürünün 
merkezleri olmuştur. (22) 

Bu medreseler yalnız kültür hayatını geliştirmek, 
kültürlü sanatkarlar yetiştirmek ve şehirlerde aka
demik çevreler meydana getirmek gibi vazifelerle 
kalmıyor, Selçuk Türkleri'nin sünni imanını ilim 
yoluyla yaymak ve aydın din alimleri yetiştirmek 
gibi, kütlelerin iman ihtiyacını ve vicdan terbiyesini 
ele alıp yükseltecek vazifeler görüyordu. Bu arada 
mimari sanatının gelişmesine de hizmet ediyor, Sel
çuk medreseleri kuruldukları şehirleri her bakımdan 
süsleyen birer mimari şaheseri halinde yükseliyordu. (23) 

Gorlular ve 
(1 148-12 15) 

Harzemşahlar 
(1098-1231) 

* 

Selçuklular'dan başka Gor
lular'ın ve sonuncu Har
zemşahlar'ın devlet kur
dukları ülkelerde de Türk
İslam kültürüne hizmet e
dildiği görülür. 

Gorlular, yukarı Hindistan ve Afganistan'da 
Gazneliler'in yerine devlet kurmuş bir hanedandır. 
Başlangıçta bir iran ailesine mensubiyetle iftihar et
tikleri bilinen (24) bu hükümdar ailesinin yerini, 
1 206 tarihlerinde Türk Kölemeni Kutbedclin Ay 
Bek almıştır. Ay Bek'den önce de bu sahalarda yal
nız İslam kültürü için değil, Türk - İslam kültürü 
için ce çalışmalar olduğunu düşündürecek hareket
ler vardır. Fakat Gorlular bölgesinde bilhassa Türk 
Kölemenleri devrinde Türk dili ve tarihi vadisinde 
bilgili ve ülkülü çalışmalar görülür. Gorlular sara
yında daha Ay Bek'den önce yüksek mevki elde et
miş Türk alim ve şairi Fahreddin Mübarekşah'ın, bu 
tarihlerde Türkleri ve Türk dilini öven mühim bir eser 
yazması bu çeşit çalışmalardandır. (25) Türk Gorlu
lar devleti'nin ilk hükümdarı Kutbedclin Ay Bek'in 
böyle övgülere değer bir ordu kumandanı ve aydın 
bir hükümdar olduğu; bu arada yalnız ilim ve ede
biyat adamlarına değil, diğer medeni, mimari hare
ketlere de büyük değer verdiği bilinmektedir. 

Ay Bek'in, 1 193'de ve henüz hükümdar olmadan 
önce Yeni Delhi'de yaptırmağa başladığı bir cami 
ve onun Kutub Menıir adlı muhteşem minaresi, 
bu hükümdarın imar zevkini ve kudretini gösteren 
büyük eserdir. 69,5 metre yükseklikteki bu abide mi
nare, gerek büyük oluklu çizgileri, geniş şerefeleri, 
gerek dış süslemeleri ; oyma ve kabartmaları ve mi
narenin geniş gövdesini çepçevre saran, şerit halin
deki oymalı kitabeleriyle bir Türk-İslam sanatı şahe
seridir. İnşasına Kutbeddin Ay Bek tarafından baş-

22 Bkz. lsliim ilimlerinin Mektebi : Mescid 
ve Medrese, S. 103 - 106. 

23 Bkz. Aynı bahis, S. 104 - 105. 
24 M. Loncworth Dames, Guriler, T. 1. An., 

4, s. 826. 
25 Fahreddin Mübarekşah ve eseri için, kendi 

bahsine bakınız. 
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lanan bu minare, hükümdar Şenıııeddin İltutnıuş 
tarafından tamamlanmıştır. 

* 

Harzem'de Selçuk İmparatorluğu'na bağlı, yan 
müstakil bir devlet olarak K utbeddin Mehnıed 
ve oğlu Atııız tarafından kurulan sonuncu Harzem
şahlar devleti, esasen lslam kültürünün hayli ilerle
miş bulunduğu bir sahada kurulmuştu. Selçuk bütün
lüğünün dağılması üzerine tam istiklal kazanan bu 
devlet, kısa zamanda büyük terakki göstermiş ve geniş 
bir imparatorluk manzarası alınıştı. Ancak bu sür'atli 
gelişme Moğol istilası yüzünden yarıda kaldı : Sul
tan Alieddin Mehnıed'in Cengiz Han kumanda
sındaki Moğol kuvvetlerini küçümsemek suretiyle 
gösterdiği siyasi ve askeri gaflet, ülkesinin Moğol is
tilasına uğramasıyle neticelendi ve Harzemşahlar 
devleti adeta bir hamlede yıkıldı. Son hükümdar Ce
Weddin Harzenışih'ın büyük ve kahraman şah
sıyeti ise yıkılan devleti Moğollar'ın elinden kurtar
maya kafi gelmedi. 

Gorlular Devri Türk Hükümdarı Kutbeddin Ay Bek 
tarafından Yeni Delhi' de intasına başlanan ve Şem
aeddin htutmut tarafından tamamlatılan Kutub Menar 
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Harzemşahlar, ülkelerini, eski İranlı çehresinden 
uzaklaştırarak Türkleştirmek yolunda çalışmış ve bun
da zamanları ve imkanları öl5üsünde muvaffak ol
muşlardır. Harzem'e bilhassa Kanklı ve Kıpçak Türk
leri'nden, taze Türk ve Türkmen aşiretleri getirtmek; 
halk dili, ordu ve saray dili olarak Türkçe'yi kullan
mak gibi gayretleri, talihsiz devletleri için iyi hatı
ralardır. Edebiyat dili hatta devlet dili olarak Fari
si'yi, ilim dili olarak da Arabi'yi kullanmak mecbu
riyetlerine rağmen, Harzemşahlar Türkçe'yi ihmal 
etmemişlerdir. Ülkelerinde Türk çoğunluğunu sağ
layarak burada Türkçe'yi halkın dili haline koyma
ları ileride aynı ülkede gelişecek bir Türk dili edebi
yatı için bilhassa faydalı olmuştur. Harzemşahlar'ın 
Türkçe'ye kıymet ve ehemmiyet verdiklerinin bir 
başka delili de bölgelerinde hükümdarlar adına ya
zılmış Türkçe sözlükler bulunmasıdır. Bunlardan bir 
tanesi Mehmed ibni Kays tarafından, Celaleddin 
Harzemşah adına yazılmış Tibyanü Lugaati't-Türki 
ala Lisanü'l-Kangli adlı eserdir. Henüz hiçbir 
nüshası elde edilememiş bu eserin mevcudiyeti XIV. 

asır lugat bilginlerinden İbni Mühenna'nın kendi 
kitabına ilave ettiği bir kayıttan öğrenilmiştir. 

Ayrıca Ortaasya'da Türk tasavvuf şiirinin kuru
cusu Hoca Ahmed Yesevi ile talebesinin söyledik
leri Türkçe tasavvuf şiirlerinin Harzem saha�ında çok 
revaç bulmuş ve yayılmış olması da aynı bölgelerde 
Türkçe'nin halk dili, halk edebiyatı lisanı olarak yay
gın durumunu gösterir. 

Moğollar 
(Asır : XIII-XIV) 

* 

Selçuklular'ın, Harzemşah
lar'ın, Gorlular'ın devlet 
kurdukları ülkeleri M. 
XIII .  asırda Moğollar istila 

etmiştir. Moğollar, Moğoli.stan'dan başka Çin'de ve 
Japon Denizi'nden Adriyatik kıyılarına kadar uza
nan Asya ve Avrupa topraklarında tarihin en geniş 
mesahalı imparatorluğunu kurmuşlardır. Harzem, 
Horasan, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırım, 
İran, İrak, Anadolu gibi ülkeleri ya hudutları arası
na yahut hakimiyetleri altına alarak buralarda ken
dilerinden önce kurulmuş ve yaşamış Türk-İslam 
devletlerini y•kmış, parçalamışlardır. 

Moğollar, bu geniş toprakları elde edebilmek için 
başlangıçta çok şiddetli davranmışlar, yakıcı ve yı
kıcı bir kuvvet manzarası göstermişlerdir. Fakat aynı 
Moğollar'ın, hakim oldukları sahalarda, istilanın 
kanı ve ateşi söndükten sonra yeniden şehirler kur
dukları, harabeleri onardıkları ve yeni medeni mües
seseler· vücuda getirdikleri görülmüştür. 

Gerek istilanın müthiş hükümdarı Cengiz Han 
gerek onun oğulları ve torunları tarafından idare edi
len bu geniş ülkelerde önce yakıcı ve yıkıcı vasıflar
daki Moğol iktidarı, sonraları göze çarpar derecede 
medeni vasıflar almıştır. Bunun ·mühim sebeplerin
den biri Moğollar'ın bilhassa Türk topraklarında 
ve Türk medeniyeti mirasları ortasında Türkleşerek 
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kurdukları ,;ıedeniyeti bir Ti.irk-Moğol medeniyeti 
haline koymafandır. 

Moğol istilasının yıktığı en mühim Türk devleti 
Harzemşahlar İmparatorluğu'dur. Dış manzarasıyle 
çok hr.-ybetli görünen bu devletin pek çabuk yıkılışı 
ve istila edilen yerlerde gösterilen şiddet siyaseti, bu
ralarda yaşayan Türk halkının katlanmak istemediği 
hadiseler çıkarınca, daha ilk anlardan başlayarak 
Moğol akınları yüzünden İran, Azerbaycan ve Ana
dolu topraklarına bir Türk muhacereti olmuştur. Böy
lelikle daha Selçuklular zamanında bir ordu millet 
halinde Anadolu'ya gelip yerleşen Oğuz Türkleri'n
den sonra, birçok Türk ve Türkmen boyları daha, 
Azerbaycan ve Anadolu'ya göç ederek bu ülkelerde 
Müslüman-Türk nüfüsunu çoğaltmışlardır. 

Moğol istilasının bilhassa Türklere karşı çok ay
kırı, barbarca hareketleri bir taraftan Türklük için 
tarihi bir darbe tesiri yapmış diğer taraftan Anado
lu'da Türk unsurunu çoğaltarak Oğuz Türkleri'niıı 
yeni yurdu, ebed.i vatan haline koymaları üzerinde 
tesirli olmuştur; Anadolu'da Türk unsurunun ço
ğalması Türklüğün buralarda vatan tutup yerleşmt>Si 
gibi hayırlı netice vermiştir. Aynı sebepler, Anadolu'
da Türk dili ile edebiyat yapılmasını sağlamış, yeni 
vatan, kısa zamanda milli kültürün ve milli mimari
nin yerleşip geliştiği bir ülke olmuştur. İstilanın do
ğurduğu Türk muhaceretleri, yalnız Anadolu'da 
değil, daha başka Türk vatanlarında da türlü tarihi 
sebeplerle biribirinden ayrı düşmüş Türk kavimleri
nin yeniden buluşup kaynaşmalan gibi neticeler dı· 
vermiştir. 

Cengiz Han, imparatorluktaki kendi yerini oğul
larının en akıllısı bildiği, üçüncü oğlu Ügedey'e bı
rakmış ve az zamanda Cengiz oğulları arasında tak
sim edilen Moğol İmparatorluğu, sonraları dört ayrı 
devlet halinde kurulup gelişmiştir. Cengiz'in dört 
oğlu, yaşları sırasıyle, Çuçi, Çağatay, Ügedey (Öge
dey) ve Tuluy adlarındaydı. Bunların da çocukları 
elinde devlet, Çin Moğolları, Türkistan Moiol
ları, K1pçak Moiollan, lran Moğolları gibi dört 
bölümde, dört imparatorluk halinde yaşatıldı. 

Cengiz'in büyük oğlu Çuçi, daha babası hayat
ta iken ölmüştü. Bu sebeple geri kalan oğulların en 
büyüğü Çağatay'dı. Cengiz, büyük imparatorlu
ğunu daha ölmeden önce oğulları arasında taksim 
ettiği için Çağatay'a babası tarafından verilen bölge, 
Türkistan'da İli vadisi ve İli eyaleti merkez olmak 
üzere, Uygur ili'nden Buhara ve Semerkand'e uza
nan geniş toprakdı. 

Buralarda Çağatay oğulları tarafından kurulan 
devlet, Çağatay Devleti adını aldı. Cengiz Oğulları 
içinde ismi, bir devlet adı olarak yaşayan tek evlat 
da Çağatay oldu. Onun adını taşıyan devletin top
raklarında, Harzem'de hatta Altın Ordu ve İran 
Moğolları ülkelerinde gelişen bir Türk lehçesine de 
Çağatay Lehçesi denildi. Aslında Ortaasya Türk
çesi'nin kısmen Moğolca ile birleşerek gelişmesinden 
doğan bu lehçe ile meydana getirilen Ortaasya ede
biyatına da Çağatay Edebiyatı diyenler oldu. (26) 

TÜRK EDERİY A Ti TARİHİ 

Moğol devletleri içinde, ülkelerinde Türk dili, 
Türk tarihi, umumiyetle Türk kültürü bakımından 
mühim eserler verilmiş bir bölge de Cengiz torun
larından Hülilgu tarafından kurulan İlhanlılar 
isimli, İran Moğolları devletidir. İlhanlılar, Mave
raünnehir'le birlikte İran, Kafkas ve İrak ülkelerine 
hakim olmuşlar, ayrıca Ermenistan ve Anadolu Sel
çukluları ülkelerini de siyasi ve askeri hakimiyetleri 
altına almışlardır. 

Kutub Menar'ın yakından görünütü 

Çin'den Viyana hudutlarına kadar uzanan sa
haya hakim Moğol devletleri zamanında Çin ve Hin
distan 'la Avrupa arasındaki ticaret yolları yeniden 
açılmış, bu yollar üzerinde yeniden ticaret ve mede
niyet merkezleri kurulmuştur. Moğollar, vatanları
na hakim oldukları milletlerin vicdan hürriyetlerine 
saygı göstererek hemen hemen laique bir devlet sis
temi yönetmişlerdir. 

İlk zamanlarda ilim ve edebiyat hayatıyle meş
gul olamamışlar, fakat sonraları hakim oldukları top
raklara eski Türk devletlerinden ve diğer eski mede
niyetlerden bir miras gibi yerleşmiş ilim ve sanat ha
yatını koruma ve yükseltme geleneğine onlar da uy
muşlardır. Moğollar devrinde bilhassa tabii bilgiler 
ve matematik sahalarında ciddi çalışmalar görülmüş-

26 Biz, herhangi bir Türk dilini ve onun ede· 
biyabnı bir Moğol hükümdarının adıyle i•imlendir
meği tarihin hatalarından saymaktayız. Bu aebeple 
XIV. asırdan baflayarak Ortaasya Türk edebiyabnı 
devam ettiren dile bu kitapta yine Ortaasya Türkçesi 
denilecektir. 
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tür. Daha sonraları İslam dinini de kabul eden bir 
kısım Moğol hükümdarları, İslami ilimlerin gelişmesi 
için de çalışmışlardır. Moğollar devrinde tarih ilmi 
de ehemmiyet kazanmış, bu sahada bazı büyük alim
ler yetişmiştir. Eserlerini Moğol dili'yle, Farisi veya 
Arabi ile yazan Mo�l Tarihçileri arasında Tiri
h-i Cihan - güşiy adlı eserin yazarı Cüveyni'yi ve 
Cimi 'ü't-Tevirih adlı büyük eseri tertip eden üstad 
tarihçi Reşidüddin'i bilhassa hatırlamak gerekir. (27) 

Bu tarih bilginlerinin, devrin daha bir kısım ta
rihçileriyle birlikte, Türk kültürü tarihine de hizmet
leri vardır. (28) 

Moğollar'ın Türk ülkelerine yayılarak bilhassa 
Türkistan ve Altın Ordu bölgelerinde kısa zamanda 
Türkleşmeleri, yahut üstün Türk kültür ve medeni
yetinin tl:siri altında, Türk harsini, Türk adet ve 
an'anelerini hatta Türk dilini benimsemeleri bu ül
kelerde Türk dili edebiyatının da inkişafı için hayırlı 
olmuştur. Türkçe, kısa zamanda Moğolca'yı mağlup 

27 Tarih vak'alannı edebi bir üslupla yazmak 
mahiyetindeki tarih edebiyatı, lran Moğolları ( İl
hanlılar) devrinde büyük geliıme göstermiştir. Bu 
devirde yetiten birçok, kıymetli tarih bilginleri 
arasında Alaeddin •Ata Melik Cüveyni'nin seçkin 
mevkii vardır. Horasan'da Cüveyn şehri çevresinde 
yetitmiş, eski ve asil bir aileye mensup olan Cü
veyni ( 1226 - 1282) ,  Hülagu devrinin tanınmrş dev
let adamları arasındaydı. Uzun müddet hemen 
hemen müstakil bir emir olarak lrak-ı Arab'ı idare 
etmiş, burada adaleti, İmar faaliyeti ve kurduğu 
hayır müesseseleriyle haklı bir takdir ve şöhret 
kazanmıştı. 

Daha başka eserleri de olmakla beraber onun 
tarih edebiyatı sahasındaki büyük ve ölümsüz eseri 
Cihan - güşay adlı üç ciltlik tarihidir. Bu tarihin 
birinci cildinde Moğollar'dan, Cengiz Han'dan, Cen
giz yasası'ndan, Cengiz'in Uygur illerini zaptedişin
den, burada yaşayan Uygurlar'ın destani tarihin
den (Uygur efsanelerinden) bahisler vardır. ikinci 
ciltte Harzemşahlar tarihi, Harzemşahlar'la Karahı
taylar arasındaki savaşlar anlatılmıştır. 

Üçüncü ciltte Hülagu'nun İran'a gelişi, lsmaili
lerle yapılan savaşlar, lsmaili kalelerinin yıkılıtı 
ve lama ili mezhebi hakkında ltilıriler vardır. Yazılı 
Türk edebiyatının ilk eseri Orhun Kitabeleri hak
kında bilgi veren ilk tarih kaynağı da yine Tarih-i 
Cihan - Güşay'dır. 

Kısmen tarih kaynaklarından derlenmit bilgi
lerle, kısmen, işitilmiş ve görülmüt hadiseleri hikaye 
suretiyle yazılan bu Farisi eserin temiz ve edebi 
bir üslubu vardır. Herhalde Türk - Moğol tarihi'
nin birçok mühim safhalarını yakından anlatan 
Cüveyni Tarihi, Türk tarih arattırmaları için kıy
metli bir kaynak durumundadır. 

Fakat ilhanlılar devrinin daha büyük bir ta
rihçisi tabib Reşidüddin ( 1248 · 13 18) dir. Reti· 
düddin, İlhanlı hükümdarlarından Gaazan Han, Ol
caytu Han devirlerinde bu devletin veziri idi. Yalnız 
alim bir hekim ve büyük bir tarih ve ilahiyat alimi 
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etmiş, Türk halkı ve Türk harsi de Moğolları temsil 
etmekte güçlük çekmemiştir. Bu arada pek tabii ola
rak XIll .  asırdan bu yana ve bilhassa Ortaasya 
Türkçesi'ne Moğolca kelimeler karışmış ; Türkçe, 
bazı Moğolca eklerle birleşmiş, bazı Türkler'in 
de çocuklarına Moğol isimleri koydukları görül
müştür. 

Moğollar ilk zamanlarda resmi lisan olarak Mo
ğolca'yı kullanmışlar, fakat sonraları Uygur-Kaşgar 
Türkçesi Moğolca'nın yerini almıştır. Bu hadiseler 
Moğollar devrinde Türk diline ait bazı sözlüklerle 
gramer kitaplarının yazılmasına vesile olmuştur. 

Moğollar'ın yazıları da daha Cengiz Han dev
rinden başlayarak, en çok, Uygur yazısıdır. O kadar 
ki Moğollar'ın bu yazıyı öğrenip devlet ve kültür 
işlerinde bu yazıyı kullanmaları, Uygur yazısının Türk
ler arasında Arap alfabesinin kabulünden sonra da 
uzun müddet yaşamasına mühim sebep teşkil et
miştir. 

değil aynı zamanda akıllı ve tecrübeli bir devlet 
adamıydı. Yine Gaazan Han zamanından batlayarak 
devletin medeni ve kültürel ilerleyişine hizmet et· 
mit; imar faaliyeti göstermiş; hayır kurumları, ilim 
müesseseleri kurmuş; bunları yafatacak imkanlar 
hazırlamıştı. Reşidüddin, esasen ilhanlı sarayında 
lmadü·d-devle unvanı kazanmıf, aydın ve mevki sa• 
hibi bir babanın çocuğuydu. Evvelce Musevi olan bu 
ailenin ilk müslüman büyüğü de kuvvetli bir ihti
male göre Reşidüddin'di. 

Daha birçok ilmi, fikri, siyasi, idari eserleri 
yanında Reşidüddin'in Türk kültürünü ve Türk 
tarihini ilgilendiren en mühim eseri Cami"ü.t-Tevarih 
adlı, büyük dünya tarihidir. Yazılmasına Gaazan 
Han zamanında başlanan bu tarih, Olcaytu zama
nında bütünlenmit ve bu hükümdara sunulmu,tur. 
Bu büyük eserin ilk cildinde Türk - Moğol tarihi, 
ikincisinde Çin, Hind, fbrani ve Batı Avrupa ka
vimlerinin tarihi vardır. Kitabın bu cildine Oğuz 
Kağan Destanı da konulmuştur. Büyük tarihçi bu 
kitabı telif ederken başka diller bilen batka alim
lerden de istifade etmit hatta kitabını birkaç nüsha 
halinde yazdırarak böyle alimlere göndermiş, fikir
lerini ve bilgilerini almıştır. 

Retidüddin'in, kitabında iktisadi problemlere 
genit yer ayrılması onun tarih görüşünün diğer 
kuvvetli tarafıdır. 

Cami'ü•t - Tevarih, önce Moiol dili'yle yazıl
mıt sonra Farsça ve Arapça nüshaları da meydana 
konulmuftur. 

2s Moiol tarihçilerinden Cüveyni hakkında 
biyografik ve . bibliyografik bilgiler için, M. Fuad 
Köprülü'nün, Türkçe İslam Anaiklopedisi'ndeki Cü
veyni maddesine bakılmalıdır. Reşidüddin hakkında 
aynı kıymetli bilgiler, aynı ansiklopedide Zeki Ve
lidi Togan tarafından verilmittir. Cüz. 98, S. 705. 

Bir tarihçilik çığırı denebilecek, Moğollar devri 
tarihçiliğinin diğer simaları hakkında umumi bil
giler İçin bakınız: M. Fuad Köprülü, Türk Ede
biyatı Tarihi, lst. ı 928, S. 266 - ·270. 
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Y ü k s e k  Z ü m r e  
İ l k Y a z a r l a r ı v e  

E d e b i y a t ı n ı n 
İ l k  E s e r l e r i 

Müslüman olmaya daha VIII .  asırda başlayan 
Türkler, bu dini, büyük kütleler halinde kabul ettik
ten sonradır ki İslam dünyasının en üstün ve 
sozu geçer milleti derecesine yükselmişlerdi. Bu 
tarihlerden başlayarak Müslümanlığı daha yeni ül
kelere yayma vazifesi, adeta Türk ordularına bırakıl
mıştı. İslamiyeti hedef tutan her türlü askeri saldı
rışlar da karşılarında Türk ordularını bularak geri
lemiş, dağılmış veya küçülmüşlerdi. 

Ancak Müslüman Türkler, yeni medeniyete yal
nız ordu millet sıfatıyle katılmış değillerdi. Türkler; 
bu medeniyetin her türlü medeni ve kültürel kalkın
malarında seçkin unsur olmuşlar ; medeni ve kültürel 
yükselişlerde üstün vazife görmüşlerdi. 

Bu arada mühim bir kısım Türk aydınları Arap 
ve Fars dillerini çok iyi öğrenmişler, bu dillerle ya
zılı bütün ilim ve sanat eserlerini tanımışlardı. Kendi
leri de aynı dillerle yeni ve yüksek kaliteli ilim ve 
sanat eserleri meydana getirmişlerdi. 

Fakat yabancı dillerle yapılan bir ilmin hele böy
le bir edebiyatın bilhassa Türk halk ekseriyetiyle zen
gin Türkistan topraklarında yerleşip yaşaması müm
kün değildi. 

İdeolojisini, yeni medeni kelimelerini, ilimleri
ni ; ilim dili, iman dili hatta sanat dili terimlerini ; 
vezinlerini, şekillerini, edebi nevilerini müşterek İs
lam kültüründen ve İslam edebiyatından almakla 
beraber, Türk illerinde ergeç daha çok Türk'ün olan, 
yeni bir edebiyat başlayacaktı. 

Milli lisanlarına büyük bağlılıkları sayısız tecrü
belerle meydana çıkmış Türk halkı, yeni medeniyet 
çevrf'Sindeki duygu ve düşüncelerini ve yeni hayatı
nı nasıl Türk dili ile söylemeğe devam edecekse Türk 
aydınları da bir taraftan Arapça, Farsça kitaplar oku
mak ve yazınakla beraber, ergeç, Türkçe eserler de 
vereceklerdi. 

Bu böyle olmakla beraber, bugün elimizde bulu
nan ilk Müslüman Türk edebiyatı eserleri ancak XI. 

asırda yazılmış olanlardır. Arada kalan asırlar içinde 
Türkler'in yeni medeniyet çerçevesinde ede0i eser
ler vermediklerini, veremediklerini düşünmek doğru 
olamaz. Çünkü elimize geçen ilk eserler, onların her 
bakımdan ilk eserler olduklarını zannettirecek gi
bi iptidai değildir. 

Bir Kutadgu Bilig'i, bir Atabetü'l-Hakaayık'ı  
meydana koyabilmek için Türk. dili edebiyatının 
esaslı bir hazırlık devresi geçirmiş olması zaruridir. (29} 

29 Her iki eser için, kendi bahislerine bakıııız. 

* 

Bugün ilk eserler diye bilinen bu iki kitabın 
ancak çok yakın zamanlarda bulunmuş olması bile 
bu hakikatin kuvvetli delilidir. Her halde şimdilik boş 
gibi görünen ilk İslamiyet asırlarında birtakım Türk
çe eserler yazılmış olmalıdır. Ancak bu eserler ya za
manımıza kadar yaşayacak değerde olmadıkları için, 
yahut yazıldıkları sahalarda vukuua gelen yakıcı ve 
yok edici tarihi hadiseler yüzünden kayıp ve ziyan 
olmuşlardır. Son araştırmalar, bu tarihlerde mesela 
Arap şiirine ait bazı parçaların Türkler tarafından 
hem de Türk vezin ve _şekilleriyle Türkçe'ye çevrildi
ğini düşündüren bazı deliller bulmuş gibidir. Belki 
de bu çeşit "tercüme,, !erle başlayan İslami Türk 
edebiyatı, giderek Arabi'den, Farisi'den alınmış ke
limeler, vezinler ve şekillerle birleşerek, bizim ilk ör
neklerini Karahanblar ve Selçuklular devrinde 
gördüğümüz yüksek zümre edebiyatıni meydana ge
tirmiştir : 

* 

Yusuf Has Hacib 
( 10 17  ?-1077 ?) 

· İslami Türk edebiyatı
nın (eseri elimize ge
çebilen) ilk yazarı, Yu
suf Has Hacib'dir. 

Yusuf Has Hacib, 
ve Kutadgu-Bilig 

(1069-1070) M. XI. asır başlarında 
(bir hesaplamaya göre 1017 yılında) (30) Türkis
tan'da BalasaPıı şehrinde doğmuştur. Eserini ta
mamladığı 1069-1070 tarihinde elli yaşında hatta 
bu yaşı aşmış durumda olduğunu kendisi söyle
diği için, bu tarih, doğruya yakın sayılabilir : "Elli 
yaşım elini bana değdirdi. Şimdi de altmış bana 
"Gel ! diyor.,, (31)  gibi sözlerinden elli ile altmış 
arasında bulunduğu anlaşılan Yılsuf'un, kendisini 
çağıran yaşa varıp varamadığı meçhu�müzdür. Eğer 
varmışsa ve eserini yazdığı tarihte 52-54 yaşlarında 
ise onun ölüm tarhinin de 1077 yakınlarında olduğu 
söylenebilir. 

Yusuf'un d�uğu_ Balasagun şehri, adı destan
lara işlenmiş bir Türk beldesi idi. (32) Aynı şehir, 
Karahanlılar devri'nin de sayıli medeniyet merkez
lerindendi. Ancak Yusuf'un gençliğini nerede geçirdi
ği, hangi ilde, hangi medresede, kimlerden ders gördü
ğü bilinmiyor. Bize bıraktığı esere ilave edilmiş bazı 

30 R. Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig maddesi, 
T. 1. An. Cüz 67, S. 1 038. 

3ı Kutadgu Bilig, beyit: 365 • 366. 
32 Bakınız: Şu Destanı, S. 15. 
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önsöz'ler onun Balasagun'da doğduğunu, dindarlı
ğıyle tanındığını, asil bir aileden gelip asillere mah
sus bir dil kullandığını bildiriyorlar. (33) 

Yine bize bıraktığı esere bakarak, İslami Türk 
edebiyatının bu ilk yazarı için, iyi tahsil görmüş, 
bilgiye kıymet veren, iyi düşünen, iyi yazan, aydın 
bir ilim, fikir ve sanat adamıydı, demek mümkün
dür. 

Onun, büyük İslam filozofu' İbni Sina' (980-
1037) nın talebesi olduğu hakkındaki görüşler, ese
rinde güdülen felsefi sistem'le içtimai fikirlerin İbni 
Sina'nın fikirleriyle olan benzerliğindendir. Fikri ter
biyesinde, sosyal görüş ve düşünüşlerinde kuvvetli 
İslam tesiri görülen Yılsuf'un müşterek İslam kültü
rü karşısında milli kalmağa muvaffak olmuş taraf
ları mühimdir. 

Kutadgu Billg yazarının, eserine eski Türk ede
bi zevkine ait çizgiler işlemesi, bilhassa dil bakımın
dan milliyetçi davranışları, dikkati çekecek mahiyet
tedir. 

1069-1070 yıllarında ise YıJ.suf, Doğu Karahan
lılar Devleti'nin hukumet merkezi olan Kişgar'da 
bulunuyordu. Balasagun'da yazmağa başladığı e5e
rini, üzerinde 18 ay çalışarak, Kaşgar'da tamamla
mış ve 1070 yılında Karahanlı hükümdarlarından 
Tabgaç Buğra Karahan'a sunmuştu. Aydın hüküm
dar, bu eseri takdirle karşılamış ve mükafat olarak, 
yazarına Karahanlılar Sarayı'nın Has Hicib'lik 
rütbesini vermişti. Kutadgu Billg'e göre, Karahan
lılar sarayında vezirlik'den, ordu kumandanlığı'ndan 
sonra en mühim mevki, bu Ulu Hiciblik rütbesiydi. 
Teşrifat nazırlığı, mabeyincilik manasındaki Has 
Hacib'lik için bizzat Yı1suf'un kitabında "Hizmet
lerin en incesidir.,, deniliyordu ; "Hacib olmak ve 
öne geçip insanlara yol göstermek,, için dikkate de
ğer şartlar koşuluyordu. Hacib olmak için, yüz, kıya
fet, boy, bos, anlayış, akıl, bilgi, tavır ve davranış 
bakımından seçkin insan olmak lazımdı. Hacibler ve 
Beğ'ler dahil, büyük, küçük, bütün maruzatta bu
lunmak isteyenleri Ulu Hacib kabul ediyor; fakir, 
dul, öksüz ve yetimlerin dileklerini dinliyor; haksız
lığa uğrayarak hak isteyenlere, Has Hacib, yardım 
ediyor ve daha birçok büyük ve ince saray ve cemi
yet işleri görüyordu. (34) 

"Hacib, zeki ve bin türlü bilgiye sahip bulun
malıdır.,, diyen Yusuf'un eserinde Ulu Haciblik va
zifesinin 90 beyit tutarında bir bahis halinde tanıtıl
ması ve Ulu Hacib olacak insanın inceden inceye 
tarifi bir tesadüf müdür? Yusuf'un aynı mevkie nam
zed veya arzulu bir hacib oluşu mu bu teferruatı yaz
masını gerektirmiştir? Değil de böyle bir mevkii bu 
derece kavramış ve her bakımdan oraya layık, asil ve 
faziletli bir insan olduğu için mi Yusuf, K u t a d  g u 
B i 1 i g'i yazınca bu mevkie getirilmiştir? Bu nokta-

33 Kutadgu Bilig, manzum mukaddime, beyit: 
57 ve mensur mukaddime. 

3• Ulu Hacib'in tarifi ve diğer vazifeleri için 
bakınız: Kutadgu Bilig, beyit: 2436 - 2524. 
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lar belli değildir. Fakat Has Hacib olabilmek için sa
yılan şartların . mühim bir kısmının belki de tamamı
nın yazarımı:ı:da mevcut bulunması mümkün, hatta 
tabiidir. Çünku kitabında Ulu Haciblik için saydığı 
vasıflar, Yılsuf'un kendisinde bulunmasaydı böyle 
eser yazan bir insanın bu mevkii kabul etmemesi ge
rekirdi. Böyle olunca Yılsuf'un yine kendi eserine 
bakılarak onun manevi hatta fiziki portresi hakkında 
bazı fikirlere varılabilir. Buna göre Yılsuf'un boylu 
boslu bir insan olduğunu, güzel giyindiğini, güzel 
yüzlü, erkek sesli, gösterişli bir erkek vasfı taşıdığını 
tahmin etmek mümkündür. (35) Yazarın manevi 
portresi ise, emniyetli, dürüst, dindar, takva sahibi, 
gönül sahibi, vicdanlı ve geniş bilgili, aydın bir insan 
olmak gibi vasıflarla süslü görünmektedir. (36) 

* 

Devrinin bilgin bir yazarı 

Edebi ve Türk tefekkür tarihi
nin sayılı bir mütefekkiri 

Şahsıyeti olduğu, eserinden anlaşı-
lan Yılsuf, İslam ahlakını, 

İslam imanını, kısaca, İslam kültürünü kuvvetle be
nimsemiştir. Ancak bu benimseyiş ona yerli ve milli 
değerleri ihmal ettirmemiştir. Baştan sona nazımla 
tertiplediği eserini başarılı bir Türkçe ile yazması ; 
böylesine büyük bir eserde yabancı kelimelere pek 
az yer vermesi, bunun ilk delilidir. Müşterek İslam 
medeniyeti çerçevesinde bir fikir ve kültür eserini 
mümkün olduğu kadar Türkçe kelimeler ve terimlerle 
yazmak, Yılsuf'un devri için aslaa basit bir başarı 
değildir. 

Kutadgu Bilig yazarı, aynca, eserini Türk halkı 
arasında yaygın edebi söyleyişlerle, halk deyimleriyle 
ve atasözleriyle besleyerek, daha milli bir hale koy
muştur; öteden beri, Türk halk tefekkürünün ve Türk 
zevkinin karakteristik verimleri olan mesel'lerle, 
mesel vasıflı maniler söyleyerek ve bunları kitabının 
münasip yerlerine yerleştirerek eserinin milli değeri
ni çoğaltmıştır. 

Bize manzum bir eser bırakmış olmasına rağmen 
Yılsuf Has Hacib'in büyük bir şair olduğu söylene
mez. O, sadece büyük bir mütefekkir ve o ölçüde 
kudretli bir yazardır. Onun eseri daha ziyade dini, 
ahlaki, hukuki, sosyal siyasi ve pedagojik problemler 
üzerinde düşünen; yeri geldikçe aynı mevzularda ge
rekli öğütler verip çekici hikmet'ler sıralayan, di
daktik bir kitaptır. 

Yazar, bilhassa din ve dünya problemlerini kar
şılaştırdığı bölümlerde her iki tarafı da aynı kuvvetle 
müdafaa ederek derin dindarlığına rağmen, dünya 
işlerine ehemmiyetle ve toleransla bakmasını bilen, 
aydın bir insan şahsıyeti göstermiştir. Aynı şahsıyette, 
karşı fikirlere saygı göstermesini, değer vermesini 

35 Kutadgu Bilig, beyit: 2458 - 2488. 
36 Kutadgu Bilig, beyit: 2437, 2441 ,  2461 ,  

2469, 2482. 
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bilen, olgun ve metodlu bir münazara terbiyesi görü
lür. 

Yusuf Has Hacib'in sanatlı söz söylemek zevkin
den hatta sanat endişesinden tamamiyle uzak kaldığı 
ileri sürülemez. Zaman zaman, çıplak tabiat güzel
likleri ilhamlarıyle renkli, ışıklı ve duygulu mısralar 
sıralayan yazarın, böyle yerlerde şiire yaklaşan ifade
leri vardır. Kitabın Parlak Bahar Mevsinıi'ni tas
vir ederek hükümdar Buğra Han'ın medhini söy
leyen mısraları böyledir. (Kısım : IV) Karşılıklı fikir 
müdafaalarıyle bir münazara havası içinde yürütülen 
bölümlerde ise söz'ün, yer yer bir düşünüş heyeca
nıyle duygulandığı ve bir fikri lirizm içinde söylen
diği görülür. 

Ylısuf'un, eserini yazarken kafiye darlığı çekme
si, bu yüzden aynı kafiyeleri sıkça tekrarlaması, İs
lami Türk edebiyatının ilk mesnevilerinde asırlarca 
devam etmiş zaruri hadisedir. Bir kültür ve tefekküı; 
lisanı olarak yeter derecede işlenmemiş, buna vakit 
oulamamış bir dil'le bir kültür ve tefekkür eseri yaz
manın güçlüğü bunu zaruri kılar. Buna mukaabil, 
yazar, lisana hakimdir. Eserini arôz'la yazmış VP 
mısralarında hayli kuvvetli bir ahenk sağlamağa mu
vaffak olmuştur. O kadar ki Yusuf'un birçok mısrala
rında, kendisinden asırlarca sonra gelmiş bazı şairlerin 
manzumelerinden daha üstün bir mu�ıki vardır. Yusuf 
Has Hacib'in nazmında musıki, daha çok vezin, ka
fiye, redif gibi, sözün dış unsurlarıyle sağlanır ; bu 
arada birçok mısralarda ısrarla kullanılan iç kafiye
ler görülür. (Türk şiirinde mısraları, çeşitli iç kafiye
ler ve alliterasyonlarla ahenklendirme sanatının çok 
eski ve devamlı bir söz ve söyleyiş hüneri olduğu, bu 
kitabın kafiyeler bölümlerinde belirtilmiştir.) Her 
halde Ylısuf Has Hacib'in sanatında eski Türk şiirin
den, kuvvetli hatıralar yaşadığı muhakkaktır. 

Kutadgu Bilig 

* 

Yusuf Has Hacib tara
fından yazılan ve bugün, 
hala, "İslami Türk edebi

yatının ilk eseri,, olmak sıfatını muhafaza eden ki
tabın adı K u t a d g ıı B i 1 i g'dir. 

Kut, Türkçede, sa&det demek, devlet demektir. 
K u t a  d g u B i 1 i g, kutluluk bilgisi, saadet 

bilgisi ; devlet olma bilgisi ; devlet idaresi bilgisi 
manalarında bir addır. 

Kitap, gerek ferd olarak gerek cemiyet halinde 
yaşayan insanların, iyi bir siyasetle idare edilip, dünya
da, ahirette mes'ud olabilmeleri için tutulacak yolları 
gösterir. 

Kutadgu Bilig, mesnevi şekliyle yazılmış, man
zum bir eserdir. Eserin sonunda kaside şeklinde söy
lenmiş, 1 24 beyit tutarında üç parça ve eserin içinde 
yeri geldikçe söylenmiş 173 dörtlük vardır. Bütün 
bunlarla birlikte Kutadgu Bilig'in tamamı 6645 be
yittir. Kitaba sonradan ilave edildiği düşünülen 77 be
yitlik bir manzum mukaddime bu sayıy� dahil değildir. 

Böylelikle İran Edebiyatı'ndan alınmış bir na
zım şekliyle yazılan Kutadgu Bilig'de kullanılan 
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vezin de yine Acem Aruzu'nun Fa'iilün fa'iilün 
fa'iilün fa'ul veznidir. E�erin bütünü, bu "kısaltıl
mış mütekaarib,, vezniyle yazılqııştır. Yalnız kitaba 
konulan dörtlük'lerden bir tanesinin ve kitap sonun
da kaside şeklinde· söylenen üç manzumeden ilk iki
sinin vezinleri "tam mütekaarib,, yani Fa'iilün fa'ii
lün fa'iilün fa'iilün'dür. 

Bütün bunlar, Kutadgu Bilig'in şekil bakımından 
İslami bir man.:ara taşıdığını ve eserin İran Edebi
yatı'nda:n örnek alınarak yazıldığını gösterir. İran 
Edebiyatı'nda evvelce Pendninıe, Şehninıe gibi 
i�imlerle bu şekil eserler yazıldığı malumdur. Nite
kim Kutadgu Bilig'de kullanılan vezin de Şebninıe 
vezni'dir. 

Esere sonradan ilave edilen mensur mukaddime
de lranlıların Kutadgu Bilig'e Şebnanıe-i Türki 
dedikleri şeklinde bir kayıd vardır. Bu yakıştırma, 
Kutadgu Bilig'le İran Şehnamesi arasında vezın ve 
şekil birliği bakımından doğrudur. 

Ancak Yusuf Has Hacib'in, eserine, bir milli 
zevk hatırası halinde ilave ettiği d ö r t 1 ü k - m a -
n i'lerdir ki Kutadgu Bilig'i bir taraftan İ�lamiyet
ten önceki Türk şiir an'anesine bağlamaktadır. Me-
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tin arasında yeri geldikçe ve söz düşürülerek söylenen 
hu maniler 173 tanedir. Bunların Türk halk mani
lerinden farkı, daha çok, vezin bakımındandır. Bu 
maniler, eserde şu örnekte görüldüğü gibi söylenir : 

Kendisini sevdirmiş insan ne diyor (Öğ
renmek dilersen) bu beyti oku : (37) 

KiSniU klmni sevs� körilr közde ol 
Közln kança baks@ uçar yilzde ol 
K8n61d� neg§ eJ"se arzü tllek 
Ağız açsa harç@ tilin ahde ol (38) 

"Gönül kimi severse gözünün önünde (hep) onu 
görür. Göz nereye baksa orada o (nun hayali) uçar. 

Gönülde arzu, dilek ne ise, (insan) ağız açın
ca hep ondan söz açar.,, 

Hatta bu maniler içinde, Türk şiirinin karakte
ristil cinaslı kafiyeleriyle söylenmiş olanları da var
dır. Gerek Türkçe, gerek . Türkçeleşmiş kelimelerle 
söylenen bu cinaslarda gerçi bir dörtlüğün üç mısramı 
da cinaslı söylemek gibi, an'aneye tam bağlılık yok
tur. Fakat Kutadgu Bilig'deki bu cinaslı kafiyeler, 
iki üç asır sonraki İslami Türk şiirinde milli bir nazım 
şekli halinde parlayacak, cinaslı kafiyelerle söylenen, 
Tuyug şeklinin bir müjdecisi gibidir : 

Bu dGnya iş! kör oyun ol oyun 
Oyunk@ katılm@ nerek by oyun 
fdl'n yarhi! kıl özla kullukı 
Kal! kılma•@ sen anuk tut boyun 139) 

" Bu dünya işi oyun'dur oyun. Oyuna katılma 
nene gerek bu oyun. 

Tanrının yarlığına uy, kendi kulluğunu bil, eğer 
böyle yapmazsan, boynunun gitmesine hazırlan.,, 
manasındaki bu dörtlükte Türkçe oyun kelimesinin 
oynamak, raksetmek, oyun etmek, hile yapmak gibi 
manalariyle cinas yapıldığı görülür. Vaktiyle saz 
çalarak ve raksederek şiir söyleyen şairlerine bile oyun 
adı veren Türkler için bu cinasın hatta bir çeşit tiyat
ro manasmdaki oyun'un da mana ve hatırasını taşı
ması mümkündür. Esenle diğer hir cinaslı dörtlük : 

Tll! yalgan er-nln cefa kılkı ol 
Cefa kimde ers� uş ol yılkı ol 
Kiti yalganınd@ tll�m� vefa 
Bu bir söz sınanmış öküş yılkı ol ( 40) 

"Dili yalancı kimsenin kıldığı (iş) cefadır. Cefa 
kimde ise o (kimse) hayvandır. 

Yalancı kişiden vefa bekleme. Bu bir sözdür ki 
sınanmış nice yıllardan beri .,, şeklinde ve manasında 
söylenir. Bu dörtlükte cinas, hayvan manasına gelen 
y ı 1 k ı kelimesiyle y ı 1 ı manasındaki y ı 1 k ı sözü 
arasındadır. 

;; Kutadgu Bil ig. beyit: 3479. 
3R Kutadgu Bil i g. beyit: 3480 . 348 1 .  
19 Kuıadgu Bilig, beyit: 3930 . 393 1 .  
•• Kutadgu Bilig. beyit: 241 . 242. 
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sözlerden Farsça çare : hiyle kelimesiyle yapılan bir 
cinas da şöyledir: 

Neg§ bar acund@ anar hlyleslz 
Neg§ hfyle bar kim anar çaresiz 
Kamug nenke hlyl� l tlg çare bar 
Meger by ölümk� ölGm hlyleslz (42) 

"Dünyada ne var ki ona çare olmasın ? Ne hiyle 
var ki çaresi bulunmasın? 

"Her şey için bir yol, bir usul, bir çare vardır ; 
yalnız ölüm'e yoktur, ölüm çaresizdir.,, 

Hiyle kelimesinin, çare, tedbir, yol, usul gibi ma
nalarıyle yapılan bu ve benzeri cinaslar, müşterek 
İslam edebiyatında bulunmakla beraber, Türk zev
kinin milli geleneğine uygun olduğu için, Kutadgu 
Bilig'de özel bir alışkanlıkla kullanılmıştır. 

Cinaslı kafiyelerden başka, Türk şiirinin karak
teristik yarım kafiyelerine de Kutadgu Bilig metnin
de geniş ölçüde rastlanır. İ leride eserden seçilmiş me
tinde görülecek "haclı - edi,, tutar - yeter, tudı -
kodı gibi kelimelerle yapılan bu kafiyelerde Türk 
halk 5iirinin her devredeki kafiye anlayışı'ndan çiz
giler vardır. Aynı metin, ayrıca, Türkçe'nin ses sır
ları'ndan birini teşkil eden alliterasyon'larla zen
gindir : 

Küvençlm avınçım sevlnçim kamuğ 
Sevlnçln lçlnd� turur ay Uluğ ( 43) 

"Güvencim, avmcım, sevincim, hepsi, senin , 
rızan içindir, ey ulu (Tanrım !) .,, gibi mısralarda Gü
ven - avın - sevin,, gibi yarım kafiyelerle sesli ven -
vın - vin yahut çim - çım - çin gibi hece tekrar
ları halinde görülen bu ses hareketi, eserin daha bir
çok mısralarında vardır. 

Aynı ses tekrarları Türk halk dilinde, çok sa
yıdaki benzerleriyle birlikte, asırlarca yaşamış ve me
sela XV. asır başında Dede Korkut hikayeleri'nde (44) 
tekrar yazıya geçirilmiştir. Dede Korkut kitabı'nın 
Dirse Han oğlu Boğaç Han Hikiyesi' ndeki nesir 
lisfmına işlenmiş eski şiir dili hatıralarından : 

" Babam at seğirdişime baksın kıvansm, ok alı
şıma baksın güvensin, kılıç çalışıma baksın, sevin
sin. ( 45),, gibi söyleyişlerde aynı sesler duyulur. 

Kuıadgu Bilig'de alliterasyonlar, tekrir sanatları 
Vt> diğer s<"s unsurları bunlardan ibaret değildir. ( 46) . 

42 
• 3  

bakınız. 

Kuıadgu Bi lig, .. beyit: 1 182 . 1 183. 

Kutadgu Bilig, beyit: 3774. 

Dede Korkut Hikayeleri için kendi bahsine 

'5 Dede Korkut K itabı. Muharrem E rgin neşri, 
Ankara, 1958, S. 85. 

4fi Kutadgu Bilig Üzerinde yapılan araştırma· 
!arda bu noktalara temas edilmemiş olması, eserin, 
henüz Türk dili musıkisi bakımından ciddi bir dahili 
tenkide tabi tutulmamış olmasındandır. 
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Bir misal olarak, eserin "Parlak Bahar Mevsimi'ni 
öven,, parçasından aldığımız şu mısralarda, önce, 
zengin bir K alliterasyonu vardır: 

Kaz 6rdek kuğy kıl kalıkığ tudı 
Kakıl@yu kaynar yuk@r� kodı 

KayY•! kopar kar kayY•! konar 
KayY•! çapar kiir kayy auv içer (47) 

Mısralarında ısrarla tekrarlanan bu K seslerin-
den başka kayusı kelimesinin tekrarlanışı ve yaza
rın, kayusı sesi ile kayu suv içer cümlesindeki kayu 
ve suv sesleri arasındaki benzerlikten ustalıkla ve 
alışkanlıkla faydalanması hep aynı musıki hüner
lerindendir. Tıpkı bunun gibi, aşağıdaki beyitlerde 
de K alliterasyonundan başka ; Türkçe'de nadir, pa
halı ve kıymetli manasındaki kız kelimesiyle Arapça 
aziz ve izz kelimelerindeki Z seslerinin tekrarı var
dır: 

Bu mundag kiıller bolur imdi kız 
Bu kız kızlık! kıldı kız @tı kız ( 48) 

"Bu türlü kişiler çok nadir olur. Bu nadirliktendir 
ki nadir'in adı kız oldu.,, 

A:ıııiz ol aziz kim azlzlerke lzz 
Anındın teglr 'lzz aziz emdi kız (49) 

"(Gerçek) aziz, o azizdir ki azizlere de izzet ve
rir, onun içindir ki izzet ve aziz, şimdi nadirdir ... 

Bu örneklerdeki ses hareketlerini ve ses güzellik
lerini tabiatiyle o devirdeki Ortaasya Türkçesi bakı
mından düşünmek ve beğenmek icap eder. Aynı ses 
anlayışı ve alliterasyonlar, daha sonraki asırlarda hem 
Ortaasya'da hem de Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi 
edebiyatında daha zevkli gelişmeler J.-aydetmiştir. 

Yine bütün bu örnekler ve daha çok sayıda ben
zerleri, Kutadgu Bilig'in, Türkçe'nin Sf'S sırlar ınr 
kavramış ve bu bakımdan halk dilinden ayrılmamış 
bir Türk yazarı tarafından kaleme alındığının dikka
te değer delilleridir. 

* 

İlimdi" Arapça'nın, şiirdi" 
Türkçe Sevgisi Farisi'nin klasik lisanlar 

olarak kullanıldığı bir or
tak medeniyet devrinde Kutadgu Bilig yazarının, 
eserini Türkçe ile yazması, başlıbaşına mühim bir 
Türk dili hadisesidir. 

Yazarın Türkçesi hakkında buraya kadar vf'rcli
ğimiz bilgiler ve örnekleri, onun, Türkçf''nin sırları
na ermiş, milli lisanın ses ve mana inceliklerini bilf'n, 
kudretli bir yazar olduğunu belli etmiştir. Fakat Yu
suf Has Hacib'in Türkçe sevgisi, eserini sadeci", Türk 
dili'yle yazarken mısralara işlf'diği ve ancak bu mıs
raların incelenmf'siyle meydana çıkabil ir, açıkça söy-

41 Bu mısraların bugünkü Türkçe ile ifadesi 
için, ileride Kuıadgu Bilig'den alınan metne bakınız. 

•8 Kuıadgu Bilig, beyit: 564. 
•9 Kuıadgu Bilig. beyit: 1247. 
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lenmemiş bir sevgi halinde kalmamıştır. Yılsuf, Türk 
dili'yle eser yazmak için bilgi ve ülküyle çalışmış, 
bu yolda heyecan duymuş ve 

0
bu duygusunu bizzat 

ifade etmiştir:  

Keyik t@gı kördlm bu Ttlrkç� aiiztlg 
Arı akru tuttum yakardum ar@ 

Sık@dım aevlttlm kiintll birdi terk 
Takı m@ bellnler blreıd� yhe 

Sunup tutmııımç@ iderdlm siizllg 
Ke'§ birdi ötrtl yıp@rı bura 

"Bu Türkçe sözü yaban geyiği gibi gördüm. 
Onu yavaşça tuttum, kandırarak kendime çektim.,, 

"Okşadım, ısındırdım, (bana) çabuk gönül verdi. 
Yine de ara sıra ürküyor, korkuyor (du.)., 

"Ele geçirdiğimce, (bu) söz (geyiğinin) peşinden 
koştum; onun miski (bana) güzel kokular saçmağa 
başladı.,, (50). 
sözleri bu gerçeği gösterir. Yusuf Has Hacib, söz cey
lanını avlamanın kolay olmadığını görmüş, fakat cey
lan güzelliğinde bir Türkçe ile eser vermek için adeta 
gönül ürperişleri duymuş ; bunda şuurlu bir gayret 
göstermiştir. 

Bu sözlerde onun kısa ve veciz Türkçe sevgisi var
dır. Çünkü Yusuf bu beyitleri uzun söylemenin, çok 
söylemenin yı:�sizliğinden de bahsettiği bir söz bölü
münde (eserin sonuna kaside şeklinde ilave ettiği 
manzumelerin üçüncüsünde) söylemiştir. (beyit : 
6617 - 6619) .  

* 

Kutadgu Bilig, eserin 
Hikaaniyye Lehçesi önsöz'ünde Han Dili 

diye isimlendirilen, 
Kaşgar-Hikaaniyye lehçesi'yle yazılmıştır. Bu 
edf'bi dil, Ortaasya Türkçesi'nin, İslam kültür ve 
mf'deniyetine ait yeni kelimelerle birleşerek ; yeni 
bir vezin Vf' şekil . sistemini de benimseyerek 
bürünmeye başladığı, yeni bir kisvenin, Karahanlılar 
df'vlf'ti coğrafyasında ilerlemiş olan şeklidir. 

Kutadgu Bilig'in manzum mukaddimesinde, 
eserde kullanılan lisan şöyle tanıtılıyor : "Bu Buğra 
Han vakti içinde bunu yine han dili ile söylemiş,, 
dir. (beyit : 23) . Aynı önsöz'de Yusuf Has Hacib'in 
hem kendisinin hem de dilinin asil olduğu bilhassa 
belirtiliyor (beyit : 57) 

Kaşgar - Hikaaniyye lehçesi veya han dili 
gibi yeni bir isim almasına rağmen, bu dil, hemen 
bütün fonetik ve morfolojik temelleriyl�, yine bir 
Ortaasya Türkçesi'dir. içersin!' birtakım Islami 
kelimeler karışmış olması, dilin esasında yani grama
tikal bünyesinde köklü bir değişiklik vücuda getir
memiştir. 

so Kuıadgu Bilig, Reşit Rahmeti Arat netri, 
S. 651 - 652 ve R. R. Arat tercümesi. S. 476. lst. 
1 947, Ankara, 1959. 
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Hatta bir kısım İslami terim ve deyimlerin, Ku
tadgu Bilig Türkçesi'nde yine Türkçe karşılıkları bu
lunmuş ve kullanılmıştır. Bir misal olarak İslami Türk 
Edebiyatı'nın bu ilk eseri Türkçe Bayat kelimesiyle 
başlamaktadır. Bu kelime, bir Allah adı ve muhteme
len Allah'ın kadim oluşu manasındadır. Böylelikle 
ve bugünkü bilgimize göre İslam an'anesine uyarak 
söze Allah adı ile başlayan ilk Türkçe eser yine Kutadgu 
Bilig'dir. İslami Türk Edebiyatı'nda kullanılan ilk 
kelime de bu Türkçe Bayat : Allah sözüdür. (51 )  

Karahanlılar devrinde Kaşgar'da bir saray teşekkül 
ettiği ve saray çevresinde toplanan okumuşlar arasında 
yeni bir kültür lisanı meydana geldiği için, saray ha
yatının inceliklerine ve teşrifat icaplarına uyarak ge
lişen böyle bir lisana o çağda asil dil gözüyle bakıl
ması ayrıca çok doğru ve dikkate değer bir hadisedir. 

* 

Yukarıda belirttiğimiz, bütün ses hareketleri
ne ve bir Ortaasya Türkçesi ölçüsündeki ses güzelli
ği'ne rağmen, Kutadgu Bilig'deki manzum söyleyiş'de 
birtı;ı,kım pürüzler ve çetrefillikler vardır. Bunun se
bebi şöyle olmak gerekir : 

Yusuf Has Hacib, bugün adlarını ve eserlerini 
bilmediğimiz fakat Yusuf'dan evvel, aruz'la İslami 
eserler vermeğe başlamış ilk Müslüman Türk şairleri 
gibi, aruz'la Türkçe bir eser yazmak istemiştir. (52) 

sı Gerek Kutadgu Bilig'de ve onun manzum 
mukaddimesinde gerek Atabetü'l-Hakaayık'da tek
rarlanan bu Bayat adı, ıüpheaiz Allah manasında
dır. Ancak Xll. asır Türk alimlerinden Fahreddin 
Mübarektah'ın (kendi bahsine bakınız.) Şecere-i 
Ensab adlı eserinde rastlanan bir kayıt, bu asır
larda Türkçe Allah adlannın Arabi ve Fariai'deki 
Allah adlanna kartılık olarak bir takım mana fark
ları tafıdığını göstermektedir. 

Mübarektah'a göre Türkler arasında yatayan 
Allah adları, Allah'ın Arabi ve Farisi'deki fU ad
larının kartılığıdır: 
Ten gri : Allah 
idi Hudavend; 

Herhalde Türkçe 

Ulu Ten gri : Hudavend; 
Bayat lzid ; 

T engri, idi ve Bayat adları-
nın Arabi ve Fariai'deki Allah adlarındaki mana 
farklanna göre kullanıldığını gösteren bu kayıt, 
Türkler'in, batlangıçta kendi dill..rinde yafayan 
Allah adlarına sadık kaldıklarını ifade edecek özel
liktedir. 

52 Kutadgu Bilig'de: "Dikkat edersek, ki
tap�a çok güzel yazılmıt,, gibi sözlerle batka kitap· 
lardan alınmıf hikmetler, dörtlükler vardır. (beyit: 
5929) .  Bunların hangi kitaplardan alındığı söylen
memekle beraber, çoğunun Arabi Farisi eserlerden 
çevrildiği söylenebilir. Kitabın mukaddimesinde, 
"Arapça ve Farsça kitaplar çoktur; bizim dilimizde 
bütün hikmetleri bir araya toplayan yalnız bu ki
taptır . ., denilmesi de (beyit: 73) bunu te'yid eder, 
Fakat aynı hikmetlerin, Yusuf'dan Önce Türkçe 
eser vermitle�in kitaplarından alınmış olması da 
fazla uzak bir ihtimal değildir. 
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Fakat dillerinde uzun heceler ve heceleri uzatma pren
sipleri bulunan edebiyatlara mahsus bu vezne Türk
çe'yi uydurmak, tabiatiyle, kolay olmamıştır. Türk
çe'nin Arap ve Fars dillerindeki gibi uzun heceleri 
olmayışı, ayrıca Türkçe'deki açık heceleri kendi ses
lerinden uzun okumanın henüz alışılmamış bir çare 
oluşu, yeni vezinle söyleyişde ciddi bir güçlük teşkil 
etmiştir. Çünkü İran klasiklerine uyularak, Türkçe'nin 
kısa seslerini uzatma ve uzun okuma hadisesi, he
nüz yeni bir estetik halinde Türk şiirini sarmış de
ğildir. (53) 

Bu sebeplerledir ki Kutadgu Bilig'in birçok mıs
ralarında duyulan söyleyiş pürüzleri bir kısım Av
rupalı bilginleri yanıltmış ve bunları, eserin onbirli 
hece vezniyle yazıldığı zannına düşürmüştür. 

Bu aldanışa sebep olan diğer . bir dil özelliği de 
Kutadgu Bilig Türkçesi'ndeki Arabi ve Farisi keli
melerin dikkati çekecek derecede azlığıdır. Aruzla 
söyleyişi şiddetle kolaylaştıracak böyle kelimeleri 
kullanmayan Yusuf'un çalışması bu yüzden de müş
kül olmuştur. O kadar ki eserin baş tarafında Arabi 
ve Farisi kelimelere çok az yer verildiği halde, son
lara doğru bu çeşit kelimeler çoğalmaktadır. Buna 
paralel olarak aruz'la söyleyiş de daha tabii bir kıvam 
gfötermektedir. Böylelikle bu bir tek eserdeki "saf 
Türkçe,, ve "yabancı kelime,, kullanılışı bile, gösterdi
ği artış bakımından, Türkçe'ye Arap ve Fars kelime
lerinin giriş:nde aruz vezni'nin oynadığı role dair 
mühim bir fikir verecek mahiyettedir. Bütün bunlara 
rağmen, Kutadgu Bilig'deki manzum söyleyiş, aruz'la 
yazılan ilk esere ait olamayacak derecede olgundur. 
Çok kere, Türkçe'nin aruz'la anlaşması bakımından 
"kurucu eser,, sayılacak ölçüde başarılı mısralar söy
leyen Yusuf, bu başarısıyle, kendinden önce aynı yol
da daha başka yazarların da çalışmı.ş olması gerekti
ğini düşündürmüştür. 

* 

Kutadgu Bilig'in yazılışında karşılıklı konuşma 
tarzı kullanılmıştır. Esere yer yer bir tiyatro üslubu 
veren bu tarz konuşmalar, din ve dünya karşılaştır
malarına, sosyal nizama, idareye ait problemlerin 
müzakeresinde bir münazara manzarası almıştır. 

Eserin esas mevzuu : Cemiyet halinde yaşayan 
insanları, maddi ve manevi bakımlardan mes'
üd edecek yollar bulmaktır ; bu yolları bir sosyal 
nizanı içinde, bir hukuk prensipi, bir idare disiplini, 
bir dünya ve ahiret problemi halinde düşünmek ; 
öyle sistemlendirmek ve bütün bunları bakanlara 
duyuracak görüşler ve öğütler halinde ifade etmektir. 

Bunun için eserde dört şahıs konuşturulur. 
Bunlar, biri adalet'i, ikincisi saidet'i, üçün

cüsü akıl'ı, dördüncüsü de kanaat ve ikıbet'i 
temsil eden, allegorique şahsıyetlerdir. 

Bunlardan : 
Adalet, Gündoğdu isimli bir hükümdardır. 
Saadet, Ay-Toldı adında bir vezirdir. 
Akıl'ın adı Ögdülmiş'dir ve vezirin oğludur. 

�3 Bakınız: Aruz'da klasik terbiye. (S. 1 58)  
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Kaniat ve akıbet de Odgurmıı; adında bir 

zihid'dir ki kitapta Ögdülmiş'in akrabası olarak 
gösterilir. 

(Ymuf Has Hacib, kitabının adını ve manasını 
açıkladığı XI. bölümde bu tasnifi şu şekilde yapar : 
Gündoğdu, hükümdardır. Doğruda;ı doğruya kaa
nun'u temsil eder. Ay-Toldı, ise saadet'tir. Ögdülmiş, 
akıl'ın adıdır. Odgurmıı;'ı ise ben akıbet olarak al
dım.) (beyit : 353-357).  Bununla beraber eserin man
zum mukaddimesinde Odgurmıı; için hem akıbet 
hem kanaat denilir. Mensur mukaddime de bu şah
sıyeti kanaat diye gösterir. Mukaddime yazarları
nın bu kanaatleri beyhude değildir. Çünkü derin 
ve vecidli bir ibadet adamı olan Odgurmıı;, dünya 
nimetlerini tam bir kanaatle karşılayan ve kendini 
akıbet'e hazırlayan bir zahid'dir. Ayrıca eserin 4680. 
beytiyle başlayan bir bölümünde yazar, "Odgurmı
ş'ın dünya'dan yüz çevirip olana kanaat ettiğini,, 
söyler. "Giymek için koyun yünü ve yemek için arpa 
aşı bana yeter; bu dünyadan başka bir şey beklemi
yorum.,, (beyit : 4765) sözleri de bunu gösterir. 

Kitabın XVIII.  bölümünde de hükümdarın ve 
vezirinin şahsıyetleri, açık sözlerle belirtilir. Hüküm
dar, vezirine : "Sen bana : - Ben saidet'im, beni tanı ! 
dedin (beyit : 796). İşte bak, ben de doğruluk ve kaa
nWı'um . ,, gibi hitaplarda bulunur. (beyit : 800) (54) 

* 

Kutadgu Bilig, önce Tanrı övgü
İçindekiler : sünde bir münacat'la başlar. Son-

ra Peygamber'in medhini söyler. 
Bunu dört sahabe'nin övgüsü takip eder. Dördüncü 
bölümde, parlak bahar mevsimi'nin ve hiikümdar 
Buğra Han'ın tasviri ve medhi vardır. 

Bundan sonra yedi yıldız ve on iki burç hakkın
da ; bilgi'ye, akıl'a dair, dil'in meziyeti, kusuru, fay
dası ve zararı hakkında bahisler sıralanır. 

Kitap yazarının, kendinden sonrakilere bir söz 
bırakmak emelinden, iyilik etmenin faydalarından, 
bilgi ve aklın meziyetlerinden, kitabın adından , için
deki timsali şahsıyetlerden bahsedildikten sonra, asıl 
vak'aya geçilir : 

Gündoğdu isimli, bilgili, faziletli, adil bir hü
kümdar vardır. Ay-Toldı adında, fazıl ve zeki bir 
adam, uzaktan medhini işittiği hükümdar Gündoğ
du'nun lıizmetindc bulunmak ister. Bir yolunu bula
rak onun veziri olur. Sözü , sohbeti, aklı ve bilgisi hü
kümdar tarafından çok beğenilcn vc sevilcn bu adam
la hükümdar arasında- hayat, devlet ve idare problem
lerine ait bahislcr konuşulur ; saadct' adalet, söz v::: 
sözün faydası gibi mevzular üzcrinde durulur. 

Söz arasında Ay-Toldı'nın saadet, Gündoğdu'
nun da adalet olduğu anlaşılır. Fakat her saadet gib; 

54 Bu noktaları eserin kendisinden takibetmek 
ıçın bakınız: Reşid Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig i l. 
Tercüme. ( Ankara, 1 95 9 )  
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Ay-Toldı'nın da ömrü uzun olamaz. Vezir, hasta
lanır ve ölür. Ölmeden önce, oğlu Ögdülmiı;'e öğüd
ler verir : "Allah'a inan ; onun emirlerine uy ; iyi ve 
doğru ol ! Her sözü dinle fakat hemen inanma, sabırlı 
ol !,, gibi öğütlerini sebepleri ve hikmetleriyle bir
likte söyler. Hükümdara da bir vasiyetname bıraka
rak devleti ve halkı nasıl ve ne türlü bir adaletle idare 
edeceği hakkında bilgiler verir. 

O, birçok iyilikler edip servetini fakirlere dağıtıp 
bu dünyadan gidince, hükümdar, bu ölçüde asil ve 
fazıl, ikinci bir insanın yine onun neslinden geleceği 
düşüncesiyle bu sefer aynı hizmete Ay-Toldı'nın 
oğlu Ögdülmiı;'i çağırır. 

Onunla sohbetler tertipler : Akıl hakkında, bilgi 
hakkında, gönül zevki, göz zevki, beğlik, adalet, cö
merdlik ve siyaset hakkında konuşurlar. 1 

"ffükünıdinn çevresindeki insanların iyi 
veyi kötü olnıası hükümdara bağlıdır. Hükünı
darlar kötü olmadıkça yanlarında kötü kinı
seler toplananıaz.,, gibi hüküml.ere varırlar. Bir 
hükümdarın veziri, kumandanı, ulu hacibi ne türlü 
insanlar olmalıdır? Elçi, kapıcı, katip, hazinedar hatta 
aşçıbaşı, içkicibaşı gibi vazifeliler kimlerden olmalı
dır? gibi, hep devlet ve idare· işlerine ait bahisler ko
nuşurlar. Hükümdar : 

" -- Ey Ögdülmiı; ! Seni bulmak bana bir Tanrı 
lfıtfudur. Zulme mani olmam, mülkte adaleti kur
mam ve her türlü iyilik için sen bir sebep oldun. Fa
kat sen de teksin. Bir gün seni de kaybedebilirim. 
Halbuki memleket işlerinde faydalı olacak insanlara 
ihtiyacım var, böyle birini nasıl bulurum ? diye da
nışır. Ögdülmiı; de Odgurnııı; adlı, çok bilgili ve ha
kim bir akrabası olduğunu ve onun hükümdara bü
yük faydası olacağını söyler. 

Ancak Odgurmış, dünya heves ve gösterişlerin
den sıyrılmış, kendini ebedi alem'in ve büyük akıbe
t'in cazibesine vcrmiş, olgun bir zahid olmuştur. 

Bu sebeple Odgurmış'la Ögdülmiş ve hüküm
dar arasında hazan yüzyiize hazan mcktuplaşarak 
din ve dünya münazaraları yapılır. Oclgurmış dünya 
nimeti istemez. 

Eserin bu bölümü İslam imanının, İslam tefek
kürünün hatta İslam tasavvufunun derin bilgi, ina
nış ve düşünüş unsurlarıyle işlenir. Anlaşılır ki dün
yanın din adamına da dünya adamına da ihtiyacı 
vardır. Her iki sınıf insan da vazifelerini kavrayıp 
iyi davranırlarsa insanların hem dünya hem ahiret 
saadetleri temin edilmiş olur. 

Bu arada yine muaşeret adabına, terbiyeye dair 
görüşmeler yapılır. Hizmet erbabına, halka, alim, 
şair, hekim, efsuncu ve müneccimlere nasıl davranı
lacağı mevzularıyle ; çiftçiler, hayvan yetiştirenler, 
başka sanatçılar ve fakirler üzerinde konuşulur ; 
herbirine nasıl davranmak gercktiği düşünülür. Na
sıl evlenilecek? Çocuklar nasıl terbiye edilecek? Bun
lar görüşülür. 

Neticede hükümdar, Odgurmış'ın dünya işlerim· 
karışmayıp kendi köşe�inde ibadetle meşgul oluşun-
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daki hikmeti anlar ve onu haklı bulur. Çünkü hü
kümdar da "Hiç şüphe yok ki ebedi dünya bize doğ
ru yaklaşmaktadır.,, inancındadır. 

Odgurmış, hükümdara, onun hükümdarlık vazi
feleri ve milletine karşı muameleleri hakkında baştan 
sona medem; vicdani, insani duygular, öyle bilgiler 
ve düşüncelerle dolu öğütler verir. 

Hükümdarla Ögdülmiş, Odgurmış'ın dünya ba
kımından hakim, ahiret bakımından ruhani şahsı
yeti karşısında onsuz yapamayacaklarını anlayarak 
onu tekrar aradıkları zaman ise, Odgurmış'ın büyük 
akıbet'e ulaştığını öğrenirler. 

* 

Kutadgu Bilig, Karahanlılar devrindeki Türk 
aydınlarının umumi kültürleri ; din ve dünya görüş
leri ; duyuş ve düşünüş ölçüleri ; sosyal ve medeni 
hayatları hakkında esaslı bilgiler veren ve birçok fikir 
ve hikmetleri bugün de uyulacak kadar doğru, ibret 
verici ve her bakımdan üstün vasıflı bir eserdir. 
Eserdeki şahsıyetlerin konuştukları bahislerden, hu
lasa ettiğimiz hususlardan başka, Karahanlılar dev
rinde hayli ileri bir devlet teşkilatı bulunduğunu öğ
reniyoruz. Bu teşkilatta çalışan amirlerin, ordu ve halk 
adamlarının vazife adlarının çok kere Türkçe kelime 
köklerinden yapıldığını görüyoruz. Bunlardan süba
şı, otaçı, tamgaçı, satığçı (satıcı) ,  temürçi, okçu, 
yaçı (yaycı) gibi vazife ve meslek adları bugün bile 
yadırgamadığımız XI. asır kelimeleriııdeııdir. 

Fakat bu eserin sosyal problemler ve bunların 
hal çareleri üzerind<:> yürüttüğü fikirl<:>r bilhassa 
mühimdir : 

"Fenalık, cahillikten doğar ;  hastalıklar, kötü
lükler hep aynı noksandan ileri gelir. Fakat tedavi 
ile hastalara şifa verilebilir; terbiye ile kötüler iyi edi
lebilir ; okumak yoluyla da bilgisizlere bilgi verilmiş 
olur.,. 

"Hükümdar, milletini ; a;le reisi de aile halkını 
okutmağa ve terbiyeye mecburdur.,, 

"İktisadi bakımdan cemiyette üç ayrı sınıf vardır : 
Zenginler, orta sınıfı tı-şkil e.den ordu ve mı-'murlar ; 
fukara sınıf olan halk . . .  Fakat himaye ve teşvik ile 
kara budun denilen halk sınıfı orta sınıf d!"recesine 
ulaştmlabilir. Orta sınıf da, gid!"rek, zenginlf'rlt> bir
leşir. Böylelikle cemiyeıte yoksul ve zulüm görmüş 
bir sınıf kalmaz . . . 

Bunlar Ortaasya topraklarında çeşitli iklim, coğ
rafya ve hayat şartları yüzünden meydana gelen, 
müzmin sınıf farkları karşısında daha ilk Müslüman 
Türkler tarafından çareler düşünüldüğünü gösterir. 
Yusuf Has Hacib'in öne sürdüğü yollar tamamiyle 
makul ve sağ düşünceler olarak dikkati çeker. 

Ayrıca "Ferdin saadeti devletin saadetine 
bağlıdır. Ferdler cemiyetin ve cemiyetin başı 
olan hükümdarın iyiliği için çalışırlarsa, kısa
ca, beğ iyi olursa millet de mes'ud olur.,, gibi 
düşüncekr ilf"rİ sürf'n Yusuf'un, bilgili ve şuurlu bir 
devletçi olduğu görülmf'ktedir. 
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Yusuf, bu düşüncesini bir İranlı alim'in sözüyle 
desteklemiştir. Bu İranlı alim kimdir? Bilinemiyor. 
Ancak : "İranlı bilgin ne diyor? Dinle ! İranlı bilgin
lerin büyük şöhreti vardır.,, (beyit : 3265) diyen 
Yusuf, şu mısraları o bilginden çevirmiştir : 

Özin edgii kolm@ begln edgG kol 
Beg! edgii bols@ budun asgı ol 
Kar@ edgG bol•@ bir özk� bolur 
Begj edgfl bol•@ budun kfln köriir 

"Kendi iyiliğini isteme, Bey'in iyiliğini iste. Bey'in 
iyi oluşu halkın faydasındadır.,, 

"Kara (halk) iyi olursa, bunun faydası yalnız 
kendinedir ; Bey'i iyi olursa millet, gün görür. , .  (55) 

Eserde diğer ısrar edilen bir nokta da hüküm
darın iyi kaanun yapması'dır. 

"İyi kaanun koy kötü kaanun yapan kimse 
daha hayatta iken ölmüş demektir.,, (56) "Ada
lete dayanan kaanun bu göğün direğidir, kaanun 
bozulur.sa gök yerinde duramaz.,, (57) gibi fi
kirler bu mevzuda söylenen sözler arasındadır. 

Kutadgu Bilig'de fazilet düşmanlığı hakkında söy
lenen fikirler de dikkati çeker ve İnsanların en mes'
ud devirlerde bile fazilete düşman oluşları üzerinde 
gönül burkucu bir fikir verir : "Kim faziletli ve asil 
soydan olursa yurdun her tarafında nice kim
seler ona düşman kesilir.,, ;  "Hangi insanın 
çevresinde kalabalık bir düşman toplanmışsa, 
bil ki o insanın fazileti diğerlerinden üstündür.,, 
(58) gibi sözler böyledir. 

Esasen Kutactgu Bilig'de iki ayrı devrin hikayesi 
var gibidir. Biri, şairin, evvelce yaşanmış olduğunu 
ima ettiği, eski mf's'ud ve faziletli devirdir. Kutadgu 
Bilig'deki esas vak'a bu devirde geçer ve bu devrin 
hükümdarından kara halk'ına kadar her ferdinin 
iyi, ahlaklı ve faziletli olduğu adeta derin bir özleyişle 
anlatılır. Yazarın kendi yaşadığı devirden ise açık 
şikayetleri vardır. Hatta bu şikayetler daha yeni Müs
lüman olmuş Türkler arasında Müslümanlığın bile 
bir buhran geçirmekte olduğunu ifade edecek 
derecede mühim ve manalıdır. Geçmişten bai:ıseder
ken : "Dünya beğleri arasında en iyileri Türk 
beğleri idi. ,, "Türk beğleri içinde adı ve kutu 
tanınmıt Alp Er Tunga, büyük bilgili ve çok 
faziletli bir hükümdardı. Bilgili, anlayışlı, me
ziyetli bir büyüktü.,, "Bu beğ aynı zamanda 
dünyaya hikim bir kahramandı.,, "Tacikler 
(yani lranlılar) ona Afrasiyab diyorlardı. Bu 
Afrasiyab akınlar yaparak illeri (dünyayı) tut
tu.,, "lranWar onu kitaba yazmışlardı. (Zaten) 
kitapta olmasaydı onu kim tanıyabilirdi,, (59) 

55 Kutadgu Bilig, beyit: 3267 - 3268. 
fi6 Aynı eser, beyit: 1458. 
57 Aynı eser, beyit: 3463. 
58 Aynı eser, beyit: 3416 - 3418. 
59 Aynı eser, beyit: 276 - 282. Bkz. Alp 

Er Tunga DestAnı. S. 1 3  - 1 5 . 
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gibi sözlerle M. Ö. VII. asırda yaşamış, Saka Türk
leri kahramanı Alp Er Tunga'dan hatıralar yaşatan 
yazar, kendi devrine avdet ettiği yerlerde : "Bugün 
bilgi hakir oldu. İlde fena insanlar arttı. Akıllı kişiler 
ağız açamıyorlar.,, "İbadeti bırakıp yüzlerini şarapla 
yıkayanlar şimdi makbul sayılıyor.,. (60) 

Yahut : "Eskiden cemaat çok, camiler azdı. Şim
di camiler çoğaldı, cemaat azaldı.,, (61)  diyerek za
mandan şikayetler sıralamıştır. 

Bu sözler, her devirde rastlanan, yaşlıların klasik 
mazi hasreti midir? Yoksa Kutadgu Bilig yazarı, çev
resinde, gerçekten şikayeti gerektiren boz�luşlar mı 
görmüştür? Bunlar, şimdilik daha derin araştırma
lara muhtaç problemlerdir. 

* 

İşte gerek dil, gerek tarih, sosyoloji  ve tefekkür 
tarihi yönünden kıymetli vesika olan Kutadgu Bilig, 
devrinin hükümdarına bu türlü bilgiler vermek mak
sadıyle de yazılmış görünmektedir. Kutadgu Bilig 
bir siyasi, idari ve sosyal bilgiler kitabı olarak bütün 
bu mevzular üzerinde sistemli ve metodlu düşünen 
bir eserdir. 

Eser hakkında daha müsbet bir fikir vermek için 
Kutadgu Bilig'in çeşitli mevzularda söylenmiş bölüm
lerinden parçalar alıyoruz. Bunlar, yazarın ve eserin 
dil, üslub, duygu, düşünce ve söyleyiş özellikleri hak
kında yeter bir fikir verecektir : 

Tanrı Azze ve Celle'nin Medhini 
S ö y l e r  

Biityat @ti biri� •Özlg batladım 
Törütgen lgldgen keçürgen İdim 

Öküş ögdl biri� tümen mln sena 
Ugan bir bayatk@ anar yok fena 

Yagız ylr yaşıl kök kGn ay birle tün 
T6r6tt! halayık öd ödlek bu k6n 

TU�d! törGtt ! bu bolmı' kamy 
Bir ök bol tld! boldı kolmış kamy 

Kamy barça munlug t6rytülmlt! 
Mun! yok idi bir anar yok it! 

Ay erklfg Ugan mengü mung•uz Bayat 
Yar@maz •enlndln adınk@ bu at 

Ulutluk ••n@ ol bedükUlk •an@ 
Senlndln aciın yok aan@ tut ten� 

"Allah adı ile söze başladım. Yaratan, yetiştiren 
ve göçüren Rabbim (in adıyle.), ,  

"Çok hamd ile binlerce sena (olsun) kaadir ve 
bir (olan) Tanrıya. Ona fanilik yoktur.,, 

"Kara yer, yeşil gök, güneş, "ay ile gece ve gün
düzü ; zaman ile zamaneyi · (ve bütün) yaratılmışları 
(hep o) yarattı ., , 

6 0  
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Aynı eser, beyit: 6452 . 6454. 
Beyit: 6477. 
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"İstedi, bu. bütün olmuşları yarattı. Bir kere 
Ol! dedi, diledikleri hep oldu.,, 

"Bütün yaratılmışlar ona muhtaçtır. İhtiyacı 
olmayan, bir Allahtır, onun eşi yoktur.,, 

"Ey, kuvvetli, kudretli, ebedi ve eksiksiz Allah ! 
Senden gayrısına bu ad yakışmaz.,, 

"Ululuk sana ve büyüklük sana (mahsustur.) 
Sana eş ve benzer, başkası yoktur.,, (Beyit : . 1-7) 

* 

Parlak Bahar Mevsiminin, 
Uluğ Buğra Han'm Medhiui Söyler 

Yagız ylr yıpar toldı kAfar kltlp 
Bezenmek tiler dGnye k&rkln itip 

Kur!mıt yıgaçlar tonand! yatıl 
Bezendi ylpiln al sarıt k6k kızıl 

Yagız ylr yaoıl torku yGzk� badı 
Hıtay arkışı yadtı Tavgaç edi 

Tümen tj! çl,ekler yazıld! kGle 
Yıpar toldı kAfar ajua yıd bile 

Saba y!ll kopt! karanful yıdın 
Ajan burça bütrf! yıpar burdı kin 

Kaz &rdek kujy kıl kal!k•t tudı 
Kak!l@yu kaynar yok@rY kodı 

KayY•! kopar kör kayyı;;! konar 
KayY•! çapar kör kayy suv içer 

Ular kut Gnln tüzdl ünder itin 
Silig kız okır teg könGI blrmlşln 

Onın attı keklik ktıler katgar@ 
Kızıl atzı kan teg k•§! kapkara 

Buht kökred! urdı nevbet tut! 
Yaşın ya§nad! tarttı hakan tui! 

Bir! kında çıkt! •anup il tutar 
Biri kQsl Ç@V! ajunk@ yeter 

Ajun tuttı Tavgaç Ulat Buğra Han 
Katadııy at! blrs& jk! cihan 

"Kara toprak misk (kokularıyle) doldu. Kafur 
(gibi karlar) (eriyip) gitti. Dünya, güzelliğini düzen
leyip süslenmek İstiyor.,, 

"Kurumuş ağaçlar yeşiller giyindi. (tabiat) mor, 
al, sarı, yeşil (ve) kızıl (renklerle) süslendi.,, 

"Kara toprak, yüzüne yeşil ipek bağladı ; (San
ki) Hıtay kervanı (yerlere) Çin malı (Çin ipeklileri) 
yaydı.,, 

"Binlerce çiçekler gülerek açıldılar ; dünya misk 
ve kafur kokularıyle doldu.,, 

"Saba rüzgarı, karanfil kokularıyle esti. Dünya 
baştanbaşa misk (koktu) anber koktu.,, 

"Kaz, ördek, kuğu, kıl-kuyruk, fezayı dol<lurdu ; 
ba!{rışarak yukarı, aşağı kaynaşıyorlar.,, 

"Kimisi uçar, gör, kimisi konar ; kimisi yüzer, 
gör, kimi su içer.,, 
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"Ular kuş (keklik) sesini düzenleyerek eşine ses
leniyor ; (sanki) güzel (bir) kız, gönül verdiğini çağı
rıyor.,, 

"Gök gürledi, nevbet davulu vurdu; şimşek çaktı, 
hakaanın bayrağını çekti.,, 

"Birisi kınından çıkarak (ona) ülkeler sunar ; 
birisi, adını, şanını dünyaya duyurur . ., 

"Uluğ Tabgaç Buğra Han dünyaya hakim oldu ; 
adı kutlu olsun, (Tanrı) onu iki cihanda aziz etsin.,. 
(beyit :  64, 67, 68, 70, 7 1 ,  72, 73, 75, 76, 86, 87, 88.) 

* 

Hükümdar Gün-Doğdu, Vezir Ay-Tolcb'ya 
Adalet vasfım Söyler: 

Muny men me kargll kan!llk tar& 
Tar§ kılklar! by bak@ tur kar& 

Bu kllrsi az�I� 8z olturduk! 
Ad@k! &ç ol k8r a(y) k&nl&m tokı 

Kanıuğ &ç adaklıg emltmez bolur 
Oç�g§ turur t&z kamıtmaz bolur 

Kamuğ &ç adakhğ k8n! t&z turur 
Kal! bolsa tart k&r bir egr! bolur 

Kan!llk az�I� keser men lşlğ 
Adırmaz me begslğ ya kulsığ kltii 

Blçek teg bıçar men keser men lşlğ 
Uzatmaz me da'vi kılıgl! kltlt 

Kerek oglum en� yak•n yg yatuk 
Kerek barkım ers� keçlgl! konuk 

Tar§d� lk!g§ mang bir sanı 
Keserd� adın bulmagay ol mini 

Bu beglik ul! kar kanUlk turur 
Kan! bolsa begler tlrlgllk bolur 

"İşte bak ben doğruluk ve kaanun'um. Kaanu
nun özellikleri bunlardır, dikkat et.,. 

"Benim üzerinde oturduğum hu kürsü (hıı taht) 
iiç ayaklıdır, bak ey gönlümü doyuran !., 

"Bütün üç ayakl ılar (bir tarafa) eğilmez (ve) 
üçü de düz durdukça ( taht) devril�ıez olur . ., 

"Bütün üç ayaklı (!ar) doğhı (ve) düz durur; 
eğer dört (ayaklı) olursa biri eğri olabilir.,. 

"Ben işleri doğrulukla yürütürüm. İnsanları bey 
veya kul diye (ikiye) ayırmam.,. 

"Ben işleri bıçak gibi keser biçerim, davası olan 
kişinin (işini) uzatmam.,, 

"İster oğlum, İster yakınım, hısımım olsun ; is
ter yolcu, geçici, misafir olsun.,. 

"Kaanun nazarında benim için ikisi birdir, hü
küm verirken onlar beni başka (türlü) bulmazlar." 

" Bu beğliğin temeli doğruluktur, beğler doğru 
olursa (halk) huzura kavuşur.., (beyit : 800-802, 804-
809, 81 1 ,  8 17-819). 

Zamandan Şikayet 

Kan! bir k&n!lik kıhgl! kan! 
K an! Tengrillk it yorıgl! kan! 
Ajun barça b&tr§ ttlkel artadı 
Kar&p tanlad@çl kan� bir munı 
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"Hani bir doğruluk gösteren nerede? Hani, Tanrı 

için iş gören kim? 
Dünyanın her tarafı baştan başa bozuldu, (bunu) 

görüp de şaşan bir kimse var mı?,. (beyit: 6479 -
6480). 

* 

Türk edebiyatında açılan 
Yazma Nüshalar yeni bir devrin bu ilk ese

ri, Kutadgu Bilig hakkın
da, kendi asrında veya kendinden sonra, bize bilgi 
veren herhangi bir kitaba rastlanmamıştır. 

O kadar ki Yusuf Has Hicib'in hayatl ve eseri 
hakkında elimizde bulunan tek kaynak yine Kutadgu 
Bilig'dir. Kitabın XI. bölümünde müellif, eserinin 
adını, bu adın manasını, kendisinin yaşlandığını, 
çok kısa çizgilerle anlatır; eserin 6495. beytinde, onu 
hicretin 462. yılında yazdığını söyler; kitabının sonu
na ilave ettiği üçüncü manzumede ise, onu bilgi yo
luyle, Türk dili'yle ve sözü uzatmamağa çalışarak yaz
dığını belirtir. 

Fakat eser ve yazarı hakkında daha etraflı bil
giler, kitabın önsöz'lerinde verilir. Biri nesirle, ikincisi 
nazımla, başkası veya başkaları tarafından yazıldığı 
anlaşılan bu önsöz'lerde .Yusuf'dan derin saygı ve 
sitayişle bahsolunmuştur ; eserinin Çin'de, Maçin'de 
okunduğu söylenmiştir. 

"Arapça ve Farsça'da kitaplar çoktur. Bizim di
limizde bütün hikmetleri (bir araya) toplayan yalnız 
bu (kitap) dır.,. gibi sözler, bunlar arasındadır. 

Gerçekten, bugün Kutadgu Bilig'in bilinen üç 
yazma nüshasına eski Türk illerinin değişik bölge
lerinde rastlanmıştır. Bunlardan Uygur harfleriyle 
1 439'da Herat'da yazılmış bir nüshayı tarihçi Ham
mer, lstanbul'da bulmuş ve Viyana Saray Kütüpha
nesi'ne hediye etmiştir. Arap harfleriyle yazılı di
ğer bir nüshaya Kahire'de rastlanmıştır. Yine Arap 
harflt>riyle yazılı üçüncü bir nüsha Fergana'da bu
lunmuştur. (62) 

Ayrıca Altınordu'da Saraycık harabelerinde 
bulunan eski bir vazo üzerinde Kutadgu Bilig'den 
alınmış olması muhtemel bir beyit vardır. Yine Ku
tadgu · Bilig'den alınmış iki beyite de Gaazi bin Ali 
Kutlug tarafından XIV. asır başlarında tertibedil
miş bir mecmuada rastlanmıştır. 

62 Kutadgu Bilig'in Viyana nüshası, Viyana' -
da Saray Kütüphanesi'ndedir. Mısır nüshası, Ka
hire'de, eski Hıdiv, Kıral ve ,imdiki Saray Kitap
lığı'nda bulunmaktadır. Önce Zeki Velidi Togan, 
sonra Buhara'lı Muallim Fıtrat tarafından meydana 
çıkarılan Fergaria nüshası da Fergana'da vilayet 
kütüphanesindedir. Bu nüshaların tarihi maceraları 
ve ilmi hüviyetleri için şu kaynaklara bakılmalıdır: 

Reşid Rahmeti Arat, Kutadg.u Bil ig, 1. Metin, 
önsöz v" girit bölUmü, S. XXXlll - XXXVII, lst. 
1 947. 

T. D. K, Kutadgu Bilig, tıpkıbasım, 1, Viyana 
nüshası, lat. 1 942, S. 14 - 17 .  
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Türk pulunda Kutadgu Bilig 
( yazılışının 990. yıldönümü dolayısıyle) 

Bütün bunlar Kutadgu Bilig'in asırlar süren, uzun 
ve yaygın bir şöhreti olduğuna delil sayılmaktadır. 

* 

Kutadgu Bilig'in kendi as-
Tesirlerİ rında veya sonraki asırlar-

da hangi yazarlar ve eser
ler üzerinde ne gibi tesirler uyandırdığını yeter dere
cede bilemiyoruz. Kutadgu Bilig'den sonra yazıldığı 
tahmin edilen Atebetü'l-Hakaayık'da Kutadgu Bi
lig'e benzer taraflar çoktur. Her iki eserin aynı vezin
le yazılmış olması ; kafiyeleniş bakımından gösterdik
leri benzerlik bilhassa aynı tema'larda söylenen mıs
ralardaki söz ve söyleyiş yakınlıkları bunlar arasın
dadır. Bir misal olarak Kutadgu Bilig'deki : 

Cefa kılguç!k@ kıly tur vefa (6�) 
mısraı ile Atebetü'l-Hakaayık'<laki : 

Cefa kddaçıak@ yanut kıl vefa (64) 
mısraı arasında açık bir yakınlık vardır. Ancak bu 
yakınlık ve benzerlikler, her iki yazardan birinin, 
diğerinin talebesi olduğunu söylememiz için kafi de
ğildir .. 

Fakat Kuıadgu Bilig'in manzum mukaddimesi, 
öyle anlaşıldığı gibi, eğer eserin telifinden epey sonra 
bir başkası tarafından yazılmışsa onun en otantik te
siri bu mukaddime üzerindedir. Böylelikle Yüsuf 
Has Hacib'in, adını bilmediğimiz fakat 77 beyitlik 
bir manzlıme�ini okuduğumuz, en gerçek talebesi, 
eserin manzum mukaddimesinin im hürmetkar ve 
kadirbilir müellifidir. 

Önsöz, gerek münar.fı.t beyitleriyle, gerek 
Kutadgu Bilig'in iç alemindeki fikirleri benimseyip 
tekrarlayan mısralarıyle ; vezin, şekil, kafiyeleniş ve 
kelimelerinin seçiliş husiısiyeıleriyle Kutadgıı Bilig'e 
en yakııı bir iisliıhla yazılmıştır. 

Her t.alde Kutadgu Bilig, onıın manzum mu
kaddimesi, Atebetü'l-Hakaayık ve Ali Kutlug'uıı 
mecmiıası gibi kaynaklarda lwr iki est>rden seçilmiş 
örnekler, bu eserlerı, lıı·p birden, küçük wya büyük 
çapta bir edebi çığır'ın halkaları gibi göstermrktFdir. 

6� ( Sana) cefa edene ( sen) vefa gÖstermeğe 
devam et. (Kutadgu Bilig, beyit: 3432) . 

64 (Sana) cefa edene ( sen) vefa ile karşı koy. 
( Atebetü'I · Hakaayık, mısra: 327 ) .  

TÜRK EDEBIY A Ti T ARIHI 

Kutadgu Bilig, ilim alemine önce Anıedee jau
bert'in bir yazısıyle tanıtılmıştır. 1825 de Journal 
Asiatique'de neşrolunan bu makaleden sonra mühim 
bir kısım Avrupalı bilginler bu eser üzerinde çalış
mışlardır. Bunlar arasında Hernıann Vanıbery'
nin, eserin bine yakın beytini tercüme ve transkrip
siyonuyle neşreden araştırması, Kutadgu Bilig çalış
malarında kıymetli bir hadise olmuştur. (65) f ..ıkat 
bu eser üzerinde Batılı bilginler tarafından y.:ıpılan 
araştırmaların en kıymetlisi Alman alimi W. Rad
loff'un tedkik ve neşirkridir. Radolff, Kutadgu Bilig'
in Viyana nüshasının önce bir facsimilesini neşretmiş 
(Petersburg, 1890), sonra aynı nüshanın Mançu harf
leriyle dizilmiş metnini ve transkripsiyonunu yayım
lamıştır. Kutadgu Bilig'in bu neşrine bir mukaddi
me ohrak Uygur destanları, Oğuz Kağan Destanı 
ve Uygurlara ait tarihi bilgiler ilave edilmiştir. Rad
loff, son olarak, Kutadgu Bilig'in Viyana ve Kahirf' 
nüshalarına göre metnini, Almanca tercümesiyle bir
likte, yayımlam�tır. (66) Bundan sonra daha birçok 
Avrupalı ve Türk bilginler, Kutadgu Bilig üzerinde 
çalışıp, tercümeler, araştırmalar, makaleler neşret
mi5ler; dil, edebiyat ve edebiyat tarihi kitaplarında 
Kutadgu Bilig'e ait bahisler yer almıştır. (67) 

Kutadgu Bilig'in Viyana nüshası, Türkiye'de ilk 
defa, 144 sahifelik bir mukaddime ile birlikte T. D. 
K.  tarafından tıpkı basım : faesimile halinde neşredil
miştir. (68) 

Fakat Kutadgu Bilig üzerinde Türkiye'de yapı
lan en verimli çalışmalar, Türk alimi Reşid Rah
meti Arat'ın eserleridir. Arat, önce, kısa fakat kıy
metli bir mukaddime ile birlikte Kutadgu Bilig met
ninin Türkçe transcriptionunu neşretmiş (69) bunu 
oldukça başarılı bir Kutadgu Bilig tf'rcümesi ile bü
tünlemiştir. ( 70) 

Kutadgu Bilig hakkında aynı salahiyetle yazıl
mış ansiklopedik bilgiler de aynı müell ifin Türkçe 
İslam Ansiklopedisi'ndeki Kutadgu Bilig maddesin
dedir. 

65 H. Vambery, Uigurische Sprachmonumente 
und das Kudatku Bilik, lnnsbruck, 1 870. 

66 W. RadloH, Das Kudatku Bilik des Jusuf 
Chass · hadschib, il, T ext und Übersetzung nach 
den Handschriften von Wien und Kairo ( Petersburır, 
1 900 . 1 9  1 o) . 

67 Bu mevzudaki tam bibliyografya için bakı
nız: R. Rahmeti Arat, Ku tadgu Bil ig, T. 1 .  An., 
cüz 68, s. 1 045 - 1 047. 

6" T. D.  K. Kutadgu Bilig, tıpkıbasım, 1. Vi
yana nüshası, lstanbul, 1 942. 

"" Reşid Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig. 1. 
7<ı Reşid .Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig, il. 

Tercüme, Ankara, 1 959. 



TÜRK EDEBIY A Ti T ARIHI 

E d i b  A h m e d  
(XII. Asır ?) 

ve 

.İslami Türk edebiyatı
nın, Karahanlılar böl
gesind.e yetişen, ikinci 
mühim yazarı Edib 
Ahnıed'dir. Edib Ah-

Atebetü '1-Hakaayık · nıed'in hayatı hakkın-
da vesikalara dayanan, tarihi bilgimiz yoktur. Bu ya
zarın hayatını, yaşadığı zamanı, yetiştiği çevreyi bize 
aydınlatacak kesin bilgiye rastlanmamıştır. Eski kay
naklar, Edib Ahmed'e dair ancak destani bilgiler ve
riyorlar. Esasen İslami Türk edebiyatının din ve ta
savvuf şairleri, halk hafızasında gerçek hayatlarından 
çok, destani hayatlarıyle yaşamışlardır. Halk muhay
yilesi onların hayatını süslemiş ; onları, çok kere başka 
insanların üstünde gösteren manevi halelerle kuşatmış
tır. Hayatlarında fevkaladelikler, sözlerinde ve hare
ketlerinde kerametler oiduğuna inanılmış ve böyle bü
yükler, kendilerinden sonraki asırların hafızasında bu 
manevi şahsıyetleri ve kerametleriyle yaşatılmıştır. 

Bu masallaşmış biyografilerin - bütün destanlar
da olduğu gibi - hakikate uygun tarafları da vardır. 
Halkın, dindar şairlerini hangi gözle gördüğünü be
lirten bu rivayetleri küçümsemek doğru değildir. 

İşte XV. asır Ortaasya şairi Ali Şir Nevai'nin 
Nesainıü'l-Mahabbe ( 7 1 )  adlı eserinde Edib Ah
med'e dair, bu çeşitten, dikkate değer bilgiler vardır. 
Bu bilgilere göre : "Edib Ahmed aslen Türk'müş ve 
Türkler arasında ona dair birçok menkıbeler anlatı
lırmış. Mesela Edib Ahmed, doğuştan körmüş. Fakat 
çok zeki, dindar ve uyanık bir İnsanmış. Gerçi, zahir 
gözü kapalıymış fakat gönül gözü ile çok parlak 
görürmüş. Oturduğu yer, Bağdad'dan birkaç fersah, 
bazılarına göre dört fersah mesafedeymiş. Her gün 
hu uzun yolu yürür, İnıanı-ı Azanı'ın dersine gelir 
ve mes'ele öğrenirmiş. Derste oturduğu yer meclisin 
en arka sırasıymış. 

Anlatırlarmış ki : 
( Bir gün) İmam-ı Azam'a sormuşlar : «İmanı 

MuhaD1D1ed, İmanı Ebu Yusuf ve benzerleri da
hil olmak üzere gelip geçmiş talebenizden hangisini 
gönlünüz diler, hangisinden hoşnudsunuz?» demiş
ler. İmam-ı Azam onlara demiş ki : «Hepsi iyidirler, 
ama o kör Türk ki en arka safta oturur ve bir mes'ele 
öğrenmek için dört fersahlıi< yoldan gelir, böylece, 
diğerlerine örnek olmak gernkir.,, 

"Onun dili, Türkçe sözlerle, vaaz ve nasihat 
yollu şiirler söylermiş ; Türk ulusları arasında hik
met ve nükteleri yaygınmış ; sözlerini nazım yol uy le 
söylermiş.,, {72) 

" Nevai, bu eserini Molla Cami (XV. asır 
lran şair ve alimi) nin Nefehatü "l . Üns adlı, ta
savvuf büyüklerine ait kitabından Türkçe'ye çevir
miştir. Esere Türkistan ve Hind sôfileri hakkında 
bilgiler katan Nevai'nin Edib Ahmed'e dair verdiği 
malumat, bu bilgiler arasındadır. 

'" Bakınız: Ord. Prof. Dr. Köprülüzade M.  
Fuad. Xll .  Asır Türk şairi Edib Ahmed, Türk Dili 
ve Edebiyatı Hakkında Araftırmalar, İst. 1 934, 5. 
69 . 70. 
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Ali Şir Nevai'nin, bir rivayet olduğunu belirterek 
verdiği bu bilgilerin hakikate uyan tarafı, Edib Ah
med'in İmam-ı Azam mezhebini güden bir Müslü
man olmasıdır ; daima dini - ahlaki manzumeler söy
leyerek Türk illerinde bir din büyüğü sıfatıyle tanın
masıdır. Ahmed'in doğuştan kör olması da halk ara
sında ona karşı alaka ve emniyet uyandırmıştır. Yoksa 
Edib Ahmed'le İmam-ı Azam arasında asırlar ve ül
keler boyu mesafe vardır. İmam-ı Azam hicretin ilk 
asrında doğmuş, ikinci asrı ortasında vefat etmiştir. 
(Yedinci, sekizinci asırlar.)  Edib Ahmed'in yaşadığı 
asır ise en kuvvetli ihtimale göre XII .  asırdır. 

Edib Ahmed'in hayatına ve şahsıyetine dair ta
rihi bilgiler de onun kitabında rastlanan kayıdlarla , 
adına ve eserine dair kendisi tarafından söylenmiş 
mısra !ardadır : 

Kitabının sonunda başkaları tarafından yazıl
mış manzumeler, Edib'ih anadan doğma kör oldu
ğunu belirtiyorlar ; kitabını 1 4  bölümde tamamla
dığını, kendisine Edibler Edibi, fazıllar başı der1ildiği
ni bildiriyorlar. Yüknek'de doğduğunu, babasının 
adının da Mahmud Yükneki olduğunu kaydediyor
lar. «Kitabının adı Atebetü'l-Hakaayık dır.» ; «Ese
rın bütünü Kaşgar diliyle söylenmiştir.» gibi bilgi
ler veriyorlar. (73) 

Bu mevzuda daha açık bir bilgi de kitabın son 
bölümünde bizzat Edib Ahmed tarafından söylenen 
dörtlüklerdedir : «Adım Edib Ahmed'dir. Sözüm 
edeb ve öğüttür ; bu kitabı kendim gidersem sözüm 
kalsın diye yazdım ;  ey benden sonra gelen ! Bunu 
okursan beni duada unutma !» gibi cümleln bun
lar arasındadır. (74) 

Yazarın, doğduğu ve Edib Ahmed ibni Mah
mud Yükneki diye anılmasını sağlayan Yüknek 
şehrinin, Türkistan'da Taşkent'in, cenubunda Be
naket yakınında eski hir şehir olması ihtimali, henüz, 
kesin bilgi değildir. 

Bütün bunlardan ve daha başka vesikalardan (75)  
çıkan netice, Edib Ahmed'in XII.  asrın tanınmış bir 
edibi, takdir edilmiş bir alimi olmasıdır. Onun adı, 
Türk illerinde asırlarca unutulmamış ve bazı mısra
ları, atasözleri arasına girmiştir. 

7 01 Bakınız: Atebetü' l  - Hakaayık, Reşid Rah
meti Arat neşri, faksimile bölümü, 5. CLXIIl-CLXVI, 
ve tercümesi, �- 100 - 101 .  

74 Bakınız: Atebetü"l · Hakaayık, Re,id Rah· 
meti Arat neşri, Metin, 5. 77 · 78 ve tercümesi, 
5. 99. 

'" Edib Ahmed Ve eseri hakkında ilim ale
minde yapılan en geniş ve salahiyetli tedkik, Fuad 
Köprülü'nün Türk Dili ve Ed .. biyatı Hakkında 
Araştırmalar adlı kitabındadır. Bu kitapta yer alan, 
Hibet Al - Hakayık (5. 45 - 67) ,  Edib Ahmed (5. 
68 - 73) , Hibet Al - Hakayık Hakkında Yeni Bi r 
Vesika (5. 74 · 83) , Hibet Al - Hakayık Hakkında 
Yeni Bir Vesika Daha (5. 84 • 90) , Hibet Al . Ha
kayık Tedkiklerinin Bugünkü Ha li (5. 91 . 1 1 2 ) ,  
başlıklı makaleler, bu mevzuda başvurulacak en 
salahiyetli araftırmalardır. 
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Atebetü'l-Hakaayık'ın hemen her bölümünde 

müellifin sağlam bir Kur'an ve hadis kültürüyle ko
nuştuğu bellidir. Bir misal olarak eserin münacat 
bölümündeki : 

Yok erdim yarattı!! yan@ yok kıhb 
fklnç bar kılur-sen muklr men muna 

«Yok idim, yarattın ; yine yok kılıp yine var ede
ceksin, bunu ikrar ederim.» mısraları, Kur'an-ı Ke
rim'in Bakara suresindeki «Ölü idiniz. Sizleri diriltti, 
sonra sizleri yine öldürecek, sonra sizleri yine dirilte
cek» (Ayet :  28) kelamının Ortaasya Türkçesi'nde bir 
in'ikasıdır. Ayrıca : 

Btılg ylnd u&anm@ bil ol bak resul 
Bllig Çln'de ers� siz arka!! tldi 

«Bilgi'yi ara, usanma, bil ki o Hak resulü, Bilgiyi 

Çin'de bile olsa arayınız, dedi.» gibi mısralarda 
açık bir hadis kültürü vardır. 

Edib Ahmed'in cömertlik mevzuunda ısrarı da 
İslam'ın cömertlik ve yardımlaşma tavsiyesine uygun 
olmakla beraber, ayrıca sebepli olabilir: Gerek Ku
tadgu Bilig'de gerek Atebetü'l-Hakaayık'da cömerdli
ğin faziletini söylerken gösterilen hararet, devrin bü
yüklerine bu faziletin ehemmiyetini hatırlatma hede
finde bir ima manasından uzak değildir. Aynı nokta, 
sanatkarın, tarihin her devrindeki hazin kaderini yi
ne rikkatle düşündürür. 

İlim mevzuunda da hayli titiz olan müellif, bil
gili bir kadının erkek gibi (kıymetli) olduğunu, buna 
karşılık bilgisiz bir erkeğin kadın sayılmıısı gerektiği
ni söyler. Edib Ahmed'in bilgili kadın'ı erkekle denk 
tutuşu, ancak ilm'e verdiği ehemmiyeti gösterir. 
Yoksa böyle bir karşılaştırma kadın'a saygı anlayışın
dan uzaktır. Hadise, daha Kutadgu Bilig'de rastla
dığımız yeni bir sosyal anlayışın ifadesidir. Bu an
layışa göre kadın, İslamiyetin bu ilk asırlarında, 
eski Türk topluluğundaki muhterem ve mukaddes 
mevkiini kaybetmiş durumdadır. 

Atebetü'l-Hakaayık'dan Seçmeler : 

T a h m i d  

fıAhl öküı bamd ayur men s•!!@ 
Seni!! rabmeti!!- din umar men O!!@ 

Seni!! barhkı!!k@ tanukluk blrllr 
Cemad canvar uçgan yllgürgen ne!!� 

Seni!! birlikigk� delil arkagan 
Bulur bir ne!! lçr� dellller mig� 

Yok erdim yarattı!! yan@ yok kılıp 
fı,inç bar kılur-sen mukir men muna 

Bu kudret idis! uluğ bir Bayat 
Ölüglernl tlrgüzmek asan a!!@ 

«Allahım! Ben sana çok hamd ederim ; senin rah
metinden hayr umarım.» 

«Senin . varlığına tanıklık verir; cansız, canlı, 
uçan (ve) koşan (her) şey.» 
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«Senin birliğine delil arayan, bir (tek) şey içinde 
bin(lerce) delil bulur.» 

«Yok idim. Yarattın. Yine yok kılıp yine var kı
lacaksın, bunu ikrar ederim.» 

«0 kudret sahibi ulu bir Tanrıdır; ölüleri dirilt
mek onun için kolaydır.» 

Bilgi'ye Dair 

Babahg dinar ol biliglig kit! 
Bu cahil biligsiz babasız bif! 

Blliglig blligsiz kaçan teng bolur 
Biligllg tiş! er cahil er tiş! 

«Pahalı akçadır, bilgili insan. Bilgisiz cahil (de) 
bir kalp akçadır. 

Bilgili (ile) bilgisiz nasıl denk olur? Bilgili kadın, 
er ; cahil er, kadındır.» 

Bilig birle bilnür törütgen İd! 
Billgslzllk içr� kan! bayr yidi 
Bllig bllmegen-dfn bir anç@ budun 
Öz elgin büt itip İdi 'm by Udi 

«Bilgi ile bilinir yaratan Tanrı. Bilgisizlikten 
hayır gören var mı ? 

Bilgisizlik yüzünden bir nice halk, öz eliyle put 
yapıp Tanrım budur, dedi.» 

Blllgllg sözy pend nasihat edeb 
Billglig-nl ögd! Acem hem Arab 
Tavarsızka bilg! t ükenmez tavar 
Nesebsizke bilgi ylrllmez neseb 

«Bilgilinin sözü öğüd, nasihat ve edeb'dir. Bilgi-
liyi, Acem de Arab da öğmüştür. 

Malı olmayana bilgi, tükenmez mal ; nesebi ol-
mayana bilgi, yerilmez nesebdir.» 

Bekasız erür by ajun lezzeti 
Keçer yll keçer teg mez� müddeti 
Yiğit kqca bqlur ya!!! esklrür 
Kavi erse kamlur kaçar kuvveti 

«Bu dünya lezzeti baki değildir. Lezzet zamanı, 
yel geçer gibi geçer. 

Yiğit koca olur, yeni eskir;  kuvvetli (sağlam) dev-
rilir, kuvveti gider.» 

Neç� ylr bar erd! sıgışmaz eri 
Er! bardı kald! kurut tek ylrl 
Neç� ali m  erdi neç� feylesof 
Kan! by kün �lar mi!!lnd� biri 

«Nice yer vardı (ki) halka dar gelirdi :  İnsanları 
gitti, kuru yerleri kaldı. 

Nice alimler, nice feylesoflar vardı;  hani bugün 
onlar, binde biri (olsun) nerede?» 

Cömerdliğin Medhi 

Kamuğ tll ak! er senasın ayur 
Ak!lık kamuğ ayb kir!n! yuyur 
Ak! bol sa!!@ söz sökünç kelmesün 
Sökünç kelgü yoln! ak!lık tıyur 

«Bütün dil (!er) cömert kişi (!erin) medhini 
söyler. Cömertlik bütün ayıpların kirini yıkar. 
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Cömert ol ! Sana, söz, sövgü gelmesin ; sövgü 
gelecek• yolu cömertlik tıkar.» 

Bu bydun talys! ak! er turur 
Ak!hk şeref cah cemal arturur 
Sevilmek tll�se!! klt!ler ar� 
Ak! bol ak!hk aln! ısevdilrür 
«Bu halkın seçkini cömert insandır. Cömertlik, 

şeref, cah ve güzellik arttırır. 
İnsanlar arasında sevilmek istiyorsan, cömert 

ol, cömertlik seni sevdirir.» 
İyilik Hakkında 

Mfisfilmanka mflşflk bolup mlbriban 
Sam! sanduku!! tek mfisfilmanka san 
Cefa kıldaç•!!k@ yanut kıl vefa 
Ar!mas neç� yysa kan birle kan 
«Mi.isli.imana müşfik ve merhametli ol, kendine 

di.işi.indi.iği.ini.i Mi.isli.imana (da) di.işi.in. 
Sana cefa edene (sen) vefa ile karşı koy, ne kadar 

yıkansa kan, kan ile temizlenmez.» 

Yukarıdaki dörtlüğün Topkapı Sarayı, Hazine kıs
mında, Arap harfleriyle yazılı nüshadaki ( biraz 
değişik) yazılışı. ( Ortadaki satıra, şiire ilham veren 

hadis ilave edilmiştir.) 

Zamandan Şikayet 

Garib erdi islAm garlb boldı baz 
ibadet riya boldı abld mecaz 
Harabat or@mı bolup abadan 
Harab boldı mescld budun bl-nemaz 
«İslam garib idi, yeniden garib oldu. İbadet ri-

ya (ve) abid mecaz oldu. 
Harabat çevresi imar edildi ; mescid harab _ (ve)

halk bi-namaz oldu.» 
Kendine Dair 

Edib Ahmed @tım edeb pend söz&m 
sazım munda k@lur barur by 8züm 
Kelfir kfiz keçer yaz barur by 8mfir 
Tfik�tfir 8mfirnl bu y@zum kfizilm 
«Adım Edib Ahmed, sözüm edeb ve öğüttür. 

Özüm (bu dünyadan) gitsem de sözüm burada kalır.» ;  
Güz gelir, yaz geçer, bu ömür gider ; bu bahar ve 
bu sonbahar ömrü tüketir.» 

7Q , , 1 
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Atebetü' l -Hakaayık'ın, Uygur - Arap yazılarıyle 
yazılı, Ayasofya nüshasının ilk sahifesi 

Bilgiye dair (üçüncü) dörtlükte Edib Ahmed, 
sözün nasihat ve edeb olanını üstün buluyor. Bir ima
na milletçe baş ve gönül verilen bir ideal devrinde 
ahlakın ve nasihatin makbul olması tabiidir. Bu nok
ta, İslami Türk Edebiyatı'nın ilk eserlerindeki umu
mi vasıfları da belli eden husustur. Edib Ahmed'in 
kendinden bahsettiği (son) dörtlükte, sözünün edeb 
ve öğüt oluşuyle iftiharı bundandır. Böyle ülkü ve 
iman çağlarında, her yerde olduğu gibi, Türk edebi
yatında da sözün edeb öğreten, öğüt veren özelliği 
makbuldü. 

Yine üçüncü dörtlükte, fikirlerine ve davranış
larına değer verilen milletlerin (o zamanki) Arap ve 
Acem milletleri oluşu (bugün için) dikkati çek
melidir. 

Zamandan şikayet eden dörtlükteki «İslam garib 
oldu ; meyhane çevresi mamur ve mescid harab oldu.» 
sözleri de eserin nasıl bir sebeple yazıldığına delil 
sayılabilir. 

Her halde Karahanlılar devleti'nin bütün gayret
lerine ve Yusuf Has Hacib gibi mütefekkirlerin gös
terdikleri sosyal devalara rağmen, Türkistan toprak
ları, XII. asır başlarında ümitsizlik ve hoşnutsuzluk 
uyandıran birtakım içtimai sarsıntılar içinde idi. 

* 
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Atebetü'l-Hakaayık'ın Or-
Tesirlerİ taasya edebiyfıtında ne gibi 

izler bıraktığı ve ona ne 
gibi benzer eserler yazıldığı hakkında bilgimiz hu
dududur. Bazı yazma mecmualarda Edib Ahmed'den 
alınmış dörtlükler ve yine Edib Ahmed'den olması 
muhtemel başka manzum parçalar bulunması, Ate
betü'l-Hakaayık'dan değişik yerlerde ve uzun müd
det istifade edildiğini düşündürmüştür. (79) 

Eserin, Uygur yazısıyle, Arap harfleriyle, eksik 
veya bütün olarak t'lde t'dilt'n yazmaları da bu fikri 
destekliyor. 

Atebetü'l-Hakaayık'ın sonuna ilave edilmiş man
zum parçalar ise "onun XV. asırda dahi, yazarına say
gı duyularak okunan ve istifade edilen bir kitap oldu
ğunu göstermektedir. Eserin sonunda Emir Seyfeddin 
tarafından yazılan dörtlük'le E:nıir-i Kebir Arslan 
Hoca Tarhan'ın manzumesi, tamamiyle Kutadgu 
Bilig - Atebetü'l-Hakaayık vezninde ve Edib Ahmed'i 
takdir mevzuundadır. Bu manzumeleri yazan her 
iki emirin de Timur devri emirlerinden olduğu an
laşılmıştır. Aynı emirlerin, aynı vezin ve şekillerle da
ha başka manzumeleri olması da tabiidir. 

Diğer taraftan XIV. asırda Harzem Türkçesi eser
lerinden Mu'inü'l-Mürid ve Cevıihirü'l-Esrar (80) 
gibi manzum tasavvuf eserlerinin de aynı vezinle ve 
dörtlüklerle yazıldığı düşünülürse Kutadgu Bilig -
Atebetü'l-Hakaayık çığırının, bu arada Atebetü'l
Hakaayık'ın, bütün bu eserler ve yazarları üzerinde
ki devamlı tesiri belirmi� olur. 

7" Bakınız, M. Fuad Körülü, Hibet Al - Ha
kayık hakkında yeni bir vesika, A raştırmalar, S. 74. 

"' Mu"inü'l · Mürid ve Cevahirü'l - Esrar için, 
X IV. Asır Türk Edebiyatı bölümüne bakınız. 
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Atebetü'l-Hakaayık 1906 tarihlerinde, İstanbul 
Darülfünunu lisaniyat tarihi müderrisi Necib Asını 
Bey tarafından Ayasofya kütüphanesinde bulunmuş
tur. Her satırı hem Uygur hem Arap harfleriyle ya
zılı bu nüsha, aynı alim tarafından incelenerek 1334 
( 19 18) de İstanbul' da neşredilmiştir. Daha sonra, yine 
Ayasofya kütüphanesinde eserin Uygur harfleriyle 
yazılı, diğer bir nüshası muallim Kilisli Rifat Bey 
tarafından bulunmuştur. Kitabın, Arap harfleriyle 
yazılmış üçüncü bir nüshası daha İstanbul'da Top
kapı Sarayı kütüphanesi hazine bölümündedir. Uzun
köprü'de Seyyid Ali'nin kitapları arasında bulunan 
ve Arikara'da kütüphaneler umum müdürlüğü'ne 
gönderilen, Arap harfleriyle, dördüncü fakat eksik 
bir nüsha ise, sonradan kaybolmuştur. (81 )  

Eserin en güzel nüshası, Semerkand'de, Arap 
harf şekillerinin tfJiri altında gelişip güzelleştiği an
laşılan üsluplu bir Uygur yazısıyle yazılmış olanıdır. 
Bu nüshada bab başlıkları ile ayet ve hadisler ve bazı 
dörtlükler, Türk hatt sanatı'nın işleyip güzelleştir
diği bir Arap yazısıyle yazılmıştır. 

Atebetü'l-Hakaayık'ın üç yazma'sını karşılaş
tırmak yoluyle bütünlenmiş, tenkidli bir nüshası ise 
Reşid Rah:nıeti Arat tarafından hazırlanmıştır. 
Arat, bütünlediği nüshanın transkripsiyon harfleriyle 
neşrini, incelediği nüsha ve vesikaların faksimileleriyle 
birlikte yayınlamıştır. Bu kitapta eserin bugünkü 
Türkçe'ye salahiyetli bir tercümesi de vardır. Aynı 
kitaba Atebetü'l-Hakaayık nüshalarına ait gerekli bil
gilerle Atebetü'l-Hakaayık tedkikleri hakkında bir ön
söz ilave edilmiştir. (T. D.  K.  neşri, İstanbul 1951 ) .  

sı Bu nüsha hakkında Bkz. Fuad Köprülü, 
Araf tırmalar, 84 - 90 ve Atebetü 'l - Hakaayık, R. 
R. Arat neşri, D. nü$hası, S. 32 - 34. 
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Müslüman Türkler Arasında İlk 

Ai i l l i y e t ç i l i k  H a r e k e t l e r i  
ve 

T ü r k  D i l i  i ç i n  Ç a l ı ş m a l a r  

Gök-Türkler çağındaki Çinlileşme modasını is
yanla karşılayan Türk ruhu, İslam medeniyeti çağla
rının aşırı Arap ve Acem tesirlerine karşı duygusuz 
kalamazdı. 

Türkler, önce askeri ve siyasi sahalarda kendi 
kudretlerini görmüş ; kısa zamanda İslam imanının 
ve İslam dünyasının hemen yegane ordusu haline 
gelişlerindeki milli üstünlüğün hikmetini anlamışlardı. 

Abbasi halifeleri adına büyük zaferler kazanan 
Türk kumandanları, ordularıyle birlikte, zaman 
zaman, müstakil bir kuvvet gibi, kendilerini üstün 
ve serbest buluyorlardı. Bunlar arasında, böyle bir 
üstünlüğü idrak etmekten doğan bir muhakeme ile, 
müstakil devlet kurmağa girişenler de vardı. 

Türk gücünün İslam alemindeki kudret ve ehem
miyetini Araplar da anlamışlardı : 

Türklerin kudret ve ehemmiyeti, Hz. Muham
med'e atfedilen takdir cümleleriyle övülüyordu. 
Müslüman milletler arasında yayılan böyle hadisler 
ve onları destekleyen diğer rivayetler, başta Hz. Mu
hammed olmak üzere Halife Ömer gibi İslam büyük
lerinin Türklere ayrı ve üstün kıymet verdiklerini 
gösteriyordu. «Onlara Türk adını Allah verdi.» de
niliyor ; Türkler'in büyük gelecekleri olacağı hakkın
da yine hadisler söyleniyordu. Aslında Hz. Muham
med tarafından söylenmemiş bile olsa, halk arasında 
bu hükümlerin peygamber sözü diye yayılmasında 
elbette büyük hikmet ve mana vardı. Bunlar, İslam 
dünyasında Türklere güvenenlerin sayısını arttırıyor ; 
Müslümanlığa taze kuvvetler halinde katılmış ve inan
mış Türkler arasında ise derin akisler uyandırıyordu. 

Bazı bölgelerde hatta kölemenlik'den şahlığa yük
selerek büyük devletler kuran Türkler, kendilerinde 
bu devlet kurma kaabiliyeti'nin tamamiyle milli bir 
vasıf olduğuna ve kavmi bir üstünlükten ileri geldiği
ne inanmıştılar. 

Fethedilen ülkelerde ordunun Türkçe konuşma
sı, başka kavimler üzerine hakim, Türk sarayların
da konuşulan dilin de çok kere Türkçe olması, böyle 
yerlerde, Türk diline karşı bir merak ve alaka uyan
dırıyordu. Ordu olarak, yabancı topraklarda vazife 
gören Türkler, İslam dünyasının her bucağında Türk 
olmanın gururu ve övüncü içindeydiler. 

İslam aleminde daha dokuzuncu ve onuncu asır
larda kendini gösteren bu Türk üstünlüğü, sadece 

Ey Türk milleti ! Pitman ol' 
ve Kendine dön ! 

- Gök - Türk Kitabeleri -

kılıç kuvvetinden ileri gelmiyordu. Türkler, Müslü
man komşularına kahramanlıkları kadar, zekalarını 
medeni kaabiliyetlerini, ilim, edebiyat ve sanat mezi
yetlerini de kabul ettirmişlerdi. 

Kısa zamanda yetişen Müslüman Türk alim ve 
mütefekkirlerinin, Müslümanlığın en ileri ilim ve fi
kir adamları arasında bulunmaları gözlerden kaçmı
yordu. Mesela hemen her yerde milli kıyafetiyle do
laşan ve Türkçe konuşan büyük Türk alim ve müte
fekkiri Farabi'ye yalnız hayranlıkla değil, hasedle 
bakanlar da olmuştu. ( 1 )  Bu büyük alimin talihsizliği 
şu noktadaydı ki, başlangıçtan İslamiyete kadar, 
Türk dilinde herhangi bir ilim ve felsefe lisanı ku
rulmamıştı. Diğer taraftan müşterek İslam mede
niyetinin klasik ilim dili Arapça idi. Farabi'nin, 
Arap ilim dilini de geliştirip zenginleştirerek yaz
dığı ilim ve felsefe kitapları, bu yüzden Türk 
ilim ve felsefe lisanı adına büyük kayıptı. (2) 

Farabi gibi ve Farabi'den iki asır sonra, şuurlu 
bir milliyetçi olduğu halde El-Keşşaf adlı, Kur'an 
tefsirini Arap diliyle yazan büyük Türk alimi Ze
mahşeri de eserleri ve eserlerinin lisanı ile Türkçe'
nin kayıplarındandı. Çünkü onun Kur'an tefsirinde 

lslam'da zihniyyeci felsefenin ilk kurucusu 
Farabi Tarhanoğlu, (870 - 950) Türk ırkının dünya 
ölçüsünde tanınmıf ilk büyük filozofudur. Türkis
tan'da Farab tehrine bağlı Vasic kalesi'nde Türk ku
mandanı Uzluk oğlu, Tarhan oğlu Muhammed'in 
oğlu olarak bu yerde doğmuştur. Hayatı, şahsıyeti, 
felsefesi ve eserleri hakkında toplu bilgilerle bibli
yografik malfımat için bakınız: Abdülhak Adnan, 
Farabi maddesi, T. 1. An.;  C. 4, S. 451 - 469. 

Mantık, felsefe ve müsbet ilimlerden batka 
büyük bir siyaset ve içtimaiyat alimi ve bir musıki 
üstadı olan Farabi, aynı zamanda Arap diliyle ilk 
ansiklopediyi yazan bir umumi bilgiler adamıydı. 
Tarih kaynakları, onun, Şam'da, Suriye'de hatta 
Mısır'da daima milli kıyafetle gezdiğini ve Türkçe 
konuştuğunu belirtiyorlar. Farabi, bu hareketleri 
hiç şüphesiz, yabancı ülkeler ortasında Türk olma• 
nın ve Türk kalmanın fUuru içinde yapıyordu. Bu
na rağmen, bu büyük ilim ve fikir adamı da, eser
lerini milli lisanıyle yazamamıf; içinde bulunduğu 
asırların umumi hayatına ayak uydurmak zorunda 
kalmıştı. 
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kullandığı dil, Arapça'nın zaferleri arasında bulu
nuyordu. (3) 

Ancak ortak medeniyetler ve daha evvel teşek
kül etmiş klasik diller tarihinde böyle vak'alar, tabii 
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İslam, bilhassa Arap şair ve yazarları, Türklerin 
Islam dininin temeli olduklarını ve onların binici, 
savaşçı ve terbiyeci milletlerin başında geldiklerini 
yazıyorlardı. 

XI. asır Arap şair
lerinden Ebü'l-Fityan 
Muhammed, divanının 
büyük bir kısmını Türk 
büyükleri için söylediği 
kasidelere ayırmışdı. O
nun bu tarz şiirleri ara
sında : «Türkler de in
sanların bir kısmıdır 
ancak onlar en kuv
vetli ve savaşta kınl
ması en güç olanlar
dır.» ; «Onlarla diğer 
insanlar arasındaki 
fark, biri çukur ve al
çak yerde öteki dağ te
pesinde yetişen ağaç
lar gibidir.,, ( 4) diyordu. 

Yine XI. asır En
dülüs alimi İbn-i Said' -
in Tabakaatü'l - Ümem 
adlı eserinde Türkler, 
«Binicilikte ve terbi
yecllikte insanların 
en ustası olduklan 
gibi, kılıç vurmak ve 
ok atmakta dünyanın 
en tecrübeli ve bilgili 
insanlandır.,, diye ta
nıtılmıştı. (5) 

Hemen her yerde milli kıyafet'le dolaşan ve Türkçe konuşan büyük alim, 
mütefekkir ve musıki üstadı Farabi (Ressam Münif Fehim 'in tablosu ) 

Daha X. asırda bir 
başka Arap alim ve e
dibi cahiz (766?-869) 
Türkler'in İslam ordu
suna alınmalarını tak
dirle karşılarken Türk
leri hilafetin temel di
reklerinden biri olarak 
tanıtıyordu: Türkler'in 
yalnız insanları değil, 
hayvanları bile terbiye 
ettiklerinden hayranlık
la bahseden Cahiz, bu 
mevzuda şöyle bir ör-

ve zaruri hadiselerdi. Bunlar ve bir kısım Türk yük
sek zümrelerinin Arap ve Acem hayranlıkları dola
yısıyle isimlerinden kıyafetlerine kadar kendilerini 
yabancı tesirlere kaptırmaları bir yana bırakılırsa, 
İslam dünyasında Türk varlığının, milli hayat ve hü
viyetlerini muhafaza eden Türkler vasıta�ıyle, gittik
çe daha hissedilir hale geldiği bir hakikatti. 

Zemahferi için, bu bahsin sonlarına bakınız. 

nek veriyordu:  
«Türk padişahı ile Iran padişahı, Türk 

Iran hududunda sabahtan akşama kadar, atlan 
üstünde, konuşmuşlardı. Iran padişahının atı 

Bu fiirin aslı ve tercümesi için bakınız: Kı
vameddin, Arap Şiirinde Türkler, Atsız Mecmua, 
13,  1 932. 

Nafiz Danışman, Tabakaatü'I • Ümem Kita
bında Türkler'in Yeri, Orhun Mecmuası. 12 1 943. 
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hiç durmadan başını salladığı ve ayaklarıyle 
yeri eştiği halde Türk padişahının atı, bir 
heykel misali, yere mıhlanmış gibiydi.,, ( 6) 

Ebü'l-Fityan Muhammed'in bir başka şiirinde :  
«Onlar .(Türkler) öyle bir cemiatdirler ki bütün 
iftiharlar onlara mensupdur. Onlar, zulmün 
her nev'ine indirilmiş birer darbedir.,, (7) deni
liyordu. 

Bütün bunlar ve daha çok sayıdaki benzerleri, 
Türkleri övmeğe mecbur olmayan alim ve şairlerin 
fikirleri, onların görüşleridir. 

Bu şiirlerde ve bu kitaplarda sayılan meziyetle
rinin, İslam dünyasında dolaşan Türkler de farkın
daydılar. Hatta bu türlü duyuş ve düşünüşler, İslam 
medeniyeti gibi bir ümmet çağında Türk gençleri 
arasında ciddi şekilde şuurlu bir milliyetçilik duygusu 
uyandırmıştı : 

Me'mun Halife devrinde ve onun Beytü'l-Hik
me'sinin müdiri önünde İran, Rum ve Arap gençle
riyle münazaraya giren bir Türk genci, öteki gençle
rin kendi milletlerini tarif eden sözlerine cevap ve
rerek Türk milliyetini şu şekilde vasıflandırmıştı : 

Türkler kendi vatanlarını ve kendi hükumet 
merkezlerini kimseye vermiş değillerdir. Bun
lara kendi memleketlerinde kimse malik ola
mamıştır. Lakin Iranlılar, Rumlar ve Araplar 
kendi topraklarını başkalarına kaptırmış ve 
kendi ülkelerinde başkalarının esiri olmuşlar
dır. İşte bu, Türkler'in lran, Rum ve Arap ka
vimlerine üstün olduklarının en açık delilidir. 
Bunu, gözünü hased dumanı bürümüş ve ina
dından gözleri kararmış veyi hiç tarih okuma
mış olanlardan başka hiç kimse inkar edemez. (8) 

Dünya milliyetçilik tarihinin, vatan mefhumuyle 
birleşmiş, en şuurlu ve parlak sözlerinden biri olan 
bu cümlelerin, İslam halifeliği diyarında ve daha hic
retin ikinci asrı sonlarında (M. IX. asır) bir Türk 
genci tarafından söylenmesi her bakımdan büyük 
hadisedir. 

Bir kere bu cümlelerdeki sözlerin hepsi doğrudur; 
tarihi gerçeklere uygundur. Türkler, tarihin o çağ
larında ve o çağlarına kadar bütün çağlarda kendi 
vatanlarını kimseye çiğnetmemişlerdir. Hiç şüphesiz, 
büyük savaşların doğurduğu, tamamiyle geçici bazı 
çekilişlh bunun dışında idi. Gök-Türkler çağındaki 

6 Aynı m ... kale. Cahiz'in Türklerin meziyet· 
leri hakkında yazdığı Risale fi F ezailü'l - Etrak : 
Türklerin Faziletlerine Dair Risale adlı eserinin mü
him bir kısmı Şerefeddin Yaltkaya tarafından Türk· 
çe'ye çevrilmiştir. Türk Yurdu M. 1 9 1 3, V, 894. 

Şerefeddin Yaltkaya, Türklere Dair Arapça 
Şiirler, Türkiyat Mecmuası, V., S. 3 1 1 , 1 936. 

R 1.9(_ ll�ı. , C. 1, S. 166 dan Ç"viren, Şe

refeddin Yaltkaya. (Bakınız: Türklere Dair Arapça 
Şiirler, Türkiyat Mecmuası, C. V, S. 307, 1 936. 
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yine geçici ve mevzii Çin mağlubiyeti istisna edi
lirse, millet halinde, hiçbir milletin esareti altına 
girmiş değillerdi. Buna mukaabil Türkler, tarihin 
en eski asırlarından beri başka illerde ve başka 
milletlerin idaresi vazifesindeydiler. İleride görüleceği 
gibi başka milletlere karşı bu üstünlüklerinin de far
kındaydılar. Bu hadise Me'mun Halüe devrinden 
Moğol istilasına kadar ve Moğollar'ın Türkler arasında 
eriyip Türkleşmelerinden sonra da bilhassa Osmanlı 
İ mparatorluğu çağında daha asırlarca böyle de
vam edecekti. 

Diğer taraftan, daha Me'mun Halife devrinde 
Türk, İran, R um ve Arap gençleri arasında bu şekil 
bir münazara yapılması, hem fikir hürriyeti hem de 
bu milletlerin çocuklarında milli duygular ve milli 
hassasiyetler bulunması bakımından mühimdi. De
mek ki İslamiyet, bu milletlerin Müslüman olanlannı 
birbirlerine yaklaştırmak, onlarda bir din kardeşliği 
uyandırmakla beraber, onların milli duygu, hatıra 
ve iftiharlarını söndürmemişti. 

Nihayet halifeler yurdunda bir Türk gencinin 
bu davayı isbat için yürüttüğü muhakeme, bulduğu 
ve gösterdiği deliller, onun ne ölçüde aydın ve bilgili 
bir genç olduğunu belirtiyordu. 

İşte İslam dünyasına askeri ve idari üstünlükleriy
le milli meziyetlerini kabul ettiren Türkler, bu me
ziyetlerini idrak ettikleri müddetçe, kendi kavmi de
ğerlerini, bu arada milli dillerini ve edebiyatlarını 
ihmal edemezlerdi. 

Nitekim onların hiçbir düşman istilası görmemiş 
anayurtlarında ve mesela Karahanlılar ülkesinde, 
miladın XI. asrında, kesin olarak İslami bir Türk 
edebiyatı başlamıştı .  Bu edebiyatın bugün adını ve 
eserini bildiğimiz ilk edibi Yusuf Has Hacib, Türk
çe'yi hemen hemen bir dil milliyetçisi duygusuyle kul-

0lanmış ve bunu, eserinin son bölümünde söylemek 
ihtiyacını duymuştu. 

Ancak Karahanlılar devrı edebiyatının bu ilk 
eserleri, dil zenginliği ve ifade kudreti bakımından 
o çağların İraiı ve Arap dilleriyle yazılan eserleriyle 
ölçülebilecek yeterlikte değildi. Sayıları da azdı. Çün
kü bunlardan daha üstün vasıflardaki çağdaş Arap 
ve Acem edebiyatının mühim bir kısım eserlerini biz
zat Arapça ve Acemce bilen Türkler yazıyorlardı. 

Yeni kültürün ve yeni edebiyatın ,klasik dilleriyle 
eserler okuyup yazmakta bu derece başarı gösteren 
Türk aydınlarının, yalnız Anayurtta değil, fetih ve 
istila ettikleri yeni ülkelerle buralarda kurmağa baş
ladıkları yeni vatanlarında da artık Türk diliyle eser 
vermeleri bir ihtiyaç ve bir gün mes'elesi haline gel
mişti. 

* 

işte Türk dili, bir taraftan eski, yeni vatanlarda 
İslami bir edebiyat kurmak ve geliştirmek yolunda 
ilk eserlerini verir ve daha · büyük bir geleceğe ha
zırlanırken, bir taraftan da bazı Türk bilgin ve ay-
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dınları, Türkçe'nin yabancı dillerle giriştiği ölüm ka
lım savaşında ordularından daha geri kalmamak lü
zfununu duydular. İslam dünyasında önce bir dil 
millıyetçiliği yaptılar·. Türkçe'nin Arap, Acem dilleri 
kadar güzel, istidatlı, eser verebilir bir dil olduğu id
diasında bulundular. 

Dile dair kitaplar hazırlayarak Türkçe'yi başka 
milletlere tanıtmağa ve öğretmeğe kalktılar. Tarihe 
ait eserler yazarak milletlerinin tarihde ve coğraf
yadaki parlak durumunu ve bu durumu hazırlayan 
milli, tarihi faziletleri belirttiler. Böyle kitapları, bil
hassa Arap, Acem dilleriyle ya.zarak başka milletle
re bu bilgileri daha kolay öğrenmek imkanını ":verdi
ler. Bu eserlerde Türkçe'nin dehası aydİnlatılıyor, 
milli tarihin şeref sahifeleri yazılıyordu. O kadar ki 
böyle eserleri sadece bi::er dil ve tarih kitabı sanmak 
doğru değildi. Onların sahifelerinde Türkçe'yi kur
mak v.e yüceltmek maksadıyle . yazılmış ; Türklerin 
büyüklüğünü ve üstünlüğünü göstermek gaayesiyle 
cümleleşmiş bir milli heyecan vardı. 

Herhalde, milliyetçilik idealinin yeryüzünde yeri 
olmadığı ve olamayacağı bir ümmet çağında Türk
ler arasında görülen bu dil ve millet sevgisi, kültür 
tarihinin ehemmiyetle kaydetmesi gereken bir hfıdi
se'ydi. 

Bütün bu milliyetçilik hareketlerinin o devirdeki 
İslam dünyasında bıraktığı tesirin ölçüsü nedir? Bu 
hareketler, yabancı hayranlığına kapılmışların ken
dilerine dönmeleri ve Türkçe'nin yabancılar tarafın
dan öğrenilmesi tarihinde ne ölçüde tesirli ve faydalı 
oldu? Bugün bu sorulara kesin cevap vermek kolay 
değildir. Ancak, M. XI. asırda başlayan ve daha 
çok dil alanında görülen bu milliyetçi cereyan, he
men her asırda bir veya birkaç büyük temsilci ye
tiştirmiştir. 

Türkçe'nin yalnız saray, ordu ve halk dili olarak 
değil, edebiyat dili olarak da başka dillerle giriştiği 
büyük mücadele, bilhassa fethedilen ülkelerde hayli 
uzun sürmüştür. Bu dil, yine XI. asırdan başlayarak 
Horasan'da, Azerbaycan'da, husı'ısiyle Anadolu ve 
Balkanlar Türkiyesi'nde Arapça ve Acemce'den baş
ka Rumca, Ermenice, İtalyanca gibi yerli dillerle 
çarpışmağa devam edecek; bu savaşlardan muzaffer 
çıkmanın saadeti yanında çeşitli yaralar almanın sar
sıntı ve ıztırabını da daha asırlarca tadacaktır. 

İşte kitabımızın bu bölümü, başta Arap, Acem 
dil ve kültür tesirleri olmak üzere, Türkçe'nin diğer 
kültür dilleriyle hatta kültür ve sanat dili olamamış 
yerli dillerle giriştiği tarihi mücadelenin ilk safhasını 
tesbit maksadıyle tertiplenmiştir. Bu bölümde İslam 
medeniyeti çağlarındaki Türk milliyetçiliğinin XIII. 
ıtsır sonuna kadar, dil, tarih ve edebiyat alanında ye
tiştirdiği en mühim simalarla aynı asırlarda Türk dili 
için yazılan eserler hakkında toplu bilgiler vardır : 

* 

TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

Atalarına Türkler ara-

K" lı M 
sında, Emirler (9) de 

aşgar ahınud nildiği bildirilen Kaş-
ve Diviııü garlı. Mahmud, lsla-

Lôgaati't - Türk miyetten sonraki Türk 
milliyetçiliğinin ilk bü
yük simasıdır. 

Mahmud'un babası, Barsganlı Hüseyin ibni 
Muhammed adlı bir beğdir. Kitabının 69. sahifesin
de bize adını bildirdiği daha eski bir ceddi ise «Türk 
diyarını Saman Oğulları'ndan alan Emir Tigin 
adlı bir emirdir.» ( 1 0) Kendisi Kaşgar'da doğmuştur. 

Onun Karahanlılar devrinde ordu kumandan
lıkları yapan yüksek bir aileye hatta bizzat hükümdar 
ailesine mensup, mühim bir şahsıyet olduğu sanıl
maktadır. 

«Türkler arasında en iyi silah kullananlardan 
biri» olarak Mahmud, Türk illerinin birçok yerlerini 

• dolaşmış ; çok geniş bir coğrafya üzerine yayılmış 
Türk kavimlerinin dillerini, tarihlerini, destan ve ef
sanelerini ; mesel ve hikmetlerini öğrenmiş ve bu 
öğrendiklerini büyük bir kitapta toplamıştır. Mah
mud, kitabına halk arasında yaşayan eski, yeni halk 
şiirlerinden, hikmetlerden, atasözleri'nden örnekler 
koymuş ve bize Karahanlılar devri devlet teşkilatı 
ile saray ve halk hayatı hakkında mühim bilgiler bı
rakmıştır. 

Kaşgarh Mahınud'i.ın, Türk dili ; onun bütün 
kelime ve lehçeleri ve edebiyatı üzerinde Türkçe'nin 
ilk lugat ve gramer· kitabını yazacak kadar geniş ve 
derin bilgisi vardı. Arapçası, Türkçesi kadar kuvvetli 
idi. Evvelce Arap dilinde yazılmış bu çeşit kitapların 
sistem ve metodlarına vakıftı . Bize bıraktığı eser, onun 
iyi bir tahsil gördüğünü, hemen· bütün ömrünce Türk 
dili ve Türk milleti için çalıştığını göstermektedir. 

Kıişgarh Mahmud'un hangi tarihte doğduğu 
belli değildir. Ancak, hayatının mühim bir kısmını 
Karahanlılar bölgesinde geçirdiği, kendi eserinden 
anlaşılıyor. Tarım ile Çu ve Sirderya çevrelerindeki 
bütün Türk illerini gezdiğini de yine kendisi bildi
riyor. 1 072- 1077 yıllarında ise Mahmud, Bağdad'
da bulunuyordu ve bu tarihler, frak topraklarında 
Selçuklular'ın hakimiyet kurdukları yıllardı. 

İlimden, dilden, şiirden, bilhassa milli sanat ve 
milli şiirden çok iyi anladığı besbelli olan Mahmud'un 
şiir sanatında bizzat eser verip vermediği bilinemi
yor. Esasen onun kültür ve edebiyat tarihimizdeki 
yeri, şuurlu bir milliyetçi olmasından ve bilhassa 
Türk dili için çok kıymetli bilgilerle zengin bir lt'.ıgat 
ve gramer kitabı yazmasındandır. 

9, ıo "Kitabın sahibi Mahmud der ki: Şu 
sebeple bizim atalarımız olan emirlere hamir deni
lir, çünkü Oğuzlar, emir diyemezler, elif harfini ha'
ya çevirerek hamir derler, ve bizim ceddimiz, Türk 
diyarını Siman Üğulları'ndan fetheden emirdir, adı
na Emir Tigin denilir." Divanü Lugaati't - Türk, 
tıpkı basım, S. 69, Ankara 1 94 1 .  
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Kendi milletinin diğer milletlerden, yalnız silah 
kuvvetiyle üstün olmadığını ; dil, kültür · ve medeni
yet bakımından da Türklerin büyük mazisi ve bü
yük geleceği olduğunu meydana koymak; ve bunu 
Türk olmayan milletlere haber vermek maksadıyle 
bir ömür boyu çalışan Mahmud'u daha iyi tanımak 
ıçın onun eserini incelemek gerekir. Çünkü onun 
kitabı, baştan sona hangi maksatla ve nasıl bir 
kültürle yazıldığını açıklayan bilgilerle süslüdür. 

Diğer taraftan bu büyük Türk bilgini, kim ol
duğunu, niçin ve nasıl çalıştığını,  kitabında, şu �atır
larla açıklamıştır: 

«Kendim, Türklerin en fasih konuşanla
rından, en açık anlatanlarından, en doğru anla
yanlarından soy ve sopça en ileri bulunanların
dan, en iyi kargı kullanan savaşçılarından ola
rak Türklerin hemen bütün beldelerini, çölle
rini boydan boya dolaştım. Türk'ün, Türkme
n'in, Oğuz'un, Çigil'in, Yağma'nın, Kırgız'ın dil
lerini, kafiyelerini öğrenip faydalandım. O ka
dar ki her Türk taifesinin dilini en iyi şekilde 
öğrenmiş oldum. 

Bu kitabımı (böyle uzun bir çalışmadan 
sonra) en süslü bir düzenle en beliğ üslôbda 
yazdım. 

Aciımı dünyıinın sonuna kadar yadettirmek 
ve (ihirette) sonsuz nimet kazanmak için, Al
lah'dan yardım dileyerek yazdığım bu kitaba 
Divinü Lôgaati't-Türk adını koydum.» [ * ]  

Kişgarlı Mahmud'un bir ilim kitabını, ciddi 
ve yorucu araştırmalarla meydana getirmek yolun
daki ilim anlayışını açıklayan bu sözleri, İslam mede
niyetinin ilk asırlarında ve mesela Araplar'ın hadis 
toplarken gösterdikleri, kılı kırk yaran titizliği andırır. 

Kendinden evvel, · İslami ilimlerin tedvininde 
büyük ciddiyetle kurulmuş böyle bir metodla çalış
ması ve (eserinde bizzat belirttiği gibi) Arap dili alim
lerinin metodlarından istifade etmesi, Kaşgarlı'nın 
Türk dili için yazdığı bu esere, özlediği 9lmezliği 
vermiştir. 

Fakat Divanü Lılgaati't-Türk'ün önsözü'nde, 
Kaşgarlı'nın Türk milliyeti mevzılunda (bu cümle
lerden daha evvel) yazdı�ı görüşleridiıAki onun daha 
XI. asırda nasıl ve ne şuurlu bir milliyetçi sıfatıyle 
çalıştığını gösterir: 

«Gördüm ki yüce Tann, devlet güneşi'ni 
Türkler'in burçlarından doğdurmuş. Göklerdeki 
daireleri, onların devletleri çevresinde döndür
müş. 

Onlara Türk adını (kendisi) vermiş. On
ları yeryüzünün hikaanı kılmış. Asnmızın hi
kanlannı hep onlardan çıkarmış. Cihan halkı-

� Divanü Lugaati't-Türk, Tıpkıbasım, S. 3 ve 
Fuad Köprülü, Araştırmalar, S. 3 5  - 3 6 .  Ayrıca, D. 
L. T. Besim Atalay tercümesi, S. 4 ;  Bkz. bir de :  Ah
med Ciıferoğlu, Kaşgarlı Mahmud, ( l 000 Temel 
Eser serisi, 30, lst. 1 9 7 0 .  
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nm dizginlerini onların ellerine bırakmış. On
lan her halka üstün eylemiş. Doğrulukta onlara 
(her zaman) yardımcı olmuş. Onlara intisab 
edenleri, onların hizmetinde bulunanlan (hep) 
aziz kılmış ; (bütün) dileklerine erdirmiŞ. (Böy
le kimseleri) kötülerin şerlerinden korumuş. 

Oklarının saplanmasından korunabilmek 
için, aklı başında olanlara, (Türkler'in) halleriyle 
ballenmekten başka çare kalmamış. 

(Halbuki) onlara dert dinletmek ve gönül
lerini kazanmak için kendi dilleriyle konuşmak
tan daha güzel vasıta yoktur. 

Her kim onların diline sığınırsa onu ken
dilerinden sayıp her türlü tehlikeden kurtan
yorlar. Bunun içindir ki Türk olmayanlar da 
Türk diline sığınmakta ve bu vesile ile zarar 
ve ziyandan · kurtulmaktadır.» ( 1 1 ) 

Bu satırlar, Mahmud'un, kendi milleti için 
çalışırken ne gibi sosyal ve tarihi gerçeklere bakıp 
nelere dayandığını göstermektedir. Çünkü Mahmud, 
bizzat milliyetçi bir şahsı yet olmakla beraber, onun 
yaşadığı devirdeki tarihi ve içtimai hadiseler de yaza
rın söylediği gibiydi. Mahmud, yalnız Türk dille
rini değil, Türkler hakkındaki bilgi ve kanaatlerini 
de gezip gördüğü yerlerden, konuştuğu insanlardan, 
okuduğu kitaplardan toplamıştı. Bu sebeple, söyle
dikleri, kendi sözleri olduğu kadar, o çağlarda Türk
İslam halkı arasında dola�an kanaatlerin de toplu bir 
ifadesiydi. 

Nitekim Mahmud, sözlerine devam ederek : 
"Ben, Buhara'nm, sözüne güvenilir bir ima

ıru.ndan, aynca Nişiburlu bir imamdan işittim, 
ikisi de senedlerle bildiriyorlardı ki Peygambe
rimiz, kıyamet alametleriyle ahir zaman fit
nelerini ve Oğuz Türkleri'nin ortaya çıkacakla
rını bildirirken Türk dilini öğreniniz ! Çünkü on
ların uzun sürecek saltanatları olacaktır, buyur
muş.,, ( 1 2) diyor ve şu muhakemeyi yürütüyordu : 

"Bu hadis doğru ise Türk dilini öğrenmek 
vacib demektir. Eğer uydurma ise (o zaman 
da) akıl ve iz'an bunu icap ettirir.,, ( 1 3) 

Hatta Mahmud'un Türklükle iftiharı bu ka
darla kalmıyor, kitabının Türk kelimesi hakkında bil
gi veren kısmında, ayrıca, şunları söylüyordu : 

"Türk, Tann'nm Nuh oğlu Türk'ün oğul
lanna verdiği addır.,, 

ccBiz, Türk adını yüce Tann vermiştir, dedik, 
çünkü bize Kaşgarh Halef oğlu imam, Şeyh 
Hüseyin ; ona da ibnü'l-Garki denilen kimse ha
ber vermiştir ki : 

İbni Ebi'd-Dünya'mn ihir zaman üzerine 
yazdığı kitapta Allih'ın resulüne senedle ulaşan 

1 1  Aynı kaynaklar, tıpkıbasım, S. 2, Arattır
malar, S. 36, B. Atalay tercümesi, S. 3 • 4. · 

12 Aynı kaynaklar, S. 2 • 3, S. 37, S. 4. 
13 Divan, tıpkıbasım, S. 3.  
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bir hadis yazılıymış. Bu hadise göre yüce Tanrı 
buyurmuş ki : "Benim bir ordum vardır. Ona 
Türk adı verdim. Onları Doğu'da yerleştirdim. 
Bir kavme gazaplanırsam Türkleri o kavmin 
üzerine yollarım.,, 

İşte bu bütün insanlara karşı bir üstün
lüktür. Çünkü Allah, onlara ad vermeği üzerine 
almıştır ; onları veryüzünün en yüksek yerinde, 

TÜRK EDEBIY A Ti T ARIHI 

Şüphesiz, koyu bir Müslüman olmakla beraber, 
Mahmud, Arapça'nın gerek ilim dili, iman dili ve 
gerek edebiyat dili olarak Türkçe'den çok üstün 
hayatı karşısında adeta muztaripci. Kur'an-ı Kerim, 
Arabi ile nazil olduğu için İslam dünyasında Arap
ça'yı mukaddes dil bilmek ve ona saygı göstermek, 
manevi bir edeb ve terbiye kabıydı. Allah'a, Peygam
ber'e ve İslam büyüklerine karşı her fırsatta derin 

Kaşgarlı Mahmud tarafından tertiplenen Dünya ha·ritası. Bu, Türkler  tarafından vapılıp elimize geçen 
ilk haritadır. 

havası en temiz ülkelere oturtmuştur. Onlara 
«kendi ordum>> demiştir. 

Bundan başka, Türklerde güzellik, tatlılık, 
yüzgüzelliği, edeb, büyüklere saygı, sözünde 
durma, sadelik, öğünmemek, kahramanhk, 
merdlik gibi öğülnıeğe değer, sayısız fazilet 
vardır.,, ( 14) 

,.. Divan, tıpkıbasım, S. 177 ve B. Atalay 
tercümesi, S. 350 · 352. 

bağlılık duyguları sıralayan Mahmud'da bu edeb 
fazlasıyle mevcuttu. Buna rağmen, kitabının yine 
önsöz'ünde, bu dil alimi, Türkçe ile Arapça'yı birbi
rine denk diller gibi göstermekten çekinmemişti : 

"Türk dili'yle Arap dili'nin at başı yürüdük
leri bilinsin diye Halll'in K itabü'l-Ayn'ında 
yaptığı gibi, kullanılmakta olan kelimelerle 
terkedilmiş sözleri bu kitapta bir arada yazmak, 
ara sıra yüreğime doğar dururdu. Çünkü böyle 
yapmak daha derli toplu olurdu.,, Lakin ben 
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"Sözü kısa tutmak için kullanılmayan kelime
leri terkettim.,, ( 1 5) 

Mahmud'un bu mühim cümlelerinde dikkati 
çeken noktalar çoktur ve ileride bu noktalar üzerin
de durulacaktır. Kitabını yazarken, Arap bilgini 
Halil'in Kitıibü'l-Ayn'ından faydalandığını söyle
yen müellifin burada en mühim sözü, Türkçe'nin 
Arapça ile koşu atlan gibi yarış edebileceği 
kanaatidir. Bu sözler Mahmud'un dil sevgisinde ne
relere vardığını gösterir. Onda ne ölçüde bir milli 
inan yandığını belirtir. Aynı sözlerde bu Türk dili 
aliminin kendi ana diline ve onun büyük geleceğine 
karşı derin imanı vardır. 

Her halde Türk kültürünün, her devirdeki yarım 
münevverleri tarafından, Çin, İslim ve Avrupa 
kültürleri karşısında küçük görülüp ziyan edilişi ha
diselerine cephe alan gerçek Türkçülüğün ilk büyük 
alimi Kaşgarlı Mahmud'u burada saygı ile ve ibretle 
hatırlamak gerekir. 

Şu sebeple ki Mahmud'un böyle duyuş ve görüş
lerinde - belki de - Türk milletinin XI. - XVI. asırlar
daki en büyük kalkınma ve hakimiyet devresinin se
bepleri ve temelleri belirtilmiştir. 

Divan Ü 
Lugaati't-Türk 

Kişgarh Mahmud'un 
bir milliyetçi şuı'.ıruyle ça
lışıp bir alim sıfatıyle yaz
dığı büyük eserin adı 

Divinü Lugaati't-Türk'dür. 
Bu eser, Türkçe'nin ilk lı'.ıgat ve dilbilgisi kitabı

dır. Ancak hazırlanışı ve içindekiler bakımından dev
rinin dili, edebiyatı, tarihi, coğrafyası ve sosyolojisi 
hakkında kıymetli bilgilerle zengin bir milli kültür 
hazinesidir. 

Eser, Türk dilini Araplara öğretmek maksadıyle 
yazılmış ve bu sebeple Arap diliyle kaleme alınmıştır. 

Divanü Lugaati't-Türk, Arapça bir kitap olmakla 
beraber içinde o devir için çok sayıda Türkçe kelime 
ile Türk halk edebiyatından ve halk dilinden alın
mış, çok sayıda şiir örnekleri, Türkçe deyimler ve ata
sözleri vardır. 

Kitaptaki Türkçe kelimelerin sayısı 7500 den 
fazladır. Yazar, eserini, «Hemen bütün Türk boy
larının dillerini, kafiyelerini elde ettim, yalnız 
terkedilmiş kelimeleri bu kitaba almadım.,, ( 16) 

«Türk diline sonradan girmiş sözleri de yaz
madım.,, ( 17)  cümleleriyle belirttiği gibi, halk için
de yaşayan bütün Türkçe kelimeleri derleyerek yaz
mıştır. Kitapta «Ajun : dünva» gibi Soğdca' dan, 
«Körküm: safran» gibi Hindce'<len v.b. Türkçeleşmiş 
kelimeler de yer aldığına göre bu derlenen söz
lerin hepsinin Türk asıllı olduğu iddia edilemez. 

ı s  Divan, tıpkıbasım, s. 4 - 5, tercüme, s. 
6 .  7. 

16 Divan. tıpkıbasım, s. 3 . 5, tercüme, s. 
4 - 7. 

ı :  Divan, tıpkıbasım, S. 20, tercüme, s. 27. 
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Kişgarh Mahmud'un, Türkçe kelimelerin çok 
az da olsa, bir kısmını elde edemediği dikkate alınırsa 
bu eserin yazıldığı XI.  as.ırda Türkçe'nin 8- 10  bin 
kelimelik bir lisan olduğu söylenebilir. Bu kelimelerin 
mühim bir kısmının Türkçe'ye Çince'den, Sanskıritçe, 
Farsça v.b. komşu dillerden girip Türkçeleşmiş olması 
çok tabiidir. Şu sebeple ki eski Türkçe de bir me
deniyet hatta bir imparatorluk dili olduğu için 
tabiatiyle başka dillerle kelime alış verişinde bulun
muştur. 

Mahmud'un Türk diline sonradan girdikleri 
için kitaba alamadığı kelimeler de herhalde İslami
yetten sonra Türkçe'ye Arabiden ve yeni Farisi'den 
gelip girmiş sözlerdir. 

Kişgarh Mahmud, Araplar'ın . kolay anlayıp 
çabuk öğrenmelerini sağlamak maksadıyle Türkçe 
kelimeleri, Arapça'da olduğu gibi, sülisiler, rubai
ler, humasiler v.d. diye sınıflandırmıştır. Böylelikle 
Türkçe sözleri üç esas harfli kelimeler, dört esas harfli 
kelimeler, beş esas harfli kelimeler v.b. gibi guruplara 
bölmüştür. Aynı Türkçe kelimelerden mesela kırk 
kelimesini krk imlasıyle veya Türk kelimesini trk 
imlasıyle yazarak bu kelimeleri, Arapça'daki gibi 
harekelerle seslendirmiştir. Asli harfleri böyle üç ses
siz harfden meydana gelmiş gibi gösterdiği kelime
leri yine Arapça'daki sahih kelimelerden saymıştır. 

Kelime başındaki Elif harfiyle birlikte yazdığı 
ateş manasındaki ot, gibi, uç, gibi, un, gibi kelimeleri, 
ortalarında vav harfi bulunduğu için menkus'lar 
gurubunda göstermiştir. 

Türkiye Türkçesi'nde emek manasındaki emkek 
sözünü yahut Türkçe erkek kelimesini emkk, erkk 
imlalarında yazarak bu kelimelerdeki k harflerinin 
ikişer defa tekrarlanmasını Arapça'daki muzi'aflar 
gibi göstermek için bir vesile saymıştır. 

Türkçe'de genizden okunan ve böyle bir n sesi 
veren nğ birleşik harfini Arapça'daki gunne'lere kar
şılık göstermiştir. 

Bunlardan ve daha birçok benzerlerinden başka 
Türkçe kelimeleri fa'al, fi'il, fu'ul, yahud ef'il, 
if'il, fa'lin, fi'lin, fu'lin ve benzeri bab'lar 
ve kalıplar içinde seslendirerek bütün Türkçe sözleri, 
Arapların alışmış bulundukları bir kelime mimari
sine uydurmağa çalışmıştır. 

Divanü Lugaati'-t Türk'de Arap harfleriyle kul
lanılan imlada, böylece Türkçe hecelerin yazılış ve 
seslendirilişi, Arap dilindeki hareke'lere med'Iere 
ve yine Arap yazısındaki diğer işaretlere göredir. 

Ancak Araplar için nisbi bir okuma kolaylığı 
sağlayan bu ses çevrimi'nin Türk dili mı'.ısıkisi bakı
mından parlak sonuç verdiğini söylemeğe imkan yoktur. 

Gerçi gütdüğü gaaye itibarıyla Mahmud'un böy
le yapmaktan ve bö}�e yazmaktan başka bir çare dü
şünmeyişini, şimdi ve asırlar ötesinde yermek doğru 
değildir. Fakat Türkçe'nin Arap harfleriyle yazıliŞı 
tarihinde Mahmud'un asrında, belki ele Mahmud'un 
açtığı bu çığırla, Türk dili'nin kendi sesinden, kendi 
vasıflarından hatta kendi istiklalinden bir şeyler 
kaybettiği apaçıktır. 
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O kadar ki değil diğer kelimelerin, eski Türk 

adlarının bile Arap ve İran tarihçileri tarafından hatta 
Arap harfleriyle yazan Türk tarihçileri elinde böyle 
bir usulle yazılışı zamanla büyük yanlışlara yol aç
mıştır. Bu kelimelerdeki harekeler silinip değiştikçe 
böyle adlar, sonraki tarihçiler elinde yalnız sesleriyle 
değil, manalarıyle bile değişikliğe uğramıştır. Bir mi
sal olarak, Selçuk devleti büyüklerinden, Anadolu 
fatihi Süleyman Beğ'in babasının adı Kutalmış 
mıdır, Kutulmuş mudur? Bugün bile bir tereddüt 
mevzuu olabilmektedir. 

Divanü Lugaati't-Türk'de Türkçe kelimelerin 
ne manalarda ve nasıl kullanıldıklarını göstermek 
maksadıyle yazılmış Türkçe cümleler, ibareler ve 
deyimler pek çoktur. Kitaba alınan, küçük edebi ör
nekler, destanlar ve diğer şiir parçaları da esere aynı 
maksatla alınmıştır. 

Bazı kelimelerin bilhassa kavim isimlerinin izahı 
da haklarında geniş bilgi vermek suretiyle yapılmıştır. 
Bir misal olarak Divan'da Oğuz kelimesi etrafında 
şu bilgiler verilmiştir : 

«Oğuz, bir Türk kabilesidir. Oğuzlar, Türk
men'dirler. Bunlar yirmi iki bölük'dür. Her 
bölüğün ayrı bir alameti, hayvanlarına vurulan 
bir damgası vardır. Birbirlerini bu alametlerle 
tanırlar. 

Bunların ilki ve başları K ı n ı  k'lardır. Zanıi
nımızm sultanları bunlardandır. Hayvanlarına 
vurdukları alamet şekli budur : ( t1' ) 

İkincisi K a y ı  ğ'lardır, alametleri şöyledir : 
(IVI) 

Üçüncüsü B a y ı n  d ı r'lardır. alametleri 
budur : ( � ) . Dördüncüsü i v  a (Yıva) lardır; 
bunlara Y ı fa dahi denilir. alametleri şudur : 
( )\ ) . Beşincisi S a  1 g u r  (Salur) lardır, alamet
leri şudur : ( lıf\ )  Altıncısı A f ş a r (Avşar) lar
dır, alametleri şöyledir : ( ı ) , Yedincisi B e g
tili (Beğ-dili) lerdir, alametleri şudur : ( .S.,2S ) .  

Ve metin, her kabilenin işaretlerini de göstermek 
suretiyle diğer Oğuz boylarını şu şekilde sıralamağa 
devam ediyor : 

Bügdüz'ler, Bayat'lar, Yazgır (Yazır) lar, Ey
mür'ler, Alkabölük'ler, İgdir (Yiğdir)ler, tiregir 
yahut Yüregir'ler, Todurga'lar, Ala-Yuntluğ'lar, 
Töger'ler, Beçenek'ler, Çavuldur'lar, Çepni'lcr, 
Çarukluğ'lar. 

Mahmud diyor ki : Bu kabilelerin hepsini 
herkesçe bilinsin diye vazdım. Bu alametler 
onların hayvanlarının, atlarının, yük hayvan
larının damgalarıdır. Hayvanlar karıştığı za
man her kabile kendi hayvanını bu işaretlerden 
tanır. (Aynca) : 
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Kaşgarlı Mahmuduıı Oğuz boylarının adlarını sayıp 
alametlerini gösterdiği, Diviınü Lugaati't-Türk 

sahifesi 

Bu saydığım kabileler köktür. Bu kökler
den daha başka kabileler de çıkmıştır, ki on
ları saymadım. ( 19) 

Kişgarh Mahmud'un Uygur kelimesi hak
kında hikaye ettiği rivayet ise hadise bakımından 
gerçeğe uymasa bile müellifin linguistique'deki harf 
tebadüllerine dikkat etmesi bakımından çok alaka çe
kicidir. Yazar, nasıl, kendi cedlerine Emirler den
diğini fakat Oğuz Türkleri'nin kelime başında E se
sini söylemedikleri için bu kelimeyi Hamirler şek
linde telaffuz ettiklerini bildiriyorsa (20) tıpkı bunun 
gibi Uygur adı hakkında da şöyle bir rivayet nakle
diyor : 

<cBana Muhammed Çakır ]onka Han oğlu 
Niz:1meddin İsrafil Togan Tigin, babasından 
-naklen - hikiye ederek dedi ki : Zülkarneyn, 
Uygur illerine geldiğinde Türk hikaanı ona dört
bin er göndermiş. Tolgalarına takılan kanatlar, 
şahin kanatları imiş. Bunlar, öne ok attıkları 
gibi arkaya da ok atarlarmış. 

Zülkarneyn bunlara şaşakalmış ve İynan 
hod-hor-end : Bunlar kendi kendilerine geçinir-

19 Divan, bpkıbasım, S. 40 - 4 1 ;  tercüme, S. 
55 - 59. 

20 Divan, tercüme, 1 10. 
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ler, başkalarının yiyeceğine muhtaç olmazlar. 
Çünkü bunların elinden av kurtulamaz, istedik
leri zaman avlayıp yiyebilirler, demek istemiş. 
Ve bu vilaye1:e H u d h u  r adı verilmiş. Sonraları 
(baştaki) h harfi elif'e çevrilmiş (yani, kelime, 
Udhur olmuş) tur. Böylece boğazdan gelen 
harflerin birbirine çevrilişi olağan şeydir.,, (21 )  

Böylelikle, eserde Uygur kelimesinin hod hor 
aslından ses ve harf değişimi yoluyle meydana gel
diği söyleniyor ki yukarıda işaret ettiğimiz gibi, bu 
değişimin, tamamiyle uydurma olan hikayesinden 
çok, Mahmud'un kelimelerdeki harf ve ses tebadü
lüne dikkati çok mühimdir. 

Türkçe'nin kelime sayısı bakımından zengin ol
mayışına mukaabil, kelimelerdeki mana sayısının zi
yadeliği, Divanü Lugaati't-Türk'ün de işaret etti
ği noktalardandır. Divan'da mesela Oğur kelimesi 
beş ayrı manası ile gösterilmiştir. Kelime : Vakit, dev
let, bir işde imkan ve fırsat ; karşılık, ıvaz ; hayır ve be
reket yani Uğur manalarındadır. Tıpkı bunun gibi 
gönül kelimesi de kalb, gönül, anlayış manalarında 
kullanılmış, zeki insanlara gönüllü er denildiği be
lirtilmiştir. 

Bu kıymetli lugat kitabında kavim ve kabile ad
larına verilen manalar, mesela Uygur kelimesinin 
hod-hor'dan, Türkmen kelimesinin Türk maned'den 
geldiği hakkında kaydedilen rivayetler, (22) Oğuz 
Destanı'ndaki menkıbelere benzer; Oğuz'un Kıpçak, 
Karluk, Kankh, Kalaç v.b. Türklerine ad verişindeki 
destani çizgileri hatırlatır. Daha mühim olarak, Türk 
halkının, isim olsun, başka kelime olsun, hemen her 
kelimenin, nasıl, hangi mana ve manalarla, hangi 
tarih hadisesinden doğarak teşekkül ettiğini, düşünen, 
araştıran, yorumlayan dil merakını, kelime ve isim
lere mana verme zevkini, velhasıl diline ve kelimele
rine ne ölçüde fikir ve gönül verdiğini gösterir. 

Divanü Ligaati't-Türk'deki Türkçe örnekler, 
Gök-Türk kitabelerinden bu yana bize kadar yaşa
yan en eski Türk edebiyatı hatıralarıdır. Bunlar ara
sında türlü koşuk'lar, sagu (ağıt) lar ve destan 
parçaları vardı. 

Böyle şiirler, umumiyetle ve herhangi bir keli- ' 
meleri dolayısıyle, birer dörtlük halinde eserin muh
telif sahifelerinde, dağınıktır. Bu muhtelif sahifeler
deki dörtlükler, mevzuları ve kafiyeleri ile seçilerek, 
birbiri arkasına konulunca, bundan, bir manzume
nin bütünü veya büyük bir parçası meydana çıkmak
tadır. 

Kişgarlı Mahmud ti;irafından XI. asırda yazı
ya geçirilen bu şiirlerin hangi asırlarda, hele kimler 
tarafından söylendiği bilinemiyor. Bunların İslami
yetten önce ve İslamiyetin Türkler arasına yayılma
ğa başladığı asırlarda söylenen halk edebiyatı verim
leri arasından seçildiği anlaşılıyor. Bununla beraber 
bu şiirlerd6ı bazılarının milli vezinler ve milli şekil-

21 Divan. tıpkıbasım, S. 68 - 69 ve tercüme, 
s. 1 1 1 - 1 12.  

2 �  Bkz.: Şu Destanı, S .  1 5 . 
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lerle söylemeğe devam eden, aydın şairler tarafından 
«yazılmış olmasm da uzak bir ihtimal değildir. Bu 
esere alınmış bazı şiir parçalarının ise Türk edebiya
tına, milli vezin ve şekillerle, Arap şiirinden çevril
diği ihtimalini ileri süren bilginler de olmuştur. (23) 

Divan'da mesela Alp Er Tunga gibi Miladdan 
çok önceki milli kahramanlar için söylenmiş destan 
veya sagu parçaları bulunmakda, bunların yanın
da miladi IX. asırda terennüm edildikleri anlaşılan 
İslami Türk destanları'ndan seçilmiş parçalar ve ha
tıralar yer almaktadır. (24) Diğer şiirler içinde : 

yani : 

Etil suvı aka turur 
Kaya tübi kaka turul!" 

İdil suyu aka durur 
Dağ dibini kaka durur 

gıbi, çıplak tabiat güzellikleri karşısındaki duygu
lanmalarla söylenmiş ve böyle bir terennüm lisanı'yle 
ahenkli manzumeler de vardır. (25) Veznin, kafiyenin, 
rediflerin an'anesi içinde bu ahenge bugün Türkiye 
Türkçesi'yle söylenen bazı mani'lerde bir ses ve söy
leyiş hatırası halinde rastlamak da mümkündür. 

Bir misal olarak : 

Kızılırmak akar gider 
Etrafını yıkar gider 

mısralarında dokuz asır evvel İtil çevresinde söylenen 
türkülerin, sonraları, Kıulırmak kıyılarına vurmuş 
bir aks-i sadası var gibidir. 

Yukarıdaki nazım parçasının bugünkü dile ol
duğu gibi çevrilemeyecek son iki mısraı da şöyledir : 

Balık tellin baka turur 
Kölün takı küşerür (26) 

«Suyun içinde balıklar, kurbağalar vardır ve küçük 
göller, ldil'in akışıyla dolup taşarlar.» 

Bu nazım parçaları arasında Doğu dünyasının 
iklim ve coğrafya birliği içinde birbirini andırır ifa
delerle söylenmiş aşk terennümleri de vardır. Sev
gili'nin yüzünü ay'a, boyunu ardıç fidanına benzeten 
söyleyişler böyledir. 

Kim ayıb iştür kulak 
Ay evi artuç butak 

«Kim söyler ve (hangi) kulak işitir (ki sevgili'nin yüzü) 
ay halesi (ve boyu) ardıç budağı (gibidir.)» 

Divanü Lugaati't-Türk'deki nazım parçaları'y
le diğer Türkçe örnekler, eski Türk hayatına ; Türk
lerin, düşmanlarıyle ve başka milletlerle münasebet
lerine ; Türk adlarına, unvanlarına ve daha birçok 

23 Zeki Velidi (Togan) ,  Mahmud Katgari'ye 
Ait Notlar, Atsız Mecmua, sayı: 1 7, lst. 1 932, s. 
1 33 - 1 37. 

24 Bu bahsi takip eden Halk Edebiyatı bölü
müne bakınız. 

25 Bu tiirdeki kaya. tüpi kelimeleri, kati kaya
larla Örtülü dağ eteği manasındadır. 

ıs Baka : kurbağa. 
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milli, beşeri, coğrafi mevzulara ait bilgiler ve haber
lerle zengindir. Bu çok sayıdaki dil, tarih, coğrafya 
ve hayat çizgileri, eserin sahifelerini bir kültür ve 
tarih. hazinesi haline getirmiştir. 

Divanü Lugaati't-Türk'deki Türkçe şiirlerle diğer 
sözler hakkında bu bahsi takip eden Halk Ede
biyatı bölümünde daha geniş bilgiler bulunacaktır. 
Burada dikkati çeken nokta, bütün bu örneklerin, 
içinde yabancı sayılan hiçbir kelime bulunmayan, 
arı bir Türkçe ile yazıldığı zannıdır. Aynı örnekler, 
söylendikleri zamana göre hayli ileri bir ahenkle te
rennüm edilmişlerdir. Bu manzumelerden bir kısmı
nın hece ile söylendikleri halde aruz'u andırır, kuv
vetli bir ahenk taşımaları diğer mühim noktadır. (27) 

Fakat Mahmud Kaşgari'nin Divan (tedvin edil
miş kitap) adını verdiği bu itim ve araştırma eserin
deki en kıymetli bilgiler, onuncu, onbirinci, asırlar
da, Türk illerinde biıhassa Ortaasya'da yaşayan6Ti.irk 
boyıarı arasında kullanılan değişik Türk lehçeleri 
ve Türk ağızları mevzuundaki dil bilgileridir. 

Kaşgarlı Mahmud, bu bilgileri verirken, yine 
zamanı için ileri bir metot takip etmiş, zamanın
daki dil bilgisi'nin çok başarılı bir tedkikini mey
dana koymuştur. Müellif, çeşitli Türk lehçeleri hak
kında ayrı ayrı biıgi verdiği gibi bu lehçeleri birer 
edebi lehçe oluş bakımından da İnceleyip belirtmek 
lüzumunu duymuştur. 

Kişgarlı'ya göre en doğru Türkçe, Türkçe'den 
başka bir dil bilmeyen, yabancı diller tesirinde 
kalmamış Türk boyları arasında kullanılan Türkçe'
dir. Başka milletlerle medeni - içtimai alış verişlerde 
bulunan ve başka diller bilen Türklerin ise lehçeleri 
pek tabii olarak değişikliğe uğramış, başkalarının ke
limeleriyle birleşmiş bu arada kendi temel seslerinden 
ayrılarak değişme ve yumuşama istidadı göstermiştir. 

Bu hususta daha kesin fikir vermek için Kaşgar
lı'nın bu mevzudaki sözlerinden bir kısmını buraya 
aynen almayı lüzumlu buluyoruz : 

"En açık ve doğru dil, ancak bir dil bilip, 
Farslarla karışmayan ve yabancı beldelere gidip 
gelmeyen kimselerin dilidir. İki dil bilen şehir
lilerle düşüp kalkanların dili bozuktur. İki 
dil bilenler, Soğdak'lar, Kençek'ler, Argu'lar
dır. Gezici olarak yabancılarla karışanlar, Ho
ten, Tübüt halkı ile Tangut'ların bir kısmıdır. 
Bunlar Türk diyarına sonradan gelmişlerdir.,, 

"Çin ve Maçin balkının ayrıca dilleri var
dır. Bununla beraber şehirliler Türkçeyi iyi 
bilirler. Mektuplarını bize Türk yazısı ile ya
zarlar.,, 

"Kırgız, Kıpçak, Oğuz, Tohsi, Yağma, Çigil, 
Uğrak, Çaruk boylarının halis Türkçe olarak 
yalnız bir dilleri vardır. Yemek'lerle Başgırt'
ların dilleri bunlara yakındır.,, 

21 Bakınız: Kitabımızın lslami Türk Edebiya
tında Ses Unsurları bölümü, &. 1 56 - 157.  
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"Rum diyarındaki Peçenek'lere kadar, Suvar 
ve Bulgar dilleri, kelimelerin sonu kesilip kısal
tılmış bir Türkçe'dir.,, 

"Dillerin en hafifi Oğuzların ; en doğrusu 
da Tohsi'lerle Yagma'ların dilidir.,, 

"Uygur beldelerine varıncaya kadar, İrtiş, 
İle, Yamar, İtil vadileri boyunca, halkın dili 
doğru Türkçedir. Bunların en fasihi Hikaaniyye 
yurtlarının dilidir.,, 

"Kaşgar'ın Kençekçe konuşan köyleri var
dır. Şehrin içindeki halk Hakaaniyye Türkçesiy
le konuşurlar.,, (28) 

Bütün bu ve benzeri Türk boylarının değişik 
coğrafyalarda konuştukları Türk lehçeleri�i türlü in
celikleriyle tesbit eden ve herbiri hakkında ayrı 
bilgiler vermeğe çalışan Mahmı:d, aynı lehçeleri, ede
bi lehçe oluş bakımından, başlıca iki grupda topla
mıştır. Bunlardan birine Hakaaniyye, ötekine Oğuz 
Türkçesi denilmektedir. 

Bunlardan Hikaaniyye lehçesi, bilhassa Kaş
gar, Balasagun gibi, Karahanlılar devleti'nin bü
yük şehirlerinde kullanılan Türkçe'dir. Bu dil, baş
lıca, Uygur, Yağma, Argu ve Çigil Türkleri arasında 
ve bir ihtimale göre Karluk Türkleri'nin dilidir. 

Mahmud'un Hakaaniyye Türkçesi'ne karşılık 
diye gösterdiği Oğuzca ise yine o asırlarda Oğuz, 
Kıpçak, Yemek, Peçenek ve Bulgar Türkleri'nin di
liydi. Bu dil, asıl Türkçe denilen Hikaaniyye-Uygur 

Türkçesine nisbetle Fars dili ile daha yakından an
laşmış, Farisi'den krlimeler almış bir durumdaydı. 

Kaşgarlı'nın edebi Türk lehçeleri üzerinde bu 
sınıflandırma'sı, Türk edebiyatı tarihi bakımından 
bugün bile doğru denilecek esaslara dayanmaktadır. 

Gerçekten, Türk dili edebiyatı, tarih boyunca, 
belli başlı iki ana lehçe dahilinde edebi eser vermiştir. 

Başlangıçtan XIV. asra kadar Türk edebiyatı, 
sırasıyle, Gök-Türkler, Uygurlar, Karahanlılar ta
rafından tekamül ettirilen, ortak bir edebi dil'le ya
zılmıştır. Bu dilin en olgun ve ileri şekli XIV.-XVI. 
asırlarda tekamülünün son derecesine ulaşan ve daha 
çok Çağatay lehçesi diye isimlendirilen Ortaasya 
Türkçesi'dir. xı·. asırda Kutadgu Billg, Atebetü'l
Hakaayyık gibi, İslami edebiyatın en mühim eser
leri bu dilin henüz Hakaaniyye lehçesi adını taşıdığı 
devirde yazılmıştır. 

Batı Türkçesi veya Oğuzca denilen ikinci büyük 
Türk lehçesinin de temelleri Gök-Türk kitahelerinde
dir. Ancak bu dil, daha çok, Xlll .  asırdan başlayarak 
bilhassa Anadolu'da büyük eserler vermiştir. 

Divanü Lugaati't-Türk'ün önsözünde eser yaza
rının, Türkçe'nin ahenk in_celiklerine temas ederek : 
"Türkçe'de imale, (29) işbi, (30) işmam,(31 )  

28 Divan, Besim Atalay tercümesi, S. Z9 - 30. 
29 Bir harfi veya heceyi ı..ı:un okumak. 
3o Harfi kalın ahenkle okumak. 
3t Harfi ince ahenkle söylemek; u, o ve i, ı 

seslerini, tam bir hece sayılamacak ölçüde kısa sÖy· 
lem ek. 
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gunne,(32) geniz harfi, iki sakinin içtimaı, k-c bir
leşmesi, b-m ve 1-n tebadülü gibi haller vardır. ,, de
mesi ayrıca dikkate çarpmalıdır. Bu ifade, Kaşgar
lı'nın, Arapça'daki ses ve hareke zenginliği ile Türk
çe'yi mukaayese ihtiyacından doğmtL� olsa bile, eski 
Ortaa�ya Türkçesi'nde bizim bugün kendi metinle
rinden duyamadığımız bir takım ses imkanları bu
lunduğunu gösterir. 

Mahmud'un a�rından ba�layarak Ortaasya Türk
çesi'nin aruz'la anlaşması tarihinde de bu imkanların 
bir rolü, hiç olmazsa cesaret verici bir tesiri olabile
ceğini düşünmek de mümkündür. 

* 

İslami Türk edebiyatının, 
Zamandan Şikayet Kutadgu Bilig ve Ate-

betü'l-Hakaayık gibi ilk 
eserlerinde gördüğümüz ve gösterdiğimiz, zamandan 
,ikıiyet yollu söyleyişlere bir defa da Divanü Lügaati't
Türk'deki Türkçe şiirlerde rastlıyoruz. Mahmud'un 
Türkçe yunçnıak (yoksulla�mak, yoksulluk yüzün
den hali kötüleşmek) kelimesinin edebi metinlerde 
nasıl kullanıldığını göstermek maksadıyle kaydettiği 
bir dörtlükde böyle bir ifade vardır : 

Bilge bükü yunçıcb 
Ajun eti yençidi 
Erdem eti tançadı 
Yerge tegip sürtülür 

"Bilgin ve akıllı (!arın hali) kötüleşti, dünya (on
ların) tenini dişledi, faziletin vücudu bozuldu, (çü
rüdü), (zayıflıktan) yere değip sürünür(33) (oldu.) ,, 

Kaşgarlı Mahmud'un, yeryüzünde Türklerle 
meskun bölgeleri ve bu bölgelere komşu kavimlerin 
bulunduğu yerleri göstermek maksadıyle tertip ettiği, 
yeryüzünü daire şeklinde tasavvur eden bir cihan 
haritası ise başlı başına bir tedkik mevzuu ve orijinal 
bir eserdir. 

«Bu kitaba cem', müfred, tafdil, tasgir gibi 
i'rab ile ilgili (bahisler) yazılmamıştır. Çünkü onlar için 
ayrı kitap yazdım, adını Kitıibü Cevahiri'n-nahvi 
Fi Lugaati't'-Türk koydum.»(34) diyen Kaşgarlı 
Mahmud'un bu isimde ikinci bir dilbilgisi kitabı yaz
dığı, kendi ifadesiyle sabittir. Türk dili'nin grama
tikal özellikleri hakkında bize çok kıymetli bilgiler 
verecek bu kitap, maalesef, henüz bulunmamıştır. 

Divanü Lugaati't-Türk'ün varlığı, XV. asır 
Türk alimlerinden Ayıntabh Ayni ve kardeşi Şe
bi.bedelin Ahmed ile XVII. asrın büyük alimi 
Katip Çelebi tarafından haber verilmişti : Katip 
Çelebi, Keşfü'z-Zunun'unda ( İstanbul ba�ması, S. 

ıada. 
32 Burundan söylenen ses, burundan çıkan 

33 Divan, tercüme, ili, 303. 
34 Divan, tıpkıbasım, S. 1 8. 
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250) bu eseri kısa çizgilerle tanıtmış ; Aymtabh Ayni 
ve kardeşi Şebi.bedelin Ahmed ise yazdıkları tarih 
kitaplarında Divan'ın Türk tarihi'ne ait bilgi ve ri
vayetlerinden istifade etmişler ; muhtelif Türk boy
ları, Oğuz kabileleri ve Türkmenler hakkında verdik
leri bilgileri Divan'dan iktibas yoluyle yazmışlardır. 
(Bakınız : Besim Atalay tercümesi, önsöz , s. XIX.

XXI.) 

Bunlardan sonra hakkında başka bir kayda rast
lanmayan Divan, nihayet, Meşrutiyet inkılabından 
sonra İstanbul'da bulunmuştur. Devrin Maarif ve
kaleti ilgilenmediği için Ali Enıiri Efendi tarafından 
satın alınan kitap, Kilisli Muallim Rif'at Efendi 
tarafından incelenmiş ve bu sefer, Maarif vekilliği 
eliyle üç cilt halinde basılmıştır. 

Son olarak bu mühim eseri Türkçe'ye çevirmek 
için çalışan Türk bilginleri arasında Besim Atalay, 
öteki tercümelerden de faydalanarak Divinü Lugaati't
Türk tercümesi'ni, Türk Dil Kurumu yayınları 
arasında neşretmeğe muvaffak olmuştur. (35) 

Divinü Lugaati't-Türk üzerinde yerli ve Av
rupalı birçok alimlerin ciddi çalışmaları, araştırma
ları vardır. Eser hakkında şimdilik en geniş bilgiler 
Besim Atalay tercümesindedir. Fuad Köprülü'nün 
Divanü Lugaati't-Türk makalesi (Araştırmalar, 
S. 33-44) ile Zeki Velidi'nin Mahmud Kişgari'ye 
Ait Notlar'ı (Atsız Mecmua, Sayı : 17) başta olmak 
üzere aynı mevzuda çok sayıda ve mühim araştırma
lar vardır. 

Bu arada kitabın hangi tarihte yazıldığı da araş
tırmağa mevzuu olmuştur. Vanlım bir neticeye göre, 
Divan, hicri 466 ve miladi 1072 yılında yazılarak Bağ

. dad'da Abbasi Halifesi Al-Muktedi Billih'a takdim 
edilmiştir. ( * )  

Araplar1a Türkçe öğretmek v e  Türk dili'nin 
Arapça ile koşu atları gibi yarışacak değerde zengin 
ve güzel bir dil olduğunu haber vermek maksadiyle 
yazılmış böyle bir eserin, bir Arap halifesine ve kendi 
payitahtında verilmiş olması da ayrıca dikkati çeken 
bir hadisedir. 

* 

Fahreddin Türk milliyetçiliği tarihi'
nin, Kaşgarlı Mahmud'-

Mübarekşah dan sonra, ikinci mühim 
( ?  - 1 206) siması, Fahreddin Mü-

birekşah'dır. Fahreddin, Afganistan'la yukarı Hin
distan'da Gazneliler yerine devlet kuran Gorlular 
devrinde yetişmiş bir alim ve şairdir. Asıl adı Mu
hamnıed'dir. Babası Hüseyin (veya Hasan) Mansur 
da devrinin tanınmış ilim adamlarındandı. 

c: •, Divanü Lugaati' t  - Türk, tıpkıbasım, Anka
ra, 1 94 1 ;  Divanü Lugaati't - Tü rk Tercümesi, 1, 
Ankara, 1 939; il, Ank. 1 940; 111, Ank. 1 94 1 ,  ve 
Divan Ü Lugaati't - Türk Dizini, Ank. 1 943. 

{ "' )  Bkz. ı\hmet Caferoğlu, Kaşgarlı Mahmud, 
( 1000 Temel Eser, 30) lst. 1 9 70, S. V. 
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Fahreddin'in nerede ve hangi tarihte doğduğu 
bilinemiyor. Fakat onun XII.  asrın ikinci yarısında 
Gorlular memleketinde yaşadığı, burada alim ve şair 
olarak çeşitli eserler verdiği öğrenilmiştir. 

Bize bilhassa Türk dili ve Türk tarihi bakımın
dan büyük değerde bir kitap bırakan Mübarekşah, 
Gor hükümdarlarından Gıyaseddin Muhammed 
zamanında devletin yüksek mevkilerinden birinde 
bulunuyordu. Eserlerini Farsça ve Arapça yazdığı için_, 
eski Şark kaynakları tarafından Iran veya Arap ede
biyatına mensup bir şahsıyet diye tanıtılan bu Türk 
yazarının başarılı Farsça şiirlerine, bu kaynaklara 
alınmış, · dağınık örnekler halinde rastlanır. Arapça 
ile söylediği şiirlere henüz rastlanmamıştır. 

Onun hayatı, şiirleri ve diğer eserleri hakkında 
bilgilere Avfi gibi Iran ve İbnü'l-Esir gibi Arap bi
yografistlerinin eserlerinde rastlanır. Lübabü'l-Elbab 
adlı, ilk İslami İran tezkiresi'nin yazarı Avfi
( l l  71 ?-1233�) ye göre Fahreddin «Kasidelerinin ve 
rubailerinin güzelliği ve selasetiyle meşhur» bir şair
dir. İbnü'l-Esir de onun Arapça, Farsça güzel şiirleri 
olduğunu ve birçok ilimlere vakıf bulunduğunu bil
dirir. 

İşte böyle kaynaklardan edinilen bilgilere göre 
Fahreddin, Gorlular sarayında nüfuz sahibi bir devlet 
adamı ve büyük bir alim ve şair olarak bir yandan 
zengin, debdebeli bir hayat yaşamış ; öte taraftan şiir
leri ve ilmi eserleriyle haklı bir hürmet ve iltifat gör
müştür. Aynı kaynaklar, onun Fahrü'd-Devle un
vanından ; sarayının ve sofrasının, başta alimler ve 
şairler olmak üzere, her sınıf insana açık bulundu
ğundan sitayişle bahsetmişlerdir. 

Koyu bir Müslüman olarak Fahreddin, kendi 
soyunun en eski İslam büyüklerinden Ebu Bekir'e 
ulaştığına inanacak ve bununla iftihar duyacak kadar 
İslamiyette fani olmuş bir ruha sahipti. Bu böyle ol
makla beraber, Fahreddin, mensup olduğu Türk ır
kına karşı derin bağlılığını, bu ırkın büyüklüğü ve 
büyükleri hakkındaki övünçlerini de kuvvetli deliller 
göstererek söylemekten hususi bir zevk ve iftihar duy
muştu. 

Fahreddin'in ne başka dillerle yazdığı ilim eser
leri, ne Arap ve Acem dilleriyle söylediği şiirler, Türk 
edebiyatı tarihi bakımından bir kazanç sayılabilir. 
Ancak, onun, Gor ülkelerini Türk hükümdarların 
elde ettiği tarihlerde, muhtelif İSliim halifeleriyle Türk 
emirlerinin nesebname'lerini toplayarak vücuda ge
tirdiği bir kitap vardır ki bu eser, Türk dili, Türk ta
rihi, kısaca, Türk kültürü bakımından çok kıymetli 
bir vesikadır : 

Gor hükümdarı, Sultan Gıyaseddin Muham
med'in vefatından sonra, yerine geçen kardeşi Mu'
izzüddin, hicri 602 tarihinde girişmiş bulunduğu 
Hindistan fethi yolunda şehirl olunca Türk kölemeni 
Kutbeddin Ay Bek, Lahur şehrine gelerek hüküm
darlığını ilan etmiş ve bu tarihten itibaren Gorlular 
saltanatı bir Türk ailesinin elim· geçmişti. 

Aynı yıl, Fahreddin Mübarekşah, herhalde öte
den beri hazırlamakta bulunduğu, İslam ve Türk 
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nesebnamelerini biraraya toplayan eserini, yeni Türk 
ve İslam hükümdarı Kutbuddin Ay Beğ'e sundu. 
Bu son eserini yazdığı tarihte çok yaşlı olduğu anlaşı
lan müellif, yine hicri 602 ve miladi 1 206 yılında Hin
distan'da Lahur şehrinde öldü. Türk dili ve Türk 
tarihine ait kıymetli eserini vefatından evvel bitire
bilmesi ise şüphesiz hem kendi ülkesi hem de Türk 
kültürü adına hayırlı hadise oldu.(36) 

Fahreddin Mübarekşah'ın, 
Şecere-i Ensab Türk ve İslam büyükleri-

nin şecerelerini tesbit mak
sadıyle yazdığı bu mühim eserin adı Şecere-i Ensab'
dır. Miladi 1 1 84 de Lahur şehri, Sultan Mu'izzüddin 
tarafından fethedilince, Fahreddin, Lahur'a gitmiş, 
bu kitabını yazmak için lüzumlu evKaf vesikalarıyle 
diğer kaynakları orada bulmuş ve incelemişti. 

Böyle bir çalışma ile yazdığı eserini 1 1 96 da ta
mamlamış ve 1 206 da, yeni Gor hükümdarı Sultan 
Kutbeddin Ay Bek'e takdim fırsatını bulmuştu. 

Şecere-i Ensab, aslında müellifin, Halife Ebu 
Bekir'e ulaştığına inandığı kendi şeceresini tesbit mak
sadıyle yazılacaktı. Ancak böyle başlayan ciddi bir 
çalışma, bulunan ve görülen yeni vesikalarla zengin
leşince, Mübarekşah, eserini çok daha geniş bir kadro 
içinde tamamladı :  

Eser, İslamiyetten önceki peygamberlerin, İslam'
dan evvelki Şam ve Yemen hükümdarlarının nesebleri 
dahil olmak üzere, Hz. Muhammed'in, onun halife
leriyle eshab ve ensar'ının ; İran, Emevi, Abbasi hü
kümdarlarının, diğer İslam büyükleriyle bir kısım 
İslam emirlerinin ; Cahiliyye devri şairleriyle Müslü
man şairlerin ve daha birtakım İslam devletleriyle 
Gazneliler'in, Gorlular'ın neseblerini tesbit eden 136 
şecere halinde hazırlandı. 

Ancak, Fahreddin'in, kıymetli bir araştırma mah
sulü olduğu anlaşılan bu ensab şecereleri zamanla 
ziyan olmuş ve bize, bu şecerelere bir önsöz halinde 
yazılan (basılmışı) 84 sahife tutarındaki Farsça mu
kaddime kalmıştır. 

İşte Fahreddin Mübarekşah'ı büyük bir Türk 
milliyetçisi olarak tanımailjiızı sağlayan yazılan, bu 
önsözün 35-48. sahifeleri arasındaki kısımlardadır. 

Bu sahifelerde Fahreddin'in Türk milleti ve onun 
belli başlı meziyetleri, karakteristik vasıfları hakkın
da salahiyetle ve isabetle verdiği tarih bilgileri, Türk 
karakteri tarihi ; Türk dili, Türk medeniyeti tarihi 
bakımından çok mühim görüşler, bilgiler ve haber
lerle zengindir. 

Türklerin Müslümanlığa her milletten daha çok 
bağlanışından başlayarak, Türklerin devlet kurma 
kaabiliyetleri ile diğer milletlere nisbetle başka üstün
lükleri, bu sahifelerde bir müddeii halinde ve bazı 
tarihi delillere dayaııılarak ileri sürülmüştür. Bu müd-

�• Fahreddin Mübarekşah, hayatı, tahsıyeti ve 
eserleri hakkında genif bilgiler için bakınız: O. Prof. 
D r. Köprülüzade M. Fuad, Fahreddin Mübarektah 
ve Eseri, Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araş
tırmalar, lst. 1 934. S. 1 23 - 1 54. 
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deasında Fahreddin, yer yer hatta aşırı bir milliyetçi 
üslubuyle konuşmaktadır. Fahreddin'in kitabında 
Türkler ve türlü meziyetleri hakkında ileri sürülen 
belli başlı görüş ve düşünüşler de şunlardır : 

(Müslümanlığa dair) : 
"Başka milletler Müslümanlığı kabul et

tikleri zaman, yeni dinin onların kalbinde yer
leşmesi için uzun zaman lazımdır. İçlerinde 
birçoğu tekrar eski dinlerine dönerler. Yalnız 
Türkler Müslüman olduktan sonra, yeni dine 
öyle bağlanırlar ki evlerini, barklarını, soyla
rını bir daha anmazlar. Türkler arasında irti
dad eden görülmemiştir.,,(37) 

(Devlet ve izzet sırları : )  
"Eğer biri sorsa ki izzet ve devletin Türk

lere nasip olmasının delili nedir? Ona şu cevap 
verilir : Cihan halkıDlll-hepfl kendi ehil ve aşireti 
arasında, kendi şehriJtde iken aziz ve mükerrem 
olur ; gurbette yabancı yurda giderse, hor ve 
zelil olur, hürmeti kalmaz. 

Yalnız Türkler'in vaziyeti bunun aksidir; 
onlar kendi yurtlarında iken diğer Türkler' -
den farksızdırlar ; lakin oradan ayrılıp Müslü
man memleketlerine geldikleri zaman kadir 
ve kıymetleri ziyadeleşir, emir ve sipehsiilar 
olurlar.,, 

"Adem zamanından bugüne kadar para ile 
satın alınmış köle'nin padişah olduğu görül
memiştir ; yalnız Türkler bundan müstesnadır. 

Türklerin padişahı olan ve aklının kamil
liği, re'yinin doğruluğu, bilgisinin çokluğu ile 
tanılan Afrasiyab'dan bir mesel naklolunur ; 

Türk, sadef içinde deryada bulunan bir inci 
gibidir ; kenc;li yurdunda bulunduğu zaman 
kadir vel'kıymeti yoktur lakin oradan çıkınca, 
denizden ve sadeften çıkmış inci gibi kıymet
lenir; hükümdar taclarının ve gelinlerin ziyneti 
olur.,,(38) 

Fahreddin 'in bu sözleri, kendi yurtlarında iken 
herkes gibi olan Türklerin başka yurtlarda ve başka 
milletler arasında nasıl yükseldiklerini ve türlü de
ğerleriyle nasıl göze çarpıp büyük mevkiler kazana
rak hatta sultanlığa kadar yükseldiklerini kendi gö
züyle görmüş ve incelemiş bir tarih yazarının hüküm
leri olarak dikkati çeker : 

Abbasi halifeleri yanında kölemen iken az za
manda askeri hakimiyeti '.:le alan Türkler gibi, Gor 
hükümdarı Mu'izzüddin'in şehit olması üzerine, yine 
bir Memluk olduğu halde Hindistan'da bir Türk ha
kimiyeti kuran Kutbeddin Ay Bek de bu müddeanın, 
Fahreddin için, en yakın şahidleri ve temsilcileri idi. 

Türklerin, kendi yurdlarından başka ülkelerde 
ve halk t>kseriyeti Türk olmayan yerlerde büyük dev
letler ve medeniyetler kurmaları, Afrasiyab'dan beri 

. . .  Bakınız: Köprülüzade M. Fuad, Arattır· 
malar, S. 1 44 - 145. 

::� Bakınız: Köprülüzitde M. Fuad, Arafbr· 
malar, S. 144 - 145. 
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cihan tarihi'nde sık sık tekrarlanan hadiseler arasın
daydı. Daha Fahreddin'in ölümünden yarım asır geç
meden Mısır'da muazzam devlet kuracak Mısır Mem
lukleri de Mübarekşah'ın bu mühim görüşünü bir baş
ka ülkede isbat edeceklerdi. 

Fahreddin'in Türk Müslümanlığı'na dikkati de 
mühimdi : İslam imanı uğruna, onu yaymak veya 
korumak yolunda en çok şehit veren millet olarak 
Türkler, bu büyük imanı kendi milli vicdanlarına öy
lesine uygun buldukları için benimsemişlerdi. 

Eserini Kutbeddin Ay Bek gibi kölemenlikten 
padişahlığa yükselmiş bir hükümdara takdim ettiği 
için, Fahreddin'in Türk ırkını biraz da hükümdara 
yaranmak maksadıyle övdüğü akıl edilebilir. Ancak 
bu övüşler, gerçeklerden ve mantıki olmaktan uzak 
değildir. Hatta taze bir hükümdara hayatının kölelik 
devrini hatırlatmak belki de bir medeni cesaret ölçü
sündedir. 

Diğer taraftan Fahreddin, eserinin bazı yerlerin
de Türkle.rin bütün milletlerden üstün olduğunu 
söyleyecek kadar aşırı bir milli gurura sahipti. o, 
Türkistanın çok büyük bir ülke olduğunu söylüyor ; 
Çin ve İran dahil olmak üzere Türk hükümdarları
na tabi bütün memleketleri Türkistan sayıyordu. 

Şecere-i Ensab'ın milliyetçilik yolunda diğer mü
him bir görüşü Türk dili üzerindeki fikirlerindedir : 

"Türkler'in başka insanlara müreccah ol
malarının birkaç sebebi daha vardır. Biri bu
dur ki Arapça'dan sonra, Türkçe'den daha iyi 
ve daha heybetli hiçbir dil yoktur. Bugün Türk
çe'ye rağbet eski zamanlardan daha fazladır. 
Çünkü emirlerin ve sipehsilarların çoğu Türk
tür. Devlet onlarındır. İnsanların muhtaç oldu
ğu nimet ve servet onların elindedir. 

Asiller, büyükler ve büyüklerin çocukları 
Türklerin hizmetindedir ve onların devleti si
yesinde asude ve muhterel'lldirler.,,(39) 

Bundan sonra, Türk yaz1larıyle Türkçe kitaplar
dan bahseden müellif, Türklerin kaside ve rubai 
tarzında şiirleri olduğunu bildirmekte ve Türkçe bir 
rubai örneği vermektedir. Haber verilen bu kaside
ler ve örnek g6sterilen bu rubai, X I I .  asırda Gorlular 
sahasında klasik nazım şekilleriyle söylenmiş Türkçe 
şiirler bulunduğu, yani burada klasik bir Türk edebi
yatı vücuda geldiği hakkında kt>sin vesikalardır. [An
cak ne Gorlular sahasındaki bu Türk edebiyatının 
devamını ne de (daha önce) Gazncliler ve (Gorlularla 
muasır olarak) Selçuklular sahasındaki Türkçe ede
biyat hareketlerini müselsel bir şekilde bilmemizi vt>
takip edebilmemizi mümkün kılacak derecede müsbet 
örnı-klere sahip olamadığımız için Klasik Türk Ede
biyatı 'nın bir çığır halindeki başlangıcını, ileride 
XI I I .  Asırda Anadolu'da Türk Edebiyatı bölü
münde göreceğiz.] 

Fahreddin Mübarekşah'ın bize tanıttığı rubai, 
bir bakıma, Türkçe'ye Farisi bir rubaiden çevrilmiş-

M. Fuad Köprülü, Ara.tırmalar, S. ı so . 
ı s ı .  
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tir. Yahut, Fahreddin'in kaydına göre, önce Türkçe 
söylenmiş sonra Farsça'ya tercümesi yapılmıştır. Her 
iki şekilde de rubai'nin bilhassa Türkçesi bize Türk 
dili'nin klasik şiir terennümlerine ne türlü bir söyleyişle 
başladığı hakkında kuvvetli bir fikir verebilecek mahi
yettedir :  

Bu rubai'nin Türkçesi, s. 201 dedir. 
Aynı rubainin Farisisi de şöyledir : 

;� .J'. Ji � 1.r; Ç o .M..J ı)� 

) l:-- ı..?-. d' ı..r-. t. .JJ � J la) 
J�- � ,jr.-J' ı.SJ'" ..:.-j.J; �JJ 
;IJ �· �.JjJ..l'. (' l,İ J!..&. ;� 

Fahreddin Mübarekşah, bu bilgileri verir ve bu 
örnekleri gösterirken «Burada bir rubai zikredildi ki 
bu nazımların mevzun ve manidar olduğu anla
şılsın.» diyor ki bu sözler o devir münevverleri ara
sında halk şiirinden ayrı, Türkçe ve klasik Şark şiiri 
tarzında bir şiir hareketi başladığının çok kesin de
lidir. 

Bu rubainin ve onun Farsçasının hangi şiı.ire vey� 
şairlere ait olduğu, eserde kaydedilmemiştir. Bu şiir
lerin bir başkası tarafından söylenmiş olması kadar 
bizzat Fahreddin'in şiirlerinden olması da mümkündür. 
Herhalde bu örnekler ve haklarında verilen bu bilgi
ler XII.  asırda klasik Türk nazmının oldukça ileri 
bir söyleyiş derecesine vardığını göstermektedir. 

Fahreddin'in Türkçe'ye Arapça'dan sonra yer 
vermesini, o devrin klasik ilim ve şiir dili olan Arap
ça'nın dil zenginliğine ve ahenk üstünlüğüne vakıf 
olma dert>cesiyle izah etmek mümkündür. Aynı ka
naat, yazarın koyu bir Müslüman oluşunun da tabii 
bir ifadesi sayılabilir: Bir Müslüman için Kur'an dili 
Arapça'nın mukaddesliği vardır. 

Fakat aynı asırlarda Farisi'nin bilhassa şiir dili 
olarak, umumiyetle edebiyat hatta ilim lisanı olarak' 
varmış bulunduğu üstün seviye düşünülürse, Fahred
din'in Farisi'yi hesaba katmaksızın Türkçe'yi Arap
ça'dan sonra en üstün ve heybetli dil diye takdimi 
onun ne ölçüde bir Türk milliyetçisi olduğunu göste· 
nr. 

Şeccre-i Ensab veya Tarih-i Fahreddin Mü
barekşah diye anılan bu eser, müellifinin koyu mil
liyetçi oluşuna ve eserini bir Türk hükumdarına su
nuşuna rağmen Türk dili ile değil, Farisiyle yazıl
mıştır. Bu hadiseyi, sadece, devrin Farsça eser verme 
yolundaki umumi akışına uymakla izah kafi değil
dir : Gorlular sahasında umumiyetle Fars diliyle ko
nuşulduğu yani Farisi'nin bir nevi halk dili yaygın
lığında olduğu dikkate alınırsa, Fahreddin'in bu ese
rini Türkçe bilmeyen Gor aydınlarına hem Türkleri 
tanıtmak hem de Türk dili hakkında bilgi vermek 
gaayesiyle dt> yazdığı söylent>bilir. Esasen Fahreddin, 
eserinde, Türkçe'nin o tarihte ve o yerde gördüğü bü
yük rağbeti de hatırlatmak lüzumunu duymuştur. 

Şecere-i Ensab'ın kaybolan 1 36 ensab şeceresine 
mukaabil, 84 sahifelik birinci kısmı, ilk defa İngiliz 
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alimi E. Denison Ross tarafından incelenmiş ve 
1927 de aynı alim tarafından yazılan bir önsöz'le bir
likte Londra'da neşrolunmuştur. Fahreddin Müba
rekşah ve onun bu eseri ile diğer eserleri hakkında 
daha etraflı bir tedkik ise Fuad Köprülü'nün Türk 
Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar (İst. 
1934) adlı kitabındadır. 

Z e ın a h ş e r i  
( 1075 - 1 1 44) 

* 

Divanü Lugaati't-Türk'
den sonra Türk dili hak
kında bilgi veren diğer bir 
dil ve higat kitabı Zemah

şeri tarafından yazılmıştır. 
Ebü'l-Kaasım Zemahşeri, Miladi 1 075'de Har

zem'in Zemahşer kasabasında doğmuştur. Esaslı tahsil 
görüp yetişmiş, İslami ilimlerdeki geniş bilgileriyle bü
yük şöhret kazanmıştır. Şöhreti yalnız mensubu olduğu 
Harzem bölgesinde kalmamış ve Zemahşeri, kısa za
manda bütün İslam alemi'nin büyük din alimlerin
den biri olmuştur. Çok seyahat ettiği, defalarca Bağ
dad'a gittiği, bu arada Mekke'ye mücavir bir yerde 
kaldığı için yine İslam aleminde Cirullah ( 40) un
vanıyle yüceltilmiştir. 

Zemahşeri'nin, tefsir, hadis, fıkıh gibi İslami 
ilimlerde hummal ı çalışmaları vardır. Bu arada vü
cuda getirdiği El-Keşşıif adlı, ilahi tefsiriyle bütün 
İslam dünyasının gönlünü kazanmıştır. Zemahşeri, 
bir Türk alimi olduğu halde Arapça'yı en üstün Arap 
edibleri seviyesinde biliyor ; Kur'an-ı Kerim'deki söy
leyiş yücelik ve inceliklerini ; bu ilahi kelam'ın nükte
lerini hatta kendi devrine kadar yaşamış ve eser ver
miş diğer İslam bilginlerinden daha derin bir vukufla 
idrak etmiş bulunuyordu. 

Bu sebeple onun eseri, tefsir te')ifinde bir inkı
lap sayılacak üstünlükte idi. Bir misa,1 olarak Zemah
şeri, Cenab-ı Allah'ın Arş üzerinde

. 
hazır ve müşa

hid olmadığı hususunda Kur'an-ı Kerim'deki nükteyi 
idrak ederek şu fikri söylüyordu : «Çünkü Allah ora
da calis ve müşıihid olsaydı etrıifmda bulunan 
melekler onun ilıihi varlığını yakından görecek
lerdi. O halde Allah'a imanları, onu görmeden 
iman etmenin yüceliğinde olamayacaktı. Çünkü 
gözle görülebilen bir varlığa iman övülnıeğe 
layık bir iman değildir. Güneşin 'parlak oldu
ğunu söyleyen bir kimseyi övmeğe sebep yok
tur. Meleklerin Allıih'a imanları, onu görmeden 
iman etmenin derin hikmet'iyle yücedir.,,(41)  

<0 
nında, 
verilen 

Mücavir :  Komfu. Carullah, Mekke ya· 
Kabe'ye komtu olarak itikafa çekilenlere 
lakap. 

41 Zemahşeri tefsirinin üstünlüğünü, Fahred
din Razi" den alınmıt bu delil gibi delillerle belirten 
toplu bilgiler için bakınız: Ömer Nasuhi Bilmen, 
Büyük Tefsir Tarihi, Ankara, 1 961 S. 286 - ,293. 
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El-Keşşaf, gerek tefsir ilmine getirdiği yeni gö
rüşlerle gerek Arap. diliyle te'lifinde kullanılan çok 
üstün, beliğ ve ahenkli lisanla haklı bir takdir ve şöh
ret kazanarak İslamın klasik kitapları arasına katıl
mış ve üslubunun görülmemiş derecede edebi kıymeti 
dolayısiyle Arap edebiyatının şaheserlerir-len biri 
sa yılmıştır. 

Aynı zamanda büyük bir şair olan bu Türk ali
minin yine Arap dili'yle yazdığı bazı şiirler, onun 
Türklüğe ve Türk güzelleri'ne duyduğu derin sevgi
nin zevkli ve kudretli terennümleridir. 

Gerçi Zemahşeri'de Kaşgarlı Mahmud'da görü
len şuurlu bir milliyetçilik bulunduğu . iddia edile
mez. Hatta onun, ya·rı dini yarı ilmi bir görüşle, Arap
ça'yı diğer bütün dillerden üstün tuttuğu bilinir. Bu
nunla beraber Zemahşeri'nin Türk diline de ciddi 
hizmeti olmuştur : 

Bu büyük din alimi, Kaşgarlı 
Mahmud'un aksine olarak, Arapça 
bilmeyenlere, bu arada Türklere ve 
İranlılara Arapça öğretmek maksa
dıyle Mukaddimetü'l-Edeb isimli 
bir dil ve lugat kitabı yazmıştır. 
Bu eserin Arapça satırları üzerinde 
Türkçe ve Farsça tercümeleri vardır. 

Mukaddimetü 'l - Edeb, bize 
bilhassa Oğuz, Kıpçak, Kanklı 
Türkleri'nin lehçeleri hakkında ay
dınlatıcı bilgiler vermektedir. Böy
lelikle, eser, Divanü Lugaati't-Türk'
ün, nisbeten eksik bıraktığı, Batı
Oğuz dili'ne ait bilgileriyle Kaş
garlı Mahmud'u bütünleyen bir 
kitap değerindedir. 

Eserin, Arapça satırlarının, biz
zat müellifi tarafından, Farisiden 
başka, Harzem Türkçesi'ne çev
rilmesi, devrin Harzem bölgesi 
Türkçesi hakkında bilgi edinmemizi 
kolaylaştırmıştır. Mukaddimetü'l
Edeb Şark-İslam medreselerinde a
sırlarca, ders kitabı olarak okutul
muştur. Eser, verdiğı dil bilgileri 
üzerinde tercüme edildiği her dilin 
özelliklerini gösterdiği için, ayrıca 
kıymetlidir. 

Mukaddimetü'l-Edeb'de mesela 
mektep, şehir, minare, medhal, ka
riye, hamam, duvar, şark, garb gibi 
yer ve yön isimlerinin Türkçe kar
şılıkları ve kültür ıstılahları vardır. 

Zemahşeri'nin tercümesine gö
re mektep : Oğlan okur yer; ta
van ; Evin kökesi ; şark : Gün do
ğar yer ; garb : Gün batar yer; 
misafirhane : Konukluk ef; mat-
bah : Aş pişirgü ef olabilir. 

Mukaddimetü'l-Edeb, Türk hükümdarı, Harzem
şah Atsız'ın arzu ve emri ile müellifi tarafından, Türk 
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dili lehine tekamül ettirilerek 1 138 den önce bu hü
kümdara takdim edilmiştir. 

Fakat, Zemahşeri'nin bilhassa Arapça Divan'ın
daki şiirlerdir ki onun kendi milletinin güzellerini, 
başka güzellere, sevgi ile, bilgi ve heyecanla üstün 
tutuşundaki milli duygularla süslüdür : 

"Sa'di'ya şöyle söyle : (42) 

Bizim sana ihtiyiclllllZ yoktur. İri ve genit 
gözler (43) bizi çekmez. Çünkü dar gözler ve dar 
gözlü Türk güzelleri bizi bizden almışlardır. 

Akhmız, fikrimiz onlardadır. Hayallerimiz, 
düşüncelerimiz onlarla doludur. Onlar ki bak
tıkları vakit yalnız gözlerinin siyahı görünür 
ve gülecek olurlarsa bu siyahlıklar da örtülür, 
görünmez olur. 

Ortaasya Türk tiplerinden : 
Bir Kırgız ırüzeli 

42 Sa'da, tairin Arap sevırilisinin adı. 

43 Arap gözleri. 
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Türk yüzleri ki Tanrı onları kem gözden 
esirgesin ; ayın ondördü gibidir, uğurlarında 
keseler harcanacak ve altınlar verilecek yüzler 
bu yüzlerdir. Türk güzellerinhı yüzlerinde in
sanı kendinden geçirecek güzellikler vardır. 
Bunlardan dolayı başka güzellere bakmayın, 
gözlerinizi bu Türk güzellerine çevirin. 

Tanruıuı yaratmış olduğu nice ince güzel
likler bunlardadır. Öyle'ki insan onlara baktıkça 
Tanrının kudretine ve kuvvetine hayran olur.,, 

* 

"Onun saçları gür ve uzun; beli incedir. 
Öyle ki soyunduğu zanıan vücuduna dökülen 
saçlardan bir elbiseye bürünebilir. 

Bir bahçede ve bir havuz kenarında ona 
aşkınıı söylediğinıi unutamıyorum: Ona, yana
ğınuı güllerini kasdederek bana bir gül ver de
nıiştinı. Bunu anlamadı, bir siniye bekle sana 
bir gül getireyim, dedi. 

- Bir saniye bile bekleyemem, dedinı. 
- Öyleyse hazırda yanak gülünden başka 

gül yok, dedi. 
- Ben bu hazıra rizıyını, o bana yeter, 

dedinı. 
Seher vakti, onun ağzını ve dişlerini öpmek 

ne güzeldi ; onun yeni sürnıüş heziran dalı gibi 
salınan vücudunu sarmak ne hoş • • •  ,, 

Zemahşeri'nin Türkler ve Türk güzelleri için 
söylenen bu ve başka şiirlerinin Türkçe'ye tercümesi 
Şerefeddin Yalktaya tarafından yapılmış ve Atsız 
Mecmua'nın 1 5. ve Türkiyat Mecmı'.iası'nın V. sayı
sında neşrolunmuştur. (44) 

Herhalde eserlerini Arapça yazdığı için Arap il
minin ve Arap edebiyatının malı olmasın.a rağmen 
Zemahşeri Türk kültürünün de kendisiyle haklı övünç 
duyduğu büyük bir ilim, sanat ve iman adamıdır. 

Bu büyük alim 20 den fazla kıymetli eser yazmış, 
eserlerinin İslam dünyasında takdir edildiğini yakın
dan görmüş; Arap kabilelerine seslenerek :  

«Babalarınızın, dedelerinizin, dilini, gelin, ben
den öğrenin !» ( 45) diyecek kadar İslamın bu en klasik 
lisanını bütün belagat ve fesahat incelikleriyle kav
ramış ve kullanmış, dünya çapında bir ilim ve sanat 
adamı olmuştur. 

Son bir seyahatinde bir ayağı soğuktan donarak 
kesildikten bir zaman sonra avdet ettiği vatanı Har
zem'de, Cürcaniyye kasabasında, 1 1 34de vefat etmiştir. 

İbnü't-Te'avizi 

saca Türklüğü öven 
İbnü't-Te'ivizi'dir. 

Arap diliyle yazdığı şi
irlerle Türk kahramanlığı
nı, Türklerin güzelliğini, kı-

diğer bir Türk şairi de Sbt 

44 Ataız Mecmua, Sayı 1 5, latanbul, 1 932; 
Türkiyat Mecmuası, V, lat. 1 936. 

•s Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, 
Ankara, 1 96 1 ,  S. 286. 
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Yine bir XII.  asır şairi olan lbnü't-Te'avizi, Nuş
tigin adlı bir Türk'ün oğludur. 1 125 de doğmuş, Bağ
dad'da mukaata'at katipliği yapmış, bilhassa güzel, 
manalı ve ahenkli kelimeler seçerek yazdığı Arap
ça şiirleriyle büyük sevgi kazanmıştır. Hayatının 
sonunda gözlerini kaybederek ye'se düşen bu şair 1 188 
de ölmüştür. Divan'ı Oxford Üniversitesi profesörle
rinden Margaliouth tarafından l 903 de Mısır' da neş
redilmiştir. 

İbnü't-Te'avizi 1 180 ve 1 181  yıllarında Abbasi 
halifesi El-Nasırüddinullah'ı · övmek için söylediği 
şiirlerinde, Türk gençleri hakkında şöyle sitayişler 
sıralamıştır : 

"Senin ordundaki Türk arslanları kargı
ların teşkil ettiği ormanlardan( 46) başka ornıan 
bilmezler. Onlar, ceylinlar gibi iseler de hücum 
ederken ürkütülmüş kurtlar gibi saldırır, atı
lırlar. Ellerinde kınlarından sıyrılmış kılıçların 
yeşilinıtrak yüzleri bir bahçe gibidir. Kendileri 
de rüzgarların havuzlarda uyandırdığı kıvrım
lar gibi zırhlar giymişlerdir. Savaş meydanın
da orman arslam Türkler, sulh çağlarında ova 
ceylimdırlar.,, 

_ 

"Savaşlarda etriif'ını ay parçası gibi güzel 
Türk gençleri kuşatır. Başlarına devamlı tolga 
giydikleri halde onların saçları dökülnıenıiştir. 
Kenıan gibi kaşlarından attıkları oklar kalbleri 
vurmakta şaşmaz. Onlar ne kadar pek giyinıli 
ve fidan boylu iseler de denıir gibi kuvvetlidir
ler. Sulh zamanlarında kunıluk geyikleri gibi 
iseler de savaş, ateş saçmağa başlayınca kaplan 
olurlar. Savaşa giderken hiçbir korku duymaz
lar. Çünkü k o r k u  kendileridir.,, 

Arap diliyle söylenmiş şiirler içinde Türkleri öv
mek; onlara sevgi ve hayranlık duymak neşvesinde, 
daha, çok sayıda mısralar, bütün şiirler vardır. 

Mesela Moğol devri tarihçisi ve Tirih-i Cihan
güşiy sahibi Cüveyni'nin de bir Türk güzeli için 
şöyle mısralar söylediği bilinir :  

"Ey Arap bidiyeleri ! Benden uzaklaşın ! 
Çünkü ben Türk şehirlerine bağlıyım ve ey iri 
gözlü güzeller ! Kendi kavminizin yamna dönün. 
Çünkü beni deli edenler, iri gözler değil, dar ve 
çekik gözlerdir.,, ( 4 7) 

Kuvvetli bir ihtimale gö
Mehmed İbni Kays re, aslen Rey Oğuzların

dan Kays oğlu Meb
med isimli bir Türle alim ve edibi daha, Türk diline ve 

46 Bu sözler, Oğuz Kağan Destanı'ndaki: 
Kök böri bolsungıl uran 

Temür çıdalar bol orman 
mıari.lannı andırır, aynı Türk halk aöyleyitinden 
yeni ülkelere aksetmit habralar ııibidir. (Bkz. Oğuz 
Kağan Destanı, S. 18)  

47 Bu tiirler ve Türklere Dair Arapça Şiirler 
için bakınız: Türkiyat Mecmuası, C. V., lat. 1 936. 
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edebiyatına dair eserler yazmıştır. Kays oğlu Mehmed, 
uzun müddet Maveraünnehir, Horasan ve Harzem 
bölgelerinde yaşamıştır. Moğol istilası dolayısiyle bu 
ülkelerde doğan karışıklıklar zamanında Mehmed de 
Harzemşahlarla birlikte Moğollar'dan kaçarak, bir 
müddet İrak'da bulunmuş ve oldukça maceralı bir 
hayat yaşamıştır. İran şiirine, aruz ve kafiye ilimlerine 
dair muhtelif eserler veren bu Türk alimi, Celaleddin 
Harzemşah adına bir de lugat kitabı yazmıştır. 

Tibyıini'l-Lugaati't-Türki alıi Lisani'l-Kankll 
adlı ve Arap dili'yle yazılmış bu kitap maalesef henüz 
bulunmamıştır. Ancak tarihi kaynaklar, Mehmed'
in büyük bir alim ve bu eserinin de büyük bir kitap 
olduğunu bildiriyorlar.(48) 

Herhalde XIII.  asrın birinci yarısında, Harzem 
diyarında yetişmiş bir Türk bilgini sıfatiyle, Kanklı 
Türkleri'nin lehçeleri üzerinde büyük eser vermiş 
bu dil alimini, o çağlarda Türkçe için gayret gösteren, 
aydın Türkler'den biri olarak tanımak ve karşılamak 
doğrudur. 

* 

48 Mehmed ibni Kays hakkında diğer bilgiler' ı 

için bakınız: M. Fuad Köprülü, Muhammed bin Kays 
Ve Eseri, Türk Dili Ve Edebiyatı Hakkında Araş
tırmalar, lst. 1934, S. 155 - 1 6 1 . 
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İşte, İslam medeniyeti asırlarında, devrin iki kla

sik lisanı (Arabi ile Farisi) yanında üçüncü dil durumu
na düşerek, ilim ve edebiyat dili olmak bakımından 
zaruri ihmale uğrayan Türkçe için, aynı asırlarda, 
böyle duyuşlar, görüşler ve çalışmalar olmuştur. 

Eserlerini Türk dili'yle yazan ve Türkçe'yi, ede
biyat dili olarak, layık olduğu dereceye yükselt
meğe çalışan, İslami Türk edebiyatının ilk yazar
ları da, şüphesiz, Türkçe'nin aziz imzalarıdır. 

Bu edibler yanında, Türk olmayanlara Türkçe 
öğretmek ve Türkçe'nin güzelliğiyle, büyük dil olma 
kudretlerini başka milletlere de tanıtmak gaayesiyle 
eser yazan Kişgarlı Mahmud ise bu idealin ilk 
büyük alimidir. 

Mahmud'dan bu yana, Karahanlılar, Selçuklu
lar, Gorlular, Harzemşahlar ve Moğollar devrinde 
aynı ideale hizmet eden dil bilginleriyle, İslam ülke
lerinde Türklüğün gururunu duyan ve duyuran alim 
ve şairler de bu tanıttıklarımızdır. 

Onlar ve eserleri hakkında vermeğe çalıştığımız 
şu toplu bilgiler, aynı asırlarda Türkçe'nin, öğre
tilmek ve öğrenilmek arzuları uyandıran «heybetli» 
ve ehemmiyetli bir dil değeri kazandığını, açıkca 
göstermiş tir. 

Herhalde anadillerini, yaşatmak ve yüceltmek 
için heyecan duyan, imanlı milliyetçiler kadar, Türk 
milletinin türlü üstünlükleri karşısında onların dilini 
öğrenmek isteyenlerin çoğalmasıyledir ki meydana 
gelen ihtiyaçlar, bu tarihlerde Türk dili için böyle 
büyük ve kıymetli eserler verilmesine vesile olmuştur. 
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H A L K  E D E B İ Y A T I 

İslamiyetten sonra, aydınlar sınıfının halktan 
ayrı bir disiplinle, yeni bir edebiyata başlamaları üze
rine, halk toplulukları arasında meydana gelen ede
biyata Türk Halk Edebiyatı diyoruz . 

Halk Edebiyatı, aslında, İslamiyetten önceki 
şifahi edebiyat'ın müslüman Türk halkı arasında 
bir devamıdır. Ancak, İslamiyetten sonra, Türk Halk 
Edebiyatı (da) dil, kültür ve ideoloji bakımından İslam
dan önceki Türk edebiyatından büyük farklarla ayrılır : 

Bu edebiyatın dili halk arasında yaşayan ve ko
nuşulan lisandır. Başlangıçta Allah, peygamber keli
meleri dahil olmak üzere hemen bütün İslami adlar, 
kavramlar ve kelimeler için Türkçe sözler kullanıl
dığı halde, asırlar ilerledikçe halk lisanına da Allah'ın 
Arapça adları ile Hz. Muhammed'e, onun gazalarına, 
gaza arkadaşlarına, İslam tarih ve coğrafyasına ait çok 
sayıda arabi ve farisi kelime girmiştir. 

Namaz, oruç, Kur'an, resul, hadis v.b. İslami 
terimler, isimler ve kavramlar başta olmak üzere, İs
lam dinine, İslam kültür ve medeniyetine ait nice 
sözler Türk halk lisanına da işlemiş ve yayılmıştır. 

Zamanla, başka ülkelerde yeni vatanlar kuran 
Türklerin ise halk diline o ülkelerde yaşayan bütün 
kavimlerin dillerinden, hayatlarından, coğrafyaların
dan, tarihlerinden, toprak mahsullerinden ve eşyasın
dan yine birçok isimler ve kelimeler girmiştir. 

Bu kelimelerin büyük bir kısmı Arapça, Acemce, 
Rumca, İ talyanca, Ermenice, Kafkas ve Balkan ka
vimlerine ait sözlerdir. 

Kısaca, İslam medeniyeti çağlarındaki halk ede
biyatının lisanı da aydınların dilleri gibi, yeni dine, 
yeni medeniyete ve yeni coğrafyalara ait kelimelerle 
zengindir. Bu edebiyat, İslamiyetten önceki edebi
yatın kalıntılarına bile İslami bir ruh ve mahiyet ve
recek ; onları, İslamiyet zamanında söylenmiş gibi, yeni 
imanla kaynaştıracak kadar, İslamiyeti benimsemiştir. 

Şu şartla ki halk edebiyatı eserlerinin dilinde 
halkın bilmediği, anlamadığı, girift, külfetli ve aşırı 
derecede yabancı sözler ve söyleyişler yerleşmemiştir. 
Esasen bu sözlerin pek çoğu, halk ağzında halkın söyle
yişine, halkın kelimelere ses ve mana verişindeki milli 
üsluba uymuş ; halk Türkçesi'nin fonetiğine, estetiğine 
uygun bir ahenk alarak sür'atle Türkçeleşmiştir. 

Bu edebiyatın nazım'da vezni hece vezni'dir. 
Başlangıçta hakim vezinler eski Türk hecesi'nin yedili, 
sekizli, onikili vezinleridir. Zamanla onikili veznin 
yerini onbirli hece vezni almıştır. Bu veznin, Fii'ila
tün fıl'iliitün fii'ilün yahut Mefıl'ilün mefii'ilün 

fa'iilün gibi, hece sayıları onbir tutan aruz vezinleriyle 
söylenip halk arasında yayılan dini-destani manzume
lerden ve tasavvufi ilahilerden doğduğu görülmektedir. 

Bilhassa Azerbeycan ve Türkiye Türkçesi'nde bir 
milli vezin değeri kazanan onbirli vezin'le, sonraki 
asırlarda, çok sayıda destanlar, koşma'lar ve türküler 
söylenmiştir. (Halk şairlerinin ariiz vezniyle ve Divan 
nazım şekilleriyle şiir söylemeleri, Divan Şiiri'nin 
tesiri altında ve asırlar ilerledikçe çoğalacaktır.) 

Bu edebiyatın nazım şekilleri, İslamiyetten 
önceki Türk şiirinin milli nazım şekilleridir. Dört
lüklerle ve dörtlük birimleriyle söyleyiş Türk halk 
şiirinde en köklü bir zevk ve an'ane halinde bütün Türk 
tarihi boyunca devam etmiştir. 

Ellerinde sazları, dillerinde sözleri, diyar diyar 
dolaşan saz şairleri, bu edebiyatın belli başlı şairleri
dir. Bu bakımdan Türk Halk Edebiyatı birçok mil
letlerin halk edebiyatlarından hayli zengin ve hare
ketlidir. Onun halk arasında alışılmış, gelenek halini 
almış söyleyişlerden meydana gelen, tamamiyle ano
nim mahsulleri yanında, isimleri aydınlarm isimleri 
kadar tanınmış, sevilmiş saz şairleri ve bu şairler ta
rafından söylendiği bilinen şiirleri vardır ; halk top
lantı yerlerinde, içtimai-kahramanane veya güldürücü 
hikayeler söylemekle tanınmış, şöhretli, kıssahiin 
veya meddah'ları vardır. Yine halk toplantı yerle
rinde büyük alaka uyandıran, Ortaoyunu, kukla 
oyunu, gölge oyunu (Karagöz) gibi tiyatro çeşitleri 
ve sanatkarları vardır. 

Onun atasözleri gibi, miniler ve türküler 
gibi, kimin tarafından söylendiği çok kere bilinmeyen, 
tamimiyle anonim hikmetleri, şiirleri, hikaye ve ma
salları vardır. Fakat aynı edebiyatın Yunus Emre 
ve Pir Sultan Abdal gibi ; Karacaoğlan, Emrah ve 
Derdli gibi büyük ve çok tanınmış şairleri de vardır. 

Müslüman halk şairleri, dindışı mahiyette şiirler 
de söylemekle beraber hemen her türlü şiirlerine Türk 
halkının samimi dindarlığından duygular da işlemiş
ler ; bu arada geniş ölçüde dini veya tasavvufi şiirler, 
ilahiler söylemişlerdir. Bilhassa Müslüman olmayan 
kavimler ve milletlerle yapılan savaşların destanla
rında İslam imanı daha zengin bir terennüm mevzuu 
olmuştur. Bu savaşlarda ulaşılan her parlak netice'yi, 
Türk halkı, iman gücünün tabii bir zaferi saymış ; 
destanlarını, bu anlayış ve bu inanışla bestelemiştir. 

Milli dili, milli nazım şekillerini, milli ve tarihi 
söyleyiş geleneklerini ısrarla yaşatarak tarihi ve 
içtimiii hayat hadiselerini halk gözüyle görüp 
halkın sesiyle terennüm eden ve aydınlar edebi-
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yatına nisbetle çok daha geniş kütlelere seslenen Türk 
Halk Edebiyatı, asırlar ilerledikçe, adeta klasik bir 
mahiyet kazanmıştır. Onun, tıpkı klasik edebiyatlar
daki gibi değişmez vezinleri ve şekilleri vardır. Birbi
rini yetiştiren üstadlıkları ve üsh'.ıplarıyle Türk ede
biyatının bir başka klasikleri de Türk saz şiirleri'dir. 

Halk Edebiyatı, belli başlı olarak halk tilri, 
halk hikiyesi, halk tiyatrosu ve (atasözleri gibi) 
halk felsefesi nevileri dahilinde gelişmiştir. 

Kitabımızın bu bölümü, halk edebiyatının İsla
miyetin ilk asırlarında nasıl başlamış, ne gibi eserler 
vererek ne istikaamette gelişmiş olduğunu gösterecektir : 

D i v i. n ü  
Lôgaati't Türk'deki 

Halkedebiyi.tı 
Örnekleri 

nü Lüg-ti't-Türk'dür. 

İslam medeniyeti çağ
larındaki Türk Halk 
Edebiyatı'nın ilk ve
rimleri hakkında bize 
bilgi veren kitap,Kaş
garh Mahmud tara
fından yazılan Divi-

Mahmud, bu eserine XI. asırda Ortaasya Türk
leri arasında yaşamakta olan ve İslam asırlarında 
söylenen Halk Edebiyatı verimlerinden örnekler almış
tır. Bu örnekler, bir takım halk deyimleri ve ata
sözleri ile içtimai-ahlaki manzumelerden, koşuk' -
!ardan, sagu'lardan, destan'lardan alınmış, küçüklü 
büyüklü parçalardır. 

Bu kitaptaki destan ve sagu parçalarından bazı
ları İslamiyetten hatta miladdan önceki tarih vak'alan 
hakkında söylenmiştir. Büyük Turan kahramanı Alp 
Er Tunga adına söylenen sagu parçası böyledir. 
Alp Er Tunga (henüz değişmeyen bir ihtimale göre) 
Miladdan önceki asırlarda yaşamış eski bir Turan 
hükümdarıdır. ( 1) 

Buna göre, ölümü için ağıt söylenen bu kahrama
nın yaşadığı asırla, bu ağıt'ın yazılı edebiyata geçtiği 
asır arasında hayli uzun bir zaman vardır. (Alp Er 
Tunga Sagusu'nun İslamiyetten sonraki asırlarda ve 
tarihi bir hatıranın terennümü halinde söylendiği 
ancak zayıf bir ihtimaldir) . 

Gerçi Kılşgarlı Mahmud'un uzaktan veya yakın
dan bağlı bulunduğ..ı Karahanlı hükümdarları, ken
dilerini Alp Er Tunga neslinden gelmiş biliyorlardı. 
Bu sebeple onların ülkesinde bu eski Türk ceddi için 
yeni şiirler söylenmesi mümkündü. Fakat halk arasın
da milli destan parçalarının asırlar boyu bir ömre 
sahip oldukları ; halk hafızasının böyle şiirleri asırlar
ca unutmayıp yaşattığı dikkate alınırsa : Divanü 
Lugaati't-Türk'deki bu sagu'nun gerek mevzuu ge
rek söyleniş tarzı bakımından eski asırlardaki bir 
Türk destan veya mersiyesinden kuvvetli hatıralar 
sakladığı, cesaretie söylenebilir. Gerek karakteri.�
tik bir sagu oluşu ; gerek İslam öncesinden dil, 

Bilgi için, kitabımızın ilk bölümündeki Alp 
E r  Tunga bahsine bakınız. S. 33 - 37. 
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tarih ve edebiyat hatıraları saklayışı bakımından bu 
sagu, başlıbaşına mühim bir Türk edebiyatı yadiga
rıdır. Şiir, Divanü Lugaati'-tTürk'ün başka başka 
sahifelerinde, dağınık dörtlükler halindedir. Kaşgarlı 
�fahmud'un alp gibi kahramanlık terimlerinin ; 
irtelmek, uluşmak gibi Türkçe sözlerin ; körküm 
gibi, eski Türkçe'ye başka dillerden girmiş kelimele
rin dilde nasıl kullanıldığını göstermek maksadıyle 
seçtiği bu dörtlükler, bulundukları sahifelerden alı
nıp biraraya getirildikleri zaman gerek sagu'nun bü
tünü gerek eski Türk şiirinin biçimi hakkında mühim 
fikir verecek bir şekil almaktadır. 

Bu sebeple biz, sagu'nun şekli ve söyledikleri hak
kında bir fikir vermek için onun bazı dörtlüklerini 
buraya bugünkü Türkçe'ye çevrilişi'yle birlikte alı
yoruz : 

Alp Er Tunga Sagusu 

Alp Er Tunga öldi mü 
Isız ajun kaldı mu 
Özlek öçin aldı mu 
Emdi yürek yırtılur 

Özlek yarağ közetti 
Ogn tuzak uzattı 
Beglerbegin azıttı 
Kaçsa kah kurtulur 

Ögreyüki mundağ ok 
Munda adın tigdağ ok 
Atsa ajun uğrap ok 
Tağlar başı kertilür 

Begler atın argurup 
Kadgu anı turgurup 
Menğzi yüzi sargarup 
Körküm anğar türtülür 

Ulşıp eren börleyü 
Yırtıp yaka urlayu 
Sıknp üni yurlayu 
Sıgtap közi örtülür 

Könğlünı içün örtedi 
Yitmiş yaşığ kartadı 
Keçmiş özüg irtedi 
Tün kün keçüp irtelür 

Alp Er Tunga öldü mü? 
Kötü dünya kaldı mı ? 
Zaman öcünü aldı mı? 
Şimdi yürek yırtılır. (2) 

Zaman fırsat gözetti. 
Gizli tuzak uzattı 
Beyler-beyini azıttı (3) 
Kaçsa nasıl kurtulur? 

Adeti böyle işte. 
Bunda başka sebep yok 
Felek ok atıp vursa ( 4) 
Dağlar ba�ı kertilir. 

Beyler atlarını yoruyor 
Kaygı onları zayıflatıyor 
Benizleri, yüzleri sararıp 
Safran sürülmüş gibi 

oluyor. 
Erler, kurtlar gibi uluşup 
bağırıp yaka(larını) yırtı
yor, kısık seslerle haykırı
yor, (Gözleri ya�larla) 
örtülünceye kadar ağlı-

yorlar. 
Gönlüm içten yandı 
Kaybolmuş yarayı kaktı 
Geçmiş gün(ler) i aradı(m) 
Gece(ler) gün(ler) geçse 
(o yine) aranır. 

Divanü Lugaati't-Türk'deki Halk Edebiyatı ör
neklerinden bir kısmı da Mahmud'un yaşadığı asra 
yakın zamanlara ait destanlar'dan alınmıştır. Bun
lar arasında Müslüman Türklerin budist ve putperest 
Uygurlarla yaptıkları iman savaşları dolayısiyle söy-

Yırtılur :  Parçalanır. 
Azıttı : Yolunu şafırttı. 
Bu mısra, "Felek kasdedip ok atsa" mana

sıyle aslına daha uygundur. 
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lenmiş destanlar bilhassa mühimdir. Bu destanlar, 
Müslüman Türkler'in yeni dine nasıl sarıldıklarını ; 
Türk olsun, olmasın, bu imandan ayrı kalanları - nasıl 
kafir saydıklarını ; onları düşman bilerek, onlarla ölüm 
kalım savaşla;·ı yaptıklarını gösterir. Destanlarda Müs
lüman Türklerin Müslüman olmayanlar için hayli 
ağı� ve hakaaret ifade eden bir lisan kullandıkları gö
rülür. (5) 

Eserde Türk halkının çıplak tabiat güzellikleri, 
bilhassa bahar duyguları dolayısıyle söyledikleri 
şiirlerden seçilmiş parçal .. r da mühim bir yer tutmak
tadır. 

Divan'ın muhtelif sahifelerine serpilmiş, pastoral 
birer koşuk olduğu anlaşılan çeşitli tabiat şiirlerinden 
seçtiğimiz şu dörtlük'ler, Ortaasya iklimi karşısında o 
zamanki Türklüğün, görüş duyuş ve düşüncelerini 
belirtir : 

Kar buz kamuğ erüşdi 
Tağlar suvı akışdı 
Kökşin bulıt örişdi 
Kayguk bolup egrişür ( 6) 

Yagmur yagıp saçıldı 
Türlük çeçek suçuldı 
Yinçü kabı açıldı (8) 
Çından yıpar yugruşur 

Kar, buz, hepsi eridi ; 
Dağların suyu aktı, 
Mavi bulut belirdi, 
Kayık olup salınır. (7) 

Yağmur yağıp saçıldı, 
Türlü çiçekler çıktı, 
İnci (çiçeği) açıldı, 
Sandal'la misk yuğruşur. (9) 

Kolan tükel komuttı Yaban atları coştu, 
Arkak sukak yumuttı Keçi, geyik toplandı, 
Yaylag taba f'nıitti Yayla tarafına koşuştu, 
Tizik turup segrişür ( 1 0) Sıra olup seğirtir. 

Koydı bulut yağmurın 
Kerip tutar ak torın 

Kırka koytı ol karın 
Akın akar engreşür ( 1 1 )  

Bulut yağmurunu bıraktı, 
(havaya) ak ağını gerip 
tutuyor. 
O, karını kırlara bıraktı, 
Sel(ler) inleyerek akıyor. 

Böylece, sahifeler arasında sıralanıp giden bu 
türlü dörtlüklerde hazan yaz'la kış'ın, Türk savaş 
ruhuna uygun bir söyleyişle, iki ordu gibi çarpıştıkları 
düşünülür :  

Yay kış bile karıştı 
Erdem ya'sın kuruştı 
Çerig tutup küreşti 
Oktagalı ötrüşür ( 12) 

Yaz ile kış karşılaştı, 
Hüner yayını kurdular, 
Çeri tutup güreştiler, 
Ok atarak yarıştılar. 

Son iki dörtlük'den birincisinde gökten sicim gibi 
yağan yağmurun gerilmiş ağlara benzetilişi gibi ; son 
dörtlükte, yaz ve kış bulutlarının çarpışması sırasın-

;, Bunlardan birinin tercümesi için bakınız: 
S. 1 3 1 .  

6 Divan, I ,  S. 186. 
Kayık suda salınır gibi, bulut gökde dolanır. 

8 Divan, (B. A. netri) C. il, S. 1 22. 
9 Güzel kokulu sandal ağacı (çından) ile 

mis kokusu yuğurulmuf gibi, rayihalar yayıldı. 
ıo Divan, C. 1, S, 2 14. 
ı ı Divan, C. ili., S. 39. 
1 2  Divan, C. 1. ,  S. 1 00. 
ıa Divan, C. 1., S. 1 00. 
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da çakan şimşeklerin iki mevsim arasında bir ok ya
rışmasına teşbihi şeklindeki benzetmeler, Divan'
daki halk şiir lisanının hayli işlenmiş ve incelmiş bir 
dil olduğunu belirtmektedir. 

Böyle benzetmeler Divan'ın : 

lbrık başı kazlayu 
Sağrak tolu közleyü 
Sakınç kudı kizleyü ( 1 3) 
Tün kün bile sefnelüm 

İbrik başı kaz gibi, 
Surahi dolu köz gibi 
Kaygıyı kuyuya gizleyip 
Gece gündüz sevinelim. 

gibi neş'e ve şevk ifade eden, örneklerinde de dikkati 
çeker. 

Divan'da aşk duyguları için söylenmiş şiirler 
de şöyledir: 

Könğlüın anğar kaynayu Gönlüm ona kaynıyor. 
İçtin anğar oynayu İçerde onunla oynaşırken. 
Keldi manğa boynayu Bana kurularak geldi, 
Oynap meni all."gurul" ( 14) Oynayarak beni yoruyor. 

Kördi meni eınleyü 

Baktı manğa iınleyü 
Kaldım könğül tuınlıyu 

(Sevgilim) beni gördü, 
(beni) iyi ettı. 
Bana işaret ederek baktı. 
Gönlüm donarak kaldım. 

Kadgu meni turgurur ( 15) Kaygı beni durduruyor. 
(Zayıflatıyor.) 

Divanü Lugaati't-Türk'de; yüzü aya, saçları 
hale' ye ve boyu ardıç dalına benzetilen sevgili için : 

Kim ayıp iştür kulak 
Ay evi artuç butak ( 16) 

gibi, beyit şeklinde söylenmiş nazımlar ve muhtelif 
kıt'alar bulunmakla beraber şiirlerin büyük ekseri
yetle dörtlük şeklinde söylendiği ve manzumelerin 
de bu dörtlüklerin arka arkaya sıralanmasıyle tertip
lendiği görülmektedir. Yukarıdaki örneklerin hemen 
hepsinde görüldüğü gibi bu şiirlerin kafiyeleri umu
miyetle yarım kafiye'lerdir. Kafiyelerin redifli ve 
cinaslı olanları da vardır. 

.,,,. 
Manzumelerde çok kullanılan vezinler ise yedili 

ve sekizli vezinlerdir. Ayrıca : 

Ütrük ötün uğrılayu yüzge bakar 
Elkin taşup birmiş aşığ başra kakar ( 17) 

"Hiyleci, alçak (kişi) ,  hırsız gibi yüze bakar; mi-
safiri koğarak, vermiş (olduğu) yemeği başına kakar.,, 

Yahut : 
Bardı eren konuk körüp kutka sakar 
Kaldı yafuz oyuk körüp evni yıkar ( 18) 

"Konuk görmeyi uğur sayan kişiler gitti ; bir ka-
rartı görünce evini yıkan kötüler kaldı.,, 

ı4 Divan, C. 1., S. 225. 
t 5  Divan, C. 111., S. 295. 
16 Kim söyler, (hangi) kulak itilir (ki) (o 

güzelin) (saçı) hale, (yüzü ay ve boyu) ardıç da
lıdır. 

ı1 Divan. C. 1., S. 102. (Son mısradaki elkin, 
misafir ve taşup, dıtarı atıp, koğup demektir.) 

ı� Divan, C. 1., S. 85. 
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gibi, Ortaasya şiirinin bir milli vezin haline koyduğu 
4 + 4 + 4 = 12 li vezinle söylenmiş manzumeler de 
vardır. Yukarıdaki beyitler, an'anevi Türk misafir
severliğine ve buna aykırı davranışlara dair söyleyiş
lerdir. Divan'da böyle sosyal - ahlaki nazım örnekleri 
de çoktur. 

Sazlarla birlikte söylenmek için tertiplendiği, 
vezinlerinden, şekillerinden ; her dört mısra sonunda 
bir hatıra güzelliğiyle tekrarlanan kafiyelerinin ses
lerinden kolayca anlaşılan bütün bu şiirler, herşeyden 
önce ve herşeyden çok hayat zorlukları karşısında yıl
mayan ; şcvkıni kaybetmeyen, azimli, tecrübeli ve kah
raman bir milletin ruhunu seslendirir. Türkler'in ah
laka, büyükleri tarafından konulmuş nizamlara, hele 
milli kahramanlarına karşı bağlılıkları aynı şiirlerde 
dikkate çarpar. Ölümsüz kahramanların hatıralarını, 
onlar için söyledikleri destanlarda, sagularda asırlar 
boyu yaşattıklarının çok acık bir delili Alp Er Tunga 
Sagusu'dur. Bu manzume, ayrıca matem tutan ve yuğ 
törenine katılan Türkler' in nasıl at koşturduklarını ;  
nasıl ağlayıp yorulduklarını ; sararıp solduklarını ; 
haykırmaktan seslerinin kısılıp ıslık sesi haline girdiğini 
bize kuvvetle anlatıp tavsir ediyor. Şair, ancak felek'in 
hiylesiyle öldürülebilen Turan kahramanının ardın
dan bilgili ve duygulu bir elemle dolmuş görülmektedir. 

Divanü Lugaati't-Türk'ün diğer kıymetli bir cep
hesi de bize bütün o çağlardaki halk tefekküru'nden 
hatıralar saklayıp Türk halk felsefesi'nin derinliğine 
uzanmamızı sağlamasıdır. Divan'ın sahifeleri arasına 
dağılmış atasözleri, bu felsefenin hayat tecrübeleriyle 
ve büyük bir mazinin öğüdleriyle zengin çehresini 
gösterir: 

Ağılda oğlak toğsa arıkta otı öner 
(Ağılda oğlak doğsa ırmakta otu biter.) 

Alın arslan tutar - Güçin oyuk tutınas 
(Hiyk ile. arslan tutulabilir, zorla höyük bile 
tutulmaz. )  (* ) 

Anası teflük yufka yapar 
Oğlı tetik koşa kapar 
(Anası, kurnaz, yufkayı (ince) yapar ; 
oğlu, çevik, (yapılanı) çifte kapar. ( 19) 

Avcı nice al bilse adığ ança yol bilir. 
(Avcı ne kadar hiyle bilse ayı o kadar yol bilir.) 

Kaynar öküz keçiksiz bolınas 
(Coşkun ırmak geçit�iz olmaz) .  

Kız birle güreşme - Kısrak birle yarışına 
(Kız ile güreşme ; kısrak ile yarışma) 

Kişi alası içtin - Yılkı alası taşdın 
(İnsan alası içinde, hayvan alası dışında) 

("'·) Höyük : Bostan korkuluğu. 
19 iki akıllı'nın kar,ılaşması manasında. 

Közden yırarsa könülden yeme yırar 
(Gözden ırak olan gönülden de ırak olur). 

Kuş kanatın er atın 
(Kuş kanadıyle, er atıyle.) 

Künde irük yok Beğde kıyık yok 
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(Güneşte çatlak olmaz ; beğ (sözünde) caymak olmaz.) 

Öd keçer kişi tuyınas - Yalnğuk oğlı mengü 
kalınas 

(Zaman geçer kişi duymaz ; Adem oğlu baki kalmaz.) 

Ot tütünsüz bolmas-Yeğit yazuksı bolınas (20) 
(Ateş dumansız olmaz; yiğit günahsız olmaz) 

Tay atatsa at tıntfr - Oğııl eredse ata tmur 
(Tay büyürse at dinlenir ; oğul büyürse ata dinlenir.) 

Eski T!-irk edebiyatında adı 
Çuçu bilinen şair çok azdır. Nesir-

le yazdığı bir şaheser içinde 
manzum söyleyişine de rastladığımız ilk isım, Gök Türk 
kitabeleri'nin kudretli yazarı Yolluğ Tigin'dir. (21 )  

Daha sonra Aprınçor Tigin isimli bir Uygur 
şairinin varlığından ve şiirinden, evvefoe, kendi bölü
münde bilgi vermiştik. (22) 

Her ikisi de tigin yani hükümdar ailesinden bu 
şairler, eski Türklerin yüksek zümresine mensup, 
aydınlar sınıfından şairler olmak gerekir. 

Divinü Lugaati't-Türk'de ise, büyük bir ihtimalle 
halk arasında şöhret kazanmış bir şairin adı vardır. 

Eserde faul vezninde ve «bir Türk şairinin adıdır.» 
diye tanıtılan bu isim Çuçu'dur. 

Biz Türk edebiyatında şöhretiyle asırlarca ün sal
mış herhangi eski bir halk şairinin adını bilmiyoruz : 
Evvelce belirtildiği gibi, eski Türk şairleri, ozan, 
haksı, oyun gibi umumi isimlerle anılır ve şiirleri 
bütün bir milletin ortak malı olurdu. Şairlerinin özel 
adları da halk içinde yaşamazdı. 

Divanü Lugaati't-Türk'de Çuçu adlı bir şair
den söz edilmesi, İslamiyetten sonra, Türkler arasın
da, kendi adıyle şöhret kazanan halk �airlerinin be
lirdiğine delil sayılabilir. Gerçi Divan'da ne bu şaire 
ait bir şiir vardır; ne de bu şairin hangi asırda yaşa
dığı bildirilmiştir. Bununla beraber Çuçu, bugün 
eski bir ilim eserinin bize adından bahsettiği ilk Türk 
şairi mevkiindedir. 

20 Yiğit: Delikanlı. 

2ı Bakınız: Yolluğ Tigin, S. 7 1 ;  Bilinen ilk 
>iirler ve şairleri, S. 45. 

s. 47. 
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İslami Türk Destanları 

Evvelce de belirttiğimiz gibi, Islam medeniyeti
nin Türkler arasına yayılışı, Halk Edebiyatının dil, 
vezin, nazım şekilleri ve ortak üslupla söyleyiş gibi, 
milll - an'anevi çehresi üzerinde köklü değişiklik yap
mamış fakat terennüm edilen mevzuları daha ilk an
lardan başlayarak İslamileştirmişdir. 

İslamiyetten sonraki Türk destanları büyük ek
seriyetle milli - İslami destanlardır. O kadar ki Türk
ler, mesela, Oğuz Destanı gibi en tanınmış bazı 
eski destanlarını bile İslamdan sonra, İslam kültürü 
ve İslam ideolojisiyle birleştirerek bu destana geniş öl
çüde İslami bir rıih işlemişlerdir. 

Türkler, bir taraftan, eski milli destanlarına İs
lam ruhu katarlarken öte yandan, yeni dinin kabulü 
ve yayılışı hadiselerinin doğurduğu vak'alar, savaşlar 
ve türlü hengameler dolayısıyle de yeni ve İslami des
tanlar söyıemişlerdir. 

Divanü Lugaati't-Türk'de Türk kavimleri 
arasındaki ilk din savaşlarının doğurduğu destanlardan 
alınmış parçalar bulunduğu malumdur. Fakat İslam 
medeniyeti çağkrında söylenen ilk destanlar arasında 
daha büyük ve daha yaygın şöl-ıretli olanları da vardır. 

Daha çok, bir dini menkıbeler mecmuası düze
nindeki Satuk Buğra Han Tezkiresi'ni de bunlar 
arasında görmemizi ve göstermemizi gerektiren sebep
ler bulunmakla beraber, bu çağların daha mühim des
tanları Manas ve Cengiz destanlarıdır. 

* 

ıiu destan, Kaşgar ve Ba
lasagun şehirleri çevrele
rinde ilk Müslüman Türk 

Satuk Buğra Han 
D e s t a n ı  . hükumetini kuran İlik 

Hanlar'ın hayatı, yani bir Karahanlı Destanı' dır. (22) 
Belki de bu hükümdarların isteğiyle ve nesirle 

yazılan bu menkıbeler, İlik Hanlar'ı miislüman Türk
lere tanıtmak ve onları mukaddes bir hale ile kuşatarak 
sevdirmek isteyen bir ruh içindedir. 

Satuk Buğra Han, Karahanlılar devletinin ilk 
müslüman hükümdarı bilinir. En çok bu hükümdarın 
menkıbelerini anlatan Satuk Buğra Han destanı, 
birtakım tarin vak?alarını ve coğrafya adlarını bil:C 
dirmesine rağmen, bir «Tarih» olarak kabul edileme
yecek kadar destan ve masal unsurlarıyle kaynaşmış 
durumdadır. 

Elimizde yakın asırlarda kopye edilmiş iki niishası 
bulunan, Satuk Buğra Han Tezkiresi adındaki 

22 Karahanlılar için bakınız: S. 2 18  ve T. 1. 
An., Kara - Hanlılar madd. 

' 

bu eser, daha çok, Türk tarihi'ndeki destan ruhu'nun 
İslam inanışlarıyle nasıl ve ne ölçüde birleştiğini gös
termesi bakımından mühimdir: 

Miladi IX. ve X. asırlarda söylendiği anlaşılan bu 
destanın 135 sahife tutarında bir el yazması'ndan 
özetlenen şu satırlar, Satuk Buğra Han Destanı 
hakkında yeter bir fikir verebilecektir. 

"Hz. Muhammed, kanadlı Burak sırtında göklere 
yükseldiği Mirac gecesi'nde gök katlarında eski 
ve ünlü peygamberleri görmüştü. Bunlar arasında 
tanıyamadığı bir zatı Cebrail'e göstermit, onun hangi 
peygamber olduğunu sormuftu. Cebrail: 

- Bu peygamber değildir. Bu, sizin ahirete 
intikaalinizden Üç asır sonra dünyaya inecek bir riih
dur; Türkistan'da sizin· dininizi yayacak bu ruh, 
Abdülkerim Satuk Buğra Han'ın ruhudur. 
cevabını vermi,ti. 

Hz. Muhammed buna çok sevindi. Yere dön
dükten sonra hergün, dinini Türk ülkelerine yaya
cak bu insan için dualar etti. Dünyaya peygam
ber zamanında gelip onunla görüşmek saadetine 
ermiş arkadatları (sahabesi) İslam nurunu Tür
kistan'da yankılandıracak bu mutlu ruhu gözleriyle 
görmek istediler. Hz. Muhammed onların niyazla
rını kabul etti, dua etti. 

Hemen, hatlarında Türk başlıkları bulunan, 
silahlı, kırk atlı belirdi. Bunlar, Buğra Han'ın ve 
arkadaşlarının ruhları idi. Selam verip yaklaştılar. ,, 

" ( Bu vak"adan üç asır sonra) Satuk Buğra 
Han, Kaşgar Sulta<11nın oğlu olarak dünyaya geldi. 
Doğduğu gün yer deprenmiş; dağ yamaçlarındaki 
kaynaklar kaybolmuf; mevsim kış olduğu halde 
bahçeler, çayırlar çiçeklerle örtülmüştü. Falcılar 
bu çocuğun büyüyünce Müslüman olacağını söyle
mişlerdi. Bu sebepten onu öldürmek istediler. Fa
kat annesi: 

- Onu Müslüman olduğu zaman öldürürsünüz ! 
diyerek çocuğunu bu ölümden kurtardı. ,, 

"Satuk Buğra (Han) oniki yatında iken birgün 
kırk arkadaşıyle birlikte ava çıktı. Kaçan bir tavşan 
ardından o kadar hızla kottu ki arkadatlannı göz
den kaybetti. O zaman, kaçan tavfanın durduğunu 
ve ihtiyar bir insan tekline girdiğini derin hayretle 
gördü. ihtiyar, Buğra'yı yanına oturtarak ona 
öğütler verdi; ona Hak dinini öğrenmesi teklifinde 
bulundu; ona Allah'ı bilmenin saadetini ve cehen
nem'in gazaplarını anlattı; yakında kendisine Hak 
dinini öğretecek kimseyi göreceğini bildirdi. ,, -

"Satuk Buğra bu ihtiyarın Hızır olduğunu an
ladı ve Müslümanlığı kendisine bu dini öğretmekle 
vazifeli Ebu Nasır Samani'den öğrendi. ,, 
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"Satuk Buğra'nın babası ölmüf, annesini amcası 
almıştı. Aynı zamanda hükümdar olan amcası Ha
run Buğra Han, yeğenini Müslümanlıktan geri çe· 
virmek niyetindeydi. Ona bir putperest mabedi 
intasında bulunmayı emretti. Satuk bu emri, ma· 
bedi camiye çevirmek duygusuyle kabul etti. Arka· 
sından amcasını Hak dinine çağırdı. O, kabul et· 
meyince Satuk keramet gösterdi: Yavaş yavaş yer 
yarıldı ve amcası yere gömüldü. ,, 

"Tan ağarınca Satuk hükümdar oldu. Türk 
ülkelerinde islamlık onunla birlikte başladı, birlikte 
hüküm sürdü. Yeni hükümdar kafirler için amansız 
bir dü1man oldu. Savaşlarda ağzından ateşler saça· 
rak imansızları yakıyordu. Kılıcını onların Üzerine" 
çektiği zaman bu kılıç kırk adım uzuyordu. Doksan· 
altı yaşına geldiğinde kılıcının korkusu Belh'in önün· 
den geçen Amuderya boylarına; cenupta Kıt Ke
zek'e, fimalde Karakurum'a kadar olan yerlerdeki 
kafirleri Müslüman etmişti. Satuk Buğra Han, bir 
yıl da Çin'le savaşmış, İslamlığı Turfan'a kadar 
yaymıştı. Hastalanmasaydı daha da ileri gidecekti. 
Fakat yukarıdan aldığı bir davetle Kaşgar'a döndü. 
Şehre girer gi. mez bu hastalıktan öldü. Artunç'da 
Me,hed denilen yere gömüldü. 

* 
"Satuk Buğra Han'ın dört oğlu ve dört de kızı 

vardı. İkinci kızının adı Alanur'du. Alanur, lsa'nın 
annesi Meryem gibi, Cebrail vasıtasıyle ağzına sü
zülen bir damla ışık'dan gebe kaldı.2" Doğan ço· 
cuğun Üç asır evvelki lslam kahramanı Hz. Ali'nin 
oğlu olduğu anlaşıldı. Çocuğa, Seyyid Ali Arslan 
Han adı verildi. ,, 

"Ancak bunu başka türlü söyleyenler de var• 
dır: Derler ki: Alanur, birgün evinin önünde göz
lerini kendisine dikmiş bakan bir arslan gördü. 
Deh,ete düştü, alamdan inci tanesi terler boşandı 
ve bayıldı. Her ne olursa olsun doğan çocuk, Ali 
gibi, Allah'ın arslanı'ydı. Bu çocuk yedi yaşına 
geldiği zaman Alanur yine Buğra Han'lar soyun
dan bir Han'la evlendi. Bu izdivaçdan da Mehmed 
Arslan, Yusuf Arslan, Kızıl Arslan 24 denilir, üç 
oğlu doğdu.2'• " 

Sattık Buğra Han Destanı'nın bundan sonraki 
bölümü, onun neslindı-n gelen Karahanlılar'ın din
sizlerle devamlı savaşlarını anlatır. Kuvvetli bir ihti-

2" Bakınız: Türk Destanlarında lfık Unsuru, 
S. 30. Bakireleri gebe bırakan ve Türk büyükleri· 
nin hemen hepsinin ondan doğduğu bu m ukaddes 
ışık, eski Asya inanışlarının çoğunda vardır. Avesta 
an'anesinde Zaratuştra'nın böyle bir ışıktan doğ
duğu malumdur. Aynı ıfık unsuru Şaman inanışın· 
da ve eski Türk destanlarında ısrarla yer almıttır. 

"4 Karahanlılar ailesinde Arslan adı, Buğra 
kadar yaygındır. Bu ailede çocuklara ısrarla Arslan 
adı verilmesi dikkati çeker. Bu çocuklardan biri· 
nin Alanur-'la bir Arslan'ın izdivacından doğuşu 
efsanesi de bu bakımdan manalıdır. Satuk Buğra 
Han T ezkiresi'nden anlaşıldığına göre bunun sebebi 

2G9 
male göre halk içinde dolaşan rivayetlerin derlenmesi 
ve tertiplenmesiyle meydana gelmiş bu destani eserin 
diğer dikkati çeken tarafı bu İslami Türk destanı ile 
eski Türk destanları arasındaki ortak motifler ve ben
zerliklerdir. 

At, av, mukaddes ihtiyar, kırk arkadaş, 
dört yana savaş, mukaddes ışık ve mukaddes 
çocuk gibi eski destan unsurları, İslam inanışıylc 
hemen birıcşivermiştir. 

Satuk Buğra Han Destanı'nın eldekı yazmaların
da dil, halk ağzına girmiş Arapça, Acemce kelimelerle 
geniş ölçüde birleşmiş bir lisandır. Türkçe'nin yeni 
medeniyetin kelimeleriyle birleşmesi tarihinin tabii 
neticesi olan bu dilde, ayrıca, dikkate değer bir sadelik, 
orta bir halk Türkçesi edası vardır. Eserin söylendiği 
zamandan yüzyıllarca sonra kopye edilmiş olması, 
onun lisanı hakkında bir hüküm vermeyi güçleştir
miştir. (26) Bununle beraber aynı dilde daha ilk söy
leniş yıllarının kelime ve hatıraları huluncluğu da sc
ziımektı-dir. 

Manas Destam 

Kırgız Türkleri arasında 
geniş bir kahramanlık hi
kayesi halinde son asıra ka-
dar yaşayan Manas Destanı, 

İslamlığın Türk halkına söylettiği ilk büyük destan'dır. 
Bu destan, bugünkü yorumlara göre miladın XI.
XII.  asırlarında Türkistan'da Yedisu çevresinde doğ
maya başıamıştır. Aynı asırlarda Müslümanlığın Türk 
topluluğunda uyandırdığı büyük iman ve medı-niyet 
hayatı içinde doğan sosyal hareketlerlı- destan, kısa 
zamanda büyük destan olmuştur. Fakat' Manas Des
tanı'nın hayatı bu yıllarda bitmemiş ve bu İslami des
tan, asırlarca yaşayıp gelişerek uzun asırlar, bütün 
Ortaasya Türkleri'nin ortak destanı halinde işlenmiştir. 

Destan, İslam imanının kabulü, yayılması ve onun 
için yapılan gazalar etrafında söylenmekle beraber 
daha eski Türk destanlarından da türlü motifler ve 
zengin hatıralar saklamaktadır. Çünkü Manas Des
tanı büyük bir destan hayatına ve destan an'anesine 
sahip ve hafızası destan hatıralarıyle zengin bir mil
lı-tin bağrında ve coğrafyasında söylı-nmiştir. 

Aynı destan, Asya Türkleri arasında doğup ge
liştiği on asır içinde birtakım yeni vakalarla hatta 
yeni ideallerle de birleşmiş durumdadır :  Destana, en 
yakın asırlarda bile, zaman zaman, hayli büyük kı
sımlar katılmıştır. Bunlar arasında Türk milletini her 

Karahanlılar'ın lalam kahramanı Ali'ye karfı duy· 
dukları yakınlık ve hayranlık olmalıdır. 

25 Bu metin ve tercümesi için bakınız: M. F. 
Grenard, La !egende de Satok Boghra Khan et 
l'histoire, Journal Asiatique 1 900, XIV, 5 • 79. 

Türkçe'ye tercümesi: Prof. Osman Turan, Satuk 
Buğra Han Menkıbesi ve Tarihi, Ülkü. M. Sayı: 
74, 1 939. 

26 M. F. Grenard'ın tedkik ettiği nüsha XVll. 
asrın ikinci yarısında istinsah edilmiftir. (Bkz. Aynı 
tedkik ve tercümesi) .  
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milletten üstün gören, milli w m illiyetçi bir ülkü dik
kati çeker ki destana daha çok son asırda işlenmi<:tir. 

Başlangıçta en az 1 0.000 mısra tutarında büyük 
bir halk edebiyatı mahsulü olan Manas Destanı'nın 
esası, M üslüman Türklerle Müslüman olmayan Türk
ler arasındaki savaşlardır. Manas'ın destandaki ta
rihi şahsıyeti, daha çok, Karahanlılar ordusıında bir 
kııman<lan gibi görünmektedir : 

Bu destanı söyleyen sazşairlerine göre, Er Manas 
savaşta kimseye yenilmeyen bir dünya kahramanı'
dır. O, hemen bütün milletlerle savaşmış ; Çinlileri, 
Sarıları, İranlıları yenmiştir . .  Manas'a ok işlemez : 
Onun elbisesi ak zırh'dır ve destanda ak zırha ok geç
nıiyor mısraı tekrarlanır. 

Destan, Manas' ı ,  atını ve zırhını şu şekilde anlatı r :  

Batur Manas önüne 
Doğru kimse gelmemiş. 
Aydınından ay korkmuş, 
Parlaklığından güneş. 

Ay buluta sığınmış, 
Gün buluta sığınmış. 
Bindiği at ak kula, 
Giydiği urba ak zırh 
Atına at erişmiyor, 
Ak zırha ok geçmiyor. 

Manas, Manas olalı, 
Manas ata bineli, 
Atına at erişmiyor, 
Ak zırha ok geçmiyor. 

İşte bu Er Manas, daha beşikte iken, bir gün, 
babası Yakıp Han'a şu sözlerle seslenir : 

Ak sakallı babacığını Yakıp Han 
Ben Müslüman yolunu açacağını, 
Kafirlerin malını saçacağını, 
Hepsini kovacağını. 

Babasının bu sözlerle gönlü dolar. Manas, iyi ye
tiştirilir. Böylelikle dünyaya tek gelmiş olan Er Manas 
on yaşında ok atar ; ondördüne varınca orduyu (ka
rargahı) çalkalayıp Han olur. Kaşgar'daki Çinlileri 
Turfan'a koğup atar; Turfan'daki Çinlileri Aksu'ya 
sürüp çıkarır ; eşsiz kahraman olur. Ak Boz'a hiçbir 
at erişemez ; serçe gözlü, ak zırhını bir ok delip 
geçemez. Öyle yaman er olur ki ondan sade düş
manlar değil, ak sakallı babası , ak pı-rçemli annesi 
bilr korkar. 

Manas'a denk kahraman, ancak Meclısilerin ba
bası Er Yolay'd,r. Bu da yaman kahramandır. Onun 
da atının adı vardır ve adı Aç Budan'd ır. Aç Budan 
da Manas'ın atı gibi harikalar gösterir. Fakat Er Yo
lay'ın zayıf bir tarafı vardır. Bu kahraman oburdur. 
O kadar ki Er Manas, Er Yoıay'ı ancak çok yiyip 
çok içtiği V(' derin uykuya daldığı bir gaflet anında 
yener. 

( X l X. asrın ikinci yarısında l'rof. Radloff tara
fından Karakırgızlar arasından derlenerek 1 885 de 
Almanca tercümesiyle birlikte neşredilen, 1 2452 mısr:). 
tutarındaki Manas Destanı, bellibaşlı olarak şu bö
lümlere ayrılır) : 

TÜRK EDEBİY A Ti TARİHİ 

Manas'ın doğuşu . Almambet'in Müslüman ola
rak önce Gökçe'ye, sonra Manas'a sığınması. l\1anas'ın , 
Almambet'in eski arkadaşı Er Gökçe ile savaşması. 
Manas'ın evlenmesi. Manas'ın en sadık ve {,efalı ar
kadaşı olan karısı Kanikey'in bir sözünü dinlemeyerek 
hata yapması ve ölmesi. Ancak bir üstün insan oluşu 
�olayısıyle yı·niden dirilmesi. Oğlu, Semetey'in doğ
ması. Manas, ebediyete göçtükten sonra, oğlu Sc
metey ile torunu Seytek'in maceraları. 

* 

Manas Destanı, Müslümanlığın Türkler arasına 
yayılması hadiselerinden ve Türkistan'da İslam in
kılabından doğmakla beraber Müslümanlıkta Türk 
üslubu diyebileceğimiz bir iman anlayışı içinde, ta
assup'dan uzaktır :  Destana eski Türk inanışından 
çizgiler işlenmiş, Şaman dininden hatıralar girmiştir. 
Destanda görülen yemin törenleri, Şaman geleneği
ne uygundur. Kutlu taş ve mukaddes su inanışları 
da böyledir. Kadına verilen değer ve mukaddeslik 

mesela kadının sözünü dinlemeyen erkeğin (bu, Manas 
da olsa) bu yüzden ölmesi, eski Türk kadın saygısının 
devamıdır. Ok gibi, kılıç gibi silahların mukaddes 
bilinmesi yeni destanda aynen devam etmiştir. 

Manas Destanı'nda atlara verilen adlar da dik
kati çeker. Daha Gök-Türk kitabelerinde görülen her 
atın bir İsmi olması, atların birer savaş kahramanı 
gibi saygıyle ar.ılması, başta Manas'ın Akboz atı ol
mak üzere, destanda aynı hayata sahiptir. Manas'
daki içki meclisleri de Türkler arasında İslami yasak
ların henüz yeter derecede bilinip benimsenmediğini 
gösterir. (27) 

* 

Manas Destanı'nda dil 

Dil ve Üslup bakımından Kırgız Türk-
çesi'nin yakın asırlardaki 

özellıkleri vardır. (28) Destan - Radloff'un tabiriyle 
Karakırgızlar arasında - yakın zamanlara kadar, 
dil ve dil mfısıkisi bakımından hayli değişmiş ve bo
zulmuş bir durumda idi. Böyle olduğu halde, onun 
hu pürüzlü ve gevşemiş mısralarında hile canlı, 

27 Nitekim, tefekkülü aynı asırlara rastlayan 
Dede Korkut H ikayeleri'nde aynı üslup görülür: 
(kendi bahsine bakınız.) Müslüman bir Türk kah
ramanının Azrail nedir? bilmeyişi yahut Dede Kor
kut kahramanlarının rahatça şarap içmeleri gibi 
ilk bakışta İslam'a aykırı noktalara benzer çizgiler 
Manas Destanı'nda da vardır. Bu husus, htır mille
tin ayrı bir inanma üslubu olduğu ve İslam'ın ka
bUlünden zamanımıza kadar, Türk'ün, bu dinin 
esaslarına bağlı olduğu ölçüde Özel bir inanma üs
lubuyle yaşadığı gerçeğine uygundur. (Bkz. N. S. 
Banarlı, Türk"ün inanma Üslubu, Mf. V. yayını, 
Ankara, 1 960 (Yüksek İslam Enstitüsü açılış dersi) .  

28 Kırgız Türkçesi ve Özellikleri için bakınız: 
Prof. Abdülkadir İnan, Türkoloji Ders Hulasaları, 
Ankara, 1 936, S. 45 · 63. 
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ateşli, yurdunu, kavmini, hakaanını, kaanunlarmı 
seven ve sayan bir milletin milli ruhu yaşamaktadır ; 
böyle bir milletin yeni ve büyük bir imanı kabul edi
şiyle tazelenen ve zenginleşen ideal hayatı, ahlakı ve 
imanlı rühu, destanda açıkça görülmektedir. 

Bir örnek olarak, destanda Sarı Nogay kabile
sinde Ya.kup Han' ın oğlu Er Manas'ın Doğuşu 
şöyle söylenmektedir : 

Manas'ın Do,ğ·u�ıı 
Yedi Tör'ün başında 
Yetkin doğmuş Böyün Han 
Böyün Han'ın oğlusu 
Gayretli doğmuş Kara han 

Kara Han'ın oğlu (<la) 
Gayretli doğmuş Yakıp Han 
Çungar yuva tepesinde 
Almatı (suyu) ağzında 
Yer tutup yatan Yakıp Han 
Aydar Han'ın kızı Çıırıçı-'yı 
Almış olan Yakıp Han 
(Diyordu ki : )  
Çıırıçı'yı alalı 
Koklayıp çocuk öpmedim. 
Çıırıçı saç taramıyor. 
Allaha tövbe edip gelip bana bakmıyor. 
Bu yatırlı yeri ziyaret etmiyor, 
Bu elmalı yerde yuvarlanmıyor, 
Bu kutlu pınarlı yerde gecelemiyor. 
Yüce Allah yar olsa, 
Çnrıçı'nın karnında 
Erkek oğul var olsa. 

Bu Çıırıçı'dan bir erkek oğlum olsa 
Çizmesi gümüş çivili, gök pabuçlu 
Noygut'u yercesine bozup yense. 
Kuşbaşı eğerli, mavi halatlı 
Hokantlıları yercesine bozup yense. 
Yaralı eşekli, delik damlı 
Sartları yercesine bozsa. 

(Derken) beline ok-yay bağladı, 
Yakıp Han'ın Çıırıçı Hatundan 
Hem de erkek çocuğu oldu. 
Bu çocuğa bakıp gördü : 
Eti ap-a.k kumaş gibi, 
Kemikleri bakır gibi. 
Ak-boz kısrak kestirdi, 
Yakıp Han doğan oğlunun 
Dört peygamber kocaya 
Adını Manas koydurdu. 

Manas beşikte yatıp söyledi : 
Ak sakallı babacığım Yakıp Han ! 
Ben Müslüman yolunu açacağım, 
Kafirlerin malını saçacağım, 
Hepsini kovacağım. 

Yakıp Han bu sözleri duyanda 

Ala başlı yörük, çakır atı 
Alıp gelip eğerletti ; 
Yakası altın, bakır yenli, 
Serçe gözlü ak zırhı aldı. 
Altundan süs yaptırdı, 
Gümüşten süs döktürdü, 
Zırhı giydikten sonra, 
Bu Yakıp bay çağırdı: 

«Bayın oğlu Bakay Han ! 
Beri gel yanıma gel ! 
Benim Manas adlı tayım 
At bineceğim, yol gideceğim, diyor ; 
Uzağa seferim var diyor. 
Medine'ye yüzüm sürüp 
Büyük Buhara'yı geçip 
Pekin'deki Konur Baya 
Varıp uruş salam diyor. 

İşte bu Manas oğluma 
Aş pişirip ateş yakıp 
Yanına yoldaş ol Bakay ! 
Görmediğin göster Bakay ! 
Bilmediğin öğret Bakay ! 

İşbu Manas oğluma 
Göze çarpar er olanda, 
Yele tutup at binende 
Yüzünde sakal çıkanda 
Binmesine at bul Bakay ! 
Giymesine ton bul Bakay ! 
At başı gibi Kur'an'ı, 
Koyun başı dek kitabı 
Kıyametin yollarını 
(Manas'a öğret, Bakay) 

Bayın oğlu Bakay demiş : 
Doğru olur, uygun olur bu, Yakıp ! 
At binelim, yol yürüyelim Yakıp ! 
Müslüman yolunu açalım Yakıp ! 
Pekin yolunu basalım, Yakıp ! 

Yakıp oğlu genç Manas, 
Dünyaya tek gelmiş Manas, 
On yaşında ok atan, 
Ondördüne varınca 
Orduyu çalkalayıp Han olmuş. 
Altmış aygır, yüz genç at 
Sürmüş almış Hokand'dan, 
Seksen kısrak, bin kumaş 
Tam almış Buhara'dan, 
Kaşgar'daki Çinlileri 
Turfana koğup çıkarmış ; 
Turfan 'daki Çinlileri 
Aksu'ya sürüp çıkarmış. 
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Bugünkü Türkçe'ye XIX. asır Kırgızcasından ve 
mümkün olduğu kadar aslındaki, hatta. daha eski 
asırlardaki dil , ses Vt' destan r(ıhu'na sadık kalınarak 
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çevrilen bu parça, bize Manas Destanı hakkında bir 
fikir verecek vasıflardadır. (29) 

Kırgızlar arasında yaşayan eski Türk gelenekle
rini; Kırgızlara ait ahlak ve adetleri, aile hayatını, 
çocuk terbiyesini, bu kavmin dünya ve hayat görü
şünü;  dost ve yabancı anlayışını ; bozkırlardaki hür 
hayatı şehir ve çiftçilik hayatına şiddetle tercih ediş
lerini kuvvetle aksettiren Manas Destanı'nda eski Türk 
destan ve inanışlarından da canlı hatıralar ya5amak
tadır. Bunlar arasında Türkler'in erkek evlada ver
dikleri tarihi, an'anevi değer baştadır. Türkler arasın
da bir kadın'ın böyle bir çocuğu olması için, dağılmış 
saçlarım tarayıp bağlaması ; evliya mezarlarını ziya
ret etmesi; elmalı yerde yuvarlanması ; mukaddes bir 
pınardan su içmesi gibi adet ve inanışlar, eski devir
lerden ve Şaman dini zamanından kalmadır. Erkek 
çocuk olması için bele ok-yay bağlamak da böyle 
bir eski inanıştır. 

Bunlar arasında bazıları, mesela, evliya ziyareti 
ile mukaddes su içme geleneği yine eski bir Türk adet 
ve inanışı halinde bugünkü Türk ve Türkiye toprak
larında yaşamaktadır. 

Manas Destanı'nın en güzel yerleri savaş tasvir
leri, kahramanların ve silahlarının övülmesi ; yurd, 
kadın, at gibi sevgili varlıklar hakkındaki zevkli ve 
duygulu terennümlerdir. Destanda altın, gümüş, ba
kır, demir v.b. maden adları yine Türkçe olarak sev
giyle anılmakta ; madenlere ve madenlerle süslü eş
yaya hususi değer verilmektedir. (30) 

Manas Destanı'nda Er l\fanas'ın daha beşikte 
dile gelip babasına, Müslüman olacağını, kafirleri 
yeneceğini söylemesi Oğuz Destanı'nın İslami şeklini 
andırır. Esasen destanda, Oğuz Kağan Destanı'ndaki 
Kara Han'ın ; Ay Han'ın, Urum Kağan'ın ve bizzat 
Oğuz Han'ın adları anılmaktadır. 

İlk örneklerine ·Gök-Türk kitabeleri'nde rast
ladığımız, sonra, başta Dede Korkut Kitabı olmak 
üzere daha birçok eserlerde gördüğümüz bazı eski 
ve ortak Türk deyimleri Manas Destanı'nda da var
dır. Nitekim destanda Er Manas'ın, Bilge Kağan'
ın hitabesini hatırlatan bir başka övülüşii de şöyledir : 

"Yoksulları bay etmiş 
Çıplakları giydirmiş,, 

"Aç olanı doyurmuş 
Arıkları seınirtıniş.,, 

29 Bu metnin daha genit aslı, tercümesi ve 
Prof. Radloff tarafından yapılmış transkripsiyonu 
ile destanın Kırgız halkı arasında ya,ayan son şekli 
hakkında bilgi ve fikir almak için bakınız: Prof. 
Abdülkadir inan, Türkoloji Ders Hulasaları, lst. 
1 936. S. 79 · 87; 91 • 96. Manas Destanı Bibliyo
grafyası için, ayrıca Bkz. Abdülkadir inan, Makale
ler ve incelemeler, Ankara, 1 968, S. 159 • 160. 

30 Bakınız: Türk Destanlarında Milli, Bedii 
unsurlar, Maden ve maden isimleri, S. 31 • 32. 
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Yine Manas Destam'ndan aldığımız parçada go
rülen «koyun başı kadar kitap» ve «at baş kadar 
Kur'an» gibi tabirlerin eski Ongun (Totem) ina
nışlarından kaldığına Prof. İnan bilha�sa dikkat et
miştir. (31)  

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi Ma
nas Destanı'nda şekil ve kafiye bakımından herhangi 
bir intizam yoktur. Umumiyetle yedili hece vezniyle 
söylenen bu destan yarım kafiyeleri ve çok kere mısra 
başlarında görülen alliteration'larıyle eski milli nazım
dan hatıralar saklamaktadır. Şeklin de yine eski ve 
an'anevi dörtlüklerden bozulduğunu düşündürecek 
sebepler vardır. Bugün Karakırgızlar arasında kalmış 
görünen destanın, bir zamanlar, bütün Ortaasya Türk 
destanında yaygın bulunduğu anlaşılıyor. Şimdi eli
mizde bulunan metin ise Kırgız Türkçesi edehiyatı
nın karakteristik bir örneğidir. (32) 

Manas Destanı, önce Kırgız-Kazak Türklerin
den V elihanoğhı Çokan Töre adlı Türk alimi tarafın
dan 1 861 de ilim alemine tanıtılmış ve destanın Kö
kütey Han'm yuğu bÖlümü de bu alimin vefatından 
sonra yayımlanan Velihanoğlu Çokan'm Mecınua-i 
Asirı'na alınmıştır. (33) 

Fakat l\1anas Destanı'nın asıl büyük kısmı, ta
nınmış Alman türkoloğu Prof. Radloff tarafından, 
bizzat Karakırgızlar arasında yapılan derleme ve araş
tırmalarla tesbit ve 1 885 de neşredilmiştir. Bu alimin 
Türk Halkedebiyatı N;imlıneleri isimli büyük eserinin 
beşinci cildi Manas Destanı'na ayrılmıştır. 12.452 mısra 
tutarındaki bu büyük destan, bu cildde Almanca ter
cümesiyle birlikte neşredilmiştir. (* )  

Ancak Manas Destanı'nda, sonradan yapılan araş
tırmalara göre, bu sayıdan çok daha fazla mısra 
vardır. 

Mesela, bu destanın kahramanlarından Er Yo
lay'ın çevresinde toplanmış, 5322 mısra tutarındaki 
Yolay Han Destanı'nın, Manas Destanı'na ilavesi 
tabii görülmektedir. 

Diğer taraftan Manas Destanı'nın el yazması bir 
nüshasını gördüğünü bildiren Von Alınasy, bu desta
nın yirmi bin mısra olduğunu söylemektedir. Aynı 
alim, bu münasebetle destandan Manas'ın Pekin 
seferine ait 72 mısralık bir bölümü Almanca tercümt·
siyle birlikte neşretmiştir. (34) 

* W. Radloff, Proben der Volksliteratur der 
Türkischen Stii.mme, Petersburg, 1885. 

31 Prof. Abdülkadir İnan , Türkoloji Ders Hu
lasaları, S. 58. 

- " �  Rus Coğrafya Cemiyeti Yazıları Mecmuası, 
1 • il. kitaplar ve Prof. Abdülkadir inan, Manas 
Destanı, A. Y. B. Mecmuası, 31 - 32, 1 934 ve 
Türkoloji Ders Hulasaları, lst. l 936, S. 55. 

:.,; :; Aynı yazar ve aynı makale ve eser. 

34 L. von Almasy, Der Abschied des heldn 
Manas von seinen Sohne Semetey. Keleti Szemle, 
t. XII S. 2 1 9  • 223. 
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Aynca, Manas Destanı'nın 1868 de Ortaasya 
sazşairi Bek Murad tarafından Kırgız beği EcinBek'in 
arzılsuyle genişletildiği ve destanın, bu şairin elinde 
32.000 mısralık, büyük bir eser haline girdiği bilin
mektedir. (35) Bu bilgi, Manas Destanı'nın sazşaır
leri tarafından okunmasının bir hafta sürdüğü şek
lindeki halk söylentisine de uygundur. O kadar ki, 
"Manas Destanı, en son elde edilen bilgilere göre 
400.000 mısra ihtiva etmektedir. Bu kadar büyük bir 
destan, yalnız Türk ulusları arasında değil, dünya
nın hiçbir kavminde tesbit edilmiş değildir. ,, diyen 
Abdülkadir İnan, (Makaleler ve İncelemeler, S. 1 25) 
bu sözleriyle Türkler arasındaki destan an•anesi
nin hangi ölçülere vardığını da belirtmiş olmaktadır. 

Bir çok da böyle yaygın ve tesirli bir halkede
biyatı eseri olması dolayısıyledir ki İslam idealinden 
başka, daha yeni ideolojilere de bağrını açan Manas 
Destanı, Türkestanskaya Pravda gazetesinde im
zasız bir makale ile tedkik ve tenkid olunmuştur. 

Makalede eserin lisanı ve tarihi kıymeti takdir 
edilmekle beraber, destanda bir pantürkizm ideali 
bulunduğu söylenmekte ve destan «Kırgızların ve 
diğer Türk kavimlerinin milli inkişaflanna zararlı bir 
istikaamette» görülmektedir. (36) 

* 

(Dede Korkut Hikayeleri 
ve Köroğlu Destanı:) 

Manas Destanı'nın teşekkül ettiği XI.-XII .  asırlarda 
Ortaasya'dan Kafkas'lara, İrak'a ve Avrupa'ya ge
çen zengin Oğuz boyları arasında ise bütün Türk ede
biyatının en güzel destani verimlerinden biri, belki · 
de birincisi olan Dede Korkut Hikayeleri yayılı
yordu. Yeni yurtlarda yeni vak'alar ve yeni coğraf
yalarla birleşen Dede Korkut Hikayeleri XV. asır
da Doğu Anadolu'da yazılı edebiyata geçmiştir. 

Oğuz Türkleri'nin diğer mühim bir destanı olan 
Köroğlu Destanı da aynı coğrafyalarda Oğuzlarla 
birlikte yerleşmiş ve yayılmıştır ki bu destanlardan 
ileride tekrar ve ehemmiyetle bahsolunacaktır. 

Cengizni m e  

* 

Ortaasya, Türk halkları 
arasında XIII. asırda do
ğan ve genişleyen diğer 
bir destan da Cengiz Des

tanı'dır. Bu destan, Moğol cihangiri Cengiz Han'ın 
hayatı, şahsıyeti ve fetihleri etrafında ve Cengiz ço
cukları tarafından idare edilen Türkler arasında doğ
muştur. 

Yazılı edebiyata, nesirle yazılmış bir şekilde XV. 
asır sonlarında geçmiş olmasına rağmen, destanın 
doğmağa başladığı asır, XIII. asırdır. 

33 Prof. Abdülkadir inan, aynı makale ve 
eaer. 

36 Türkeatanakaya Pravda, Taıkent, 1 924., 
aayı 23. ve A. inan, aynı eser. 
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Cengiz Destanı'nın Orta Türkler arasında yay
gın ve devamlı bir ömrü olmuştur. Bilhassa Başkurd 
Türkleri, Kırgız-Kazak'lar Cengiz Destanı'nı ısrarla 
yaşatan Türklerdir. Bu destanda Cengiz tamamiyle 
bir Türk kahramanı gibi düşünülmekte ve öyle hikaye 
edilmektedir. Eserde vak'alar Cengiz Han'ın ve çocuk
larının tarihdeki görünüşlerine ve bu ailenin tarihi 
macerasına uygundur. Bu sebepledir ki Cengizname, 
Cengiz'den başlayarak, Moğol hanlarının destani 
tarihi gibi kabul edilmiş ve bu yüzden destan ve tarih 
bilginlerinin çeşitli incelemelerine mevzu olmuştur. 
Mesela XVII. asır Ortaaasya Türkçesi'nin büyük edibi 
Ebü'l-gaazi Bahadır Han, Şecere-i Türk adlı, ta
nınmış eserini yazarken elinde onyedi kadar Cengiz
name bulunduğunu söylemektedir. Bu kayıt, Cengiz 
destanının, doğuşundan dört asır sonra 'bile Orta 
Türkler arasında ne kadar geniş bir hayatı olduğunu, 
ne kadar çok yayılıp okunduğunu göstermektedir. 

Aynı destana, sonradan, yine Moğol cinsinden 
bir hükümdar olan Aksak Timur'un da hayatı ve 
fetihleri katılmış ve destan, Cengiz soyunun ve halef
lerinin maceraları halinde genişlemiştir. 

Cengiz Destanı, Cengiz Han'ın atalarını ve onun 
doğuşundaki manevi üstünlüğü hikaye ile başlar. Bu 
bakımdan Cengiz'in doğuşu, Uygur Türkleri'nin 
Türeyiş destanını andırır. Cengiz de Uygur kağan
ları gibi gün ışığı ile Taun kurt'un çocuğu :ılarak 
doğar. Bu destanın çeşitli rivayetlerinden seçilmiş bir 
hulasası şöyledir :  • 

Cengiz Han'ın en eski cedlerinden ·biri Oğuz 
Han'dır. Cengiz, Oğuz'un dördüncü oğlu Gök 
Han'ın soyundandır. Ayn; destana göre Oğuz'un 
babası Bakır Han'dır. Onun da babaaı Ebulca Han'· 
dır ki deatana göre Ebulca, Nuh'un oğlu Yafea'c:lir. 

Cengiz'in anne tarafından atalan ise Altın 
Han'a ula,ır: Bu Altın Han, Akdeniz'de Malta de
nilen tehirde otururdu. Altın Han'ın hatunu Ker
levüç'dü. Han'ın bu hatundan çok güzel bir kızı 
olmuftu. Bu kız Öyle güzeldi ki gülerek baktığında 
kunı dallar yapraklanır; çorak bir yere baksa 
orda otlar biterdi. Kıza Ülemelik adını koydular 
ve onu 
mediler. 
yaptınp 

hiç kimseye hatta aya ve gÜnefe göster
Kırk kulaç yükseldiğinde bir laf saray 

klZI oraya koydular. Sarayın her yanı 
kapalıydı; kız ne ayı ne de gÜneti görüyordu. Ya· 
nında Ordu Han adındaki dayısı vardı. 

Kız birgün dayısına: "Bu saraydan ba,ka dün· 
ya yok mudur?,, dedi. Dayısı: "Dünya dıtarıda
dır ve dünyayı güneşle ay aydınlabr. ,, gibi bir 
cevap verdi. 

Merak eden Ülemelik, birgün pencereyi açarak 
güne,'e baktı. O anda hem bayıldı hem günet'den 
hamile oldu. 

Altın Han'la hatunu bu halden utandılar. Kız· 
lannın yanına kırk kız daha verip bir albn gemiye 
bindirdiler ve denize saldılar. 

O tarihte Oğuz Han'ın aoyundan Tumavul 
Mergen adlı bir kahraman avlanmağa çıkmııtı. Ya· 
nında $ıba Sokur denilir bir Türkmen bekçisi vardı. 
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Cengiz Han, atın tiddet ve dehtet hareketleriyle kurduğu büyük imparatorluğu, (aslı, Cami'ü't-T eva
rih'de bulunan bu minyatüre göre) oğullanna, çok medeni bir tekilde taksim ediyor. 

(Hayat Ansiklopediai'nden) 

Bu adamın alnında bir tek gözü vardı ki çok uzak
ları görürdü. Şıba Sokur, Mergen'e: "Çok uzak
lucla birtey var. Bu bir altın gemi'dir. Sen gemiye 
bir ok at, içinde ne varsa senin, dıtında ne varsa 
benim olsun . ., dedi. Ertesi gün gemi yakına geldi. 
Tumavul Mergen, bu gemiye ok attı. Geminin içe- t 
risinde bir güzel kız buldular ki bu Ülemelik'di. 
Mergen bu kızı aldı. 

Gün •tığından gebe kalan Ülemelik, önce bir 
erkek çocuk doğurdu. Adına Dubun Bayan dediler. 
Sonra, Tumavul Mergen'in de ondan iki oğlan 
çocuğu oldu. Adlarını Bilgüdey ve Büdenedey koy
dular. 

Dubun Bayan büyüyünce ona bir kız aldılar. 
Adı Alanguva'ydı. Dubun'un bu kızdan önce Üç 
erkek çocuiu oldu. Fakat Dubun öldükten sonra 
bir nur huzmesi olup yine dünyaya geldi; Alan• 
ıru•a'yı yine hamile bıraktı ve bir bozkurt tekline 
girerek çıkıp gitti. 

ftte Alanıruva'nın ıtık haline gelip kurt tek· 
linde uzaklatan kocasından edindiği · bu son çocuk 
Cengiz'di. Baskı gören Alanguva, kocasının riıhu 
ıçın: "Gün ıtığı olup iniyor; kurt olup çıkıyor • ., 
diyordu. 

O zaman Kıpçak Kara Beğ, Türkmen Beğ, 
Uraduç Beğ adında Üç beğ, Alanguva'dan gizli, 
onun çadınnı beklediler. Tan ağarırken, gökten 
parlak bir nur indiğini gördüler. Aynı ıtık, çadır· 
dan, yılkı yeleli bir bozkurt halinde çıkıp gitti. 

Fakat kardetleri Cengiz'i tanımak istemedi; 
onun nurdan doğduğuna ve kendi kardetleri oldu
ğuna İnanmadılar. Annelerine: "Kocasız kadın gebe 
olur mu? Sakal un denilen hayvan mısın ki su 
içip gebe kalasın? Mani denilen kut musun ki gü. 
net sıcağından gebe olasın? Kııvun karpuz musun 
ki kocasız çekirdeklerin ola? gibi, ağır sözler söy-

lediler. Fakat bu iftira, nurdan doğan çocuğu hal
kın gözünden dütürmedi. Aksine, Cengiz'i herkes 
daha çok sevdi. l tık'dan ve bozkurt'tan olan Cengiz, 
kardetlerinin elinden kurtulmak için kaçmak zo· 
runda kaldı, Kürlen dağı'na çıktı. 

O zaman Türk boylan temsilci gönderdiler. 
Temsilciler arayıp onu buldular ve Cengiz'i kendi
lerine Han yaptılar: Altı boy'un beğleri toplandılar 
All'nguva'dan Cengiz'in yerini öğrendiler. 

Boz atlı, ak urbalı, altın kalpaklı ve altın sa· 
daklı, Cebrail gibi görklü (güzel) Cengiz'i tanıdılar. 
Dokuz boy'dan gelen on adam, Cengiz'i bulduklan 
için atlannı azad edip salıverdiler. 

Cengiz Han, kendisini arayan beğlerin her
birine, ayrı ayrı damga verdi, kut verdi, ağaç Ye 
uran verdi sr. 

Buduncar oğlu Kıyat'a: "Senin ağaç'ın çam, 
kut'un sungur, uran'ın arucan ve clamga'n palan 
olsun ! ,, buyurdu. 

Kongrat oğlu Sengle'ye: "Senin ağaç'ın elma, 
kut'un tahin, uran'ın Kongrat, damga'n da ay ol
sun ! ,, dedi. 

Sonra Cengiz, çok çalıfh, çok büyük devlet 
kurdu. Bu devleti çocukları arasında bölerek bu 
dünyadan aynldı. 

* 

Bu küçük hulasadan da açıkça anlaşılır ki Cengiz 
Destanı, Orta Türkler arasında hemen tamimiyle 
bir Türk destanı halinde yayılmıştır : 

Cengiz de tıpkı eski Türk destanlarında görülen, 
milli ve manevi tistünlükteki kahramanlar gibi, nur'· 
dan ve bozkurt'tan doğmuştur. Yine destana göre 

37 Uran : aavaf parolası. Bkz. Oğuz Kağan 
Destanı. S. 18. 
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Cengiz, esasen Oğuz Han'ın torunudur. Cengiz Des
tanı'nda da Altın Han, kırk sayısı, tan ağarırken 
çadıra inen nur'dan bir bozkurt çıkışı, Kıpçak, Türk
men, Kıyat adları ; güzel kızların, gün ışığı görmeyen 
saraylara kapatılıp orada tanrılardan gebe kalışları ; 
ve daha nice çizgiler hep eski Türk destanlarının çiz
gileridir. 

Cengiz'i bulmak için dokuz boy'dan gelen on 
adanı Cengiz'i bulup da atlarını azad edince, «Beni 
nasıl götüreceksiniz?» diyen Cengiz için Kaldar Beğ 
adlı birinin ilk araba'yı yapması da yine bir Oğuz 
destanı hatırasıdır. Burada Kankh'nın yerini ara
bacıların piri sayılan Kaldar almıştır. 

Oğuz Destanı'nın çok karakteristik bir çizgisi 
de Oğuz boylarının adlarının ve damgalarının Oğuz 
Kağan tarafından verilmesiydi. Cengiznime'de 
aynı vazifeyi Cengiz Han'ın yaptığı görülüyor. Bü
tün bunların çok tabii sebebi Cengiz Destanı'nın 
Türk destan an'anesi'nin hüküm sürdüğü yerlerde 
doğup gelişmesidir. 

Gerçi İslam dinine karşı kesin bir cephe aİma
makla beraber hayli laique bir devlet sistemi tatbik 
eden büyük Moğol hükümdarı, Müslüman Batı 
Türkleri tarafından aslaa sevilmemiş hatta nefretle 
karşılanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu asırlarında 
ve Osmanlı Türkleri arasında ısrarla devam eden 
bu nefrette Müslüman Arap tarihçilerinin Cengiz 
hakkında şiddetli yazılarının tesiri çok büyüktür. Mo
ğol istilasının başlangıçta bir kan ve ateş seli halinde 
görünmesi, yalnız Bağdad şehrinin, biri Hülagu, di
ğeri Timurlenk tarafından, iki defa yakılıp yıkılması ; 
Timurlenk'in Sultan Yıldırım Bayezid'e karşı 
hedefsiz saldırışı ; Anadolu'da, XIIJ.  asırdaki Mo
ğol baskısı dolayısıyle yerleşen Moğol antipatisi ve 
benzeri sebepler, bütün Moğolllar'ın, bu arada, ilk 
ve şiddetli Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın Ban 
Türkleri tarafından sevilmemesinde büyük rol c;lyn.:>.
mıştır. 

Buna mukabil Ortaasya Türkler•.\ı�n bu hüküm
dara mukaddes insan göıüv•;., baktıkları görülür. 
Orta Türkler ara�m�- l

' 
Cengiz rivayetlerin

de Cen ·. • · t-· · -" yayı an 
· , gı� ln .sıam dini uğrunda savaşan bır gaza 

kah""_:1anı gibi gösterilmesi, bunun bir başka deli

lidir. Cengizname'lerde «Boz atlı, ak urbalı, altın 

kalpaklı ve altın sadaklı» Moğol kahramanının «Ceb-

as R. G. lgnatyeff, Skazanie, skazki i peani 

(Zap. Orenb. Otd. R. G. O. 1875, 111, S. 1 97 • 198) 

Tafsilat için bakınız: Abdülkadir inan, Azerbaycan 
Yurdbilgisi Dergisi, 25, 1 934. 
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rail gibi güzel» diye tarifi ve benzeri çizgiler de böy
ledir. R. G. İgnatyeff'in Orenburg Müslümanları 
arasında gördüğü yazma ve basma Cengiz rivayet· 
lerinde Cengiz Han'ın bir Müslüman mücahidi va
sıflarıyle tanındığı bildiriliyor. 

Aynı rivayetlerde Cengiz'in hükümdarlığı ve 
Cengiz adını alışı hakkında da değişik çizgiler var
dır : (38) 

"Cengiz'in asıl adı Timuçin'di. Timuçin, 
padişahlığa Tanrı tarafından seçilmişti. Ka
hinler, onun doğacağını önceden söylemişlerdi. 
Cengiz doğduğu zaman, babası, Timuçin adında 
birini ınağlub etmişti. Oğluna onun adını verdi. 

Timuçin; onyedi yaşına kadar, Davud gibi 
çobanlık yaptı. Babası öldüğü zaman, halk Cen
giz'i han seçti. Timuçin han olunca, büyük işler 
başardı. K ırkbin çadır ahalisi isyan etmi,ti. 
Timuçin bu isyam bastırdı, asilerin reislerini 
yetmiş kazanda pişirdi.,, «Bir evliya gelerek 
ona Cengiz adını verdi ; onun bütün dünyayı feth 
edeceğini söyledi. Bir kuş da uçup geldi ve Çengiz 
diye öttü,,, 

Bu rivayet, tarihe daha ya.kındır. (39) Herhal
de zengin ve yaygın bir destan halinde gelişen Cengiz
name'nin destan ve menkıbe olarak büyük değeri 
vardır. Ceng!zname'nin diğer adına Dastan-ı Nesl-i 
Cengiz Han denir. Eser, yer yer, kuvvetli bir edebi 
lisanla yazılmıştır. Eski Oğuzname'leri ve Dede 
Korkut kitabını ha.'cırlatan bir üslubu vardır. Eserin 
dili ve üslubu Ebü'l-Gaazi Bahadır Han'ın Şecere-i 
Türk'ündeki üsluba da yakındır. 

Cel'..:giznime'nin Paris Milli Kütüphanesi'nde ( 40), 
BerHn Devlet Kütüphanesi'nde, British Museum'da 
ve hususi etlerde yazma nüshaları vardır. İlk matbu' 
nüshası İbrahim Halfin tarafından 1 822 de Ka
zan'da bastırılmıştır. Cihanşin tarafından bastırılan 
diğer nüshası 1882 de neşrolunmuştur. Radloff'un 
t"sbit ettiği Kazak-Kırgız rivayeti 1870 de intişar et
miştir. (41)  Eserin Kazak-Kırgızca bir nüshası Rus
ça'ya çevrilerek 1 908 de Orenburg'da bastırılmıştır. 
Bu eserin yazma ve basma nüshaları hakkında tafsi
latlı bilgi için Abdülkadir İnan'ın Azerbaycan Yurt 
bilgisi Mecmuası'ndaki Dastan-i Nesl-i Cengiz Han 
Kitabı Hakkında başlıklı makalelerine bakılma
lıdır . Sayı : 25 ve 28. 

=<9 Bkz. Prof. Ahmet T emir, Moğolların Gizli 
Tarihi, (Türkçe tercümesi) S. 19. Ankara, 1 948. 

•o Supplement, N. 143. ( Ahval-i Çingiz Han 
ve Aksak Temur, bu nüsha XVll. asırda istinsah 
edilmittir.) 

• • Proben Ill, 63 · 68.  
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Ortaasya Asırlarında 

T ü rk T a s a v v u f  E d eb iy a t ı  

ve 

i l k  T ü r k  

Tasavvuf, Türkler arasına Müslümanlığın gir
diği yollardan girerek büyük anlayışla karşılanmış 
ve çabuk yayılmıştır. O kadar ki Müslümanlığın iç 
Türkistan bölgelerine yayılması, oralarda sevilip 
benimsenmesi ve uğrunda gaza bayrakları açılan bir 
iman haline gelmesi tarihinde, tasavvufi duyuş, düşünüş 
ve inanışın tesiri vardır. 

Bunun sebebi bellidir : Türk ruhu, mistik duyuş 
ve düşünüşlere hazırlıklıdır. Kainatı saran gizli ve güç
lü manevi kuvvetler tasavvuru, onun bütün inanış 
hayatında mevcuttur. Büyük destan an'anesine sahip 
ve destan kahramanlarında daima manevi üstün
lükler, harikuladelikler tasavvur etmeğe alışmış ; 
onları öyle benimseyip öyle mukaddesleştirmiş bir mil
let için İslam tasavvufunun, üstün insan, kamil 
insan, (evliya) inanışı, adeta alışılmış bir inanıştır. 

İlahi nur'un yeryüzüne inerek insan bedeninde 
tecellisi, milli kahramanlarının bqyle bir nurdan ya
ratıldığına asırlarca inanmış bir millet için yabancı 
bir tasavvur değildir. Türk halkı, kendilerine Allah, 
yaratılıt, varlık, yokluk, ölüm ve ölümdeu son
rası ile cennet, cehennem gibi kavramlar üzerin
de çok çekici ve duygulandırıcı sözler söyleyen İslam 
dervişlerini aslaa yadırgamamış, onları kendi şaman 
ve baksı'larına benzeterek heyecanla, saygıyle kar
şılamış ve sevmiştir. Eski ozan, şaman ve baskı'lara 
nisbetle çok yeni bilgiler ve ülkülerle dolu, derviş -
şairler, kısa zamanda Türkistan'ın gönlünü kazan
mıştır. Türkler, bu derviş-şairlere Ata, baba, hoca 
gibi, hem heybetli, hem cana yakın isimler vermiş
lerdir. Vazifelerindeki ulvi manaya uygun, kalın sesli 
hecelerle ahenkli bu unvanlar, onlara layık olanla
ra karşı duyulan manevi sevgi ve saygının ifadesi 
olmuştur. 

Bunlar arasında Arslan Baba, Korkut Ata, 
Çoban Ata gibi, hatıraları birer mukaddes isim 
halinde yaşayan si�lar vardır. ( 42) Bu isimler, 
bir zamanlar kendilerine büyük manevi rütbeler ve
rilmiş, maneviyatları milli ruha ve milli hafızaya iş
lenmiş birtakım tarihi - dı-stani şahıslara ait isim
lerdir. Onların nereli oldukları, nasıl yetiştikleri, ne 
gibi hareketleri ve eserleri olduğu hakkında herhangi 

42 Arslan Baba İçin Ahmed Yeaevi bahsine Bkz. 
ve: F. Köprülü, T. Edebiyatında ilk Mutasavvıflar, 
S. 33, 97, 98. Çoban Ata ve Korkut Ata için Bkz. 
T. 1. An. kendi maddeleri ve ileride: Dede Korkut 
Hikayeleri. 

S ô fi 1 e r i  

bir kesin bilgimiz yoktur. Ancak Türklerin bu is'.m
leri anarken, asırlarca bir evliya anmanın derin haz
zını ve imanını duydukları, onların menkıbelerinden 
bellidir. 

Fakat Türkler arasında ilk tarikati kuran ve he
men yaşadığı asırdan başlayarak binlerce Türk halkı 
üzerinde asırlar boyu, derin t�sir bırakan ilk büyük 
sôfi Hoca Ahmed Yesevi'dir : 

* 

Şöhretli İran sôfileri tara
Ahıned Yesevi fından Pir-i Türkistan(43) 

( ? - ı ı 66 ) diye anılan Hoca Ahmed 
Yesevi, Türk illerinde ta

rihi ve edebi simasından çok, destani şahsıyetiyle ya
şamış ve yüceltilmiş bir evliya-şairdir. 

O kadar ki bu büyük Türk sôfisi etrafında biri
ken halk inanışları ve halk rivayetleri bilinmeden 
onun Türk tasavvuf tarihindeki yeri ve değeri hak
kında tam bir fikir edinmek mümkün değildir. Me
sela onun dünyaya geleceği, daha Hz. Muhammed 
zamanında haber verilen İslam büyüklerinden oldu
ğunu bildirmekle başlayan, zengin bir kerametler 
destanı vardır ki biz Türkistan piri'ne ait bu des
tan rivayetlerini, burada : 

başlığı altında hulasa edi-
yoruz : 

Yesevi 'nin 
Destini hayatı Ahmed Yesevi, İbrahim ad
l ı  bir şeyhin evladı olarak, Türkistan'da Sayram şeh
rinde doğdu. Daha yedi yaşında ih•n Gevher Şehnaz 
adlı ablası ile birlikte, babasından ök;z kaldı. O 
zaman, Şeyh Arslan Baba, Hicaz'dan gelip )'Pti
şerek onun manevi babası oldu:  

Bir gaza gününde Hz. Muhammed'in ashabı 
aç kalmış, Peygamber'den yiyecek istemişlerdi. Al
lih'ın Resulü dua etmiş ve Cebrail, onlara cennetten 
hurma getirmişti. Hurmaları yiyorlarkı-n bir tanı-si 
yere düşmüş, Cebrail de : «Bu hurma, sizin Türkis
tanlı ümmetinizden Ahmı-d Yesevi'nin kısmetidir.» 
haberini vermişti. 

Hz. Muhammed, hemen Arslan Baba'yı çağırmış, 
hurmayı ona vermiş ve demişti ki : Benden sonra Ah-

•3 Feridü'd-din Attar, Mantıku't - Tayr, Hi
kayat-der beyan-ı ahval-i Pir-i Türkistan bölümü ve 
Prof. Fuad Köprülü, Ahmed Yeaevi, T. 1. An., 1., 
s. 2 1 9. 
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med adlı bir çocuk doğacak. O, ümmetimin seçkin
lerindendir ; git, onu bul ve bu hurmayı ona ver. 

Yine Peygamber'in duasıyle Arslan Baba asırlar
ca yaşamış, bütün dünyayı aramış, sonunda Türkis
tan'a geıerek yetim Ahmed'i bıılmuştu. Bu sırada 
Ahmed, Yesi'de mektebe gidiyordu. Arslan Baba ço
cuğa selam verdi. Çocuk, selamı alırken. «Baba, ema
netiniz hani?» diye sordu. Arslan Baba şaşırdı : «Sen 
bunu nereden biliyorsun !» diye hayretle sordu. Ço
cuk, Allah bana bildirdi, cevabında bulundu. 

Böylelikle, aradığını bulan Arslan Baba, uzun 
müddet, Yesevi'nin mürşidi oldu. 

Arslan Baba'nın uyarmalarıyle büyüyen ve bu 
arada, daha çocukluk yaşlarında büyük manevi de
recelere yükselen Ahmed, yine çocuk denecek bir yaşta 
iken Y esevi adında bir Türk hükümdarıyle tanıştı. 
Bu hükümdar Karacuk dağı'nda avlanırken bu da
ğın çok girintili çıkıntılı olması yüzünden av düşüre
memiş ve dağı ortadan kaldırmak istemişti. 

Devrin hiçbir evliyasının, türlü du
alarla, başaramadığı bu işi, Ahmed'in 
gösterdiği bir keramet başardı : Onun bir 
duasıyle, önce, gökten seller boşandı. Bü
tün şeyhler, seccadeleriyle dalgaların üze
rinde yüzdüler; bağrıştılar, tılfanın dur
masını niyaz ettiler. Ahmed Yesevi, başını 
babasının bıraktığı bir hırkanın içine sok
muş, beklemekteydi .  Başını hırkadan çıka
rınca yağmurlar durdu. Gökyüzleri açıl
dı. Güneş meydana çıktı. O zaman bak
tılar ve gördüler ki Karacukdağı ortadan 
yok olmuş. 

Onun bu kerametini gören hüküm
dar, küçük Hoca Ahmed'den ikinci biı 
ricada bulundu. Kendi adının cihanda 
baki kalması için bu genç şeyhin yardı
mını diledi. Hoca Ahmed dedi ki ; Her 
kim bizi severse senin adınla birlikte an
sın. Bundan dolayıdır ki o günden sonra 
Ahmed'i Hoca Ahmed Yesevi diye an
dılar. 

Daha sonra, Hoca Ahmed, yine Ars
lan Baba'nın irşadiyle Buhara'ya gitti. 
Orada Şeyh Yusuf Hemedani'ye intisab 
etti. Şeyhi vefat edince tekrar Yesi'ye 
döndü. Yesi'de büyük bir tekke kurdu. 
Kendisinin, tekkesinin ve Y esevi tarika ti' -
nin ünü dünyayı tuttu. 

( İslam imanı, her Müslümana çalış
mayı, kendi elinin emeğiyle kazanıp öyle 
yaşamayı emrettiği için) Hoca Ahmed 
Yesevi, bütün müridlerine örnek olan bir 
çalışma ile, ibadetten gayrı zamanlarını 
tahtadan kaşık yontarak, kepçe yaparak 
geçiriyor, bununla geçiniyordu. Nitekim 
sayısız hediyeler geldiği halde, Ahmed Ye
sevi bunları muhtaçlara dağıtıyor, onlar-
dan hatta bir lokma almıyordu. Hatta bu 
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Türkistan piri'nin bir öküzü vardı. Ahmed Yesevi bu 
öküzün sırtındaki heybeyt' hergün bir mikdar kaşık 
ve kepçe koyar, çarşıya gönderirdi. Alıcılar, istedik
leri kaşığı, kepçeyi alır, parasını heybeye koyarlardı. 
Ancak herhangi bir kimse bir kaşık ya da kepçe alsa 
ve parasını heybeye bırakmasa, öküz onun ardından 
ayrılmaz, parasını alıncaya kadar takip ederdi. 

Ahmed Yesevi, sık sık Hızır'la buluşuyor . ve 
Hızır bu Türkistan hocasıyle görüşmekten büyük 
zevk alıyordu. Şu kadar var ki Yesevi'nin bu manevi 
kudreti� şöhreti ve halk içinde sevgisi çoğaldıkça düş
manları beliriyor, içlerini haset saran bahtsızlar onu 
çekemiyorlardı. Sonunda Yesevi'ye iftiralar ettiler ; 
dediler ki : Bu şeyhin tekkesinde örtüsüz kadınlar bu
lunuyor, üstelik zikre karışıyorlar. 

Fesat haber, Horasan'a varınca Horasan ve Ma
veraünnehir şeriatçıları bunu tahkike kalktılar. o za
man Hoca Ahmed, kapağı mühürlü bir hokkayı, 
Celal Ata adlı müridine vererek bu guya alim ve 

Ahmed Yeaevi bir müridi ile 
(Anadolu Evliyaları"ndan) 



TÜRK EDEBIY A Ti T ARIHI 

Y e s i '  de, Ahmed Yesevi'nin Camii ve Türbesi 
(Türk Edebiyabnda ilk Mutasavvıflar'dan) 

şeriatçı kimselere gönderdi. Toplanarak, gelen kutuyu 
açtılar. Baktılar ki içinde biraraya konmuş pamuk 
ile ateş var. Fakat ne pamuk yanmış, ne de ateş sön
müş. Bundan anladılar ki Hoca Ahmed Yesevi : «Eğer 
erkek ve kadın, Tanrı yolunda bir araya gelirse Alıah, 
onların gönüllerindeki her türlü fesat doğurucu duy
guları yok edebilir.» demek istiyor. 

Hep birden utandılar. Özür dileyip suçlarını af
fettirmeğe çaııştılar ; onun türlü hareketlerini dine 
aykırı gösterip iftiraya sapanlar, birer birer geldiler, 
her biri için gösterdiği ayrı kerametlerle onun yolu
na girip ona mürid oldular, ona halife oldular. 

Hoca'nın kerametleri bitip tükenmiyordu. Susuz
lara, günahlıları yakan alev'den sunuyor ; içenler, buzlu 
şerbet içmiş gibi serinliyordu. Hükümdar Kazan 
Han, onu Cuma namazına gelmediği için kabahatli 
buluyor, fakat hocayı arayanlar, onun, Cuma nama
zını, bir anda vardığı Mısır'da Cimiü'l-Ezher'de 
kıldığını öğreniyorlaraı. 

Hz. Muhammed'in vefatı yaşı olan 63 yaşına bas
tığı zaman Hoca Ahmed Yesevi artık toprak üstünde 
yaşamak istemedi. Kendisine toprak altında bir huc
re yaptırdı;  ömrünün geri kalan kısmını bu manalı 
çilehane'de geçirdi ; orada öldü. 

Fakat kerametleri ölümünden sonra da sona 
ermiş olmadı. O kadar ki Yesevi'den iki asır sonra ya
şayan Asya serdarı Aksak Thnur, bir gece Ahmed 
Yesevi'yi rü'yasında gördü. Ondan zafer emirleri ve 
zafer müjdesi aldı. Gördüğü rü'ya doğru çıkınca bu 
Türkistan piri'nin kabri üzerine muhteşem bir türbe 
yaptırdı. Denilebilir ki y esi şehri bugün bu abideden 
ibarettir ve Yesevi'nin kabri üstünde bugün bu türbe 
vardır. 

(O günden bu yana Maveraünnehir ahalisi baş
ta olmak üzere bütün bozkır göçebeleri bu türbeyi 
ziyaret ederler. Bu türbe bir cami ve bir dergahla 

bir arada yükseltilmiştir; muazzam kubbeleri, duvar
larında çinileri, kapılarında oymaları ve türlü nakış
larıyle hakiki bir sanat abidesidir. Bütün bu mimari 
manzume daha sonraki asırlarda ve bir rivayete göre 
Özbek Hanı Abdullah Han tarafından yahut, daha 
kuvvetli bir bilgiye göre yine Özbek Hanı Şeybıini 
Han tarafından tamir ettirilmiştir.) 

Ahmed Y esevi, daha hayatta iken kendilerinde 
Hakk'a yakınlık gördüğü halifelerini başka ülkelere 
göndererek tarikatini bu bölgelere de yaymıştı. Mü
ridleri ve halifeleri, onun vefatından sonra kendileri
ne düşen vazifeyi başarıyle gördüler; Yeseviliği yalnız 
Türkistan'da bırakmadılar; Horasan'a, Buhıira'ya, 
Riim'a, ve Şıim'a yayıldılar. (44) 

* 

Tarihi, Edebi ve 
Tasavvufi Şahsıyeti 

Bütün bu rivayetler, 
Ahmed Y esevi'nin 
Türkistan illerinde 
büyük şöhret kazan
mış, büyük evliya 

tanınmış, 
olduğunu 

çok sevilmiş ve asırlarca unutulmamış 
gösterir. Diğer t.araftan, aynı rivayetler-

., Ahmed Y esevi'nin destani bayab ve diğer 
menkıbeleri için ilk mühim kaynak, Fuad Köprülü'
nün Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar adlı, mu· 
balled eseridir. {lat. 1 918) Aynı eserin bibliyograf
yası arasında fU kaynaklar batta gelir: 

Safi, (Hüaeyn el - Vaizü'l-Katifi) nin Reşehat 
Ayne"l-Hayat'ının Ma'riıf ibni Şerif tercümesi, ( İat. 
1820) ; Hazini, Cevahirü"l-ebrar fi Emvacü"lbiher 
(yazma) ; Ali, Künhü'l-Ahbar, ( lst. 1860) . Aynca: 
Velayet-name-i Hacı Bektaş Yeli (Der-Beyan·ı Ev
aaf-ı Hace Ahmed Y eaevi) bölümü ve Ahmed Y eaevi 
adına tertib edilmif Hikmet'ler kitabı: Divan'ı Hik
met (Bu aıer İçin, bu bahsin devamına bakınız.) 
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deki destan ve masal unsurları bir yana bırakılırsa ; 
tarihi vesika ve araştırmaların da yardımıyle ; ortaya 
Yesevinin hakiki hayatı çıkar. Buna göre : 

Ahmed Yesevi XII. asrın birinci yarısında veya 
XI. asır sonlarında, batı Türkistan'da Sayram 
kasabasında doğmuştur. Babası, İbrahim adlı bir 
şeyhtir. Ahmed, henüz yedi yaşında iken babasını 
kaybetmiş, ablasıyle birlikte Yesi şehrine gelmiştir. 

Sonradan Türkistan adı verilen Y esi şehrinde, 
Ahmed Yesevi'den önce, Arslan Baba isimli bir Türk 
şeyhi tarafından kurulmuş bir tasavvuf inanışı mev
cuttu. Ahmed Yesevi, ilk kültürünü bu şehirde ve bu 
sôfilik iklimi içinde elde etti. Sonra Bulıarıi'ya gide
rek orada alim ve sôfi, Şeyh Yusuf Hemedani'nin 
talebesi, müridi ve halifesi oldu ; Hemedani'nin üçün
cü halifesi olarak şeyhinin postuna oturdu. Fakat da
ha evvel, kendisine Türkistan'ı uyandırma vazifesi 
verildiğinden tekrar Yesi'ye döndü. B4rada büyük 
tarikat kurdu. Sirderya çevresinde, Taşkent'de ve 
bozkırlarda yaşayan göçebe Türkler arasında yayılan 
tarikati, aynı bölgelerde Müslümanlığın da yayılıp 
kökleşmesini sağladı. 

Ahmed Yesevi 1 166 yılında hayli yaşlanmış 
olarak, mukaddes bir ihtiyar hüviyetiyle, bu şehirde 
öldü. İbrahim adlı oğlu, küçükkken öldüğünden Ye
sevi ailesi, Gevher Şehnaz isimli kızı tarafından ya
şatıldı. Gevher Şehnaz'ın çocukları, asırlarca, Ahmed 
Yesevi'ye mensup olmanın gururunu duydular, onun 
hatırasını andılar. Bunlar, yani Ahmed Y esevi çocuk
ları arasında Evliyi ÇelelJi gibi, Yesevi'den beş asır 
sonra Türkiye Türklüğü'nün yetiştirdiği, dünya çapın
da büyük bir seyahat edebiyatı yazarı da vardır. ( 45) 

* 

Ahmed Yesevi, çok sevilen tarikatiyle, Ortaas
ya Türkleri arasında İslam imanının yerleşip geniş
lemesini sağlayan bir din ve tasavvuf yayıcısıdır. 
Müslüman Arap ordularının hatta Müslümanlığı 
kabul eden ilk Türkler'in savaş yoluyle yapmaya ça
lıştıkları işi, Yesevi, tasavvuf yoluyle daha kolay yap
mıştır. Bunun sebebi, Yeseviliğin, İslam imanını Türk'
ün inanış üslıibuyle ve Türk inanışlarının yaşayan 
hatıralarıyle birleştirmiş olmasıdır. Y esevi tarikati, 
Allah'a varma yolunda heyecan duyanların bu heye
canlarını, sazlarla birlikte söylenen şiirlerle, milsıki 
ile, hatta dini rakslarla ifade yolunu açtığından, öte
den beri vicdan duygularını aynı güzel sanatlarla ifa
deye alışmış bir milletin ruhunda İslam imanına bü
yük yakınlık yaratmıştır. Aynı tarikat, her dini yeni 
kabul edenlerde görülen taassuba yönelişleri de geniş 
ölçüde önlemiş ve yumuşatmıştır. Böylelikle Yesevilik, 
esasta sünni bir tarikat olsa bile, bazı sünnilik dışı 

45 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında ilk Mu
tasavvıflar, lst. 1 918, S. 87; Evliya Çelebi, Seya
hatname, C. 1., S. 100, 303, C. 111., S. 349; M. 
Cavid Bayaun, Evliya Çelebi, T. 1. An., C. 4, S. 
400. 
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inanışlarıyle, eski Şaman dini adet, inanış ve kalıntı
larıyle birleşmesi bakımından, bir bakıma, Heterodox 
bir tarikat çehresindedir. 

Yesevi törenlerinde, eski göçebe an'anesinde oldu
ğu gibi, kadınlarla erkeklerin bir arad:1 bulunmaları 
bu bakımdan tesirli olmuştur. Hadiseyi bize haber 
veren Yesevi menkıbeleri bunun yüksek bir ahlak 
seviyesi yarattığını söylemekte, bu terbiyeye inanmak
tadır. 

Ahmed Yesevi, İslam'da şeriat, tarikat ayrılığı 
bırakmamış, İslam şerlatini en az tarikat erkanı öl
çüsünde tanıtarak din ile tasavvuf'u sade ve basit söy
leyişlerle birleştirmiştir. Çok kere bir İslam sôfisi ola
rak değil, dindar bir İslam hocası gibi davranmış, 
şiirlerinde ayet ve hadis'lerden, 1slam'ın esaslarından, 
günahlardan, sevaplardan, Allah'ın kahrından ve rah
metinden ; cennetten, cehennemden hep aynı sade 
söyleyişlerle bahsetmiştir. 

Yesevi'ye göre hayat, uzun bir ibadet yoludur ki 
Tanrı aşıkları için bu yol ne kadar uzun olsa yine 
de kısa sayılır. Bu hayat, ıişık'ın Tanrı'ya olan kul
luğunu tam yapabilmesi ve ibadetini tamamlaması 
için kafi değildir. Bu sebeple ömrün her anını, gönlün, 
Allah sevgisi'yle aolu ve uyanık bir ibadet anı bilmek, 
öyle yaşamak, öyle çalışmak gerekir. Biricik hakikat 
olan Allah'a varabilmek, ancak aşk yolu ile mümkün
dür. Aşk yolu ise çok zorlu bir yoldur. Aşık olmak 
için önce nefs'i öldürmek, kendi benliğinden uzaklaşıp 
sevgi bağına girmek gerektir. Aşk ateşi'yle yanan 
aşıkların rengi uçar, kendi hayran, gönlü viran ve 
gözyaşları tufan olur. Ancak işte saadet, bütün bu 
çekilen ve yenilen zorlukların sonundadır. 

Bütün bu sözler ve benzerleri, tarikat kuru
cuların, müridlerine, onların dini inanışlarını sarsma
dan aşılamaya çalıştıkları İslam tasavvufu'nun öte
den beri bilinen ve söylenen telkinleridir; Allah kor
kusu yanında Allah sevgisi'ni duyurmak ve nefs'i yani 
insandaki hayvan'ı öldürmek yolunda, Allah aşkı esa
sına dayanan bir irade terbiyesiyle, ;nsanı daha çok 
insan yapmak ve üstün insan olmaya yöneltmek 
gibi hedefler güder. 

Ahmed Yesevi, Türkistan'ın geniş bozkırların
da yaşayan göçebe halk kütlelerine hem İslam'ı hem 
tasavvuf'u tanıtma yollarını iyi kavramış bir mürşid 
sıfatıyle, sözlerini XII. asır Türklerinin çok iyi an
layacakları sade bir dille söylemiş j halkın çabuk öğ
renip hemen terennüm edebileceği bir vezin ve şekille 
söyleyerek Oratasya'da tasavvufi bir halk edebiyatı 
kurmuştur. Onun gerek Türk tekke hayatı, gerek 
halk arasında hızla gelişen Türk Tasavvuf Edebiyatı 
üzerindeki tesiri bu yüzden geniş ve devamlı olmuştur. 

* 

Ahmed Yesevi'nin şiirleri, öğretici mahıyette ve 
vüksek sanat seviyesinden uzak söyleyişlerdir. Bu 
�anzumeler, güzelliklerini ve telkin kudretlerini, 
yazarının inanış ve söyleyişdeki samimiliğinden al
mıştır. Bu sebeple içlerinde, saf, samimi ve hazan 
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deruni bir lirizm ile rüzgarlanmış manzumeler de 
vardır. Bu manzumelere Hikmet adı verilmiştir. Bu 
isim hem bir tasavvuf terimi olarak manalıdır (46) 
hem de Yesevi'nin tasavvuf şiirlerini diğer şiirlerden . 
ayırıcı bir vazife görmüştür. Böylelikle Ahmed Yesevi'
nin, biri hareket halinde, diğeri kitap halil).de iki eseri 
olmuştur. Onun birinci eseri, Türkistan'da onun him
meti ile başladıktan sonra diğer Türk illerine dal bu
dak salarak gelişen Türk halk sôfiliğidir. İkinci eseri 
de bu yolda söylediği Hikmet'lerin biraraya toplan
masından meydana gelen Divin-ı Hikmet adlı ta
savvufi şiirler kitabıdır. 

Divin-ı Hikmet'de şiirler, dil, vezin ve şekil 
gibi dış unsurları bakımından, daha çok, halk şiirinin 
tarihi-an'anevi ifadesine uygundur. Lisanı sade ve tabii 
bir halk Türkçesi'dir. Aruzla söylenmiş olanları da 
bulunmakla beraber bu şiirlerde çok kere 4 + 3 = 7'li 
ve 4 + 4 + 4 = 12'li hece vezinleri kullanılmıştır. 
1 2'1i hece vezni'nin aynı asırlar Ortaasya Türkçesi'nde 
bir milli vezin sevgisi kazandığı düşünülürse Yesevi'
nin halka sesleniş bakımından ne kadar yerli ve milli 
bir ifade kullandığı meydana çıkar. Aynı manzumeler, 
şekil bakımından yine ve daha çok Türk şiirinin 
karakteristik dörtlük'leriyle söylenmiştir : Hikmet'
ler, bu dörtlüklerin, beıirıi bir kafiyelenişie arka arkaya 
sıralanması suretinde şekillenmiştir. Bu şekil, tarihi
an'anevi destan şekli'dir. 

Hikmet'lerde kullanılan kafiyeler de halk şiirinin 
karakteristik yarım kafiye'leridir ve .çok kere redif
lidirler. 

Şiirlerin iç aleminde daha sonraki tasavvuf şiir
lerinde görülen taşkınlıklar ve cezbe anında söylenmiş, 
idraki müşkül ifadeler görülmez. Ahmed Yesevi, 
yerinde bir düşünüşle bu Hikmet'leri daima çevresinin 
hazmedebileceği ölçüde, tartılı sözler halinde söylemiş, 
çok kere, dini-ahlaki öğütler veren bir Müslüman 
dincisi hüviyetinden uzaklaşmamıştır. 

Divin-ı Hikmet'de Yesevi'nin. derin aşkla sev
diği Hz. Muhammed ıçın şiirler ; tanınmış İslam 
sôfilerine ait manzum menkıbeler vardır. Dervişliğin 
güçlüğü fakat Hakk'a götüren faziletı, bu şiirler vası
tasıyle övülmüştür. Eserde Allah aşkı'na, ibadete, 
cennet ve cehennem'e, kıyamet günü'ne, dünyanın 
geçici oluşu dolayısıyle dünya mal ve gösterişlerine 
güvenmenin beyhudeliğine ; Allah'tan gayrısına karşı 
duyulan sevgi'nin gönülden çıkarılması lüzumuna dair 
manzumeler sıralanmış ; Muhammed ümmeti'nden 
olmanın . saadetine dair şükürler belirtilmiştir. 

Yesevi'nin şiirlerindeki lehçe XII .  asırda Orta
asya edebiyatının hakim lehçesi olan Kaşgar-Hakaaniy
ye lehçesi olmak gerekir. Bu lehçe Karluk Türkçesi'
nin edebi Uygur lehçesi hakimiyeti altında gelişme-

•6 imam Gazzali'ye göre hikmet, varlıkların 
en iyisini, bilgilerin en iyisi ile bilmek demektir. 
Varlıkların en iyisi Allah'dır. Şu halde hikmet, 
Allah'ı bilmek demektir. (Bkz. S\ıfi Terimi, Ta
favvuf Cereyanı, S. 1 1  7 .  
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siyle meydana gelmiş bir dildir ki İslami Türk edebi
yatı'nın Ortaasya'daki ilk eserleri, o çağlarda Orta
asya'nın ortak edebiyat dili haline gelen bu lehçe 
ile yazılmıştır. 

* 

Yesevi'nin şiirleri, kısa zamanda büyük sevgi 
ve alaka uyandırmış ; Yesevi gibi 'söylemek Ortaasya 
sôfileri arasında mukaddes bir hareket sayılmış ve 
zamanla bir gelenek halini almıştır. (*) Bir kısım 
Yesevi dervişleri de, muhtemelen, büyük şeyhle
rinin adında ve şahsıyetinde fani olmak istedikle
rinden, söyledikleri Hikmet'lere kendi adlarını koy
mamışlardır. Gerek böyle Hikmet'ler, gerek zamanla 
asıl sahipleri unutulduğu için Yesevi'nin sanılan 
daha birçok şiirler, (hepsi de Yesevi yolunda hatta 
Yesevi üslubunda olduğundan) Divin-ı Hikmet
'de bir araya gelmiştir. Böylelikle bugün elde bulu
nan Divin-ı Hikmet, bütün şiirleriyle Yesevi'nin. 
değildir. Fakat bu şiirlerden hangileri Yesevinindir 
ve, sahipleri bilinenler dışında, hangileri başkaları 
tarafından söylenmiştir? Buna, henüz cevap veril· 
memiştir. Bu arada aruzla söylenmiş hikmet'lerin 
Yesevi'ye ait olması bilhassa şüphelidir. 

Böylelikle Divan-ı Hikmet, bütünüyle, Y esevi'. 
nin değil, fakat Yesevi ile, asırlarca Yesevi tarzında 
Hikmet söyleyenlerin meydana getirdikleri ortak bir 
hikmet'ler kitabı çehresindedir. Eserin ilmi çalışma
larla elde edilmiş tenkidli bir nüshası yapılamadı
ğından, Divan-ı Hikmet'i yalnız Y esevi'nin değil 
b�lki Y eseviliğin bir Hikmetler kitabı diye 
karşılamak daha doğrudur. 

Divan-ı Hikmet'in, XII. asırda hatta XIII. ve 
XIV. asırlarda yazılmış eski nüshaları yoktur. Eserin 
yakın asırlarda istinsah edilmiş el yazması kopyele
ri ile Taşkent'de, Kazan'da ve İstanbul'da basılmış 
nüshaları mevcuttur. Aşağıya alınan hikmet, Ahmed 
Yesevi'nin bir hayat hikayesini aksettirmesi dolayısıyle 
Divan-ı Hikmet' in bizzat Y esevi tarafından söylenmiş 
şiirlerinden sayılır. Evvelce de belirttiğimiz gibi, eski 
kaynakların bildirdiğine göre Ahmed Y esevi 63 yaşı
na girdiği sene, Hz. Muhammed'in bu yaşta vefat 
ettiğini düşünerek artık toprak üstünde yaşamak is
tememiştir. Yer altında bir çilehane kazdırmış ve öm
rünün geri kalan yıllarını orada Allah aşkı ve peygam
ber sevgisiyle dolu olmanın hazzı ve huzuru içinde 
geçirmiştir. İşte onun, aslı 1 1  dörtlük tutarındaki 
bu Hikmet'i böyle bir hayat ve iman hikayesini söy
lemı;ktedir : 

Ol Kaadir'im kudret bilen nazar kıldı 
Hurrem bobp yir astıga kirdim mına 
Garib benden bu dünyidın gözer kıldı 
Mahrem bobp yir astıga kirdin mına 

"' Bunlardan Azim Hace'nin Hikmetleri İçin 
Bkz. Kemal Erarılan, T.D.E.D. XIX, 1971 .  
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Yesi - Türkistan şehrinde, yuvarlak çadır tepelerini andırır, islami Türk mimari•İ 

Zıikir bohp pkir bohp Haknı taptım 
Şeyda bohp rüsva bohp candın ötdim 
Andın sonra vahdet meydin katre tattım 
Hemden bohp yir astıga kirdim mına 

Altmış üçke yaşum yeteli bir künçe yok 
Va dirigaa ! Haknı tapmay könglüm sınuk 
Yir üstide "Sultan men,, tip boldım ulug 
Pür-gam bohp yir astıga kirdim :muıa 

Başım tofrak cismim tofrak özim tofrak 
Köydim yandım bolalmadım hergiz apak 
Hak vashga yeter-men tip riihum müştak 
Zemzem bohp yir astıga kirdim mına 
Pir-i mugan cür'ası-dın katre tattım 
Hu hu tiyu yaşım bilen tünler kattım 
Bi-hamdillih Hak vashga ahır yettim 
Şebnem bohp yir astıga kirdim :muıa 

Kimni körsem hizmet kılup kuh boldım 
Tofrak-sıfat yol üstide yoh boldım 
Aşıklarnı köyüp öçken küli boldım 
Merhem bohp yir astıga kirdim mına 

Bugünkü Türkçe'ye çevrili.�i : 
1 - Güçlü Tanrım kudretle şöyle bir baktı ; 

Sevinç duyup yer altına girdim işte ; Garip kulun 
dünyasından geçti gitti ; ( Bir) dost olup yer altına 
gi rdim işte. 

2 - Zik reyledim, şükreyledim, Hakk"a tap
tım ; Deli oldum, ayıplandım, candan geçtim ; On
dan sonra birlik şarahından damla tattırrl'; ( Hz. 
Muhammed'le) Hemdem olup yer altına girdim 
işte. 

3 - Yaşım altmışüçe vardı, bana bir günden 
az geldi ;  Eyvah, yazık ! Tanrı nerde ) Gönlüm kırık ; 
Yer üstünde ''Sultan benim !., diyerekten ululandım ; 
Gamla dolup yer altına girdim İşte. 

4 - Başım toprak, tenim toprak, ozum top
rak ; Yandım, yandım, olamadım aslaa ap-ak ; Hak 

vaslına varam deyip ruhum müştak;  Zemzem olup 
yer altına girdim işte. 

5 - Şeyhimin aşk şarabından damla tattım ; 
Hu hu diye yaş dökerek sabahladım ; Hamdolsun ki  
en •onunda Hakk'a vardım. Bir  ç iğ  olup yer  altına 
girdim işte 47. 

6 - Kimi görsem hizmet eder, kul olurdum ; 
Toprak gibi yollarına yol olurdum ; Aşıkları yakıp 
sönen kül olurdum ; Merhem olup yer altına girdim 
işte. 

Ahmed Yesevi'nin Ortaasya Türkistan Müslü
manları üzerindeki tesiri, buraya kadar verilen bilgi
lerle yeter derecede belirtilmiştir. Fakat Türkistan 
piri denilen bu büyük sôfinin tesir derecesi bu ka
darla kalmamış, kendi asrından ve kendi sahasından 
başka asır ve sahalarda da yaşayıp yayılmıştır: 

Yeseviliğin XIII. asırda Horasan'da do{an Hay
darilik üzerinde t�siri vardır. Aynı asrın ortalarında 
Anadolu'da doğup gelişen Babai, Bektaşi tarikat
leri de Yesevilik'den doğmuş veya ondan nasib almış 
teşekküllerdir. Ayrıca Nakşbendi tarikati üzerin
de de Yeseviliğin tesiri vardır. 

Yesevi tarikatinin Türkistan'dan taşarak Hora
san, İran, Azerbaycan ve Anadolu bölgelerine yayıl
ması veya buralarda kurulan yeni tarikat!t-re kaynak 
olması hadisesinde ise Moğol istilası'nın mühim t&iri 
olmuştur. 

* 

47 Pir-i mugan : Sôfilere atk 4arabı sunan 
feyh, mÜrtid. Cür'a, ( cur'a ) ;  Son yudum, tasavvufta 
aık şarabı'nın Hak atıklannı co,turan ıon yudumu. 
(Bu dörtlüktekj aabahladım sözü, gecelerce zikreyle
dim yerine kullanılmıttır.) 
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Hakim Süleyman Ata 
( ? - 1 186 ) 

Hoca Ahmed Yese
vi'nin himmetiyle 
gelişen Türk Ta
savvuf Edebiyatı

'nın XII. asrın ikinci yarısında yetiştirdiği mühim 
bir sofi de Hakim Süleyman Ata'dır. 

Ahmed Yesevi kadar yaygın olmamakla beraber, 
Hakim Süleyman Ata'nın Y esevi'ye yakın bir şöh
reti ; üstadına benzeyen bir hayatı vardır. Onun da 
Yesevi gibi destani bir hayatı olmuş ; o da Yesevi gibi 
Hikmet'ler söylemiş, hatta Ahmed Yesevi nasıl büyük 
şeyhi Yusuf Hemedani'nin üçüncü halifesi olmuşsa, 
Hakim Süleyman Ata da Y esevi'nin üçüncü hali
fesi olarak şeyhi tarafmdan Harzem çevresini uyan
dırmaya gönderilmiştir. 

Hakkında söylenen menkıbelere göre ( 48) Ha
kim Ata, daha bir Kur'an ·okulu talebesi iken Y esevi'nin 
dikkatini çekmiştir. Arkadaşları, Kur'anı, boyunla
rına asılı taşırlarken Süleyman, mektebe Kur'an'ı 
başında taşıyarak gidermiş. Y esevi bunu görüp beğen
miş, Süleyman'ı kendine talebe ve mürid almış. 

Bir gün bütün talebesini ormana odun kesmeğe 
göndermiş. Hepsinin getirdiği odunlar yağmurda 
ıslanmışlar. Yalnız Süleyman'ın odunları, dergaha 
kuru gelmiş. Çünkü küçük Süleyman onları elbisesi'yle 
sarmış. Ahmed Yesevi bu hikmet'i beğenmiş, Süley
man'a hakim unvanı vermiş ; sonra, bl.iyük himmet 
ederek onu hikmet söyleyen bir veli payesine yükselt
miş ; Türkistan'ın cenup bölgelerini uyandırmaya 
onu göndermiş. ( 49) 

Hakim Ata, devesiyle yola koyulmuş. Bir nok
taya gelince deve yürümez olmuş ; orda durup bağır
mağa başlamış. Bu noktaya, bağıran manasında Ba
kırgan demişler. Süleyman burada kerametler gös
termiş ; şöhreti, Buğra Han'ın kulağına ulaşmış. Ka
rahanlı hükümdarı ona kızını vermiş, onun müridi 
olmuş. Çevresine birikenler, devesinin durakladığı 
yerde evler kurmuşlar ; Bakırgan adlı şehir bu şekilde 
kurulmuş ; Süleyman Ata'ya da Bakırgaani denil
miş. (50) 

48 Hakim Süleyman ;\ta menkıbeleri, yazan 
bilinmeyen, eski bir Hakim Ata Kitabı'nda kayıt
lıdır. Bu kitap, 1846 da Kazan'da basılmıttır. 

49 Di�er bir rivayetde Süleyman'a hakim adı 
verenin Hızır olduğu söylenir: Hızır birgün Yese· 
vi'ye misafir gelmit. Hoca, yemek pitirmek için 
çocuklan odun toplamağa yollamıt. Odunlan el
bisesine sanp ıslatmadan getiren Süleyman'ı Hızır 
çok takdir etmif. Ona hikm.ıt söyleme feyzini Hızır 
vermif. 

50 Süleyman Ata menkıbeleri arasında dikkate 
değer bir tanesi de oğlu Hubbi Hoca'ya ait olandır: 
Hakim Süleyman'ın, Buğra Han'ın kızı Anber Ana'· 
dan Üç oğlu olmu,. Bunların üçüncüsü Hubbi imi,. 
Hubbi Hoca, babasından daha büyük bir veli olmuf. 
Hakim Ata buna Önce İnanmamı,. Fakat birgün 
oilu ona: "Namazın sünnetini burada kılıyorsunuz. 
Bunu rörüyorum lakin farzını nerede edi ediyorsu-
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Hakim Süleyman, Orta Türkler arasında hakim 
adından başka Hoca ve Ata diye de anılmıştır. Halk 
içinde ona Ata denmesi, öteden beri hocalara Ata 
demiş olmanın bir devamıdır ve Ahmed Y esevi'ye 
verilen hoca unvanına eş manada bir addır. Bu asır
larda bilhassa tasavvuf büyüklerine hoca, ata, baba, 
dede gibi unvanlar verildiğini biliyoruz. Oğuz Kağan 
Destanı'nda rastladığımız Irkıl Ata ; Gök-Türk Ki
tabeleri'nin kudretli yazarı ve ata unvanlı Yollug 
Tigin, aynı hoca-ata unvanının tarihi ve menkıbevi 
sahipleriyidi. ( 5 1 )  

Hakim Süleyman Ata'nın manevi şahsıyeti çev
resinde kurulduğu söylenen Bakırgan beldesinin yeri 
pek bilinmiyor. Bu şehrin asıl adının Baka-kurgan 
yahut Apak Kurgan (bembeyaz kale) olduğunu ve 
menkıbeye Bakırgan şeklinde geçtiğini ileri sürenler 
vardır. (52) Süleyman Ata'ya Bakırgaani denmesi, 
böyle bir menkıbeyle süslenmiş bulunmakla beraber 
buna sôfi şairin Bakırgan Kitabı adlı bir eserinin 
sebep olması ihtimali akla daha yakındır. 

Edebi Şahsıyeti 
Ve Eserleri 

Hakim Süleyman Ata'nın 
edebi şahsıyeti, Ahmed 
Y esevi'nin fikri ve edebi 
şahsıyetinde fani olmuş 

gibidir : Hakim Ata orijinal olmaktan çok, hocası 
gibi olmağa çalışmış ve eski edebiyatlarda çok görü· 
len tarihi, edebi terbiyeye uyarak hocasının izinde 
yürümüştür. 

Süleyman Ata'nın da sôfiliği, Yesevi'de olduğu 
gibi, dini terbiyesi fikri terbiyesinden daha üstün, 
zahidlik tarafı kuvvetli bir tasavvufdur. Şiirlerindeki 
Allah korkusu, peygamber sevgisi ; cennet, cehennem 
tasvirleri İslam inanışlarına ve İslam ahlakına uygun 
söyleyişlerdir. Süleyman Ata da Yesevi gibi hikmet'ler 
söylemiş ; manzumelerinde Yesevi hikmetlerindeki 
vezinleri, şekilleri, dili ve üslubu kullanmıştır. Onun 
da şiirleri umumiyetle yedili, onikili hece vezinleriyle 
yahut aruz'un Mefıi'ilün mefi'ilün mefa'ilün 
mefa'ilün gibi bahirleriyle söylenmiş manzumelerdir. 
Kafiyeleri, Yesevi'de olduğıı gibi, umumiyetle yarım 
ve redifli kafiyelerdir. Beyitlerin veya dörtlüklerin 

nuz? ,, diye aormuf. Ata, "Kabe'de,, demif. Oğlu 
da "iyi ama oraya kadar gitmek büyük zahmet, 
Kabe'yi buraya getirseniz olmaz mı 7 ,, diye bir fikir 
vermif. Hakim Ata "Benim kudretim buna yet· 
mez. ,, deyince bir de bakmıt ki oilu Kabe'yi Ba· 
kırgan'a getirmİf. Hoca bunu kıskanmıt ve bir sö
züyle o_ğlunu oradan uzaklatlırmıf. iti anlayan 
Hubbi, dünyayı da terketmif. Fakat bu gÜnahdan 
dolayı Süleyman'ın mezan 40 yıl sular altında kal
mıt, Bakırgan beldesini sular almıt götürmüt. Ho
ca'nın günahı da böylece temizlenmif. 

sı Ata . hoca unvanı için kitabımızın Yazılı 
Edebiyat bahsinde Yollug Tigin bölümüne bakınız. 
(S. 7 1 ) . 

52 Bkz. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında bk 
Mutasavvıflar, S. 98 ve T. 1. An., cüz. 40, S. 102. 
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sonunda bestelenerek söylemeğe elverişli söz ve mısra 
tekrarlan görülür. 

Hakim Süleyman Ata'nın eski Ortaasya okul
larında uzun zaman ders kitabı diye okutulacak kadar 
dini-klasik vasıflar taşıyan eserleri, biri büyük di
ğerleri küçük, üç kitaptan ibarettir. Bu�lar Bakırgan 
Kitabı, Alıırzaman Kitabı ve Hz. Meryem Ki
tabı denilen eserlerdir. 

Bakırgan Kitabı'nda 44 tanesi Hakim Süley
man'a ait olmak üzere diğer Yesevi şairlerine ait hik
met'lcrle, iki tanesi yine Hakim Ata'nın olan bazı 
manzum hikayeler toplanmıştır. Bu yaygın şöyhretli 
kitap böylelikle bir manzumeler mecmuası'dır. Eser
de Bakırgani'ye ait bilinen manzumelerin bir kısmının 
daha onun olmaması mümkündür. 

Alıırzaman Kitabı, 1 6  sahifelik, küçük bir ri
saledir. Dünyanın sonuna ait işaretlerle kıyamet gü
nünden bahseden bu kitap, hurafelere yer vermiş, 
popüler bir eserdir. Aruzla yazılmıştır. 

Hz. Meryem Kitabı, Meryem Ana'nın vefatı. 
mevzuunda yine aruzla söylenmiş ve Ahırzaman Ki
tabı'ndan daha küçük bir destandır. 

Bakırgaani'nin çok sayıda el yazması nüshaları 
da bulunan her üç kitabı XIX. Asırda Kazan'da 
basılmıştır. (Bu eserler ve intişar tarihleri hakkında 
bilgi için bakınız : T. 1. An. cüz. 40, s. 102-103). 

* 
Hakim Süleyman Ata'nın da nazmı ve sanatı 

hakkında bir fikir vermek için buraya Bakırgan 
Kitabı'ndaki manzumelerinden bir parça alıyoruz : 

Mü'min kullar mğrayu 
Tün kün Rab-nm senasın 

Nemrud otı Halllge 
Allah tigen bendeler 

Allah tig- bendeler 
Allah times canlarga 

Derviş Allah timese 
Yolga kadem urmasa 

Kul Süleyman mğrayu 
Çın hakiykat aşıklar 

Hak yidmı koyar mu 
aytıp hergiz toyar mu 

hergiz ziyan kılmadı 
dUzah içre köyer mü 

tamuğ içre köymegey 
oşul canlar uyar mu 

dünyismı koyma
hil'at ticm kiyer mü 

aytur Allah zikrini 
Hak zikrini koyar mu 

Hakim Süleyman Ata ne büyük bir sanatkar ne 
derin bir mütefekkirdir. Süleyman Ata'nın edebiyat 
tarihindeki yeri ; Y esevi tarzında söylediği Hikmet'
lerle, Ortaasya tasavvuf edebiyatında Hikmet an'ane
sini geliştiren bir sôfi şair olmasındandır. Nitekim 
Bakırgan Kitabı'nda Hakim Ata'nın hikmetleri ya
nında aynı yolda Hikmet söylemiş başka isimlerin de 
manzumeleri vardır. 

Bu manzumeler, Hikmet tarzı'nın o asırlarda Orta 
Türkler arasında rağbet gören bir çığır derecesi al
dığını gösterir ki bu çığırda Hakim Süleyman'ın önde 
giden bir yeri ve değeri olmalıdır. 

Hakim Süleyman Ata yakın zamanlara kadar 
Ortaasya ve Volga Türkleri arasında unutulmamış ; 
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hatırası, menkıbeleri ve eserleri bu bölgelerin Türk
leri tarafından hürmetle anılmış ve yaşatılmıştır. 

* 

xm. Asırda 
Dörtlüklerle Dini Hika

yeler. Ali ve 
Kıssa-i Yusuf 

İslamiyetten son
ra tarihi Türk 
dörtlükleriyle ve 
12  li hece vez
niyle söylenen 
Hikmet tara, 
bir taraftan böyle 
sôfiyane şiirler 

meydana getirirken, öte yandan, bir milli nazım zev
kiyle, başka sahalarda da kullanılmıştır. Tamimiyle 
milli zevkin yarattığı, an'anevi bir nazım birimi olan 
dörtlük tarzı'nın İslamiyetten sonra da yaşaması tabii 
idi. Halk şiirinde bir an bile terkedilmediğini gördü
ğümüz ve göreceğimiz bu tarzın aruz'la birleşerek 
Kutadgu Bilig gibi, Atebetü'l-Hak-yık gibi yük
sek zümre edebiyatı eserlerine nüfiızunu kendi bö
lümlerinde göstermiş bulunuyoruz. Kısaca, Kutadgu 
Bilig'in 173 yerinde ve Atebetü'l-Hakaayık'ın bütü
nünde görülen bu dörtlükler, daha geniş topluluklara 
hitab eden Ortaasya Tasavvuf Edebiyatı'nın da klasik 
söyleyiş şekli olmuş ; Ahmed Yesevi ile onun çok sa
yıdaki dervişleri, Hikmet'lerinde umumiyetle bu 
şekli kullanmışlardı. 

İşte M. 1232 yılında manzum bir Yusuf ü Zeli
ha hikayesi yazan Ali adlı şairin bu eseri bize dört
lük veya Hikmet tarzının dini hikiye edebiyitı'nda 
da kullanıldığını göstermektedir : 

Hayatı hakkında yeter bilgimiz bulunmayan 
All'nin Harzem dolaylarında yetişmiş bir Oğuz 
Türkü olması muhtemeldir. (53) Bu ihtimal, Ali'nin 
eserinde Ortaasya Hikaaniyye Türkçesi'yle Oğuz 
ve Kıpçak Türkçelerine ait lehçe özelliklerinin bir
leşmesinden ileri gelmektedir. Böyle birleşik bir Türk
çe'nin XII. ve XIII. asırlarda ancak Harzem çevre
sinde yetişmiş bir yazarın dilinde bulunacağı düşü
nülmüştür. (54) 

Bir başka iddiaya göre AU'nin bu eseri, evvelce 
Prof. C. Brockelmann'ın ileri sürdüğü gibi, eski 
Osmanlı Türkçesi'nin ilk eııerlerinden olmayıp (55) 
Kınnı Türkçesi ile kalem.e alınmıştır: XIII. veya 
XIV. asırda (56) Kırımlı :Mahmud isimli bir şairin 

53 Fuad Köprülü, Tür·k Edebiyab Tarihi, 1�28, 
s. 277. 

54 Aynı müellif, Çağıatay Edebiyab madd. T. 1. 
An., 111, 284. 

55 Prof. C. Brockel·mann , Ali'• Qıua-i Jusuf 
der ilteste Vorliufer de r oaımanischen Littera_�r, 
ABAW, 1917, 5. '- ' 

56 Prof. Barthold, bu eııerin, Kınm'da, Mogol
lar devrinde yazılmıt olr ıcağı. kanaatindedir, (Orta
asya Türk Tarihi Haklıundaki Dersler, lst. 1 927, 
S. 133.) Fuad Köprü'lü, eseri XIV. asır Kıpçak 
Edebiyab mabsülleri ar: asında göstermektedir, (Türk 
Edebiyab Tarihi, lst. '328, S. 357) .  
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Kırım veya Deşt diliyle yazdığı bildirilen ve muh
temelen, aynı asırda, Halil oğlu Ali isimli bir başka 
yazar tarafından Türki . diline yani Oğuz Türkçesi'
ne, yine nazımla çevrilmiş yazmaları ele geçen bir 
Yusuf ü Zeliha manzumesi daha vardır. Bu eser, 
şair Ali'nin Kıssa-i Yusuf'unun da Kırım dili'yle 
yazılmış olacağını hatıra getirmiştir. (57) 

Halbuki şair Ali'nin Kıssa-i Ylısuf'unda yazıl
dığı yeri, zamanı ve lehçeyi kesin surette belli edecek 
bir vesika değeri yoktur. Eserin ele geçen yazmaları 
yakın asırlarda istinsah edilmiş nüshalardır. Bu yaz
maları asırlarca birbirinden kopye edenler elinde, 
eserin esas lehçesinden çeşitli ayrılmalar olmuştur. 

Kıssa-i Yusuf'un Berlin ve Dresden kütüpha
nelerinde iki yazma nüshası, ayrıca Kazan'da baskıya 
verilmiş, çeşitli basma nüshaları mevcuttur. Bütün 
bu nüshalarda değişik lehçelere ve değişik asırlara ait 
dil ve imla farklarına raslanır. Bir misal olarak bugün
kü iyi kelimesinin üç ayrı nüshada edgü, eygü ve eyü 
gibi Ortaasya Türkçesi'nin Türkiye Türkçesi'ne doğ
ru üç ayrı söylenişi ve imlası görülmüştür. (58) 

Ali'nin Yusuf ü Zeliha kıssası Türk dili ve ede
biyatı için birkaç bakımdan mühimdir: Bunlardan 
biri, eserin lisani bünyesinde edebi Oğuz Türkçesi'ne 
ait çizgiler bulunmasıdır. Zamanla ne kadar de
ğişmiş olursa olsun, ciddi bir filolojik tedkik, Oğuz 
Türkçesi belirtilerinin bu eserin yapısında ve mi
marisinde mevcut bulunduğunu gösterir. Böylelikle 
Kıssa-i Yusuf, aynı asırda Anadolu'da başlayacak 
Oğuz Türkçesi edebiyatı'nın bir müjdecisi durumun
dadır. 

Eserin ikinci önemi mevzuundadır. Firdevsi'ye 
atfedilen bir Yusuf ü Züleyha' dan beri, klasik İran 
edebiyatının belli başlı mesnevi mevzularından biri 
olan bu çekici Şark hikayesi, Türk edebiyatına ilk 
olarak Ali'nin eseriyle girmiş görünmektedir. (59) 

Ancak Ali, bu eserini yazarken İran şairlerini 
taklid etmemiş ve mevzuunu doğrudan doğruya 
Kur'ıin-ı Kerim'deki Yusuf Kıssası'ndan almıştır. Sure-i 
rwuj'un üçüncü ayetinde ahsene'l-kasas (kıssaların 
en güzeli) diye vasıflandırılan ve «Sana vahyeylediği
miz kıssaların en güzelini anlatacağız.» (60) diye müj
delenen bu mukaddes hikayeyi Müslüman kütlelerine 

57 lsmail Hikmet Ertaylan, Türk Dilinde Ya
zılan ilk Yusuf Ü Züleyha, Türk Dili ve Edebiyah 
Derırisi, C. 111, sayı: 1 - 2, lst. 1 948, S. 2 1 1 . 

ss C. Brockelmann, Zur Grammatik des Os
manisch Turkiachen, ZDMG, 70, S. 191 ,  not. 3 .  

59 Yusuf ü Züleyha mesnevisinin Iran edebi
yahnda Firdevsi'den Önce Ebü'l-Müeyyed Belhi ve 
Bahtyari isimli iki tiir tarafından yazıldıiı bilinir. 
Firdevai'ye atfolunan Yfısuf ü Züleyha'nın, gerçek
ten bu tiir tarafından yazılıp yazılmadığı, henüz 
tüpheli durumdadır. Bkz. H. Ritter, T. 1. An., iV., 
s. 644 - 645. 

eo Kur"an-ı Kerim, Sure Xll, ayet: 3.  
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dillerin en güzel ifadeleriyle yaymak, bilhassa Arap 
olmayan Müslümanlar için o tarihlerde tam bir mu
kaddes vazife hükmünde idi. Ali'nin başarmağa ça
lıştığı da böyle bir vazife idi. Bu arada aynı şairin İran 
edebiyatındaki mesnevi kültüründen haberli olması 
ve mesela Firdevsi'ye atfedilen rtisuf ü Züleyha mesne
visini tanımış bulunması da fazla uzak bir ihtimal de
ğildir. 

Bununla beraber, Ali'nin eseri sanat bakımından 
başarılı bir manzume sayılamaz. Bu eserde 4 + 4 + 4 
duraklarıyle bir ahenk sağlanmışsa da yer yer bu 
durakların da ihmal edildiği görülür. Türk şiirinin 
terkedilmez bir musıki unsuru olan kafiye sistemi ise 
Kıssa-i Ylısuf'da hayli zayıftır. Dörtlüklerin ilk üç 
mısralarında az çok musıki sağlayan bu kafiyeler dör
düncü mısraların ses tekrarlarında sadece redif'le ye
tinen bir noksanlık içindedir. 

Bu hususta daha kesin bir fikir vermek için bura
ya Kıssa-i Yusuf' dan birkaç dörtlük alıyoruz : 

Yusuf aydur siz(ler) beni satar musız 
Hasret gurbet meydanına atar musız 
(Fi'linizdin) mendin güman tutar musız 
Saklayalım ant içelüm diyur emdi 

Beni satman kafir kuh olmayalum 
Ya'kub angub hasretine kalmayalum 
Gurbet odı hasretine varmayalum 
Dedem Halil harimetin saklan emdi 

Anlar aydur bizler sana zinharladuk 
Atamıza Yusuf'ı kurt yedi dedük 
İsrıül'e biz(ler) düşvar söz söyledük 
Ya Yusuf (sen) bu sakınçı koygıl emdi 

Kıssa-i Ylısuf manzumesini hece vezniyle ve halk 
dörtlükleriyle söyleyen bu şair, bir yüksek zümre sa
natkarı değildir. Ali, eserini Yesevi hikmetleri t6ılriyle 
yazarak Yesevi tarzını dini hikaye edebiyatında kul
lanmış, dindar ve popüler bir yazardır . .  

Eserinde herhangi bir tasavvuf çizgisi görülmeyen 
yazarın Yesevi muakkipliği o asırlarda Yesevi hikmet
lerinin Orta Türkler arasındaki yaygın sevgisindendir. 

Bununla beraber şair Ali'yi XIII .-XV. asırlar
da bilhassa Anadolu'da başlayıp gelişecek bir Dini 
Edebiyat Çığırı'nın müjdecisi diye karşılamak müm
kündür : Bu çığır'da yine manzum Ylısuf ü Zeliha 
hikayeleri yazılacak ; başka dini-manzum hikayeler 
kaleme alınacak ; bilhassa Hz. Muhammed'in haya
tına ait manzum veya mensur siyer kitapları ve Mev
lid'ler yazılacaktır. 

(Ali'nirİ Kıssa-i Ylısuf'undaki dil hususiyetler için 
A. Caferoğlu'nun Türk Dili Tarihi Notları i l  kita
bına bakılmalıdır. (İst. 1943. 1 16) Ayrıca bakınız : 
Halide Cemil Dolu, Ylısuf Hikayesi Hakkında, Türk 
Dili ve Edebiyatı Dergisi, iV., 1952, S. 419-455;  Dr. 
Saadet Çağatay, Türk Lehçeleri Örnekleri, An
kara 1963, S. 97-1 10) 

* 
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Anadolu'da Türk Edebiyatının Batlangıcı - Anadolu'da Türk lrkı - ilk Anadolu Devletleri: Saltuklar, 
Mengücekler, Di.nitmendliler - Anadolu Selçukluları - Anadolu'da Sosyal ve Medeni Hayat - Ta
rikatler - Bi.bi.i Tarikati - Mevlevilik - Bektaşilik - Diğer, İman, esnaf ve gazi. tetkilatları -
Anadolu Gaazileri - Anadolu Ahileri - Anadolu Bacıları - Urum Abdalları - Anadolu'da Türkçe 
- Mimari ve Yerletme - Anadolu'da Halk Edebiyatı : Battalname, Di.nitmendname. Halk Fıkraları, Nas
reddin Hoca ve Nükteleri - Hıı.lk Tiyatrosu - Anadolu'da Tasavvuf Edebiyatı - Mevlana Celi.led· 
din Rümi, Hayatı, Eserleri ve Tesirleri - Mevlana ve Türkçe - Ahmed Fakih - Şeyyad Hamza -
Sultan Veled - Tasavvufi Halk Edebiyatı - Yünuı Emre - Yünus'un Destani Hayatı - Yünus'un Ha
kiki Hayatı - Yunus'un Mezarı - Yunus'un ilim ve irfanı - Fikri ve Edebi Şahsıyeti - Eserleri -
Yünus'un · Türkçesi - Xlll. Asırda Anadolu'da Divan Edebiyatı - Clasaicisme ve Klasik Edebiyat -
Klasik Sanat Muhiti - K.aaideler - Türk Klasik Edebiyatı - Bu Edebiyatın Umümi Vasıfları - Divan 

- Anadolu'da ilk Divan Şi.iri: Hoca Dehni.ni. 

Anadolu'da 
Türk Edebiyitımn 

Başlangıcı 

küm sürdüğü topraklarda 
vaşamıştır. 

Türk Edebiyatı Ta
rihi, altın devrini, 
Anadolu ve Bal
kanlar Türkiyesi'n
de, Osmanlı İmpa
ratorluğu' nun hü-

ve Osmanlı asırlannda 

Butı..- Türk dillerinin en güzeli ve en eski edebi 
lehçesi Oğuzca, eu�'-=v<ı.t tarihimizdeki bu yeni ve 
parlak hayatına XIII. asırda rı. .. --'�1, ,'da başlamıştır. 

Böylelikle çok büyük bir Türk edebiyatıııı ... "-3 
deleyen XIII. asır Anadolu Edebiyatı, başlıbaşına 
kurucu bir edebi devir vasıflanyle zengindir : 

a) Türkler, Anadolu'ya önce fetih ve istila orduları 
halinde geldiler. Sonra devamlı göçlerle gelip yerleş
tiler. Asırlar ilerledikçe, nüfusları, Anadolu'da kalan 
yerli kavimlerle ölçülemeyecek derecede çoğaldı. 
Anadolu'da tam bir Türk ekseriyetinin meydana 

gelmesiyle de burada bir Türk dili edebiyatı baş
ladı. 

b) Türlü sosyal ve tarihi sebeplerle, bir yandan 
bir yıkılış, öte yandan bir kuruluş manzarası gösteren 
XIII. asır Anadolusundaki buhranlı hayat, bu top
raklarda zengin ve hareketli bir tasavvuf imıim.' -
nın yerleşip gelişmesini sağladı : Bu iman, Anadolu'da 
yeni tarikatler kurmuş ; yurdun her köşesinde çeşitli 
tekkeler açmış ; Anadolu, en ünlü Türk sôfilerini 
kendi ·bağrında toplayıp şöhretli sôfiler yetiştiren bir 
ülke olmuştur. 

'r<ı.rikatlerin kurulup gelişmesi, Tekke Edebiyiitı'
nın da gelışmeı.1111 -ğl<ı.mı� ; tok.J..pler, kalabalık halk 
topluluklarına hitab eden müesseııder oldugu için. 
buralarda yetişen şairler, Türk halkına en sade ve gu
zel bir Türk dili'yle seslenmeğe, şiirlerini, ilahilerini bu 
dil'le söylemeğe başlamışlardır. Böylelikle Anadolu'da 
tarikat tıiirleri eliyle, zengin bir Türkçe ve bu Türkçe 
ile de kuvvetli bir Tasavvuf Edebiyatı kurulmuştur. 
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c) Başlangıçta bir ordu millet halinde gelip yeni 
yurdu fetheden, daha sonra, ardı arası kesilmeyen 
göçlerle gelip bu ülkeyi Türkleştiren halk kütleleri, 
buraya, başta destanları ve türküleri olmak üzere, 
her türlü Hallı Edebiyatı miraslarıyle gelmiştir. 

Yeni ülkenin Hıristiyanlardan alınması, Müslü

man halk kütleleri arasında yeni destanlar yaratmıştır. 

Halkın eski destanları ve destani halk hikayeleri de 

yeni vatanın coğrafyasına ve macerasına uyarak yeni 

ve zengin çizgilerle tazelenmiştir. 

Anadolu'nun tabii güzellikleriyle, tarihi ve coğ
rafyasıyle kaynaşıp zenginleşen büyük bir Hallı 
Edebiyatı, yeni vatandaki tarihi hayatına, en çok, 
XIII. asırda başlamıştır. 

d) Bugün Divan Edebiyatı dediğimiz, İran yo
luyle gelip Türk ülkelerinde yerli ve milli vasıflarla süs
lenen, dindışı mevzulardaki Klasik Türk Edebiyatı 
da ilk eserlerini, kesin olarak, XIII. asırda Anadolu'da 
vermiştir. 

Bütün bu sebepler, gerek dil, gerek Divan, Tekke 
ve Halk Edebiyatları bakımından kurucu vasıflar 
taşıyan XIII. asır Anadolu Edebiyatı'nı burada ayrı 
ve müstakil bir bölüm dahilinde tanımamızı zaruri 
kılmıştır. 

Anadolu' da 
Türk Irkı 

yük zaferler kazandılar. 

Türkler, Anadolu'ya önce 
fetih ve istila kuvvetleri ha
linde geldiler. Gazi rihu'y
le coşkun yürüyüşlerle bü-

Bu geliş XI. asırdan önce başlamakla beraber 
XI. asıra yaklaşıldıkça bilhassa Azerbaycan dolay
larına gelip yerleşen Türk - Oğuz boylarının sayısı 
hissedilir derecede çoğaldı. 

Oğuz Türkleri'nin daha Hunlar zamanından 
başlayarak azlı, çoklu kütleler ve uzunlu kısalı fası-
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lalarla Batı'ya yönelişleri, Avrupa'ya, Azerbaycan'a, 
Anadolu'ya gelişleri «tesadüf» le izah olunamaz. 

Türk milletine daha Oğuz Destanı'nda hedef 
gösterilen «büyük nehirler ve büyük denizler» ülkele
rine varmak, çok eski bir Türk Kızılelma'sı idi. De
vamlı Türk akınları, yeni ülkelerde, yeni medeniyet
ler kurmak, yeni, iktisadi imkanlara ulaşmak ülkü
sündeydi. Ancak bütün bu gelişlerin diğer mühim 
bir sebebi de Oğuz Türkleri'nin öteki Asya mil
letleriyle bilhassa Turan kavimleriyle anlaşama
yışlarıdır. Bu kavimlerin ekseriya ibtidailikten do
ğan sertliklerine, kan dökücü oluşlarına mukaabil 
Oğuzlar'ın öteden beri daha yumuşak ve medeni 
olmaları da bunda amildir. 

O kadar ki Oğuzlar, Ortaasya'da yalnız Moğol 
ve Tatar unsurlarıyle değil, bizzat Türk zümresin
den olan ve Şark Türkleri diye isimlendirilen diğer 
Türk kavimleriyle de, zaman zaman anlaşamamışlar 
ve Ortaasya'da uzun müddet Batı Türkü olarak öte
kilerden ayrı kalmış, ayırd edilmişlerdir. 

Dokuz boy manasına gelen Dokuz Oğuz - Uygur 
Türkleri de asıl Oğuzlar'ın kendileriyle bağdaşama
dığı Asya Türklerindendir. Bu an'anevi ayrılığın en 
karakteristik hadisesi, Gök-Türkler'le Dokuz Oğuz -
On Uygur Türkleri'nin çarpışmasıdır. VIII. asırda 
bu çarpışmalar, orijinal ve ileri bir Türk medeniyeti 
olan Gök-Türk Medeniyeti'nin yıkılmasına sebep 
olmuştu. 

Oğuz ve Uygur Türkleri arasında bu anlaşmazlık, 
onların konuştukları dilde ve kullandıkları yazıda bile 
kendini göstermiştir : Gök-Türk Devleti'nin yıkılışı 
ile esasen nisbi olan hakimiyetini kaybeden Oğuzca, 
Ortaasya'da tekrar dirilememiş, yerini Doğu - Uygur 
Türkçesi'ne bırakmıştır. Bu lehçenin büyük bir edebi 
dil halinde adeta yeniden doğup gelişmesi, Oğuzlar'ın 
Anadolu'ya gelip yerleşmelerinden sonra olmuştur. 

Minyatür sanatında Anadolu fatihleri : Sultan Alp Arslan ( 1 02 9  - 1 0 7 2 )  
( Cimi'ü"t - Tevarih'in Topkapı Sarayı Hazine Kütüphanesindeki Orijinal nüshasından) 
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Daha X. asırda Gazne-

1 1  k A D  a d  o 1 u liler hükümdln Mahm!l.d 
GazneYl'nin Horasan'a 

Devletleri : 
S a l t u k l u la r ,  
Mengücekler, 
Dinişmendliler 

gönderdiği Oğuz boyların
dan mühim bir kısım Türk
menlerin, Azerbaycan do
laylarına gelip yerleşmeleri, 
bu çevrelerde, Müslüman 
Oğuz Türkleri'nin çoğal

masını sağlamıştı. Büyük Selçuk İmparatoru, Sul
tan Alparslan, Bizans İmparatoru Romen Diyojen'i 
Malazgird'de mağlup ve esir ederek Anadolu kapı
larını Türk fetihlerine açtığı zaman { 1071 )  Ana
dolu' daki yerli halk, bu gelen Türkleri çoktan ta
nımış ve öğrenmiş bir durumdaydı. Çünkü Türkler, 
Alparslan'dan önce de yarınki vatanlarının birçok 
yerlerine hatırı sayılır akınlar hatta göçler yapmış
lardı. 

Malazgird zaferi ile bu akınlar tam bir fetih ve 
istila çehresi aldı. Türkler, kalabalık kütleler halinde, 
yeni vatanlarına girip yerleşmeğe başladılar. Ana
dolu'da Saltuklular, Mengücekler, Danişmendliler 
gibi Türk beylikleri kuruldu. 

Aslında Anadolu Selçukluları'na tabi' olmakla be
raber yarı müstakil beylikler halinde kurulan ve Abbasi 
halifelerinden unvan ve hil'at aldıkları bilinen bu 
Türk beylikleri içinde Saltuklular (Saltuk Oğulları 
devleti) Erzurum ve çevresinde kurulmuştur. Devleti 
kuran beyin adı Ebü'l-K-sım olmakla beraber bu 
beylik daha çok üçüncü hükümdarı Emir Saltuk 
zamanında tanınmış ve tarihe Saltuk Oğullan adıyle 
geçmiştir. Merkezi, Erzurum'da olan bu beylik, ayrıca 
Kars, Ardahan, Bayburd .gibi şehirlere de hakim ol
muştu. Saltuk Oğulları Beyliği 1080 de kurulmuş 
ve 1201 senesinde Anadolu Selçukluları birliğine ka
tılarak bu birliğin büyüme ve kuvvetlenmesinde vazife 
görmüştür. 

Yine Sultan Alparslan'ın kumandanlarından 
Meagücek Gaad tarafından kurulan diğer bir Türk 
beyliği de Mengücek Oğullan Beyliğidir. Bu devlet 
1071 den önce kurulmuş ve 1071 den sonra, Sultan 
Alparslan'a tabi olmuştu. Merkezi Erzincan'da ol-

Türk Pulunda Malazgird Zaferi 
( Alp Arslan ve Atlıları) 
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makla beraber, Gümüşhane, Şarkikarahisar ve Div
riği bölgelerine hakimdi. Aynı beyliğin Trabzon'daki 
Rum devletini de haraca bağlamış olduğu söylenmek
tedir. Mengücekler de Saltuk Oğulları gibi ve 1228 
yılında Anadolu Selçukluları birliğine katılmış, bu bir
liğe bağlı bir valilik halinde yaşamışlardır. 

Anadolu'nun Türkleşmesi tarihinde mühim va
zife görmüş üçüncü bir Doğu · Anadolu beyliği de 
Dıiııişmend Oğullan Devleti'dir. 

Bu devletin kurucusu Danişmend Ahmed Gaa:d, 
Büyük Selçuk İmparatoru, Sultan Melikşah'ın kuman
danlarındandı. Ahnıed Gaa:d, kendisinden önce yine 
Melikşah'ın emirlerinden Artuk Bey tarafından fet
hedilen Orta Anadolu bölgesinde Danişmendliler Dev
leti'ni kurmuş ve Anadolu'daki Müslüman Türk hal
kı arasında destan kahramanı Battal Gaazi'den sonra, 
onun yolunda yürüyen diğer büyük bir destan kahra
manı sıfatıyle ün kazanmıştır. O kadar ki bu şöhret, 
onun, Battal Gaazi soyundan geldiğine dair bir de ri
vlyet doğurmuştur. 

Danişmend Ahmed Gaazi'nin, ayrıca, Anadolu 
fatihi Süleyman Şah bin Kutulmuş'un dayısı ol
duğu söylenir. Süleyman Şah'ın ölümünden sonra, 
yerine geçen Birinci Kılıç Arslan zamanında Diniş
mend Ahmed Gaazi de önce Sivas çevresinde müs
takil bir beylik kurmağa muvaffak olmuş ve onun 
kurduğu beylik bilhassa oğlu Emir Gaazi zamanın
da ve bu emirin gayretiyle büyüyerek Fırat'tan Sa
karya'ya kadar uzanan geniş bir ülkenin sahibi ol
muştur. Sivas'dan başka Malatya, Elbistan, Kayseri, 
Ankara, Çankırı ve Kastamonu şehirleri bu devletin 
hudutları dahiline girmişti. Böylelikle Danişmendliler 
Devleti, Anadolu Selçukluları'ndan sonra, Anadolu'
nun en büyük Türk beyliği derecesini almıştı. 

Bu devletin Danişmend Gaazi oğullarından Emir 
Gaad, Yapsıyan, İsnıiil, Kümüştigin ve Emir 
Gaad'nin oğlu Melik Mehmed gibi beyleri ve kah
ramanları, gerek Bizans, gerek Haçlı ordularına karşı 
açtıkları başarılı hücum ve müdlfaa savaşlarıyle Müs
lüman Türklüğün Anadolu'daki yerleşmesinde ve bu 
yerleşmenin çok sayıda şehidler, gaaziler ve zaferlerle 
değerlenmesinde vazife görmüşlerdir. 

Türk Pulunda Malazgird Zaferi 
( Bir  Selçuk Atlısı) 
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Melik Danişmend'in 1095 tarihinde kurduğu 
Danişmendliler Devleti, onun saltanat varisleri tara
fından 1 175 tarihine kadar yaşatılmıştır. Ancak Ana
dolu Selçuklularına karşı, Anadolu birliğin� kendi 
adlarına kurmak emeliyle cephe almaları sonunda 
Danişmendliler, yine Anadolu Selçukluları tarafından 
ortadan kaldırılmıştır. Danişmendliler Devleti'nin 
Orta Anadolu'da hüküm sürdüğü 80 yıl içinde yaptığı 
en müsbet hareket, silahlı kuvvetleriyle Bizans'ı yıp
ratıp haçlı ordularına karşı durmalarıdır. (61} 

Anadolu 
Selçuki ulan 

XI. asır sonunda Anado
lu'da kurulan Türk devletle
rinin en büyüğü, en uzun 
ömürlüsü ve yeni yurdun 

Türkleşmesinde derin rol oynayanı Anadolu Selçuk
lulan'dır. Bu büyük devlet, Anadolu fatihi Kutul
mufOtlu Süleyman Şah tarafından kurulmuş ve 
onun evradı tarafından yaşatılmıştır. 

Süleyman Şah'ın 1086 da Antakya'da ölümün
den sonra, onun 1078 de İznik'i başşehir yaparak 
kurduğu devleti, kesin olarak 1092 den itibaren, oğlu, 
Blriacl Kıhç Anlan yürütmüştür. 

Kıhç Anlan, aynı yıllarda kurulan Danişmend
liler devleti ile ve daha başka Türk emirlikleriyle iş 
ve güç birliği yaparak bu tarihlerde Anadolu'ya yü
rüyen haçlı ordularının karşısına dikilmiştir. Yer yer, 
bu orduları şiddetle yıpratan ve yer yer de onları 
imhaya muvaffak olan Kılıç Arslan, gerek haçlılarla 
gerek Bizanslılarla yaptığı pzi'larla Anadolu Türk
lüğünün bu topraklardaki hedefini ve vazifesini çiz
miştir. 

Bu savaşlar esnasında İznik, haçlı orduları ta
rafından geri alınıp Bizans'a verildiğinden, Kılıç 
Arslan'dan sonra Selçuk sultanı olan Gıyı\seddia 
Mes'ad, Anadolu Selçukluları'nın hükumet merke
zini 1 1 16 da K-ya'da kurmuştur. 

Selçuk Devleti'nin bundan sonraki tarihi, umu
miyetle, haçlı ordularını - hazan ağır hezimetlere uğ
ratarak - yıpratmak ve Bizans'ı her fırsatta biraz da
ha sarsmakla geçmiştir. Bir aralık, doğuda, Danişmend
liler devletini de ortadan kaldıran Anadolu Selçuk
luları, bir taraftan da yeni vatanda bir Türk birliği 
kurrnağa gayret etmiş ve zaman zaman, bunda mu
vaffak olmuştur. 

Bilhassa bu devletin 9. hükümdarı Saltan AIAed
dla Keylnabad zamanında Selçuklu Devleti, bu ül
kedeki saltanat ve medeniyetinin en yüksek seviyesine 
varmıştır. Sultan Alaeddin, bir taraftan vatanda siyasi, 
medeni ve iktisadi imkanlarla büyüyüp yerleşmeği 
sağlarken bir yandan da Anadolu için bir tehlike ol
ması çok muhtemel Moğol istilasına karşı devletin 
askeri gücünü arttırmağa çalışmıştır. Hazırladığı kuv-

61 Dinitmendliler Devleti hakkında daha s•· 
nit bilsi •• bibliyosrafya için Bb. Mükrimin Halil 
Yınanç, Dinitmendliler madd. T. 1. Aa., ili. S. 468 -

479: Türkiye Tarihi, Selçuklular Deni, lat. 1 944, 
s. 89 •• d. 
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vetlerle Mısır Eyyiibileri'ne karşı muvaffakiyetler 
kazanan Sultan Alaeddin, komşu hükumetlerle Mo
ğol istilasına karşı büyük bir ittifak yapmak üzere iken 
genç yaşta zehirlenerek vefat etmiştir. 

Onun vefatından sonra Selçuk Devleti, Anadolu'
da hala kaynaşamamış halk kütleleri arasında geli
şen dini - iktisadi - sosyal huzursuzluklar neticesinde 
zuhur eden Babai isyinıyle ve şiddetle sarsılmıştır. 
Bunu Moğollar'ın Anadolu'ya inmeleri takip etmiş ; 
Selçuklular, Moğollar karşısında tutunamamışlar ve 
1244 de Moğol ordularına mağlup oldukları Kösedai 
savaşından sonra Moğol hakimiyeti altına girmişler
dir. Moğol hakimiyeti Anadolu'da yarım asır kadar 
sürmüş ve Moğollar bu müddet zarfında Anadolu 
halkına tatbik ettikleri haksızlıklar, zulümler ve bar
barlıklarla bu ülkede unutulmaz acı hatıralar bırak
mışlardır. 

Moğol istilasından sonra bir türlü doğrulama
yan Selçuk Devleti, yurtta baş gösteren dağılma hadi
selerini önleyemeyerek xıv. asır başlarında yerini 
Anadolu Beylikleri denilen feodal teşekküllere bı
rakıp tarihten silinmiştir. 

Sosyal ve Medeni 
Hayat 

* 

Saltuklar, Mengü
cekler, Dilnitmendli
ler, A-dolu Selçuklu
lan gibi halk ekse

riyeti Türk ve İslam olarak kurulan bu teşekküllerin, 
ömürleri boyunca, yeni yurda, Asya topraklarından 
ve umiimiyetle Horasan yoluyle gelen Türkmen 
mubAceretleri devam etmiştir. 

Bu göçmenler, göçer evli obalar, boylar, aşiret
ler olarak adeta yarınki evlatlarına bırakacakları yeni 
vatanı bir an evvel Türkleştirmek gaayesiyle çadırları, 
mallan, davarları, kağnı'lan ve bütün maddi, manevi 
varlıklarıyle gelip Anadolu'ya yerleşiyorlardı. Yeni 
yurd, zaman ilerledikçe yeni köyler, yeni kasabalarla 
süsleniyordu. Yerleşilen bucakların pek çoğu, ülkeye 
Xl.-XIII .  asırlar boyunca gelen ve yerleşen Oğuz 
boylarının isimlerini alıyordu. 

Anadolu'da bugün hala Kayı köyü, Kayı Dere, 
Bayat, Bayatcık,.Karaevli, Yazır, Tudurp Avpr, 
Avprlı, Beğdili, Ktı'Pn, Bayındır, Bacanak 
(peçenek) Çepni, Salur, İidir, Bögdüz, Kuuk, 
Türkmen, Karluk, Kuman, Kurıkan, Kırpdar 
ve benzeri nice köy ve yer adlan, başta Oğuzlar ol
mak üzere çeşitli Türk boylarının yeni vatana gelip 
yerleşdikleri çağlarda ve hazan daha sonraki asırlarda 
vatan bucaklarına verdikleri kendi boy ve aşiret adla
ndır. (62) 

Anadolu'ya orda millet olarak gelen Tüıkler, 
sultanlarından neferlerine kadar pzi rUhu ile iman-

&2 Anadolu'da köy Ye yer adlannın bir kıamı 
için balona&: H. Nihal • Ahmed Naci, Anadolu'da 
Türklere Ait Yer isimleri, Türkiyat M. il, S. 243 -
259. 
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lıydılar. Türk gücü ile İslam imanının birleşmesinden 
kuvvet alan bu ruhla yeni vatanda İslam imanından 
karanlıkta kalmış düşmanlarla, Bizanslılarla, haçlı 
ordularıyle ve yerli ahali ile bu yüzden canla başla 
savaşıyorlardı. 

Türkler, elde ettikleri yerlerin ahalisini İslama 
çağırıyor, fakat yeni dini kabul için onlara zulm
etmiyor, şiddet göstermiyorlardı. İslamı kabul etsin, 
etmesin, fethettikleri bölgelerin halkına adaletle mua
mele ediyorlardı. İslamı kabul etmeyen ve devletsiz
likten baş:boş kalmış mühim bir halk zümresi batıya 
çekiliyor, Bizans'a sığınıyor, Hıristiyan ülkelere göçü
yorlardı. Türkler her ne bahasına olursa olsun yer
lerinde kalan ve kendi nüfuslarına göre azınlık duru
muna düşen yerli ahaliden kız alıyor, onları İslam
laştırıp evleniyor, fakat kendi kızlarını, Müslüman 
olmadıkça, onlara vermediklerinden, bu kaynaşma, 
daha çok, tek taraflı oluyordu. 

Bir aralık Orta ve Yakın Doğu, Moğol isdlası'
na uğradı. Batı'ya doğru bir kan ve ateş seli halinde 
akan Moğol orduları önünde Müslüman Oğuz Türk
leri duramadılar. Anadolu'ya göçtüler. Böylelikle Mo
ğol zulümlerinin, Anadolu'nun Türkleşmesi tarihin
de müsbet bir . rolü oldu. Evvelce fetih ordulan ha
linde gelen Türkler'in anayurtta kalan boyları Mo
ğollarla anlaşamayınca ilk Selçuk iktidarından ve Ana· 
dolu'nun fethi yıllarından beri, şöhreti Asya toprakları
na da yayılan yeni vatana gelmeği güzel çare bildiler. 
Yerlerini terke razı olmayan diğer Türklerden ay
rılarak Anadolu'ya geldiler. Anadolu, yerli kavim
lerin yurtta kalanlarına rağmen, ciddi bir Türk ço
ğunluğu kazandı. 

İçlerinde Oğuzlar'dan gayrı Türkler de bulun
makla beraber yeni vatana yerleşen Türk halkının 
asıl büyük kısmını Oğuzlar'ın Bozoklar ve Uçoklar 
diye sınıflandırılan Kayı, Bayat, Afşar, Begdili, 
Bayındır, Çepni, Salur v.b. gibi boyları sağlıyordu. 
Böylelikle, daha çok, Oğuz Türkleri tarafından kuru
lan Türkiye'nin Anadolu'daki kaderi bu çizgiler içer· 
sinde gelişti. 

(Bu nokta, üzerinde dikkatle durulması gereken 
bazı hakikatlere sahiptir : Anadolu, XI. asırdan bu 
yana başka kuvvetlerin Türkiye'yi istilasına ve bu
rada devlet kurmalarına müsaade etmemiştir. Bu se
beple Türkiye topraklarında dokuz asırdan beri yaşa
yan hakim millet, büyük bir ekseriyeti�, Türk-Oğuz 
milletidir. Çerkesler, Tatarlar gibi öteden beri Türk 
veya Türkleşmiş ve türlü sebeplerle yurdun çeşitli 
bölgelerine yerleşmiş bir \ısım Kafkas ve Asya kavim
lerini bu dokuz asırlık Anadolu Türklüğünden ve 
Anadolu birliğinden ayrı mutalaa etmeğe imkan yok
tur. Karakteristik bir Türk adaletiyle, dillerini ve din
lerini yaşatmakta serbest bırakılan Rum, Ermeni v.b. 
gibi azınlıklar istisna edilirse Anadolu'da Türklerle 
dolmamış veya Türkler tarafından kız almak veya, 
Müslüman olmaları şartıyle, kız vermek suretiyle ve 
bilhassa İslami Türk kültürünün her bakımdan ağır 
basmasıyle Türkleştirilmemiş bölgeler az ve mah
duddur. Bunun en kuvvetli şihidi, yeni vatanda 
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XIII. asır ortalarından itibaren edebiyat dilinin 
Türkçe olmaya başlamasıdır. Nitekim bunu, kısa 
bir müddet sonra, öteden beri Arabi veya Farisi 
olan devlet dili'nin de Türkçe olması teşebbüsleri 
ve bunların gerçekleşmesi takip etmiştir. Böyle
likle Anadolu'da Acemce'nin asırlar sürmüş ede
bi ve resmi otoritesini yeni yurtta Türk halkının 
çoğalması yıkmıştır. İşte Anadolu'nun sosyal ve me
deni tarihi üzerinde duracakların bu . noktaya dikkat 
etmeleri bir tarih vazifesidir. Türk ırkının yeni toprak
larda hiçbir kavimle karışmadığı şeklindeki müteas
sıp iddia, elbette doğru değildir. Fakat aynı toprak
lara üç hatta beş asır boyu bir zaman ölçüsünde, adeta 
millet millet gelip yerleşen Türk kavimlerinin Anado
lu'da buldukları insan sayısı kendi nüfuslarıyle ölçüle
bilecek bir kemmiyette değildi. Fazla olarak Türkler 
bu az ve çeşitli halkı, çok kere, tek taraflı bir birleşme 
ile kendi benliklerinde eritmişlerdir. Bu sebeple Türk
ler geldikten sonra, yine Türk ve Turanlılar'dan baş
ka hiçbir millet tarafından istila edilemeyen Anado
lu'da Türk ırkının hemen hemen oraya geldiği çağ
lardaki ırki durumuna yakın bir hakimiyetle yaşayıp 
çoğalması, bütün bu hadiselerin tabii neticesidir.) 

Anadolu Türklüğü, yeni 
Tarikatler vatana büyük bir inanmıt· 

lar ordl.lsu halinde yürü
müştü. Bu halkın yeni coğrafyada yeni bir Türklük 
halinde yerleşip geliş�esinde manevi ve medeni va
zife gören en mühim teşekküller tarikatlerdi. Tari
katler, Türk halkının, büyük heyecanı olan bir iman 
çevresinde toplanıp, coşkun bir manevi hayat yaşa
ma ihtiyacını karşılıyordu. 

Tasavvuf felsefesi, daha Ahmed Yesev1'den beri 
Türk halkı arasında onun vicdan dünyasına uygun 
bir iman mahiyeti almıştı. Bu halka o kadar çok sev
dikleri Allah'a varma yollarını gösteren tarikatler, 
Anadolu'ya Allah'ın emirlerini icra vazifesiyle gelmiş 
bu milleti, kalabalık insan gurupları halinde, kendi 
çevrelerinde topluyorlardı. 

Aynı tarikatler, sadece ellerinde asaları, sırtların
da abaları, diyar diyar dolaşıp halka tasavvuf heye
canları aşılayan, alabildiğine rind ve gezici dervişler 
yetiştirmekle kalmıyordu. Tekkelerde, zaviyelerde 
yalnızlık köşelerine çekilip kendilerini inanış halleri
ne bırakan ve tasavvufi bir miskinlik içinde, ömürle
rini riyazatla geçiren kimselerin de sayısı çok değildi. 
Aksine, bu ilk asırların Anadolu dervişleri hatta yeni 
yurdun fethi ·tarihinde aktif bir vazife görüyorlardı: 
Dervişler fetih ve istila orduları önü'"lde "baş açık, 
ayak yalını,, yürüyerek ve herhangi bir maddi zırha 
tenezzül etmeyerek, tamamiyle iman akıncıları halin
de yalın vücut ve yalın kılıç harbediyorlardı. 

Bir misal olarak, Anadolu fatihlerinden Daniş
mend Ahmed Gaazi'nin yararlıkları etrafında söylenen 
04nişmendııame adlı, Anadolu destanında dervişle
rin, ordu önünde savaşa nasıl yürüdükleri anlatılır; 
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"Baş açık, ayak yalın, nice derviş en önde yürüdüler; 
ellerinde altın başlı bayraklar tutuyorlar; dillerinde 
her an Allah'ın adı bulunuyordu.,, mealinde mıs

(63) ve' harbeden dervitler'in 
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çok çeşitli elişleri yaptılar. Her tekkenin husılsi kıya
fetlerini hazırlayan, çok zevkli giyim eşyasından ev 
eşyasına ; tekke mimarisinden, köy şehir, mahalle 
mimarisine ve yaşanılan her yerin sanat çizgileri ve 
sanat eserleriyle süslenmesine kadar, türlü sanat ve 

sınaat kollarında çalış
tılar. Cimi, mınare, 
mescid, medrese ve tür
be mimarisinde yaratıcı 
vazifeler gördüler. Tel
kari işçileri, oymacılar, 
nakışçılar, kaşıkçılar, de
mirciler, bakırcılar, tah
tacılar, dokumacılar, dö
şemeciler, taş işleyicileri 
gibi mesleklere ayrıldı
lar. Bu sanatları ve bu 
mesleklerdeki hünerleri 
babadan oğula devreden 
aileler, mahalleler ve 
köyler halinde çalıştılar. 

Bir misal olarak, 
Mevlini Celaleddin 
RUıni'nin talebesinden 
biri, Salahaddin Zer
kübi, bir altın işleyici 
(yaldız için altın yaprak 
yapıcı) idi; Mevleviliğin 
renkleri, çizgileri ve ha
reketleriyle işlenmiş çok 
çeşitli eşya, bu tarikatin 
mensupları tarafından 
yapılıyordu. 

Tarikatlerin ayin meydanları : Hacı Bekta, 
tekkesinde, meşhur Kırklar Meyc'tanı 

Böyle derviş sanat
karlar ve çalıtan der
vitler, gerek şeyhlerin
den gerek çevrelerinden 
büyük takdir ve teşvik 
görüyorlardı. Değişik 
Anadolu tarikatlerinin 
herbirine mahsus deği
şik kıyafetler, mevlevi 
sikkeleri, bekraşi tada
n, bunların türlü ve 

Anadolu tarikatleri, bir yandan da Y esevilik an' -
anesine uyarak her dervişi bir sanat veya sınaat saha
sında çalıştıran dini-sosyal teşekküller. mahiyeti al
dılar. Tarikat çevrelerinde toplanan insanların, ha
yatlarını çalışarak kazanmaları ; birer sanat vey�, 
�maada meşgul olmaları tarikat terbiyesinin icaplaıi"t 
arasında idi. 

Tekkeler çevresinde biriken dervişler her evde, 'her 
dükkanda küçük, sanat tezgahlan ve atölyeler kur:arak 

63 Bakınız: (Xlll. Asırda, Anadolu'da) Halk 
Edebiyatı, (ilerdeki sahifelerde) ve: M. Fuacl.ı Köp
rülü, idam Medeniyeti. Tarihi, Ankara, 1 '963, S. 
210 - 2 1 1 .  

zarif çeşitleri v e  daha 
nice eşya hep bu tarikatlerin hususi renkleri, zevkleri 
ve nakışlanyle işlenerek Anadolu'da zengin bir sanat 
hayatı'na yol açtı, bir çalışma geleneği kuruldu. 

Derviş sanatkarlar, inanmış insanlardı : Yetiş
tikleri sanat ve vicdan terbiyesi içinde yarattıkları 
eşya, daima sağlam, güzel, hilesiz ve maddi endişe
lerin üstünde yapılıyor ; bu te.rbiye, Anadolu'da asır
larca bozulmamış bir esnaf ve sanatkar doğruluğu 
yaratıyor ; büyük bir ahlak temeli atıyordu. Derviş 
san'atkarlar, yaptıkla� her şeyi, kullardan önce Allah'
ın beğeneceği güzellikte ve sağfamlıkta yapıyor ; böy
le bir inançla çalışıyorlardı. 

Bütün bu sebeplerle, Anadolu tarikatleri, ortak 
İslam medeniyeti'nin o çağlar ıiçin yüksek ilimlerini 
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Konya'da, içi ve dışı Mevlevi dervişlerinin sanat eserleriyle zengin Mevlana Türbesi'nin giriş kapısı 

ve zengin dillerini öğreten medrese'lerle ölçüleme
yecek kadar çok Müslüman Türk'ü, kendi çevrelerine 
topladılar. 

Anadolu tarikatlt>rinin daha milli olanları, Ho
rasan'dan veya Horasan yoluyle gelenlerdi. Bu hadise, 
Anadolu'daki İslami Türk medeniyeti'nden önce Ho
rasan 'da, bilhassa onbirinci, onikinci asırlarda zengin 
bir tasavvuf hayatı yaşandığının bir delilidir. Horasan 
t>renleri, yeni yurda bu medeni Türk ülkesinde olgun
laşmış, büyük, manevi ideallerle geliyorlardı. 

Ancak bu iyi ruhlu ve yüksek ruhaniyetli, faydalı 
tarikatler yanında, daha XIII .  asırda bir takım da 
uygunsuz tarikatler kuruluyordu. Çevrelerinde 
biriken imanlı halkın büyük kalabalığına ve tarikat 
dervişlerinin sonsuz fedakarlığına güvenerek şeyhlikle 
phlığı birleştirip saltanat sürme hevesine kapılan 
bazı tarikat büyükleri böyle aykırı yollara sapıyor
lardı. 

Babai Tarikati 

* 

. \nadolu'da, bu çeşit 
gunsuz tarikatlerin 
Babailik'dir. 

uy
ilki, 

Kısa ömürlü olmakla beraber bu tarikat, Ana
dolu'nun maddi ve manevi bünyesinde derin sarsın
tı yapmıştır. Bunu yapmak için de yeni vatandaki 
kuruluş hengamesinde gelişen sosyal ve iktisadi ha
yattaki ölçüsüzlükten istifade etmiştir. Şehirlerde yer
leşmiş Türk halkının ol9ukça zengin ve üstün bir ha
yat yaşamasına karşı bir kısım köyler halkının yok
sul hayatı bunda amil ulmuştur. Şehirlerde yaşayan
ların Müslümanlık icaplarını yerine getirmeyerek 
kafirliğe sapan bir hayata daldıkları iftirasıyle bunla
rın servetini köy ve göçebe Türkmen halkına helal 

gösteren bir zihniyet, Babai tarikatini bir tarikat kis
vesinden çıkarıp bir ihtilal topluluğl;l haline düşür
müştür. 

Bu tarikat, Anadolu'ya Moğol istilası yüzünden 
göçen, Horasan'lı Baba İlyas adlı ( Bağdad'ın Vefaiy
ye tarikatine mensup) bir şeyh tarafından kurulduğu 
için Babai adıyle tanınmıştır. Baba İlyas•ın iyi 
niyetli kuruculuğuna rağmen tarikatin ikinci mü
him şeyhi Baba İshak, Amasya, Maraş ve Kefersud 
çevresindeki göçebe Türkmen halkı arasında propa
ganda yaparak etrafına büyük kalabalık toplamış 
ve bunlarla Malatya, Tokat, Amasya bölgesini elde 
etmeğe kalkmıştır. Müridleri, kendisine Baba Re
sôlüllah diye inandıkları için onun gösterdiği hedefe 
ve vaadettiği servete cesaretle atılmışlardır. Bu kıyam, 
başlangıçta Sel�uk ordularını mağlub edecek bir 
kudret göstermiştir. Neticede Anadolu Selçukluları 
tarafından dağıtılmak ve şeyhleri asılmakla beraber, 
Babailiğin, Anadolu'nun sosyal bünyesinde yarattığı 
ihtilal, Selçuklular tarafından kapatılamayan bir yara 

· halini muhafaza etmiştir . 

* 
Anadolu'da yine XIII .  asır-

Mevlevilik da kurulan tarikatler için-
de, daha çok, bir yüksek 

zümre tarikati olarak büyük ve müsbet vazife gören 
en mühim teşekkül Mevleviliktir. Bu tarikat, adını, 
Mevlıirui Celaleddin Rômi'nin Mevlana unva
nından almış fakat Mevlana tarafından kurulmamış
tır. Çünkü Celaleddin, bir tarikat kuracak ve onu yü
rütecek ölçüde maddi teşkilat işleriyle uğraşacak ruhda 
değildi. O, çok büyük bir panteistti ve bütün bir ta
rikati, her türlü tefekkürü, heyecanı ve coşkunluğu 
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ile kendi hayatında, kültüründe ve tefekkürÜnde ya
şıyordu. (64) 

TÜRK EDEBIYA Ti T ARIHI 

Bu arada Mevlevi tarikatinin şiir gibi, musıld 
gibi, seınil' gibi güzel sanatlarla birleşen ve onlarla 

ifade edilen duyuş ve 
düşünüş sistemi, Mevla
na zamanında başlamış
tı. Mevlevi milsıkisinin 
ve Mevlevi sema'ının 
başlangıcı ondaydı. O
nun zamanında milsıki ; 
ney, rebab ve def gibi 
sazlarla terennüm edi
liyor ; şiir, Farisi ile 
söyleniyor ve Mevlana'
nın, coştuğu zaman, 
yüksek sesle şiir okuyup 
sokakta yürürken bile. 
sema' ettiği haber veri
liyordu. 

Mevlevilik yüksek 
ve hür bir İsl!m tefek
kürü içinde başlamıştı. 
Büyük yaratıcıya şiirle, 
milsıki ile ; semaya ka
natlanır gibi hareketler
le coşkun, bir dini raksla 
kendini veriş mahiye
tindeki bir tarikat iba
deti, bizzat Mevlana'nın 
başladığı hareketti. Mev
lana hayatta iken bu 
coşkunluk meclislerinde 
kadınlar da bulunuyor
du. Mevlana onların da 
meclislerinde sema'a kal
kıyor bu sema ile coşan 
kadınların da aynı hare
kete katıldıkları söyle
niyordu. Nitekim mev
leviliğin Mevlana'dan 
sonraki hayatında, Sul
tan Veled'in kızı Şeref 
Hatun gibi kadın mür
şidler ve kadın halifeler 
de görülmüştü. 

Fakat mevleviliğin 
belirli adab ve erkanı 
ile ve birtakım değişmez 
prensiplerle büyük teş
kilat halinde kuruluşu, 
Mevlana'nın oğlu Sul
tan Velecl'le başlamış
tır. İyi bir teşkilatçı olan 
Sultan Velecl ve onun 
rla oğlu Ulu Arif Çele

Hacı Bektaş Veli'nin eski bir Bektaşi ressamı tarafından yapılan resmi. Ressama göre, bi, tarikati kurup teşki
büyük şeyhin sol elindeki ceylan kadar, sağ elindeki aralan da pire itaat halindedir. latı genişletmişlerdir; 

s• Mevlana Celaleddin Rumi için, kendi bö- . ı 
lümüne bakınız. 

başlangıçta Selçuk sul
tanlarıy le, sonra Moğol kumandanlarıyle iyi geçinerek 
Mevlana'nın büyük adını ve hatırasını vakur hare-
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ketlerle ya5atmışlardır. Önce Konya çevresinde, sonra 
daha başka şehirlerde teşkilatlanan Mevlevilik, bilhassa 
Osmanlı sultanlarının bu ağırbaşlı ve yüksek kültürlü 
tarikate gösterdikleri ihtiram dolayısıyle imparatorluk 
zamanında Mısır'dan Macaristan içlerine kadar yayıl
mıştır. Bütün buralarda Mevlevi dergahları kurulmuş, 
Mevlevi ayinleri yapılmış, Mevlevi sema'ı ve Mevlevi 
mfuııkisi, üç kıt'ada, yaygın bir alaka görmüştür. 

Kur'an-ı Kerim'in yüksek tefekkür seviyesinde, 
manzum bir tefsiri mahiyetindeki Mesnevi, Mevla
na'nın ölümsüz eseri olarak bütün bu yerlerde asır
larca bir mukaddes kitap saygısıyle okunmuş, şerh 
edilmiş, dergahlarda kadınlı erkekli dinleyicilere mes
nevi dersleri verilmiştir. Mesnevi'de Hz. Muham
med'e ve onun kitabına karşı duyulan derin aşk 
ve bağlılık, Mevleviliğin bütün bu ülkelerde birinci 
derecede müsbet tesir uyandıran bir tarikat bilin
mesini sağlamıştır. 

Kurulan dergahların hepsinde büyük sema'lui
ne'ler yapılmış, buralarda bir tarafta mutnbler, 
ney üfler, kudüm çalar, na't'ler, ilıihiler söyler
ken bir tarafta sema'a kalkılmış, mukaabele denilen 
mevlevi törenleri bu adab, bu erkan ve bu hareketler 
dahilinde yapılmıştır. 

Mevlevi tarikati Mevlana'nın büyük yolunda 
hep aynı vekarla yürümüş, umumiyetle, siyasi hare
ketlere katılmamış, dini münakaşalara iştirak etmemiş 
ve Türk topluluk hayatında daima bir kültür, bir sanat 
ve bir yüksek duyuş ve düşünüş müessesesi haysiye
tiyle yaşamıştır. Bu tarikatin Konya'da Mevlana Tür
besi çevresindeki merkezi, Çelebi'ler denilen ve Mev
lana neslinden gelen mevlevi büyükleri tarafından ida
re edilmiştir. 

İşte, tarikat hayatı bu çizgilerle hulasa edilebi
lecek Mevlevilik, XIll. asırda öqce Mevlana'nın 
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büyük şahsıyeti sayesinde Anadolu'nun bu asırdaki 
buhranlı hayatı içinde manevi bir huzur kaynağı ol
muştur. (65) Mevlana, Konya ve çevresinde geniş 
bir manevi hayat uyandırmış ve onun maneviyatı, 
ilk halifesi Hüsameddin Çelebi ile oğlu Sultan Veled 
ve torunu Ulu Arif Çelebi gibi Mevleviliğin ilk çe
lebi'leri tarafından büyük vekarla yaşatılmıştır. Bu 
maneviyat XIII. asır Anadolu'sunun çeşitli buh
ranları içinde bunalan ; halktan olsuiı, büyüklerden 
olsun nice insana derin bir dini kültür ve tefekkür 
yanında, o ölçüde büyük bir huzur ve teselli vermiş 
ve birçoklarını da me'yus olmaktan kurtarmıştır. 

Yine XIII. asırda Anado-
Bektişilik lu'da, gittikçe daba geniş 

halk kütleleri seviyesinde 
kurulan büyük bir tarikat de Bektaşilik'dir. Bu ta
rikatin kurucusu Hacı Bektaş Veli (1208 ?-127 1 )  
aslında Hcrasanlı bir Türk'dür. Bu nüfuzlu şahsı
yet, Anadolu'da ilk halk tarikati . sayılan Babailiğin 
müridlerinden ve Kefersud'lu Baba İshak zamanın
da bu tarikatin büyüklerindendi. Baba İshak'ın, 
hazırladığı ihtilal sonundaki idamı üzerine açıkta 
kalan Babailer, bu sefer Hacı Bektaş'ın çevresinde 
toplanmış, Baba İshak'ın bu kudretli halifesini ken
dilerine pir seçmişlerdi. Baba İshak müridlerine Bi
bai denilmesi gibi, Hacı Bektaş çevresinde toplanan
lara da Bektişi denilmişti. Halk ağzı, bektaş adında
ki katı taş hecesini, zamanla inceltip uzatarak bu ke
limeyi Bektişi ahengine ulaştırdı. Hacı Bektaş Veli'-

ss Bakınız: Mevlana Celaleddin Rumi, Ana
dolu' da Tasavvuf Edebiyatı, S. 307. 

Kırşehirde, Suluca Karahö}'iik"de, Hacı Bektaş ilçesinde, 
Hacı Bektaf Camii, Türbesi ve Dergahının umumi görünüşü 
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nin, Kırşehir yanındaki Suluca Karaöyük'de kur
duğu bu tarikat, hür düşünceye geniş yer veren fakat 
şii-batıni inanışlara meyilli, Alevi tarikatlerini andıran 
bir kuruluştu. (66) 

Bektaşiliğin kısa zamanda büyük rağbet gör
mesi, aynı asırlar Anadolu'sunda dini-iktisadi, hatta 
askeri ve sosyal bir teşekkül olan Ahilik teşkilatıyle 
anlaşmasındandı. Bu büyük teşkilata bağlı oluşu dolayı
sıyledir ki Bektaşilik ilk Osmanlı sultanlarının da 
büyük kıymet verdikleri bir tarikat ol�u. Anadolu'
nun dini, sosyal ve psikolojik atmosferini çok iyi kav
rayan ve böyle faktörleri, kurdukları devletin harcın
da ve temelinde büyük anlayışla kullanan ilk Osman
lı hükümdarları, daha ilk asırda vücuda getirdikleri 
yeniçeri ordusu'nun manevi hayatını ve manevi 
disiplinini Bektıişiliğe bağladılar. Hacı Bektaş, ölü
münden yıllarca sonra, yeniçeriliğin piri, üstadı ve 
manevi hamisi bilindi. 

Yeniçeri ordusunun bir tasavvuf inanışıyle ter
biyesi bu ordunun manevi hayatında müsbet izler 
bıraktı. Aynı ordunun,1 fethedilen ülkelere bir kan 
ve ateş seli halinde değil de medeni bir istila ordusu 
halinde girişinde, Müslüman, Hıristiyan, her insanı 
Allah'ın bir tecellisi kabul eden inanışın büyük t�siri 
vardır. Aynı inanİş, ilk yeniçerilerin, harbeden der
vişler gibi, gaza ruhuyle dolu, imanlı ve bu yüzden 
de görülmemiş derecede kahraman ve fedakar oluş
larında büyük vazife gördü ; onları manevi bir disip
linle kuvvetlendirdi. 

Yeniçerilerin, savaşa atılırken söyledikleri, <<Al
lah Allah, Eyvallah, baş uryan, sine püryiin ••• 

Allah Allah nur-ı Muhammed Nebi ; pirimiz, 
hün.kanmız Hacı Bektaş Veli ... » ahengindeki gül· 
bank tamamiyle bir

• 
Bektaşi gülbanki idi. 

İşte Osmanlı devletinin alakası ve himayesi ile 
kuvvetlenen ve XV., XVI. asırlarda bütün Anadolu 
ve Balkanlar Türkiyesi'nde geniş teşkilat kuran Bek-

66 Bununla beraber, Bektitilik, kurulutunda, 
Mevleviliğin ve dolaymyle Sünniliğin zıddı değildir. 
Bunun mühim bir delili medreseye ve teriate bağlı 
bir kısım aydınların da Bektitiliğe saygı ve yakınlık 
duymalan hatta intiaib etmeleridir. Bu yolda mü
him bir delil de XV. aıır Anadolu tiiri Hatiboğlu'
nun Makaalat tercümeıidir. Hatiboğlu, devrinin 
islim ilim ve fakihlerinden bir teriat adamıdır. 
Tarikat'de iae Mevlana Celileddin Rumi'nin mes
leğine intiaab etmittir. Böyle olduğu halde Hacı 
Bektat Veli'nin Makaalat'ını Türkçe'ye çeviren odur. 
Bu tercüme, Makaalat'da Mevleviliğe aykırı bir 
taraf bulunmadığının açık delili olmuttur. Bu nokta 
üzerinde Fuad Köprülü'nün evvelce varmıt olduğu 
kanaat tudur: 

"Bunda hiçbir suretle tezat yoktur. Makaalat-ı 
Hacı Bektaş'daki telakkilerle Mevlana'nın tasavvufi 
telakkile,-i biribirinden hiç farklı birşey değildir. ,, 

(Köprülüzide Mehmed Fuad, Hatiboğlu, Türk 
Dili ve Edebiyab Hakkında Aratbrmalar, 1 934, 
İstanbul, S. 201 ) .  
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tilşilik böylece yeni Türkiye'nin en popüler tarikati 
olarak gelişti ve yaşadı. Yurdun her köşesinde çok sa
yıda Bektaşi tekkeleri kuruldu. Kadrosuna Müslü
man olmayanları da almakta tereddüd göstermeyen 
bir tarikat olarak yalnız sôfiliğin değil, bizzat Müslü
manlığın da yayılıp sevilmesinde fiili vazife gördü. 
Bektaşilik, Türk halkının iman anlayışında taassuba 
meydan bırakmayan hür bir vicdan dünyası uyan
dırdı; kadınların da bulunduğu meclis ve ayinlerinde 
ileri ve olgun bir topluluk seviyesi gösterdi :  halk ara
sında Allah korkusu yerine Allah sevgisi'ni yay
ma anlayışıyle çalışarak her türlü taassuba. karşı 
durdu; Bektıişiliğin bu halleri, aşırı dindarların taassu
bunu ve düşmanlığını davet ettiği için de onların za
hidlikleriyle ancak keskin nükteler söyleyip yermek 
yoluyle pasif bir mücadelede bulundu. Halkın büyük 
ve devamlı hayat tecrübeleriyle ve bu tecrübelerden 
doğan bir halk felsefesiyle meydana gelen bu nükte
lerin mühim bir kısmı, Türk halk zekasının incileri 
halinde ve Bektaşi nükteleri adıyle meşhur oldu. 

XV. asır sonunda Balim Sultan adlı (Ölm. 15 16) 
kudretli bir Bektaşi şeyhi, bazı yenilikler yaparak 
Bektıişiliği daha kuvvetlendirdi. Ancak ilk kuruluş 
ve yükseliş asırlarında iyi ruhlu, müsbet bir teşekkül 
olan Bektaşilik zaman ilerledikçe, imparatorluğun, sarsı
lan, bozulan, gerileyen hatta yıkılan her iyi müesse
sesi gibi bozulmağa yüz tuttu. Sultan İkinci Mah
mud zamanında Yeniçeriliğin ilgaası ile birlikte Bek
taşi tekkeleri de kapatıldı. Abdülıiziz zamanında tek
rar açıldıysa da bu, tarikat için bir düzeliş vesilesi ol
madı ve Cumhuriyet inkılabının bütün tekkeleri ka
pattığı yıllarda Bektaşilik de kanunca men' edildi, 
fakat gizli bir tarikat halinde yaşamağa devam etti. 

Bu tarikatin kurucusu Hacı Bektaş Veli'nin 
türbesi, Kırşehir'de Hacı Bektaş kasabasındadır. 
Bektıişilik de Mevlevilik gibi, inandığı tasavvufu, şiir
le, mlısıki ile ve Bektıişi sema'ı ile dile getirmiş ; tari
kat mensuplarınca nefes adı verilen sayısız ilahiler 
söylemiştir. 

Tarikat piri Hacı Bektaş Veli'nin de bazı eserleri 
olmuştur. Bunlardan Makaalat adlı, Arapça risale
nin aslı meydanda yoktur. Biri nesirle ikincisi man
zum olarak, sonradan yapılmış iki tercümesi, eserin aslı 
hakkında fikir verecek mahiyettedir. 

Bektaşilik birçok bakımlardan milli bir tarikattir. 
Mevlevilikte olduğu gibi, giyinişten selamlaşmaya 
kadar birçok hare�tleri tamamiyle Türk halk ter
biyesine ve halk estetiğine göre teşekkül etmiştir. 

Hacı Bektaş'ın, Makaalat'ını Arapça yazması
na mukaabil, bu tarikat Türk halkına kendi sade ve 
güzel Türkçesiyle hitap ihtiyacını duymuş ve Nefes 
adlı, Türkçe ilahi'lerinde tasavvufun çok sayıdaki 
Farisi terimlerinden birçoğunun

. 
Türkçelerini bulup 

kullanmaya muvaffak olmuştur. Bu hareket yine bir
çok Türkçe kelimelerin yeni manalar, yeni mecazlarla 
ve yeni seslerle güzelleşip zengin kelimeler olmasını 
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Hacı Bektaf Veli ve yılandan kamçısı ve arslandan atıyle, 
Karacaahmed Sultan 

( Mehmed Hulusi isimli, eski bir halk ressam ı  tarafından yapılmıştır) 

sağlamıştır. Aynı ilahiler, ekseriya hece vezniyle ve 
milli nazım şekilleriyle söylendiğinden, Bektaşilik dil
de, mılsıkide ve nazım şekillerinde milli çizgileri ko
rumuş ve yaşatmıştır. 

En esrarlı maneviyat problemlerini, serbest gö
rüş ve düşünüşlerle karşılayan Bektaşilik, bunların 
Türk diliyle ifadesinde de Türkçeyi güzelleştiren 
bir zevk ve zeka hamlesi içinde çalışmıştır. Nüktele
rinden pek çoğu; katı hayat yüklerini, çeşitli hayat 
zorluklannı, karanlık hayat ve ölüm problemlerini 
tamimiyle milli zekanın incelikleriyle yumuşatıp ay
dınlatma yolunda büyük hizmette bulunmuştur; (67) 

D i ğ e r  
Esnaf ve Gaza 

Teşekkülleri 

Anadolu'da, ülkenin fet
hi tarihi ile birlikte gelişen 
ve yeni yurdun dini-askeri
sosyal ve iktisadi hayatın
da büyük işler gören da
ha birtakım iman, esnaf 

ve gaza teşekkülleri vardır. 
Mühim bir kısmının Anadolu tarikatleriyle bağ

lılıklan olmakla beraber, bu teşekküller, yeni yurdun 
Xl.-XIII .  asırlarında ve daha sonraki sosyal kuru
luş ve yoğruluşu üzerinde, yaptık.lan işler ve bırak
tık.lan izlerle tesirli olmuşlardır. 

et Bektatilik hakkında tamamlayıcı ve bibli
yografik bilgiler için bakınız: Fuad Köprülü, Bek
taı, Hacı Bektat Veli Madd. T. 1. An., il ., S. 461 • 
464. ve: F. W. Haduck, Bektitilik tedkikleri, lst., 
1 928. ve: Hamid Zübeyr, Hacı Bektat Tekkesi, 
Türkiyat M. il., S. 365 - 382. 

Anadolu, evvelce Roma İmparatorluğu'nun bir 
toprağı olduğundan ve İslam milletleri tarafından 
buraya Riinı denildiğinden, bu asırlann Anadolu 
teşekküllerine de Aşıkpaşazade Tarihi'nde : 

1 .  Gaaziyin-ı RUnı 

2. Ahiyin-ı RUnı 

3. Abdi.laan-1. Riim 

4. Bacıyin-ı RUnı 

: Anadolu Gaa.Ueri, 

: Anadolu Ahileri, 

: Anadolu Abdallan, 

: Anadolu Bacılan 

gibi adlar verilmiştir. Bunlardan : 

Anadolu gaıa:dlerl, daha 
Anadolu Anadolu'nun fethindf�n ön-

Gaazileri ceki devirlerden •.Jaşlayarak 
ilk fetih asrrlanncl.a yapılan 

gaza'lara bir teşlı.ilat halinde iştirak ecden, gönüllü 
ve ücretli savaş erleri idi. Bunlara alplar ve 

. alp erenler de deniliyordu. ( 68) Gaazilik, bun
lann meslekleri, .  ülküleri ve yaşama hünerleriydi. 
Ortaasya kavimleri arasında yiğit, cesur, zor
lu gib1 manalarda kullanılan hatta Gök-Türkler 
tarafından atların bile gaazilerine unvan verilen Alp 
sözü, zaman zaman Anadolu ga:>�ilerinin de unvanı 
olmuştu. Malazgird kahramanı. Alp Arslan gibi ; 
Ertuğrul Gaazi ile birlikte Sultan Aliedclin'in 

es Alp ve Alplar devri için bakınız: M. Fuad 
Köprülü, Eski Türklerde Kahramanlık Hayab •e 
An'aneleri: Alp · Alplar De•ri, lalam Medeniyeti 
Tarihi, S. 341 • 351 ,  Ankara, 1 963 ve,.&: T. 1. An. 
Alp Madd. C. 1., S. 379 "'· d. 



!96 

savaş arkadaşları Gündüz Alp ve Gök Alp gibi gaa
zilerin şahsiyetinde bu unvan yaşamakta idi. ( 69) 

Gaazilik ise Müslüman Türk kahramanlarının 
büyük ideali olmuştu. Hz. Muhamrned'in ve ilk İslam 
kahramanlarının dillere destan olmuş gazalarına 
benzer gazalarda bulunmak, Türk Müslümanları
nın gönüllerini dolduruyor, bu gönüllerde büyük ve 
devamlı bir gaza rihu yaşatıyordu. (70) 

İslam imanından karanlıkta kalmış ülkelere bu 
imanın nurunu '>ötürmek ve bu uğurda kafirlerle sa
vaşmak manasındaki gaazilik, bu çağların kahraman
ları için, aynı iman uğrunda şehid olmak kadar bü
yük mazhariyet biliniyordu. (71)  Bunun içindir ki 

69 Gündüz Alp ve Gök Alp hakkında men
kıbevi bilgi için bakınız: Nihad Sami Banarlı, Das
tan-ı Tevacib-i Müliık-i Al-i Osman, lst. 1 939, S. 
76, 1 13. 

10 lalam uğrunda, asırlarca, en büyük gaza
lan Türkler yapbğı halde, inanmıt Türk kuman
dan ve erleri, ordu çevrelerinde ve halk toplantı 
yerlerinde hep Hz. Muhammed devrindeki lalam 
kabramanlannın gaza hikayelerini okur veya din
lerlerdi. Müslüman Tü .. k balkı arasında Hz. Ali'nin, 
Hz. Hamza'nın ve diğer lalam büyüklerinin kahra• 
manlık hikayeleri çok sevilen hikayelerdi. Türk 
gaazileri kendi kahramanlıklarını hesaba katmayarak 
bu hikayeleri hayranlıkla, batta gözya,larıyle en 
yakın asırlara kadar dinlemitlerdir. 

11 Bir misal olarak XIV. asır Anadolu şairi 
Ahmecli'nin lakendername'sindeki Osmanlı tarihine 
giriı bölümünde gaaziliğin faziletleri için hususi 
bir bölüm aynlmıttı: 

Bir giln ol Sultan 'Al&ilddla •a'ld 
Sordı n'glur hali gazi -v§ ıehid 
Bildi Bil ! kim gaza key h olur 
Glizll�rBn haırı bi-teıviı olur 
Giizl glan hak dlnBndBr aleti 
L&cerem bot gla•!dur baleti 
Gazi 9lan Tanrı'nun ferraııdur 
Şirk çirkinden bu ylrl !!rıdur 
Gazi glan Hak kıl!C!dur yakin 
Giizldllr pBıt § peniib • ! ehl-1 din 

. . . . . . . . 
Bes heve• ıitdl ki ide bir clhad 
Qla kim gazi ur!!lar Bn• !!d 

mısralannda görüldüğü gibi, Selçuk Sultanı Alaed
din, birgün, gaazi ve tebid hali nedir? diye {erbi· 
bına) sorduğu zaman, onlar, gaaziliğin faziletlerini 
ıöyle anlabyorlar: "Gaza, iyi ittir; Gaaziler için 
kıyamet gününde herhangi bir kantıklık olmaya· 
cakbr. Gaazi demek Hak dininin aleti demektir. 
Onun bili tüpbesiz hot olacakbr. Gaazi demek 
All&b'ın emrini yapan, Tann'ya hizmet eden kimse 
demektir. Yeryüzünü Tann'ya et kotma kirlerin
den temizleyenler de gaazilerdir. Gaazi olanlar 
bizzat Allab'ın kılıçlandır. Müslümanlann, arkalan, 
sığınacak yerleri de onlardır • ., 
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ilk Anadolu devletlerinden Dıinişmendliler Devleti'
nin Dıinişmend Ahmed Gaazi, Emir Gaazi gibi 
hükümdarları, hemen hep gaazi unvanı alıyorlardı. 
Gönüllü Anadolu Gaazileri de, büyük bir ihtimalle 
onların devrinde ve onıarın ordusunda, dini ve as
keri bir teşkilat halinde, Bizanslılar ve haçlılarla 
yapılan gazalara iştirak ediyorlardı. 

Fakat Anadolu, büyük topraklarıyle bir Türk 
ülkesi olduktan sonra, gaazi unvanı daha çok, Bizans
lılarla gazaya devam eden uç beyliklerindeki beyle
rin ve onların kumandanlarının unvanı oldu. Sultan 
Osman'ın babası Ertuğrul Gaazi gibi; bizzat Os
man Gaazi, Orhan Gaazi gibi ve onların kuman
danları Gaazi Mihal gibi, Gaazi Evrenos gibi nice 
büyük ve tanınmış gaaziler işte bu devrin ve bu gaza 
rUhu'nun simalarıdır. Bu sebeple, XV. asırda hatırası
nın hala devam ettiğini bildiğimiz Gaaziyıin-ı RUın 
tabiri ile, öyle sanılıyor ki, daha çok, Bizans'la mü
cadeleye devam eden alp'lar, alp erenler ve bu bey
liklerin gaazi hükümdarları ve kumandanları kas
dedilmektedir. (72) 

* 

Bu asırlar Anadolusu'· 

Anadolu Ahileri 
nun en mühim ve şü
mullü teşkilatı, kadrosun-
da gaazi teşekkülleri, alp'· 

lar ve alp erenler de bulunan Ahi teşkilıitı'dır. 
Ahilik, bugünkü bilgimize göre, bir taraftan fetih 
ve gaza hamlelerini kolaylaştıran askeri bir teşek
kül, bir taraftan şehirlerde ve kasabalarda sanat
karları ve çalışanları kendi kadrosuna, himayesine 
almış , sınıflandırıp çalışmalarını desteklemiş iktisadi 
bir kurum, bir Esnaf Teşkilıitı'dır. Bir taraftan da 
bütün bu teşkilata mensup kimselerin dini-manevi ih
tiyaçlarına müsbet cevap veren bir inanış ve tasavvuf 
hareketidir. 

Ahiliğin böyle çeşitli kollarda organize bulunma
sı, yeni yurdun gerek dini-askeri, gerek sınai ve ikti
sadi müşkillerini yenmek ve teşkilata mensup olsun 
olmasın, bütün halkın bir düzen içinde yaşamasını 
sağlamak; çapulculuğu, hayat ve mal emniyetsizliğini 
gidermeğe çalışmak ve bir ticaret asayişi kurmak gibi 
mevzularda hayırlı vazife görmüştür. 

Anadolu'da adları ve hatıraları hala yaşamakta 
olan ahiler ve ahilik hakkında teferruat bilgimiz ye
terli olmamakla beraber, bu teşkilatın, başla�gıcı 
Hz. Muhammed zamanına kadar uzandığı söylenen, 
İslami fütüvvet teşkilatı'nın, Türk - İslam dünyasın-

Bunun üzerine, Sultan Alaeddin, kafirlere gaza 
açıyor, belki bana da gaazi adı naaib olur diyerek 
bir gazaya çıkıyor. 

72 Bu mevziıun münakataaı ve Gaziler ve 
Alplar hakkında salahiyetli bilgiler için bakınız: 
Prof. Dr. f uad Köprülü, Osmanlı Devleti'nin Ku
rulutu, Ankara, 1 959, S. 84. 
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da, bilhassa Anadolu'da Azerbaycan ve Kının böl
gelerinde bir devamı olduğu sanılmaktadır. (73) 

Arapça'da kelime manası «yiğit bir delikanlı
da bulunan iyi ahlaklar ve cömerdlilo> olmakla bera
ber fütüvvet «başkalarını kendi nefsinden üstün 
tutarak; cömerd, yiğit, kahraman olarak insanlığın 
hayn için çalışma» dır. Arapça'da, kardeş bilhassa 
erkek kardeş manasına gelen ah ve ahi kelimesinin 
bu manasına yine cömerdliği, yardımlaşmayı ve di
ğer faziletleri ilave eden alılliğin ise daha Abbasi 
Halifesi Nasırü'd-clinullah zamanında bir meslek 
haline getirildiği söylenir. 

Meşhur seyyah İbni Battuta Anadolu'nun 
birçok şehir ve kasabalarında, husı'.ısiyle Antalya, 
Burdur, Ladik, Milas, Barcın, Konya, Niğde, Aksa
ray, Kayseriyye, Sivas, Gümüş, Erzincan, Erzurum, 
Birgi, Tire, Mağnisa, Balıkesir, Bursa, Gerede, Gey
ve, Yenice, Mudurnu, Bolu, Kastamonu ve Sinop'
da ahi denilen şeyhlerin reisliğinde açılmış zaviyeler 
görmüştür; Ahi teşkilatına mensup insanların bu 
zaviyelerde ayin ve sema' yaptıklarını, bunların hu
sı'.ısi kıyafetleri olduğunu ve bu çeşit tekke mensup
larının türlü işlerde, türlü sanatlarda çalışarak alınla
rının teriyle ve hünerleriyle geçindiklerini söylemiştir: 

<<Ahiler, Rum beldelerindeki Türkmen kavim
lerinin her vilayet, belde ve kariyesinde vardır. Ya
bancılara şefkat gösterme; yiyeceklerini ve diğer ih
tiyaçlarını sağlama; halka zulmedenleri ve onlara 
iltihak eden şerirleri öldürme ve yok etme hususunda 
bunların dünyada misli yoktur. Ahi denilen reisleri 
bir zaviye inşa ve tefriş eder, buraya kandiller asar. 
Mensupları, gündüz hayatlarını kazanmağa çalışır 
ve ikindi'den sonra kazançlarını reise getirir, bununla 
meyva, yiyecek ve tekkede harcanan diğer maddeler 
alırlar. Beldelerine bir misafir gelirse zaviyelerinde 
misafir ederler. Toplanıp yemek yerler. Teganni ve 
raksederler. Bunlara fityan ve reislerine de ahi 
derler.» (74) 

«Sırtlarında kaba ve ayaklarında mest bulunur. 
Herbirinin belindeki kemere uzun birer bıçak asılı
dır. Başlarında sof'dan, beyaz, sivri bir külah (ka
lensüve) ve her kalensüvenin tepesinde, iki parmak 
genişliğinde ve bir zira' uzunluğunda bir taylasan 
vardır." (75) 

Ahi teşkilatı mensuplarının gerek davranışları
na gerek kıyafetlerine dair daha başka tafsilat da ve
ren İbni Battô.ta, bu teşkilat mensuplarına aynca 

13 Fütüvvet madd. ve bibliyografyası için Bkz. 
C. Van Arendonk ve Bichr Faris, Fütüvvet, T. 1. An., 
iV, S. 700. 

"· 75 Buraya kısaltarak ve sadele,tirerek al
dıiımız bu sabrlar ve devamı için Bkz. lbni Batt\ıta, 
Seyahatname, S. 3 1 2  - 326. Ayrıca Ahilik ve Ahi
ler hakkında teferruatlı bilgi için Bkz. Köprülüzade 
M. Fuad, Türk Edebiyabnda İlk Mutasavvıflar, İs· 
tanbul, 1 9 18. S. 237 - 243 ve Osmanlı Devletinin 
Kurulufu, Ankara, 1 959, S. 89. 
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Ahiyatü'l-fityan (kardeş yiğitler) adını vererek ahi
liğin Anadolu'da bir kardeşlik teşkilatı manası taşı
dığını te'yid eder. 

Herhalde fetih devri Anadolusu'nun çeşitli buh
ranları arasında bir teşkilatlanma ve yardımlaşma ih
tiyacı duyan esnaf teşkilatı'nın bir taraftan koruyucu 
alplar ve gaazilerle işbirliği yaparken bir taraftan da 
o asırlar Anadolu'sunu atmosferik bir şekilde saran 
tasavvuf imanına mensup olmalarından doğan bu 
iktisadi-askeri- tasavvufi teşekkül, yeni yurdun dini
ahlaki-sosyal düzeninde büyük ve müsbet vazife gör
müştür. 

Bütün bu çeşit iyi ve hayırlı teşekküllerden milli 
birliği kurma ve kalkınma yolunda faydalanmakta 
gecik�eyen Osmanlı Devleti'nin de kuruluş çağların
da ahilerle esaslı işbirliği yapması, Anadolu'da ahi 
teşkilatı'nın ehemmiyeti ve müsbet vazifesi hakkında 
mühim fikir verecek diğer bir tarih hadisesidir. 

Anadolu Bacıları 

Yine Aşık paşaza
de Tarihi'nde Baci
yan-ı Rô.m diye ta• 
nıtılan Anadolu ba

cıları'nın tarikatlere mensup kadınlar-arası bir teşki
lat olup olmadığını belirtecek başka bilgimiz yoktur. 

Gerçi daha Ahmed Yesevi'den beri, Türk ta
rikat ve tekkelerinde kadınların da bulunduğu bilin
mektedir. Bu tekkelerde kadınların zikre karıştık
ları da söylenmektedir. Birçoğu Yesevi tarikatinden 
doğan Anadolu tarikatleri'nin de tekkelerinde kadın
lar vardı. 

Mevlana'nın kadınlar meclisinde sema' ettiği 
hatta bu coşkunluğa kadınların da iştirak ettikleri 
bir yana bırakılsa bile Bektaşi tekkelerinde kadın bu
lunduğu bir hakikattir. Yunus Emre'nin, büyük şeyhi 
Tapduk Emre'yi tekkedeki ana bacı vasıtasıyle ziya
reti hikayesi gibi çok sayıda rivayetler, tekkelerde ba
cı, ana bacı denilen kadınların bazı vazifelerini de 
gösterir. 

Kızkardeş manasındaki bacı sözüyle tarikatler, 
tekkelerdeki kadınlara hemşire gözüyle baktıklarını 
ifade etmişlerdir. Ancak bu tarikat bacılan'nın ara
larında birlik kurarak, gaaziler gibi, diğer meslek ku
ruluşları gibi bir teşkilat halinde çalışıp çalışmadıkla
rı veya belirli' bir sınıf teşkil edip etmedikleri henüz 
bilinemiyor. 

* 
xıv. asır tekke ş3i

Urum Abdalları ri Kaygusuz Abdal'ın, 
şeyhi Abdal Musa'yı 

överek söylediği bir şiirinde : 

Urum Abdalları gelür Dost deyü 
Eğnimüzde aba, hırka, post deyü 
Hastalan gelür derman isteyü 
Sağlar gelür pirim Albdal MU.sa'ya 
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dörtlüğü vardır. Bu dörtlükte adı geçen Urum Abdal
ları, RUın Abdallan yani Anadolu Abdalları'dır. 

Abdallar, tarikat inanışında Allah'a varma yol
larının en yüksek seviyelerine varmış kırk er
mişler'dir. Bu ermişlerin şöhretleri ve unvanları, 
zamanla daha da yayılmış ve Anadolu'da türlü coş
kunluk halleri veya gösterişleriyle diyar diyar dolaşıp 
ilahiler söyleyerek tasavvuf propagandası yapan ge
zici dervişlere de abdallar denilmiştir. {76) 

Ayrıca Anadolu'daki halk tarikatlerinin bazı 
pirlerine, baba'larına ve dervişlerine de abdallar de
niliyordu. Yukarıdaki şiirde övgüsü söylenen Abdal 
MU.sa, böyle baba'lardan biriydi. Bir rivayet, Hacı 
Bektaş Veli'nin de yukarıdaki ermiş abdallardan 
bulunduğunu söylüyordu. 

XVI. asırda Şah İsmail Safevi (Hatii) tarafın
dan söylendiği rivayet edilen bir manzumede de : 

Ezelden dost olanlar evliyaya 
Ahiler Gaaziler Abdallar oldu 

mısraları vardır. 

Bu son mısralarda birer zümre adı olarak sıra
lanan Ahiler, Gaaziler ve Abdallar tasnifi, Aşıkpa
şazade Tarihi'ndeki Abiyin-ı RWn, Gaaziyin-ı Riiın 
ve Abdalıin-ı RUın sınıflandırmasına aynen uymak
tadır. Yani Aşıkpaşazade, yukarıda saydığımız üç 
Anadolu sınıfına dördüncü bir zümre olarak Abda
lan-ı Rum dediği bir sınıf daha katmıştır. {77) 

Bu abdallar zümresi'nin Anadolu'ya Horasan 
erenleri adıyle gelen dervişler olması muhtemeldir. 
Anadolu'ya Horasan'dan gelip köylerde yerleşen ve 
göçebe hayatını muhafaza eden geniş Türkmen ka
bileleri vardı. Bunlar İslam dini ve İslam tasav
vufuyle eski Şaman aını miraslarını birleştirerek 
vücuda getirdikleri hatmi inanış tarzıyle özel fakat 
samimi bir iman hayatı yaşıyorlardı. Bu çeşit Türk 
Müslümanlığı, bir bakıma, inanışta bir Türk üs
h'.ıbu idi. Aynı Türkmen kabileleri arasında ale
vilik ve alevilikte · olduğu gibi İslam büyüklerine 
ve tarikat şeyhlerine karşı aşırı bir bağlılık hayatı var
dı. Bunların mühim bir kısmı, Y esevilikten doğan 
Haydariyye gibi veya yine bir Horasan tarikati 
olan Kalenderiyye gibi tarikatlere mensuptular. Bu 
tarikatler de esasen böyle hatmi inanışları besleyen 
heterodox tarikatlerdi. 

. Bu tarikatlerin abdal veya baba denilen pirleri 
ve dervişleri, Anadolu'da devamlı propaganda yapı
yorlar, ayrıca Anadolu devletlerinin savaşlarına da 

76 Abdal ve Abdallar hakkında çok genit Ye 
5alahiyetli bilgiler için bakınız: M. Fuad Köprülü, 
Türk Halkedebiyab Anaiklopedi,i, lat. 1 935, S. 23 • 

64. 
1 1  Aşıkpaşazade Tarihi, lat. 1 332, S. 205 ve 

F. Ciese ne,ri, Leipzig, 1 929, S. 201. Abdalan-ı 
Rum hakkında diier mühim bilgiler için Bkz. Fuad 
Köprülü, Abd&lan-ı Rum, Osmanlı Devleti'nin ku
ruhıtu, Ankara, 1959. S. 94 - 1 02. 
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iştirak edip harbeden dervişler olarak mühim va
zife görüyorlardı. İşte Urum abclallan, inanışları 
uğruna başkoyan bu tarikat babaları ve bu cezbeli 
dervişlerdir. 

Aynı dervişler, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu 
sıralarında, Osmanlı Sultanlarıyle birlikte gazaya ka
tılmışlardır. Ellerinde tahta kılıçlarla harbettikleri 
söylenen ve düşmanlar üzerinde daha çok cezbele
riyle dehşet uyandıran böyle abdal-baba'ların ma
nevi şöhretleri, Anadolu'da daha asırlarca sürmüş 
ve abdal unvanı, çok çeşitli manalarıyle en yakın 
yıllara kadar yaşamıştır. 

İşte Anadolu'nun XIII. asrı, yuka,rıdan beri say
dığımız sosyal hareketler, ayaklanmalar, sünni veya 
hatmi, türlü tarikatler ; halk, esnaf ve ordu sınıfları 
elindedir. Bunların çeşitli davranışları, aynı asır Ana
dolusu'nu, bir yandan büyük parçalanışlar ve buh
ranlar asrı, bir yandan da aynı ölçüde bir kuruluş 
ve yerleşme asrı çehresinde gösterir. 

Anadolu'da Türk dili •edebiyatı, bu sınıflar ve 
bu hareketlerin doğduğu çeşitli duyuş, düşünüş ve ve 
inanışlar içinde başlamıştır. 

* 

Anadolu'da Türkçe 

XIII.  asır, Türkiye'
de gerçek bir dil 
inkılabı'nın başladı-
ğı asırdır. Bu asırda 

kültür ve edebiyat dili'nin Türkçe'ye dönmesi ve Türk
çe eserler vermeğe başlaması, Anadolu'da büyük ek
seriyet sağlayan Türk halkının tesiriyledir : Halk ek
seriyeti Türk olan bir vatanda ve büyük halk edebi
yatına sahip bir toplulukta kültür ve edebiyat dilinin 
Türkçe olması veya Türkçe'ye dönmesi tabii hadisedir. 

XIII. asır ortalarında başlayan bu dil inkılabı, 
başka dillerden kelimeler ve kaaideler almış bir dilin 
bütün bu yabancı unsurları tasfiye ederek, sade ve 
tabii bir halk Türkçesi'ne dönmesi şeklinde, Türkçe'
den Türkçe'ye bir inkılap değildir. Çünkü o yıllara 
kadar, Selçuk Devletinin sahip ve hakim olduğıı ül
kelerde Türkçe ne kültür ve edebiyat dili ne de resmi 
dil olabilmişti. Bütün bu iki asrı aşan zamanda ilim 
dili doğrudan doğruya Arapça olmuş ; edebi eserler 
Farisi ile yazılmış ; devletin resmi lisanı olarak da ha
zan Arapça, çok kere Farisi kullanılmıştı. 

Demek ki bu inkılap, doğrudan doğruya yabancı 
dillerden Türkçe'ye bir geçiştir. Kat'i zaferini, ileri
de izah edeceğimiz çok mühim sebeplerle, xıv. asır
da elde etmekle beraber, Anadolu'da her sahada 
Türk dili'yle edebiyat, XIII. asırda başlamıştır: 

Yeni yurda göçen Türkler, ötedenberi kendi dil
leriyle yapttıklan halk edeblyitı'nı bu asırda 
yeni tarih, yeni coğrafya ve yeni sosyal hadiselerle 
geliştirip daha zengin bir şifahi edebiyat vücıida getir
mişlerdir. Tartkader, çok genlf halk topluluk
larma kendi dilleriyle tilrler, ilibiler söyle
mete bu asırda '-tl•••tlar ve bunun tabii 
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neticesi olarak Türk Divan şiiri de ilk eserlerini 
bu asırda, Konya'daki Selçuk sarayında vermiştir. 

Bu asırda Anadolu'da yeniden bir kültür ve ede
biyat dili seviyesine yükselen dil, eski Oğuz Türkçe
si'dir : 

Batı-Oğuz Türkçesi, daha X. asırdan önce,. ken
di anayurdunda, diğer Türk lehçelerinden ayrı bir 
edebi lehçe haline girmiş bulunuyordu. Oğuzlar, 
Anadolu'ya bu lehçenin halk edebiyatı ile ; milli ve
zinleri ve milli nazım şekilleriyle ; belirli edebiyat 
nevileriyle birlikte gelmişlerdi. 

Bu tarihlerde aydınlar Türkçesi, Arabi ve Farisi 
ile bir ölüm kalım savaşı halinde iken, halk lisanı da 
konu�ma dili hatta kültür dili olarak başta Rumca 
ve Ermenice olmak üzere çeşitli yerli dillerle savaş 
zorunda kaldı. 

Fakat Anadolu'da Türk nüfiısu gittikçe artıyor
du. Bunun yanında, başka dillerden aldığı kelimeleri, 
öteden beri, kendi dil mimarisi ve dil musıkisine uydu
rarak Türkçeleştirme geleneğine sahip Türk dıli, Ana
dolu'daki yabancı dilleri de yenmeyi başararak büyük 
bir milli zafer kazandı. 

Türkçe'nin bu zaferinde onu devlet dili olarak 
kullanma gayretini gösteren XIII.  bilhassa XIV. 
asır Türkmen beylerinin hizmeti vardır. Tarihi kay
naklar, Türkçe'yi devlet dili yapma hareketine önce, 
Karamanoğlu Mehm.ed Bey tarafından teşebbüs 
edildiği bilgisindedir. (78) 

Mehmed Bey, Konya'yı zaptettiği 15 Mayıs 1277 
tarihinde, resmi d�li Farisi olan Selçuk Devleti mer
kezinde, Farisi ye.rine Türkçe'yi devlet dili ilan eden 
bir ferman çıkarmıştı : 

"Bugünden sonra, divan ü dergüı ü bar
güıda, m.eclisde ve meydanda Türkçe'den başka 
dil kullanılmayacaktır.,, diyen bu ferman, zama
nımızın bir kısım dilcileri tarafından, Türkçe'nin ka
derinde bir dönüm noktası sanılmıştır. 

78 Anadolu'da büyük bir Türk medeniyeti 
kurmuf Selçuklular'ın; bir taraftan Babai isyanıyle 
sarsılmaları; Öte yandan Moğol baskısı altında kal
malan; nihayet Mısır Memliıkleri'ne mağlup olarak 
iktidarlarını Moğol yardımıyle korumağa çalıtma
lan gibi talihsiz hadiseler, onların yıkılma alamet
leri idi. Böyle bir yıkılmayı dikkatle takip eden 
göçebe veya yerletmit Türkmen beyleri, Rum Sel
çuk Devleti yerine yeni beylikler kurma yolunda 
idiler. Bu yolda harekete geçen ilk beylik de Ka
raman beyliği oldu: Karamanoğlu Mehmed Bey, 
halkı Selçuklulara kartı ayaklanmağa çağırdı. Yap
tığı hareketi metriı göstermek için, yakıtıksız bir 
hileye bat vurarak Cimri denen, yan meczup bir 
tahsı, Sultan lzzeddin Keykavus'un oğlu Siyavuş 
diye gösterip ordusuyle Konya'ya girdi. Bu yalancı 
tehzade adına hutbe okutarak, 20 gün kadar, Sel
çuk veziri sıfatıyle Konya'yı idare etti. Fakat Sul
tan Gıyaseddip Keyhüsrev'in Moğollar'dan yardım 
gören ordusu ile, Konya'ya dönmesi Üzerine tehri 
tahrib ederek kaçmak zorunda kaldı. 
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Hakikatte yanlış bir çıkış yapan ve hem girerken 
hem de kaçarken yağma ve tahrib ettiği Konya'da 
iyi hatıra bırakmayan Mehme<;!. Bey'j idealist bir dil 
inkılapçısı sanmak aşırı bir görüştür; Türkçe, Meh
med Bey'den çok evvel, kendini Konya sarayı'na ka
bul ettirecek bir varlık gösteriyordu. Konya sarayın
da bilhassa halk ile yapılan muamel�lerde Türkçe'nin 
de kullanıldığını düşündüren deliller vardır. Bu ba
kımdan Fuad Köprülü'nün : "Eğer Türkçe cskiden
beri devlet işlerinde hiç kullanılmamış olsa, böyle 
bir teşebbüste bulunulması imkansız olurdu.,, (79) 
görüşü çok doğrudur. Nitekim, İkinci İzzeddin 
Keykivus'un (hükümdarlığı: 1 246-126 1 )  o devir 
Anadolu halkı arasında yaygın ve sevilen bir destani 
eser olan Dıi.nişm.endnaıne'yi kendi yazıcısına 
Türk Dili'yle yazdırması, Konya Sarayı'nda Türkçe'
ye verilen ehemmiyeti gösterir. 

Evvelki bahiste de belirttiğimiz gibi, böyle, daha 
tabii ve daha milli sebepler meydanda iken Meh
med Bey'in bu geçici hareketini, tek bir adamla baş
layan büyük bir inkılap gibi görmek doğru değildir. 
Nitekim onun bu isyanı bastırıldıktan sbnra, Kon
ya'da devlet dili yine Farisi olmuştu. (80) Esasen 
Mehmed Bey'in bu hareketi, şuurlu bir Türkçe sevgi
sinden değil, Konya'ya karşı isyan ettirdiği göçebe 
Türkmenlerin Farisi bilmeyişlerinden doğan, zaruri 
bir siyasetti. 

· Ancak XIV. asır başındadır ki Anadolu Selçuk
luları yerine kurulan Anadolu beylikleri sahaların
da Türkçecilik hamleleri başladı. Bilhassa Osmanlı 
Devleti'nin adeta Türkçü olan siyaseti ve emirleriyle 
Türk dili beklenen mevkiine yerleşti. 

XIII.  asırda Moğol istilası önünden Anadolu'
ya gelmiş bir kısım alim, şair ve sôfilerin Anadolu' -
da yerleşmeleri bu ülkeyi bir ilim ve sanat merkezi 
yapmakta idi. İran tesiri altındaki klasik Türk edebi
yatı'nın, ilk profan eserlerini Anadolu'da vermesin
de bunun tesiri vardır. Diğer taraftan Türkçe, daha 
Cengiz Han zamanında kendisini Moğollara kabul 
ettirmiştir. Cengiz'den hemen sonra, Türkistan'da 
kurulan Moğol devletleri de Türkçe'ye değer vermek 
mevkiinde kaldılar. Prof. Barthold'un :  "Türk dili 
daha xm. asırda isıaın dünyıisı'nm üçüncü 
kültür dili sayılıyordu.,, sözü, bu bakımdan büyük 
bir gerçeğin ifadesidir. (81)  

Mimari ve 
Yerleşme 

Fethedilen topraklar, eğer 
vatan tutulacak ve ebedi 
vatan olacaklarsa buralara 
ordu ile değil, milletle ve 
mimari ile yerleşilir. Ana

dolu'ya ordu millet halinde geıen Türkler'in yeni va
tanda yalnız askeri hakimiyet kurmakla yetinmeyip 

M. Fuad Köprülii, Türk Edebiyatı Tarihi, S. 
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80 Aynı yazar, Belleten, 27, S. 453. 
8ı Prof. W. Barthold, lalam Medeniyeti Tarihi, 

Ankara, 1 963, S. 68. 



300 

buraya akın akın gelen Türk boylarını yerleştirmeleri, 
Türkiye tarihi'nin kaderini belli etmiştir. 

Diğer taraftan, iri gövdeli ağaçlar gibi, toprağın 
derinliklerine kök salıp bu toprakta medeni abidelerle 
yerleşme işini de büyük bir mimari sağlamıştır: 

Anadolu ve Balkanlar Türkiyesi'nden önce Türk
ler, İslam dünyasının diğer ülkelerine de sahip veya 
hakim olmuşlardı. Buralarda Türkler'den evvel ku
rulmuş İslam devletlerince yaptırılmış mimari abi
deler, camiler, mescidler, saraylar, kütüphaneler ve 
başka binalar vardı. Bu eserler Şark-İslam dünyasına 
yer yer bir masal alemi güzelliği verecek derecede süs
lü, Arap ve İran üsluplarıyle yapılmıştı. Türkler de 
fethettikleri veya hakim oldukları İslam ülkelerinde 
bilhassa dini ve kültürel abideler kurmakla beraber, 
bunlar, oralarda Türk halkının yerleşmesi için yeter 
vesile olamamıştı. 

Buna mukaabil, daha Karahanlılar devrinden 
başlayarak Türklerin kendi vatanlarında kurdukları, 
camiler, mescidler, medreseler, hanlar, saraylar ve 
kervansaraylar, Ortaasya topraklarında İslami bir 
Türk mimarisi yaratmış ve Asya'daki Türk ülkelerin
de şehir medeniyeti büyük gelişme göstermişti. 

Fakat Anadolu, Selçuk mimarisine kadar ya put
perest ya da Hıristiyan milletlerin ülkesi idi. Burada 
Türkler' den evvel geliştirilmiş herhangi bir İslami 
mimari mevcut değildi. 

Anadolu'ya birçok çizgileriyle milli ve büyük 
bir mimari getirerek evvelce Hıristiyan olan bu top
raklarda yeni dinin camilerini, minarelerini, türbe
lerini, medreselerini kuran ve yeni vatanlarını hanlar, 
hamamlar, darüşşifalar, imaretler, tekkeler, saraylar 
ve kervansaraylarla süsleyenler, başta Anadolu Sel
çukluları olmak üzere, Selçuk devri Anadolu beylik-. 
teridir. Bu beyliklerden herbirinin kenôi şehir ve baş
şehirlerini böyle dini-medeni abidelerle Türkleştir
meleridir ki fatihlerin çocuklarına, genişliğine ve de
rinliğine yerleşilmiş bir vatan hazırlamıştır. 

Selçuk mimarisi dünya mimari tarihinde başlı
başına bir devirdir. 
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Bu mimarinin göze çarpan hususiyeti, hacim ne 
olursa olsun heybetli bir görünüş ; ufku kapatmayan 
yükselişler ; monotonluktan kurtulmuş, zengin cephe 
şekillenmeleri ; muhteşem kapılar, kaprissiz ve asil 
çizgiler, taşa işlenmiş yazılar, sivri Türk kemerleri, 
hünerli minareler, türlü çadır motifleri, yontma ve 
kabartma süslemelerde çadır ipi şekilleri gibi görünüş
lerdir. 

Anadolu'da Türklüğün bir şehir mimarisiyle 
yerleşmesine hizmet eden beyliklerin başında yine 
Saltukoğulları, Mengücekler, Danişmendliler ve Ana
dolu Selçukluları vardır. Bunlardan Mengücek mi
marisinde, insan yüzlü kabartmalara rastlanır. (Da
nişmendliler'in de Sikkelerinde insan resmi vardır). 
Selçuk abidelerinde ise bu medeniyetin amblemi ha
line gelmiş çifte kartal kabartmaları dikkati çeker. 

Saltukoğulları'nın başhca eserleri Erzurum ve 
çevresindedir. Erzurum'da kesme taştan yapılmış 
eski saat kulesi ve Saltukoğlu künbedi bunlar ara
sındadır- . Divriği'de Ulu Cami, Hisar Camii, Divriği 
Kalesi, Mengücekler mimarisi eserlerindendir. Sivas'
daki Ulu Cami, Kayseri'deki Melik Gaazi Medresesi 
Danişmendliler mimarisi'ndendir. 

Fakat Anadolu'nun başta Konya olmak üzere 
birçok şehir ve kasabalarında bugün hala büyük abi
deler halinde yükselen mimari eserleri daha çok Ana
dolu Selçukluları tarafından yaptırılmıştır. 

Konya'da Kılıçarslan sarayı, Alaeddin Camii, 
Sahip Ata türbesi, Sahip Ata Camii, İnce Minare'li 
Darülhadis medresesi, Karatay medresesi ve Mevlana 
Türbesi ; Konya - Aksaray arasındaki muazzam Sul
tan Han ; Sivas'da Çifte Minareli Gök Medrese, Key
kavus Darüşşifası ; Kayseri'de Gıyasiyye ve Şifaiyye 
adlı çifte medreseler ; Malatyr..'da Ulu Cami, Yeni 
Cami ; Niğde'de Alaeddin Camii, Hüdavend Hatun 
türbesi ; Tokat'da Gök Medrese ve Erzurum'da yine 
Sultan Alaeddin Keykubad'ın kızı Hundi (Hüdavend) 
Hatun tarafından yaptırılan Çifte Minare medresesi 
Selçuklular mimarisinin, daha çok sayıdaki şaheserleri 
arasındadır. 

H a  1 k E d e b i y a t ı  

Oğuz Türkleri, Anadolu'ya - yeniden, büyük 
bir edebi lehçe olma yolundaki - dilleriyle ; an'anevi 
halk edebiyatlarıyle ; milli vezinleri, kafiyeleri, milli 
nazım şekilleriyle birlikte gelmişlerdi. Oğuz halkı 
arasında Türkçe, zengin bir mecazlar ve kafiyeler li
sanı olmuş ; cümleleri, bu lisanın incelikleriyle işlenmiş, 
güzel sesli ve hareketli bir hikaye üslubu şekillenmişti. 
Belli başlı olarak halk 9ilri, halk hikiyetıl, halk ti
yatrosu ve atasözleri'yle yaşatılan bir halk felsefesi, 
bu e<kbiyatın edebi nevileriydi. 

Oğuzlar'ın ozan dedikleri saz şairleri, Anadolu'
nun gittikçe Türkleşen bölgelerinde, gezici şairler 
olarak, sazlarıyle birlikte şiirler söylüyorlardı. Bunlar, 
savaş şiirleri, aşk şiirleri, tabiat şiirleri ve günlük hadi
selerin şiirleriydi. Halk arasında olduğu kadar ordu
larda ve Anadolu devletlerinin başşehirlerinde kuru
lan saraylarda da şiirler ve hikayeler söyleyen saz şiir
leri vardı. Saz şairleri, anavatandan getirdikleri ko
puz'larıyle ya da çöJür adlı sazlarıyle şiirler söylü
yorlardı. 
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Ancak, Anadolu'da, daha ilk anlardan başlayarak 
hayli zengin bir hayatı olan Halk Edebiyatı'nın bu 
ilk verimleri, zamanımıza kadar yaşamamıştır. 

Tamamiyle şifahi olan bu devir Halk Edebiya
tı'nın, daha sonraki halk şiirine, halk hikaye edebiya
tına ve halk tiyatrosu'na bıraktığı miraslar nelerdir? 
Vezinlerden, nazım şekillerinden ; gerek şiirde gerek 
hikaye üslubunda görülen klişeleşmiş bazı söyleyiş
lerden başka hangi dil ve ifade mirasları, daha son
raki halk edebiyatına bu devirden kalmıştır? Bu hu
susta herhangi bir hüküm vermek kolay değildir : 
Yüksek zümre yazarlarının halk söyleyişlerine ehem
miyet vermeyişleri yüzünden Anadolu'da ilk halk 
edebiyatı eserleri yazıya geçmemiştir. Fakat bu asır
larda söylendikleri ve hikaye edildikleri halde, ancak 
XIV.-XV. asırlarda yazıya geçmiş bazı destanlar'la 
Dede Korkut Hikayeleri gibi çok zengin ve kıymetli 
halk eserlerinde, bunların Anadolu'da uzun müddet 
işlendiklerini gösteren, tarihi ve coğrafi mühim çiz
giler vardır. 

Bunlar arasında XII. ve XIII. asırların halk 
edebiyatına ait oluşları daha belli eserler, daha çok, 
fetih ve gaza vak'alarına ait İslami Türk destanları'dır. 

Böyle destanlar, fetih ve gaza ordularındaki 
Anadolu gaazileri'yle harbeden dervişler toplu
luğunda ötedenberi şevkle dinlenen, İslam kahraman
larının destanlarıyle aynı ruhdadır : Türkler, Anado
lu'ya, İslamdan önceki ve ilk İslam asırlarındaki des
tanlarıyle birlikte gelmişlerdir. Burada bu destanların 
hatıralarıyle, yarattıkları yeni kahramanlıkları ve bu 
arada vecidle dinledikleri İslam hikayelerini birleş
tirerek yeni destanlar söylemişlerdir. 

Büyük İslam kahramanlarından Hz. Ali'nin, 
Hamza'nın, Ebu Müslinı'in ve benzerlerinin yeni 
iman uğrundaki unutulmaz savaşları, Türk fetih or
duları arasında derin huşu' içinde dinleniyordu. Bu 
ilk İslam kahramanlarının izlerinde yürüyen yeni 
Türk-İslam kahramanları tarafından gösterilen yarar
lıklar, eski İslam ve Türk İslam destanlarının miras
ları ve hatıralarıyle birleşince bunlardan, daha yeni 
Türk - İslim destanları meydana geldi. Bu des
tanlara başlangıç sayılacak bir eser Türk destanından 
önce İslam alemindeki başlangıcı ile meşhur Sey
yid Battal Destanı veya Battalninıe'_?ir. 

Battalnime 

Bu destanın kahramanı 
Türkler arasında Battal 
Gaazi diye benimsenmiş bir 
Arap savaşçısıdır. Asıl 

destan VIII.  asırda, Emeviler'in Riinı'a karşı aç
tıkları savaşlarda büyük şöhret kazanmış Abdullah 
ibni Anır adlı bir kahraman hakkında söylenmiştir. 
Öyle sanılıyor ki Riinı'a savaş açmış Emevi kuman
danlarının hatırasiyle Rum'da fetihler yapan ilk Türk 
kahramanlarının ülküleri birleşince, daha XII. asırda 
Danişmendliler bölgesindeki Anadolu Türkleri arasın
da Seyyid Battal Hikayeleri büyük rağbet görmüştür. 

Bu hikayelerin tarihi kahramanı Abdullahe'l
Battal, VIII.  asırdaki Enıe,,i-Riinı savaşlarında bu-
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!unmuş ve Bizanslıları mağlup etmiş bir Arap kuman
danıdır. Arapça'da kahraman demek olan battal, 
bu zata Araplar tarafından verilmiş bir unvandır. 

Onun kahramanlığı etrafında meydana gelen ilk 
menkıbeler kitabının Arapça'daki adı ise Zelhinınıe'
dir. Zelhinınıe kitabının birinci kısmında Battal'ın 
maceraları, VIII .  asırda Bizanslılarla savaşan ve bir 
yıl kadar da İstanbul'u muhasara eden Emevi serdarı 
Meslenıe'nin silah arkadaşı Sahsah'ın başından ge
çen vak'alar halinde anlatılır. 

Battal, kendi adı ve kendi maceralarıyle eserin 
ikinci bölümünü doldurur. Burada, daha birçok des
tan kahram:nları gibi, yalnız yaşadığı asrın değil, 
daha sonrakı asırların ve mesela Abbasiler devrindeki 
Arap-Rum çarpışmalarının bir kısım vak'aları da 
onun başından geçmi� gibi gösterilir. 

Bu destanın, aslında Arap olan kahramanına 
Türkler, Anadolu gaazileri'ne uygun bir unvanla, 
Battal Gaazi demişlerdir. 

XII. asırda Malatya dolaylarında hüküm süren 
Danişmendliler Devleti'nin gaazi hükümdarları da bü
yük ısrarla haçlılar ve Bizanslılarla savaştıkları için, 
gazaları halk arasında Emevi - Rum ve Abbasi-Rum 
çarpışmalarının bir devamı gibi karşılanmıştır. Da
nişmendliler ailesi de kendi soylarını Arap gaazilerine 
bağlamakta bir fayda görmüş olmalıdırlar ki halk 
inanışı, Danişmendliler soyunu, anne tarafından Seyyid 
Battal'a bağlamıştır. 

İşte XII. ve XIII.  asırlarda Danişmendliler dev
leti coğrafyasında, belki nazımla da söylenmiş, fakat 
yazılı edebiyata nesirle aksetmiş Battalninıe adlı 
Türkçe destan, böyle bir gaza devri mahsulüdür. 

Bu destani hikiye'nin yazılı edebiyata ne zaman 
ve kimin tarafından geçirildiği belli değildir. Hatta 
eserin, doğrudan doğruya Zelhimme romanından 
alınmasa bile, ona benzetilerek yazılmış daha başka 
Arap hikayelerinin tesiri veya tercümesiyle meydana 
gelmiş olması da mümkündür. Türkçe Seyyid Battal 
Gaazi hikayesinin bu çeşit Arapça hikayelere de çok 
benzer bir tahkiye havası'yle yürütülmüş olması bu 
ihtimale kuvvet kazandırmıştır. 

Bununla beraber Türkçe'de müteaddid yazma
ları ve basma nüshaları bulunan Seyyid Battal 
Gaazi Hikayesi, Türk halk toplulukları arasında 
büyük alaka görmüştür. Başta alevi şairleri olmak 
üzere Türk sazşairlerinin mühim bir kısmı, şiirlerinde 
Battal'ın adını saygıyle anmışlar ; halk hikayecileri, 
halk topluluklarına onun hikayesini anlatmışlardır. 

Bu alakanın diğer bir ifadesi olarak eser, XVIII.  
asırda Darendeli Bekaai adlı bir şair tarafından man
zum olarak bir defa daha yazılmıştır. Bekaai'nin 
Battal Gaazi adlı bu eseri 7000 beyit tutarındadır ve 
asıl Battalname'nin biraz kısaltılmış bir te'lifidir. (82) 

82 lat. Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe ·Yaz
malar bölümü, N. 88. Aynca: Batt.,J ve Battalna· 
meler hakkında daha genif bilgi için Bkz. Pertev 
Naili Boratav, Battal madd. T. 1. An., il., S. 344 -
351 ve bu maddenin bibliyografyası. 
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Nasreddin Hoca 
( 1208 ? - 1 284 ? ) 

ve 
N ü k t e l e r i  

Zengin tarih tecrübelerinden 
ve türlü hayat derslerinden 
doğan Türk halk felsefesi'nin ; 
halk nükte ve fıkra edebiya
yatının belirli bir isim etra
fında toplanması XIII. asırda 
Anadolu'da başlamıştır. 

Ortak halk zekasının, tecrübe ve felsefe çizgileriyle 
zengin bu güldürücü fıkralarını kendi şahsiyeti çev
resinde toplayan ilk büyük isim Nasreddin Hoca'dır. 

Nasreddin Hoca, adı, zekası ve fıkralarıyle dün
yaca tanınmış bir halk filozofu'dur. Hoca'nın, hayat, 
tabiat ve cemiyet içindekı insan'ı, keskin görüşler ve 
zeki söyleyişlerle karikatürize eden nükteleri yalnız 
bir milleti değil, bütün insanlığı tatmin edecek değerde 
olduğundan bu Türk zekası, başka milletler arasında 
da tanınmış ve sevilmiştir. Türk halk zekası ise, bu 
nüktelerde kendi mizah dehası'nı bularak onları 
sevmiş, yaymış, bütünlemiş ve çoğaltmıştır. 

O kadar ki Nasreddin Hoca bir XIII. asır büyüğü 
olduğu halde halk an'anesi onu Anadolu'ya Hoca'nın 
Ölümünden 1 1 6  sene sonra gelen Timurlenk'le karşı
laştırmış ; bu zalim ve kan dökücü Tatar Hanından 
Türk'ün en ince intikamını Nasreddin Hoca'sına al
dırmıştır. Böylelikle Şark'ın Hızır'ına benzer bir hayat
la, Nasreddin Hoca, Türklüğün, Türkiye toprakların
daki bütün asırlarında yaşamış ve hayatın hazan zalim, 
hazan şaşırtıcı, her hadisesini önce zekasıyle mağlup 
eden bir milletin tükenmez neş'esi, kırılmaz iğnesi, 
yenilmez silahı olmuştur. Kısaca, Türk halkı ne zaman, 
nerede bir nükte söylemişse bunların en uygunlarını 
Hoca'ya mal ederek onu kendi nükteciliğinin ölümsüz 
temsilcisi bilmiştir. 

Nasreddin Hoca, inanışta taassuba kaçanJara ; 
ibadeti ve duayı şahsi menfaatlerine basamak yapanlara 
karşıdır. Böyleleriyle zarif sözlerle eğlenir. Buna mu
kaabil, gerçek ve faziletli İslam imanına derin bağ
lılık gösterir. 

Halka zulüm yapan beğler ve hakimler, karşı
larında Nasreddin Hoca'yı bulurlar. Hoca halkın 
hakkını zeka silahlarıyle korur. Zalimler, dalkavuklar, 
riyakarlar ve hak yiyenler ;  insanlara boş yere çekti
rilen azaplar, onun zekası ile, olduklarından daha fena, 
daha gülünç şekillere düşerler. Yanlış izdivaçlar, 
bindikleri dalı kesen insanların hazin akibetleri, ş�hsi 
çıkarlarından başka birşey düşünmeyenlerin türlü 
gülünçlükleri ; insanların ilimlerine, faziletlerine değil 
de kılık ve kıyafetlerindeki süse kıymet verenlerin ;  
geçici dünya mevkileri uğrunda kendinden geçenlerin 
ezeli ve ebedi aldanışları ; hasılı, insanlık komedyası'
nın bütün çizgileri, Nasreddin Hoca fıkralarıyle halk · 

felsefesinde yer etmiş, halk neş'esinde ebedileşmiştir. 

Bir XIII. asır adamı olan Nasreddin Hoca'nın 
fıkra edebiyatımızda Timurlenk'le birlikte geçen ma
ceraları, Anadolu Selçukluları devrindeki Mogol tahak
kümü'nün miraslarıdır : Timurlenk'in zulmü ve baskısı, 
Anadolu vicdanında bir evvelki Mogol tahakkümü'nü 
unutturacak kadar şiddetli olduğundan, halk ruhu, 
bütün Moğol zulümlerini Timur'un varlığında topla-
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mış ve bu zulümlere karşı ebedi intikaamını Nasreddin 
Hoca fıkralarıyle almıştır. (89) Onun Timur'la geçen 
meşhur hamam hikayesi, ileride görüleceği gibi, XIV. 
asrın zarif şairi Ahmetli'ye aittir. Diğer fıkralarının 
mühim bir kısmı da Anadolu asırlarında bilhassa 
Nasreddin Hoca fıkralarıyle beslenmiş başka zekala
rındır. 

Nasreddin Hoca'nın hayatı hakkında bilgile
rimiz, ona yakışacak ölçüde geniş ve sağlam olmamakla 
beraber, büsbütün vesikasız değildir : Bu hususta 
baş vurduğu vesikaları bildirmemekle beraber, bize 
bıraktığı bilgiler, azçok gerçeğe uygun görünen bir 
yazar, eski Sivrihisar Müftüsü Hasan Efendi'dir. Bu 
zat, bir XIX. asır yazarıdır. Gerek onun Mecmôa-i 
Mairü adlı, yarım kalmış eserine ; gerek kendi fıkra
larıyle diğer halk rivayetlerinden elde edilen bilgilere 
göre : 

Nasreddin Hoca 605 ( 1 208 - 1 209) yılında Siv
rihi�ar yakınında Hortu köyünde doğmuştur. İlk 
bilgilerini bir köy imamı olan babasının yanında öğren
miş sonra Akşehir'e giderek Seyyid Mahmud Hayrini 
ve Seyyid Hacı İbrahim gibi, devrinin tanınmış 
alim ve ariflerinden bilgi öğrenmiş, nasib almıştır. 
Hoca'nın, ayrıca, Konya medreselerinde okuduğu ; 
Akşehir'de, Sivrihisar'da ders okutup imamlık ve 
hatiblik yaptığı sanılmaktadır. Bundan başka, Hoca'ya 
ait olduğu ileri sürülen eski bir mezartaşı üzerindeki 
vefat tarihi 683 ( 1284) dür. Sivrihisar'da bulunarak 
önce Mevlana sonra Akşehir Müzesi'ne konulan ve 
Nasreddin Hoca'nın kızı Fatıma Hitun'a ait bir 
mezar taşındaki vefat tarihi de 727 dir ki Fatıma Ha
tun'un taşı, birinci mezar taşındaki vefat tarihini 
doğrular durumdadır. Nasreddin Hoca'nın diğer kızı 
Dürr-i Melek Hıitôn'un mezartaşı da yine Akşehir 
Müzesindedir. 

Bazı eski şecerelerde Fatih Sultan Mehmed'in 
hocası ve İstanbul'un ilk kadıSı Hızır Beğ Çelebi ile 
onun oğlu ve Tazarru'name yazarı Sinan Paşa'nın 
(90) hem Sivrihisarlı hem de Nasreddin Hoca torun-

89 Bakınız: Nihad Sami Banarlı, Anadolu 
Vicdanında Moğollar, Meydan Gazetesi 29 Ekim 
1 968; Nasreddin Hoca ve Moğollar, Meydan, 5 
Kasım 1968; Osmanlı Kaynaklarında Moğollar, 
Meydan, 12 Kasım 1968. 

Bu yazıda Timurlenk'in ve umumiyetle Mo
gollar'ın Anadolu'daki zulümleri, Hoca'ya atfedilen 
bir fıkra ile hulasa edilmittir: Timurlenk, bir gün 
Hoca'ya det" ki: "Abbasi Halifeleri'nin herbirinin 
adı sonunda Allah'ın da adı var. Kimine Ebü'l
Abbas Abdullah, kimine EI-Muktedi bi-Emrillah, ki
mine de El-Muktedir Billah diyorlar. Bu lakablar, 
Tatar Hanları için de adet olsa, acaba bana hangi 
ad yaratırdı? 

Nasreddin Hoca'nın buna verdiği cevap, bütün 
Türkiye Türklüğü'nün Timurlenk hakkındaki kesin 
kanaatidir : 

Ne'\ızü billah ı. .. 
so Kendi bahıine bakınız. 
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Naareddin Hoca'nın Topkapı Sarayı Hazine Kütüphanesi'ndeki minyatürü, Bu minyatürün, usta bir Türk 
ressamı tarafından XVU. Asırda yapıldığı sanılıyor. 
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Mevlana'nın ilk sema'ı: Bu resim, eski bir Selçuk min yatüründen alınarak, Topkapı Sarayı Müzesi resim 
galerisi şefi, ressam Abdullah Çizgen tarafından yapıl mıştır. (Hayat Mecmuasından) 
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!arından oldukları hakkında kayıtlar görülmüştür. 
(91)  Bunlar, Nasreddin Hoca'nın Sivrihisarlı olduğunu 
bütünlüyorsa da, şüphesiz, kesin delil değildir. 

Nasreddin Hoca"rdn bir başka çizilişi. 

91 Bibliyografya için bakınız: Ahmed Kudsi 
Tecer, Nasreddin Hoca, T. İslam Ansiklopedisi. 
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Herhalde, Hoca'nın okumuş hatta alim bir kimse ol
duğu ; büyük rindliğini, tanınmış birer şeyh olan 
hocalarından veya devrinin atmosferik tasavvuf kültü
rü'nden aldığı ; Anadolu'da Selçuk Sultanları'nın Mo
ğollara tabi olmak zorunda kaldıkları yıllarda Konya'da 
ve Akşehir'de hatırı sayılır bir değerde veya mevkide 
bulunduğu ; Nasreddin Hoca fıkralarının, Hoca hak
kında söylenen rivayetlerin ve bulunan vesikaların 
sezdirdiği mühim noktadır. 

Nasreddin Hoca'nın kocaman, beyaz kavuğu ; 
kısa kollu, sırma işlemeli nefti cübbesi ; uzun beyaz ve 
ucu sivri sakal ı ;  boynunda çıngırak asılı ak boz renkli 
bir eşek üzerindeki zeki bakışır bir minyatürü Topkapı 
Sarayı Hazine Kütüphanesindedir. Bu minyatürün 
kuvvetli bir Türk ressamı tarafından XVII .  asırda 
yapıldığı sanılıyor. Hoca'nın ayrıca, eski harflerle 
basılmış letaif kitaplarında halk ressamları tarafından 
yapılmış, taş basması resimleri de vardır. Bazıları, 
Hoca'yı eşeğine ters bindirmiş bu resimlerde, Nasred
din Hoca'nın halk ve aydınlar hayalindeki şahsiyeti 
çizilidir. 

Yaşadığı devir aydınlarınca Hıice Nasırüddin 
diye anıldığı söylenen Nasreddin Hoca, karısı, çocuğu, 
komşuları, şakacı Akşehir delikanlıları ; evine giren 
hırsızlar; zahmet veren dilenciler ; ona akıl danışmaya 
gelen Akşehirliler ; onun, halkı ellerinden kurtarmağa 
çalıştığı zalim Moğol emirleri ve başından geçen vak'a
ların çoğunda rolü olan çilekeş boz eşeği ile, asırların 
hayalinden ve neş'-_sinden silinmeyen büyük zekadır. 

Hoca Akşehir'de ölmüş ve oraya gömülmüştür. 
Onun, duvarı olmadığı halde ·kapısına kocaman bir 
kilit asılmış açık türbesi halk içinde ayrı bir nükte 
kaynağı olmuştur. 

Nasreddin Hoca fıkraları Batı dillerine de çevril
miş ve bu dillerde Hoca hakkında mühim neşriyat 

.Aktehir'de Nasreddin Hoca Türbesi .• 
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yapılmıştır. Bunlar arasında Pierre Mille'in Nas
reddin et son epouse, Paris, 1918 adlı romanı ; 
Edmonde Saussey'nin La Litterature Populaire 
Turque, Paris, 1936 (Türkçe tercümesi : Dr. İlhan 
Başgöz, Türk Halk Edebiyatı, Ankara, 1952) adlı 
eserindeki Nasreddin Hoca bölümü; jean Paul 
Garnier'nin Nasreddin Hoca et ses Histoires 
Turques, Paris, 1958 adlı kitabı vardır. Türkçe'de 
Hoca hakkında Fuad Köprülü'nün Nasreddin 
Hoca, İst. 1918 kitabı, Halide Edip Adıvar'ın, 
Hocanın fıkralarından alınmış ilhamla yazdığı Maske 
ve RUlı adlı, fantastik tiyatro eseri ; (Bu eserin baş 
kahramanları Hoca ile onun Bozeşeği'dir.) bir de 
Orhan Veli Kanık'ın manzum, Nasreddin Hoca 
Hikayeleri, İst. 1949 adlı eseri, bu mevzuda yazılan 
ve yayımlanan çok sayıda kitapların mühimlerindendir. 

Türkçe'de ve yabancı dillerde daha geniş ve zen
gin bir Nasreddin Hoca bibliyografyası için bakınız : 

Perihan Arbak, Nasreddin Hoca Bibliyografisi, 
Türk Kültürü Araştırmaları, sayı : 2, S. 326- 344, 
Ank. 1964. 

Türk halk kütlelerinin, Ana
dolu'ya şiirleri, destanları ve 

Halk Tiyatrosu hikayeleriyle birlikte bir halk 
tiyatrosu da getirmiş olma
ları çok tabiidir. Ancak ilk 

Anadolu kaynakları, halk tiyatrosunun XI - XIII. 
asırları üzerinde herhangi hususi bilgi vermemişler
dir. Bu mevzuda yeni vesikalar bulununcaya kadar, 
aynı asırların edebi metinlerinden istidlal yoluyle elde 
edilen bilgilerle yetinmek gerekecektir. Nitekim XIII. 
asrın sôfi şairi ve Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in 
Farisi Divanında rastlanan bir söz, bu asırda Anado
lu'da kukla oyunu'nun varlığını belirtiyor. Sultan 
Veled, bu şiirinde yerle gök'ü çadıra ve insanları da 
kukla'lara benzeten bir mısra söylemektedir. (92) 
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Kukla oyununa, yakın zamanlara kadar, Özbek Türk
leri arasında Çatır hayıil denildiği dikkate alınırsa 
Sultan Veled'in de çevresinde böyle oyunlar gösteril
diğine hükmetmek kolaylaşır. Herhalde, sonraki asır
larda büyük gelişme gösteren bu çeşit halk tiyatrosu
nun ilk Anadolu asırlarında da bulunması çok tabiidir. 

Sultan Veled'in bu mevzudaki mısraı : 

Çerh u zemin çü hayme vü halkan çü lu'betin 

"Yerle gök çadır gibi, halk da oyuncular (kuklalar) 
gibi,, dir. 

Anadolu'da ayrıca daha Sultan Birinci Kılıç Ars
lan zamanında dikkate değer bir orta oyunu bulundu
ğunu, bize Bizans tarihçisi Anna Comnena haber 
vermektedir. Anna Comnena'nın verdiği bilgıye göre : 
Ayağındaki aman vermez goutte sancıları dolayısıyle 
yatağından kalkamayan Bizans İmparatoru Alexius 
Comnenos, aynı sebeplerle Türklere karşı bir mü
dafaa harbi'ne katılamamıştır. Türkler ise bunu im
paratorun kendileriyle savaşmaktan çekindiği hatta 
kaçtığı şeklinde yorumlamışlar ve hastalığın bir 
bahane olduğuna inanmışlardır. 

İmparatorun, harbe gitmemek için, hastalığını ba
hane etmesini ;  Türkler'in ilerleyişi mevzuunda kötü 
haberler aldıkça (esasen bir sinir hastalığı olan) sancı
larının artışını ; bu hususta etrafındaki doktorlarla 
konuşmalarını sahneye koyan Türkler, bütün bunları 
şiddetle karikatürize eden bir orta oyunu tertiplemiş
ler ve bu oyunu halk arasında defalarca oynayarak 
halkı güldürmüşlerdir. (93) 

92 Bu huauata verilen ilk bill'i için bakınız:. 
M. Fuad Köprülü, Anaddl\ı Selçuklulan Tarihinin 
Yerli Kaynaklan, Belleten, sayı: 27, S. 456. 

9" Alexiad, İngilizce tercümesi, London, 1 928 
Book XV, pp 390 - 391.  Aynca bakınız: Nureddin 
Sevin, Alexiuaun Sancıları, (Tarihi Oyun, Üç bö
lüm) Önaöz. (Türk Evkadınlan Derneii nefri, 
Ankara 1968) .  
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A n a d o l u ' d a  

T a s a v v u f  E d e b ı y a t ı  

Tasavvuf, XllI. asır Anadolusu'nun, buhranlar, isyanlar 
ve istilalarla muztarip, sosyal romantizmi içinde, insan 
gönüllerini afk'a ve Allah'a kanatlandırmakla, cemiyete 
bir ümid, bir huzur ve teııelli kaynağı olmuştur. 

XIII.  asır, Anadolu'da tasavvuf hayatı'nın atmos
ferik bir gelişme gösterdiği asırdır. Bunun tabii neticesi 
olarak da Türk Tasavvuf Edebiyatı'nın en büyük şair
leri, bu asırda Anadolu'da yetişmiştir. 

Bir taraftan Anadolu Selçukluları'nın sôfilere derin 
saygı göstermeleri, öte yandan, Moğol istilası'ııdan 
kaçan büyük sôfilerin Anadolu'yu vatan edinmeleri 
bunda müessir olmuştur. Türkistari'dan, Horasan'dan 
ayrılan nice sôfiler, İrak gibi, Suriye gibi ülkeleri de 
denemekle beraber, kendi iman hayatlarına en uygun 
çevreyi Anadolu'da bulmuşlardır. 

Onlar geldikten sonraki yıllarda ise Anadolu hal
_kının ancak sôfilerin çevresinde teselli bulan bir hayatı 
olmuştur : 

Moğol istilası'riın bütün Selçuklular coğrafyasında 
doğurduğu ıztıraplar ; Anadolu'da h�nüz tam yerleş
memiş ve bir yaşama teşkilatı kuramamış kütleler; 
göçebe hayatına devam eden aşiretler ve nisbeten 
yerleşmiş köylülerle şehir halkı arasında kendiliğinden 
meydana gelen sosyal ve ekonomik hayat farkları ; 
bütün bunlardan doğan çeşitli rahatsızlıklar, yeni 
vatanı, yeni bir buhranlı hayata sürüklemiştir. 

26 Haziran 1 243 de Kösedağ savaşı'nda bozguna 
uğrayan Anadolu Selçukluları'nın Moğol hakimiyetini 
kabul zorunda kalmaları da ülkede sosyal şaşkınlıklar 
yaratmıştır. Ağır Moğol hakimiyeti gibi dış baskılar 
yanında Babai ayaklanması ve Cimri ihtilali gibi iç 
sarsıntılar, yurtta huzur sağlayacak devlet otoritesini 
şiddetle çürütünce büsbütün bunalan halkın yalnız 
Allah'a inanmak ; yalnız onun varlığına güvenip ken
dilerini ona götürecek manevi otoritelere sığınmak 
ihtiyacı artmıştır. Bütün bunların sonunda, Anadolu'da 
tasavvuf, bir felsefe ya da mistik bir duyuş ve düşünüş 
sistemi olmaktan yükselerek, hayat'la geniş ölçüde 
birleşen büyük bir iman seviyesine varmıştır. 

Bu asırda köylü ve göçebe Türklerle şehir halkı 
arasındaki hayat ve servet ayrılıkları, Anadolu'da 
asırlarca sönmeyen sosyal bir yaranın temeli olmuştur. 
Birtakım yanılmış iman adamlarının ve macera insan-

* 

!arının göçebe halk arasında şehir halkını hatta küfüre 
sapmış kimseler diye tanıtmaları, göçebe Türkleri, 
şehirlilere karşı devamlı bir . isyan unsuru haline koy
muştur. 

Mevlanıl'nın oğlu Sultan Veled'in, bir sôfi olduğu 
ve bütün insanları insan olduklar; için seven bir gönül 
terbiyesi içinde yetiştiği halde, köylerdeki halkı ve 
göçebe Türkleri asi ve günahkar saymak zorunda kal
ması asrın köy ve şehir uçurumunu gösteren çizgiler
dendir. (94) Sultan Veled Divanı'nda Konya çevre
sindeki asi zümrelere kin ve nefret ifade eden açık mıs
ralar vardır. Sultan Veled'e göre bu zümreler, "Mağa
ralarda, dağlarda, ormanlarda bulunan ve alemi yakan 
(asi) Türkler,, dir. (95) Filhakika, Karamanoğlu Meh
med Bey Konya Sarayı'na isyan ettiği zaman Selçuk 
kuvvetlerini, maiyetindeki kızıl börklü ve çarıklı Türk
menlerle yenmişti. Bütün varlığıyle Konya sultanlarını 
tutan ve Mevlevi tarikatini şehir halkı arasında kuran 
Sultan Veled, Selçuk Hükümdarı Gıyaseddin Mes'ud'u 
överken, onun tahta geçmesiyle "Allah'ın, dağlarda, 
mağaralarda, ormanlarda bulunan ve alemi yakan (asi) 
Türkleri itaate getirdiğini,, söylemektedir. (96) Her
halde önce Babai isyanı ile kendini gösteren ve aldatıl
mış göçebe Türkmenlerle şehir Türkleri arasında yara
tılan bu ikilik, Anadolu'da asırlar boyu devam eden 
manevi bir huzursuzluğun zararlı kaynağı olmuştur. 
(97) Bu arada, köylüler ve göçebe Türkmenler, nasıl, 

04 Bakınız: M. Fuad Köprülü, Anadolu Sel
çuklulan Tarihinin Yerli Kaynakları, Belleten, 27, 

451  - 455. 
95 Aynı eııer ve: Sultan Veled, Divan, S. 247. 
96 Bkz. Aynı eser ve Divan. 
91 Bilhassa Moğol istilası önünden Anadolu'ya 

gelen Türkler'in zenginleri tehirlere yerletiyor, fa
kirleri göçebe bir hayat sürüyor veya köyler kuru· 
yorlardı. Bunların yalnız sosyal ve iktisadi hayat
lannda değil, dini inanı,lannda da bazı farklar var· 
dı: Şehirliler, lalam dininin sünni akidelerine sadık 
ve bağlı idiler. Göçebeler arasında, kadınların da 
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kendilerine (doğru veya yanlış) manevi hedefler gösteren 
tarikat büyükleri çevresinde toplanıyorlarsa şehir halk
ları da korktukları her sosyal ve tarihi felaketin tesel
lisini yine büyük sôfilere sığınmakta buluyorlardı : 
Konya sultanları Moğollar önünde mağlup ve perişan 
olurrca "Bütün halk kendi canından vazgeçip birbir
leriyle helallaştılar ve Mevlaııa hazretlerine gelip 
feryad ederek meded dilediler.,, cümleleri, Eflıiki'nin 
Menikıbü'l- Arifin kitabındadır. (98) (Eflaki, Kon
ya'yı kuşatan -Moğol Emiri Baycu'nun, Mevlı1nıi'nın 
gösterdiği keramet karşısında tutulup kaldığını ve şehri 
bağışladığını anlatır.) 

İşte bütün bu sosyal sarsıntılar, bu duyuşlar ve bu 
inanışlar dolayısıyle Anadolu'da gerek göçebe Türkler, 
gerek şehir ahalisi, kendilerine huzur ve ümit veren 
tekkelerin etrafında toplanmışlardı. Bunun tabii neti
cesi olarak da tekke hayatı ülkenin her bucağında büyük 
gelişme göstermişti. 

Yine aynı sebeplerle gerek halk tekkelerinde gerek 
İslam dillerini ve İslam kültürünü iyi öğrenmiş ay
dınlar arasında büyük tasavvuf şairleri yetişti. Daha 
çok, Farisi ile şiir söyİeyen ve şehirlerde yaşayan aydın 
zümre sôfilerine mukaabil, Anadolu'ya yayılan Yesevi, 
Haydari, Baktaşi dervjşleri de Türk dili ile bir Halk 
Tasavvuf Edebiyatı meydana getirdiler; çok sayıda 
Türkçe ilahiler söylemeğe başladılar. Ancak Türk 
halkının tekkelere karşı derin bağlılığı, geniş alakası 
ve Türk nüflısunun Anadolu'da büyük hızla artışı, 
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şiirlerinde Iran dilini kullanan şairleri de Türkçe şiirler 
söylemeğe nihayet mecbur etti. 

XIII. asır Anadolusu'nda şiirlerini yalnız Farisi ile 
ve klasik İran şekılleriyle söyleyen büyük sofi şairler ; 
şiirlerini hem Farisi ile hem Türkçe söyleyenler ; nihayet, 
en saf ve temiz halk Türkçesi'yle söyleyerek çok geniş 
halk kütlelerine ses duyuran, hepsi de Türk, hepsi de 
sôfi birçok şairler vardır. 

Bunlar içinde eserlerini Farisi ile söylemesine rağ
men devrinin ve çevresinın icaplarına uyarak, arada 
bir, Türkçe sözler, Türkçe mısralar ve Türkçe şiirler 
de söyleyen ilk büyük şair Mevlaııa Celı1leddin 
RUın.i'dir. 

* 

Mevlana 
Celaleddin Rumi 

( 1 207 - 1 273) 

Asıl adı Muhammed 
olan Celaleddin'in da
ha yaygın unvanı 
Mevlı1nıi CeWeddin 
RUın.i'dir. 
Bu unvandaki Mevlı1, 

efendi ; Mevlana, efendimiz demektir. Ona Rumi 
denilişi, sanat, iman ve düşünüş hayatının, o asırlarda 
diyar-ı Rum diye anılan Anadolu'da geçmiş ve bu 
yurtta ebedileşmiş olmasındanqır. 

Çoğu yerde, kısaca, Mevlana diye tebcil edilen 
bu büyük ve vecidli şair, önce Yakın Doğu'da; sonra

ları, Doğu'da Batı'da 
derin akisler uyandıran 
büyük bir sanat, bir du
yuş, düşünüş ve inanış 
cereyanının coşkun kay
nağıdır. 

Mevlana, 
Hayatı : 30 Eylül 

1207 de 
Horasan'ın Belh şehrin
de doğmuştur.. Vefatı, 
Konya'da 17 Aralık 
1273 dedir. Mevlana'
nın babası Harzemşah
lar ülkesinin büyük alim 
ve sôfilerinden Sulti
nü'l-ulemi Bahaeddin 
Veled'dir. Annesi, Har
zemşahlar ailesine men
sup olduğu bildirilen 
Mü'mine Hitun'dur. 

Mevlana'nın doğduğu B e 1 h şehrinde Hoca Persa Camii ve bir deve kervanı 

Harzem'de, alimle
rin sultanı rütbesini ka
zanan Bahaeddin Ve-

bulunduğu, içkili ve sazlı toplanblan dine aykırı 
bulmayan, çok kere tii - babni inanıtlara sahip 
Türkmen babaları'nın sözleri geçiyordu. 

98 Bakınız: Ariflerin Menkıbeleri, Tahsin Ya
zıcı tercümesi, C. 1., S. 282 - 285. Ankara, 1 954. 

led, ilim adamları yetiş
tirmekle tanınmış bir aileye mensuptu. Kendisi de bü
yük bir İslam alimi, sünni inanışlar_ kuvvetle bağlı 
bir İslami ilimler müderrisi'ydi. İlmi kadar irfanı 
da üstün olan Bahaeddin, aynı zamanda sôfiliğin 
de yücelerine varmış bir panteist'ti. Onun Mairif 
adlı eserinde tek ve mutlak varlık olan Allah'a 
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varma yolundaki duyuş, düşünüş ve heyecanları 
vardır. 

Ancak, Mehmed Harzemşah'ın hocası Fahreddin 
Razi'nin ; aralarındaki ilim ve mezhep rekaabeti yüzün
den ; devrin hükümdarını Bahaeddin Veled aleyhine 
döndürmesi veya daha kuvvetli bir ihtimalle Harzem
şahlar ülkesine bir kan 
ve ateş seli halinde yak
laşan Moğol istilası do
layısıyledir ki Mevla
na'nın babası, Moğol
lar'ın Harzeıh'e girme
lerinden bir müddet ev
vel, karısı ve iki oğluyla 
birlikte Belh'den ayrıl
mıştır. 

Aile, önce Hicaz'a 
gitmiş, oradan Şam'a 
gelmiş, oradan da Laren
de'ye gelerek burada ye
di sene kalmıştır. Niha
yet Rum Selçuk Hüküm
darı, Sultan Alaeddin'in 
daveti üzerine Konya'ya 
gelen Sultanü'l-ulema, 
burada yerleşmiş, bura
da verdiği dersler ve 
vaazlarla gerek saray 
çevresinde gerek halk 
üzerinde büyük saygı ve 
sevgi uyandırmıştır. 
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kaldı. Ulaştığı yüksek kültür seviyesi ile az zamanda 
etrafına hürmetkar bir talebe gurubu. topladı. 

Bu ilim ve irfan adamının bu şekildeki hızlı fakat 
tabii tekamülü 23 Ekim 1244 tarihinde birdenbire 
değişiverdi : 

Mevlana, Konya'ya gelen Şemseddin Tebrizi 

Mevlana Celaled
din, İslam'ın büyüklü
ğünü, İslam ilimlerini 
ve diğer ilim dallarını 
önce babasından öğren
di. 12 Ocak 1 231  de 
vefat eden babasının ye
rine vaaz ve fetva vere
cek kadar sağlam ve 
yüksek bir bilgi seviye
sine ulaştı. Bununla be
raber, babasının ölü
münden sonra, daha 
dokuz yıl, Bahaeddin'in 
eski bir talebesi olan 
Seyyid Burhaneddin 
Tirmizi'nin yanında 
bilgisini arttınnağa ça
lıştı. Bu ikinci hocası, 
Mevlana'ya babası Ba-

Mevlana Celaleddin·i Rumi'nin ressam Münif Fehim tarafından yapılan portresi 
(Yedigün Mecmuası'ndan ) 

haeddin'in akli ve nakli 
bilgilerden başka, duygu ve sezgi temeline dayanan 
bir "irfan,, sahibi olduğunu haber vererek ona sôfilik 
telkinlerinde bulundu; onu kendi müridleri arasına 
aldı. 

Celaleddin, esasen babasının Maarif adlı eserını 
okuyarak tasavvufun sırlarını hissetmeğe başlamıştı. 
Fakat bu gençlik devresinde Mevlana, daha çok ilimde 

adında bambaşka bir insanla ; cezbe ve vecid dolu bir 
dervişle tanıştı. Bu Şems-i Tebrizi, rind, babacan 
ve coşkun bir sôfi ; üstün telkin kudretine sahip müstes
na bir insandı. O kadar ki Mevlana, bu serbest duygu
lu, hür düşünceli, göz ve gönül alan dervişç karşı ancak 
sôfiyane bir aşk'la izah edilebilir bir çekiliş ve bağlanış 
duydu. 



310 

Zeki Dede tarafından, Türk hatt sanabnın bir tah
eseri halinde yazılan Ya Hazret·İ Mevlana levhası. 

Mevlana'yı, daha çocuk denecek bir yaşta iken, 
bir defa Şam'da gördüğü söylenen Şems, bu ikinci 
buluşmada onun rühunu, zahiri bilgilerin çerçevele
diği ilim ve dış ibadet dünyasından uzaklaştırarak 
duygu ve düşünce alemlerinin geniş ve esrarlı ufuk
larına doğru alabildiğine coşturmak kudretini göster
di. O kadar ki görenler ve farkedenler, onların Konya 
sokakk.rında buluştukları anı, iki deryanın kavuşma
sındaki hallere benzettiler. Onun sözlerinin, sohbet
lerinin derlenmesıyle meydana gelmiş Makaalat isimli 
eserinden anlaşıldığına göre, zamanının dini ilimlerini 
bilmekle beraber bu ilimlere değer vermeyen Şems-i 
Tebrizi, Mevlana'yı kitapların dışındaki sırlara ermek 
yolunda, ileri bir iman ve heyecan alemine götürdü ; 
ona semii'ın zevkini tattırdı ; ona ney'in, rebab'ın, bir 
kelime ile müsıki'nin lezzetini duyurdu. o zamana 
kadar gerek derslerinde gerek ibadetinde mazbut ve 
ağırba�lı olan Mevlana, Şems'de tecelli eden hil'leri 
gördükten. sonra, talebesine verdiği dersleri bırakarak 
bütün zamanını Şems-i Tebrizi'nin sohbetine ayırdı. 
Bu iki insan arasındaki rüh anlaşması ve gönül buluş
ması o dereceyi buldu ki Mevlana bütün hayatını, 
heyecanını Şems'in varlığında topladı, bu heyecanla 
şiir söylemeğe başladı ve bu hadise dünya tasavvuf 
edebiyatına Mevlana ölçüsünde büyük bir şair kazan
dırdı. Fakat şairin : 

Görünce iyhıe-i neşvesinde Lihut'u 

Kemal-i vecd ile kurban olur gönül günüle 

Yeter hikayet-i Iıalit-ı Şems ü Mevlini 

Ne rütbe mihr-i dırahşin olur gönül günüle 

demesine rağmen (99) Mevlana'nın talebesi, üstadlarını 
kendilerinden böylesine uzaklaştıran Şems'deki bu 
hali anlamadılar. Konya'da Şems'e karşı, gittikçe ar
tan bir düşmanlık belirdi. Mevlana'dan uzak kalan 
talebe, duydukları ıztırabı Şems-i Tebrizi'ye açıkça 
söylediler. Rind derviş, bir gün ve ansızın Konya'yı 
terketti. Şam'a çekilmek süretiyle bu müşkül duru
mu düzeltmeğe çalıştı. 

Fakat Şems-i Tebrizi'den ayrılmanın elemi 
Mevlana'yı öyle perişan bir hale koydu ki, az sonra 
yaptıklarına pişman oldular. Neticede şairin büyük 

uıı- Yahya Kemal, Eski Şiirin Rüzırarıyle, la
tanbul, 1962, S. 35. 
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oğlu Sultan Veled, bizzat Şam'a giderek Şems'in geriye 
dönmesini istedi. Mevlana'nın elemli mektupları ve 
Sultan Veled'in ricaları karşısında fazla direnemeyen 
Şems, yeniden Konya'ya dündü. Ancak bu dönüş 
beklenen huzüru sağlamadı ve bu üçüncü buluşmanın 
saadeti uzun sürmedi. Bir taraftan Konya halkının bu 
macerayı hazmedemez hale gelmesi ;  öte yandan, Mev
lana'nın, medreseyi tasavvufa tercih eden küçük oğlu 
Alaeddin'in Şems-i Tebrizi ile şiddetli çatışmaları ; 
nihayet Şems'in aleyhinde harekete geçmek isteyenlerin 
çoğalması neticesinde bütün huzürunu ve Konya'da 
yaşama imkanını kaybeden Şems-i Tebrizi, bu sefer, 
bir daha geri dönmemek üzere ortalıktan kayboldu. 

Bu sırroluş, bir başka diyara göçme'den miydi? 
Daha acı bir rivayete göre, Şems-i Tebrizi'yi içle
rinde Alaeddin'in de bulunduğu yedi kişilik bir hınç
lılar zümresi mi öldürmüştü? (100) Burasını Mevlana 
bilemedi. Önce büyük bir ye'se düştü. Sonra, iki defa 
Şam'a giderek bahtsız rühunun başıboş ma'şükunu 
aynı elemle aradı. Şam sokaklarında dikkati çekecek 
derecede üzgün ve perişan dolaştı. Fakat Mevlana 
büyük bir rindliğin gerektirdiği üstün irfan. seviyesine 
ermiş bulunuyordu. Kader böyle tecelli edince buna 
"bir arslan esniyor gibi engin vakar,, ile bakmayı bildi. 
Sözü şiir'e bıraktı. Bu arada büyük Divanı'nın belki 
en dokunaklı elem ve hicran gazellerini söyledi. 

Sonra, yavaş yavaş durulmağa başladı ve birgün, 
Şems-i Tebrizi'de gördüğü ilihi hal'lerin bu sefer 
eski müridleri arasında bulunan ve bizzat Şems-i Teb
rizi tarafından da sevilen Salihaddin Zerkub'da 
tecelli ettiğine inandı. Onu kendine mürid ve musahip 
seçti. Salahaddin'ın mesleği kuyumculuktu. Kendisi 
olgun ve ya�lı bir dindar ve mutasavvıftı. Ağırbaşlı 
hareketleriyle, bu sefer Mevlana ile Salahaddin ara
sındaki yakınlığı çekemeyenleri, ikinci bir kötülük 
yapmaktan alıkoydu. Fakat bir müddet sonra, 29 
Aralık 1258 de Salahaddin de öldü. 

Mevlana, son olarak Çelebi Husiıneddin adlı, 
bir başka müridini kendine halife seçti. Temiz, mert 
ve fedakar bir mürid olan Husameddin, l\fevlana'ya ' 
büyük hizmmette bulunmuş, ona meşhur Mesnevi'si
ni yazma fikrini vermiş ve bunda ısrar ederek Mes
nevi'nin yaratılmasında mühim vazife görmüştür. 
O kadar ki Mesnevi'yi Mevlana söylüyor, Husameddin 
yazıyor, bu yazış ve yazdırış hazan sabahlara kadar 
sürüyor ; talebesini böylesine yorduğunu farkeden 
Mevlana bunun mükafatını Allah'dan dilemek duy
gusunda kalıyordu. 

ıoo içlerinde Alaeddin'in de bulunduğu bu 
yedi kiti'nin, 5 Aralık 1 247 tarihinde Şems·i Teb· 
rizi'yi öldürerek cesedini kör bir kuyuya attıkları 
söylenir. Aynı rivayete göre: Konya'da Şems'e 
ait "makam,. bu kuyunun üzerindedir. Şems'in 
cesedini ise, Mevlana'nın büyük oğlu Sultan Veled 
bir gece, adamlarıyle gelip bu kuyudan almıt, timdi 
üzerinden yol geçen, eaki Mevlana medresesi hazİ· 
resine gömdürmüttür. 
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Ruhun Allaha kanadlanması manasında; (en eski, dini Türk rakslarından alınmıf 
çizgilerle bütünlenen) bir nevi, ayakta zikretme heybetindeki Mevlevi sema'ı (Haya.t 

Tarih Gazetesi'nden) 

Çelebi Husameddin, Mevlana'dan 1 1  yıl sonra 
öldü. o ölünce tarikat şeyhliği, bu zamana kadar, bü
yük bir sadakat ve sabırla tekkeyi beklemiş olan Sul
tan Veled'e geçti. 

Sultan Veled, Mevlevi tarikati'nin hakiki kuru
cusu oldu. İyi bir teşkilatçı olduğu anlaşılan Sultan 
Veled, gerek babasının yaygın şöhretinden faydalan
mak, gerek bu şöhret etrafında yapılan dedikoduları 
unutturmak ; gerek bu çok ileri şiir, sema', mılsıki, dü
şünüş ve inanış tarikatini daha geniş ülkelere yayarak 
ebedileştirmek gibi emellerle çalışarak bu temiz idealde 
ilk başarılı adımı attı. ( 101) 

Mevlana, daha 18 yaşında iken Larende (Karıı.
man) de, babası tarafından Semerkand'li Hoca Şere
fedain'in kızı Gevher Hatun'la evlendirilmiş ve bu 
izdivaçtan iki erkek evladı olmuştu. Sultan Veled, 
bunların birincisiydi. Gevher Hatun'dan doğan ikinci 
oğlu Alaeddin 1262 de henüz Mevlana hayatta iken 
ölmüştü. Celaleddin, birinci karısının vefatından son
ra, Konya'da Kerri Hatun'la evlendi. Bu izdivaçtan 

ıoı Mevlana'nın kuvvetli tahsiyeti etrafında 
adeta kendiliğinden kurulan Mevlevi tarikati'nin 
ilk adı Celaliyye tarikati'dir. Fakat bu büyük tari
katin asıl kurucusu Sultan Veled'dir. Çünkü Mev
lana bir tarikat kuracak kadar disiplinli ve te,kilatçı 
bir hayat yafamamıfbr. Jyi bir tetkilatçı olduğu 
anlatılan Sultan Veled ise babasının manevi mira· 
sından faydalanmayı bilmif; Çelebi Hüaameddin'in 
1 284 de vefabnı müteakip derhal harekete geçerek 
Mevleviliği bütün ayin ve erkanı ile yafatacak 
temelleri atmıt; geniı bir halk ve aydınlar zümre· 
sini Mevlevilik çevresinde toplamağa muvaffak ol· 
muftur. 

da en küçük oğlu Muzafferüddin .Alini Çelebi ile 
yegane kızı Melike Hatun doğdular. 

En Sôfüerin 
Büyük Şilri : 

* 

Miladın XIII. asrında Ana
dolu'ya gelip yerleşen ya da 
Anadolu bölgesinde yetişen 
birçok sôfi!er vardır. Bunların 
başında zengin tefekkürü ve 

engin bilgisi'yle tasavvuf felsefesine yeni bir hamle ve 
hayat kazandıran, Şeyhü'l-Ekber (Şeyhlerin en bü
yüğü) unvanıyle tanınmış, Şeyh Muhyiddin Arabi'yi 
( 1 165 - 1240) anmak gerekir. 

Endülüs'te doğan, gençliğinde İbnü'r-Rüfd ile 
görüşen, sonra seyahate çıkarak Mağrib şehirlerini, 
Mısır'ı gördükten sonra Mekke'ye giden; oradan da 
İrak yoluyle Anadolu'ya gelen ; Diyarbakır'da, 
Malatya'da Sıvas ve Konya'da bulunduktan sonra 
Şam'a dönüp yerleşen ve burada vefat eden bu büyük 
ve hür düşünceli feylesofun, devrinin diğer sôfileri üze
rinde derin tesiri vardır. 

Fakat XIII. asrın Anadolu sôfileri içinde yüksek 
tefekkür heyecanıyle aşk ve ilhamı birleştirerek bunları, 
şiir sanatı'nın ölümsüz terennümleri haline koyan en 
büyük tasavvuf şairi Mevlini CeWeddin RUmi'dir : 

Mevlana, İslam panteizmi'nin Hakikat adını 
verdiği Allah'a, yani büyük hakikat'e bilgi, tefekkür, 
sanat, heyecan ve bunların hepsinden üstün bir ?şk 
yolu ile varmak isteyenlerin en büyüklerindendir. 

Aynı yolda şiir'i, müsıki'yi ve insan vüı;ı'.ıdu'nun 
her zerresi ve her hareketiyle bir ibadet havasına gıre
rek Tanrı'ya kanatlanması manasındaki sema' sanatı· 
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nı dile getirerek, insan'ın, birgün insanlık'dan da üstün 
bir manevi dereceye yükselip büyük yaratıcı'ya vasıl 
olacağını söylüyordu. 

Mevlana'nın fikir ve gönül yücelten felsefesi ;  
İslam imanının 'bütün esaslarına, emirlerine, İslam'ın 
Allahına ve Peygamberine tam bir ihlas'la bağlı bulu
nuyordu. Fakat aynı ihlas, insanı semaya kanatlandı
ran bir duyuş ve düşünüş hürriyeti ile de rüzgarlı idi. 
İşte bu rüzgardır ki Allah'a varma yolunda kol kanat 
açan Mevlevi ayinlerine hem bir sanat havası, hem de 
Qir ibadet hali vermişti. Bu ibadet, Allah yolunda ken
dilerinden geçenlerin söyledikleri ilahiler'le, semaya 
kol açtıkları sema'larla ve bütün varlıklanyle uydukları 
Mevlevi musıkisi'yle birleşmış, bir elini hazlar 
manzUınesi olmuştur. 

Mevlana, yeryüzüne semalardan yönelmiş ruh
ların tekrar semaya dönmek için giriştikleri bir gönül 
savaşı'nın serdiın idi. 

Allah'tan kopan rUh padişihı'nın nefis denilen 
madde ve ihtiras ordusunu mağlup etmek ve yalnız 
varbk'da birlik ma'şukasına gönül vermek suretiyle 
tekrar Allah'a ulaşacağına inanıyordu. 

Madem ki insan'sın, madem ki duyuyor, düşü
nüyor ve seziyorsun büyük hakikat'i bulmak için gön
lünü ve ıdrakini yoracaksın ; duyduklarını ve buldukla
lannı söyleyeceksin ! Sen söyleyemezsen ruhunun 
vasıl olduğu sırlan sazlara ve sema'lara söyleteceksin. 
Bütün bunlarla dahi söylenemeyecek ölçüde büyük sır
lara erdiğin zamandır ki yalnız o zaman susacaksın ! 

Diyenler arasında Mevlana böyle nice sırlara lisan, 
nice hakikatlere beyan vermiş bir üstün insan'dır. 

Her dinden, her mezhepden, her milletten her in
sanı; insan olduğu ve büyük yaratıcı'dan bir nur 
taşıdığı için sevmek inanışındaki İslam panteizmi'nin 
her bakımdan üstün ifadeleri onun eserlerindedir. 

Mevlana'nın insan'a verdiği bu kıymet, insan'ın 
aynı zamanda İlahi Varlığı idrake en elverişli bir duyuş 
ve düşünüş melekesine sahip oluşundandır. Mesnevi 
adlı ölümsüz eserinde : 

Ey birider tu hemin endişe-i 
Ma-bekaa tu üstuhıin u rişe-i ( 102) 

"Ey kardeş ! Sen yalnız duyuş ve düşünüş'ten 
ibaretsin ! Geri kalanın ise sadece et ve kemiktir.,, 
deyişleri, bundandır. 

* 

Mevlana CeWedclin Rtimi, 
Anadolu'da adeta bir mede-

Eserleri niyetin temelini kurmuş; bir 
fikir, inanış, kültür ve sanat 
çığırının kaynağı olmuştur. 

Tarikatini kendisi kurmadığı halde onun en sosyal ese
ri, bütün ilhamını Celaleddin'den alan Mevlevilik'
tir. 

102 Mesnevi, C. 111., 277. 
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Bu tarikat yalnız mistik bir teşekkül olmakla kal
mamış ; aynı zamanda bir kültür, sanat ve medeniyet 
mektebi değeri kazanmıştır. 

Mevlevi mimarisi, Mevlevi edebiyatı, Mevlevi 
musıkisi, Mevlevi sema'ı diye bilinen sanat çığırları 
hatta Mevlevi terbiyesi, bu mektebin sınıflarıdır. Der
gahların döşenişinde ve süslenişinde kullanılan altın, 
gümüş eşya'dan ; altın, gümüş işlemelerden; güzel 
yazı sanatı'ndan oymalara, dokumalara ve çok çeşitli 
eşyaya kadar herşey Mevlevi dervişlerinin Mevlevi 
terbiyesiyle meydana koydukları ince ve yüksek sanat 
eserleridir. 

Mevlevi kıyafeti, sikkesi, hırkası, tennure denilen 
ve dönerken eteklerinin açılışındaki güzellikle göz ve 
gönül alan husılsi giyim ; bunların yine hususi kumaşları 
ve diğer giyim eşyası hep aynı ocağın eserleridir. 

Mevlevi ayini'ndt>ki iman ve sanat'la saygı'nın 
kaynaşmasından doğan adaba uymaları doıayısıyle 
her hareketleri manalı ve belirli bir terbiye esasına 
dayanan Mevlevilerin birbirlerine ve bütün sevip say
dıklarına verdikleri selamlarda ve yaptıkları musa
fahalarda bile Mevleviliğin kibar ve medeni çizgileri 
görülür. 

Kıt'alar boyu ülkelere yayılmış bu büyük tarika
tin bütün bu hareket ve teferruatı, hiç şüphesiz, Mev
lana'nın şahsi eseri değildir. Fakat bütün bunların baş
langıcı onun varlığı, onun sanatı VI:" onun bıraktığı 
terbiye, iman ve kültürdür. 

Mevlevilik denilen bu mistik ve sosyal tarikatin 
yanında Celaleddin Rumi'nin bizzat meydana getir
dıği; yazdığı veya söylediği edebi eserleri ise şunlardır : 

* 
Halis bir Türk olduğu halde 

Divan-ı Kebir Mevlana, zamanındaki ede
biyat dili'nin Farisi olması 
yüzünden, Şarkın belki en 

güzel tasavvuf şiirlerini İran edebiyatına kazandırmış
tır. Onun şiir kıymeti bakımından üstün eseri Divin'ı
dır. Bu Divan, aruz'un 24 bahrindeki vezinlerle söy
lenmiş ve her bahirdeki şürler alfabe sırasıyle biraraya 
getirilmiş olduğundan 24 ayrı Divan gibidir. Mevlana 
bu bahirlerin herbirinde çok sayıda şiir söylediği için 
Divan 'ı hacim bakımından da muazzam bir eser heybeti 
almıştır. Bu büyük esere, aynı sebeple, Divin-ı Ke
bir denilmiştir. Bu isim aynı zamanda Mevlana 
Divanı'nın miınevi büyüklüğünü belirtir. 

Kasideler, gazeller, terci'ler, müstezadlar, rubai
ler ve daha başka şekillerle tertiplenen bu Divan'daki 
birçok şiirler Şems-i Tebrizi tarafından söylenmiş gibi, 
onun adını taşır. Şems'in adı, bu şiirlerde mahlas ye
rine kullanılmıştır. Bunun içindir ki Mevlana Diva
nı'nı Divin-ı Şems-_i Tebriz diye isimlendirenler 
olmuştur. 

Ayrıca İran edibi Rıza Kulu Hidayet Han tarafın
dan Divan-ı Kebir'den seçmelerle tertiplenen bir anto
lojiye de Divin-ı Şemsü'l - Hakaayık denilmiştir. 
Tebriz, 1280 ( 1862). 
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Mevlana Divanı'nda hemen her şiir Farisi'nin 
yükselmiş mt'.'ısıkisi içinde söylenmekle beraber, onun 
gazellerinin pt:kçoğu coşkun bir panteizmin, çerçeveye 
cieğer vermeyen, dalgalı, heyecanlı ve cezbeli aşk te
rennümleri halindedir. Aslında tefekkür heyeca
nı'nın bir ifade vasıtası olmak gereken rubailerinde de 
yine herşeyden çok aşkın coşkunlukları vardır. O kadar 
ki bu küçük aşk şiirleriyle Mevlana, rubai'ye çok kere 
teksif edilmiş bir gazel vasfı vermiştir. 

Divan-ı Kebir'in müteaddid yazmaları ve taş 
basması neşirleri vardır. ( 103) Bilhassa Alman ve 
İngiliz dillerinde bu Divan' dan seçilmiş şiirlerin tercü
meleriyle birlikte yapılmış yayımları görülür. Birer 
denemeden ileri geçemeyen böyle tercümelerin en 
mühimmi R. A. Nicholson tarafından İngiltere'de 
yapılmıştır. ( 104) 

Divan-ı Kebir'den salahiyetli seçmelerle yapılan 
Türkçe bir tercüme Midhat Bahari Beytur tarafından 
İstanbul'da neşrolunmuştur. ( 1 05) Abdülbaki Göl
pınarlı tarafından yapılan beş cildlik Divan-ı Kebir 
tercümesi de yine İstanbul'da yayımlanmıştır. ( 106) 

Mevlana'nın hemen hepsi Divan-ı Kebir'de bulu
nan rt'.'ıbaHer'i Diviin-ı Rubiiyyat adıyle ayrı kitap 
haline konulmuştur. Bu eser, önce, Veled Çelebi tara
fından 1312 ( 1894) de İstanbul'da bastırılmıştır. Adı : 
Rubaiyyat-ı Hazret-i Mevlana'dır. Divan-ı Rubaiyyat'
ın Isfahan'da Bahar Kütüphanesi tarafından yapılmış 
bir basımı daha vardır. ( 1 902) Mevlana rubailerinin 
107 tanesi Hasan Ali Yücel tarafından (Remzi Kitab
evi, 1 932) ve 276 tanesi de Asaf Halet Çelebi tarafından 
Türkçe'ye çevrilmiştir. (Kanaat Kütüphanesi, 1944) 
Nihayet bütün rubailerin Türkçe tercümeleri Abdül
baki Gölpınarlı tarafından 1 964 de neşrolunmuştur. 
( 1 07) Gerek Divan-ı Kebir'e gerek rubailer arasına 
Mevlana'nın olmayan şiirler de katılmıştır . 

• 
Mevlana'nın İslam dünya-
sında bir mukaddes kitap 

M e s n e v i saygısıyle tanınmış ve çok 
sevilmiş eseri Mesnevi'si
dir. Art'.'ız'un fa'ilatün fa'ila

tün fa'ilün vezniyle ve mesnevi şekliyle tertiplenen bu 
eser 6 ciltte 25618 beyit halinde söylenmiştir. 

Varlıkta birlik anlayışını birtakım hayali veya 
realist hikayelerle; insanlar arasında olduğu kadar, 

ıoa Divan'ın Türkiye'deki yazma'lan için ba· 
kınız: H. Ritter, Der İslam ( 1 940) , XXVI, 144 -
1 56. 

1 o 4  Selected Poems from the Divani Shamsi 
T abriz, Cambridge, 1 898. 

10� Mevlana, Divan-ı Kebir'den Seçme Şiirler, 
M. Eğ. Bakanlığı yayımı, C. 1., İd. 1 959, C. il., İst. 
1 96 1 .  

1 06 Mevlana Celaleddin, Divan-ı Kebir, l • V, 
1st. 1 957 - 1 960. 

101 Mevlana Celaleddin, Rubailer, Remzi Ki
tabevi, let. 1 964. 

313 

Selçuk mimarisinin, Türk çadır çizgileriyle kurduğu 
Mevlana Türbesi'nin Kubbe-i Hadra denilen, yetil 

kubbesi ve Mevlana Camii'nin minaresi. 
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hayvanlar arasında geçen vak'alarla ; teşhis ve intak 
sanatlarıyle tanıtmaya çalışan bu çeşit mesnevilerin 
ilk örnekleri İran edebiyatındadır. 

Haklın Senii'nin (ölm. 1 1 50?) Hadfkatü'l-Ha
kika'sı ve Feridüddin Attıir'ın ( 1 1 19?  - 1 193?) Man
tık'ut- Tayr'ı, böyle mesnevilerin klasik örnekleri ara
sındadır. 

Mevlana Celaleddin'in babasıyle beraber Hicaz'a 
göçerken Nişapur'da karşılaştıkları büyük, İran sôfi 
şiliri Feridüddin Attar'ın, daha çok küçük yaştaki Ce
laleddin'e büyük iltifatta bulunduğu bir hakikat ise, 
Mevlana'nın böyle bir eser te'lifinde unutulmaz bağlı
lık duyduğu Attar'ı üstad edinmesi çok tabiidir. 

Ancak böyle vefalı hatıralar ve klasik sanatlarda
ki "eski üstadların izinde yürüme terbiyesi,, de mües
sir olmakla beraber, Mesnevi'nin ilham aldığı asıl 
kaynak Kur'in-ı Kerim'dir. Mevlana bu büyük 
eserinde Kur'an-ı Kerim'e ve onu getiren Hz. Mulıam
med'e derin anlayış ve inanışla bağlıdır. O kadar ki 
Mesnevi'yi, Kur'an-ı Kerim'in, şiir ve hikaye sanatı 
ile ve Mevlana tarzı bir duygu ve düşünce üslubuyle 
ifadelenmiş, manzum tefsiri diye karşılamak mümkün
dür. Mevlana, Mesnevi vasıtasıyle öğrettiği, Allıih'a 
varma yollarını, Kur'an'dan ayetler getirerek, Hz. 
Muhammed'den hıidisler hatırlatarak ve bunları derin 
anlayışlarla açıklayarak tanıtmak sevgisindedir. 

Mevlana Celaleddin, M'"snevi'yi Şems-i Tebrizi'
nin ölümünden sonraki olgunluk devresinde yazmış
tır. Önce bizzat ya:ımağa başladığı bu eserini son ha
lifesi Husameddin'in teşvik ve ısrarı üzerine yıllarca 
bu talebesiyle birlikte çalışarak tamamlamıştır. Ese
rin ilk 18 beytini bizzat yazan Mevlana, geri kalan 
büyük kısmı Husameddin'e söylemek suretiyle yaz
dırmıştır : 

Mesnevi'yi Mevlana söylüyor, Husameddin yazı
yordu. Biribirini kovalayan beyitler, Mevlana'nın du
dakları arasından bir şiir ve hikmet çağlayanı halinde 
dökülüyor; Husameddin, bazı geceler sabaha kadar 
mesnevi yazıyor ve Mevlana uykusuz kalan müridinden 
özür dilemeği Allahına bırakıyordu. 

Şair, önce büyük bir hikayeye başlıyor, bu hikaye
yi bitirmeden tedai yoluyle hatırladığı bir başka hika
yeye geçiyor; sonra onun da içinde bir veya birkaç 
hikaye sıralayarak bütün bu hikayeleri, birer birer us
talıklı bir neticeye bağlıyordu. Sahifeler dolusu bu 
hikayeler, yer yer, hikmet dolu beyitlerle ; en bü
yük sevgiliye karşı duyulan aşkın terennümleriyle ; 
Allah'a yalvarışlarla ve her hikayeden alınacak hisse
leri belirten söyleyişlerle süsleniyordu. Mevlana ken
disine kadar görülmemiş derecede zengin bir bilgi, 
görgü, duygu, düşünce, hikmet ve hakikat hazinesini 
bir kitapta topluyordu. 

Bir nur, aşk ve kudret sentezi halinde var, iyi ve 

güzel olan Allah'dan, birgün tekrar ona kavuşmak için 
ayrılan ruh'un bütün macerası, bütün hicranları, bü
tün arayış ve buluşlarıyle, bir madde ve ihtiras yuvası 
olan nefs'in buna engel olmak yolundaki bütün azgın
lıkları bu kitapta hikaye ediliyordu. 

TÜRK EDEBiYATI TARiHi 

Mevlana insanlık macerasını saran çeşitli hayat 
hadiselerinden, en basit ve olağan vak'alardan ; bunla
ra derin bir görüşle bakarak; akıllara hayret verecek 
dersler, ibretler, hikmetler ve neticeler çıkarmakta tam 
bir deha gösteriyordu. 

Mesnevi, müridlere tasavvufu öğretici bir kitap 
olduğu halde yer yer, fikri ve hissi lirizmin sihirli mu
sıkisiyle de pür-terennüm'dü. 

Binbir engeli aşarak, insan olma derecesine yüksel
miş ruh'a, vücut'ta bulunduğu müddetçe edeb ve te
vazu tavsiye ediyor; ibadet ölçüsünde çalışma şevki 
duymanın ve çalışmanın faziletini bildiriyordu. İnsan 
ruhunda en ayıpladığı dalalet, hased'di. Hased'in 
korkunç pençesine tutulan insan ne büyük kötülükler 
yapabilir; kıskanma'nın ve aşağılık duygusu'nun buh
ranları içinde ne bayağılıklara düşebilirdi? Bunları 
bir ömür bôyu incelemiş gibi insanı şaşırtacak ka
dar çok sayıda misallerle anlatıyordu. Diğer insan 
dalaletleri üzerinde de aynı usul ve üslupla duru
yordu. 

Ruh hastalarının, kara sevdaya tutulmuşların 
dertlerini nabızlarının atışından anlamayı mümkün 
gören ve gereken devayı bu gizli ruh kıvranışlarına 
göre vermeğe çalışan bir tıb ve tedavi anlayışını doğru 
ve güzel buluyordu. 

İnsanlar arasında gerçi en güzel anlaşma vasıtası 
gönül dili'ydi. Fakat Mevlana, birbirlerinin lisanından 
anlar insan olmanın faziletini söylüyor ; insanlara, 
bağlayıcı ve müşterek bir dil tavsiye ediyordu. 

Mevlana, bütün ruh ve vücut illetlerinin devası
nı, insanı her dertten kurtaran, öldürücü, yüceltici 
bir aşk'ta hatta bu ilahi aşk'ın ıztırabında buluyordu. 
Böyle bir aşk'a :  "Ey bizim sevdası güzel aşkımız ! 
Ey bizim her derdimizin tabibi ! Şad ol !,, diye seslen
mesi, bundandı. 

Mevlana, Mesnevi'sinde yalnız tarikat bilgileri 
vermiyor ; aynı zamanda Şarkın eski efsanelerinden ; 
peygamberlere ve evliyaya ait menkıbelerden fayda
lanmış hikmetler de sunuyordu. Bu yüzdendir ki astro
nomiden tıbba; din, felsefe ve sosyal bilgilerden psiko
lojiye kadar, maddi ve manevi nice ilimlerin ışığı al
tında söylenmiş bu manzum hikmetler ve hikmet dolu 
hikayeler kitabı, asırlardan beri her devri ve her zekayı 
tatmin edecek bir bilgi, bir ilham ve tefekkür kaynağı 
olmuştur. 

Mesnevi'de yer yer görgünün, düşüncenin, türlü 
hayat vak'alarındaki manayı kavrayışın kuvvetli.realiz
mi görülür. 

Aynı realizm içinde yine de şırri incelikler : okuyana 
iman ve heyecan veren müstesna ifadeler duyulur. Mes
nevi'deki hikayelerin biraz açık saçık sayılanları da 
vardır. Bunlar çok kere tenkide uğramıştır. Mevlana
'nın realist görüşlerle naklettiği bu gibi hikayeleri mü
dafaa edenler, onun bu muazzam eserini çocuklar 
için yazmadığını söylemi�lerdir. 

Mesnevi, yalnız Hindistan, İran, Türkiye ve diğer 
Türk illeri gibi Doğu ülkelerinde değil, hemen bütün 
Batı ülkelerinde de tanınmış bir eserdir. Eserin İngiliz, 
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Fransız, Alman ve Ordu dillerinde tercümeleri vardır. 
Mesnevi'nin uzun ve ciddi bir çalışma ile meydana 
getirilmiş izahlı ve tenkidli bir tab'ı İngiliz Şarkiyat
çısı R. A. Nicholson tarafından yapılmıştır. { 108) 
Türkçe'deki muhtelif tercüme ve şerhleri arasında en 
güzeli, Divan şairi Nahifi tarafından yapılan manzum 
mesnevi tercümesidir. 

Mesnevi'nin 

Bişnev in ney çun hikayet mi kunad 
Ez cudayiha şikayet mi kunad 

Sözleriyle başlayan ilk beytini : 

Dinle neyden kim hikayet etmede 
Ayrılıklardan şikayet etmede 

mısralarıyle Türkçeleştiren XVIII .  asır şairi Nahifi'nin 
bu güzel tercümesi şu beyitlerle devam eder : 

Der kamıtlıktan. kopard!lar beni 
Nalltlm zar eyledi merd y zeni 
Şerha terh!: eylesin sinem firak 
Eyleyem ta şerh-i derd-! iştiyak 
Her kim aslından ol!: c\ür § cflda 
RüzgAr·! vaslı eyler mukteda 
Ben ki her ceın'lyyetin naIAnıyem 
Hemdem-! hot·bal ü bed·halAnıyem 
Her k lş! zu'munca b!,n!: yar olur 
Sohbetimden tallb-! es riir olur 
Sırrım olmaz nalişlmden g erçi dür 
Llyk yok h er çeşm Ü güş!: feyz·l nür  
Birbirinden can ü ten pinhan degll 
Llyk yok destür-ı rfi'yet cane bil 
Oldı atef s ıyt. ı ney sanm!: heva 
Kimde by atet yoi!s� hayf an!: 

"Dinle neyden ki (nasıl) anlatıyor; ayrılıklardan 
(nasıl) şikayet ediyor.,, 

"Beni kamışlıktan kopardılar; feryatlarını erkek 
ve kadın herkesi ağlattı, diyor.,, 

"Ayrılık, sinemi yarık yarık eylesin ki özleyiş der
dini açabileyim.,, diyor. 

"Her kim aslından ayrı ve uzak düşerse hep vuslat 
zamanının izinde olur.,, 

"Ben ki her cemiyette ağlarım. 1 yi hallilerin de 
fena hallilerin de arkadaşıyım.,, 

"Her kişi zann'ınca bana yar olur; söyleyişlerim
den sırlar almaya çalışır.,, 

1 08 Batı'da Mesnevi üzerinde en ciddi ve 
sürekli çalıtmayı, en iyi tercüme ve izahı büyük 
lngiliz bilgini Nicholaon yapmıttır. Bu mevzudaki 
8 ciltlik eseri ıudur: 

R. A. Nicholson, The Mathnawi of Jelalu'ddin 
Rumi, edited from the oldest manuacript& available: 
witb critical notes, tranalations and commentary; 
E. J. Gibb Memorial, New Series, London, 1 924 • 
1 940, VI, 1 • 8. 
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"Gerçi benim sırlarım feryadlarımdan uzak değil
dir, ancak her gözde, her kulakta bu sırları görecek ve 
duyacak ışık yoktur.,, 

"Ten candan, can da ten'den örtülü değildir. 
Lakin herkese o can'ı görebilme izni verilmemiştir.,, 

"Ney'in şöhretli sadası ateştir. Onu hava zannet
me. Kimde bu ateş yoksa o insan, çareyi yoklukta 
arasın.,, ( 109) 

109 Aynı parçanın biraz daha açıklamalı bir 
tercümesi de 9öyle yapılabilir: 

" (Bir ermit insan'ı tem5İI eden) ney'i dinle ! 
(Herfeyi) anlatıyor ve (berfeyin batında, bala Tanrı 
varlığından) ayn oluılardan yanıp yakılıyor . ., 

" (Evvelce bir aazlık'da, fU demek ki, Tanrı 
ile aynı alemde olan ney,) beni bu sazlıktan kopar
dılar, (aslımdan ayırdılar. O'ndan ayrı dütmenin 
acısıyle) feryadlarım, kadın, erkek, herkesi ağlattı, 
diyor. ,, 

"Aynlık, bağrımı yarık yank etsin ki (O'na 
kaı·,ı duyduğum) özleyİfİn derdini açığa vurabile
yim. ,, 

"insan, kendi aslından (ve gerçek vatan olan 
Tanrı diyan'ndan) uzakta kaldıkça elbette O'na 
kavu,acağı günleri arar. ,. 

"Ben ki her toplulukta ve her Çefit insan ya· 
nında (aazlıklann aırnnı ve O'ndan ayrılışın acısını) 
inlerim; halk içinde iyilere de kötülere de yakınlık 
duyar, onlara, Hakk'a varmak yolunda yardım et· 
mek isterim. ,, 

"Ancak insanlar bana kendi zan'larınca yar 
olurlar. içimdeki sırlan arattırmaz, Hakk'a ve 
hakikate ( yakin ile değil de) zann'la varmak isterler. 
(Halbuki gerçeklere ancak yakin bilgisiyle erilir.) 
Bunun için de ermif insanların gönül hazinelerin
deki nuru görmek, sözlerindeki manaya ermek ge
rekir . ., 

"Benim sırrım feryadımdan uzak değildir. (Be
nim sırlanm, bende ses haline, inleyif haline gel
miş sözlerdir.) Lakin gözleri sisli olanlarla kulak
ları duymayanlarda benim bu sırrımı görecek nur 
ve anlayacak hal zuhura gelmemittir. ,, 

" ( insanda biri can, Öteki ten, iki bal vardır. 
insanda ten, o::ıun görünen tarafı, cismi, kesafeti 
olan bedenidir. Halbuki insanda can da iki türlü
dür. Biri canlıyı ayakta tutan hayvani can'dır. Öte
ki Allab'tan kopup gelen ve insanda tecelli eden 
ilahi ruh'dur.) insanda can ve ten biribirinden 
Örtülü değildir. Lakin onu görmek için herkese 
izin verilmemittir. (Bunun içindir ki bu sırra ermek 
ve bu gerçeği görmek için ney gibi, toprağı, suyu 
terketmek ve sinesi ayrılık aletiyle yarık yarık 
olmak gerekir.) 

"Ney'in sadası beva vü heves değildir. (vahıy 
gibi, ilham gibi ulvidir.) Onun İçin atef gibi sıcak
br. Her kimde bu atef yoksa yok olma'nın yolla
nnı arasın. (Çünkü ancak nefia'lerinden yok olan• 
!ardır ki ilahi birlikte var olma'nın yollarını bul
muılardır.) 
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Mevlevi sema'ı'nın önden gorunuşu (Cavidan E r
ten'in çizgisiyle) 

Bu 18 beytin geri kalan dokuz beytinde de (aslında) 
şunlar söylenir : 

"Aşk ateşi'dir ki ney'in içine düşmüştür ; aşk 
coşkunluklarıdır ki şarabın içine düşmüştür.,, 

"Ney, dost'tan ayrılan kişinin arkadaşı, haldaşıdır ; 
onun perdeleri bizim (vuslata engel olan) perdelerimizi 
yırttı.,, 

"Ney gibi hem zehir, hem tiryak; ney gibi hem 
hemdem hem müştak olanı kim gördü?,, 

"Ney, kanla dolu yoldan söz etmekte, Mecnun 
aşkının kıssalarını söylemektedir.,, 

"Bu aklın mahremi aklı gitmiş' ten başkası değildir ; 
dil'e de kulaktan başka müşteri yoktur.,, 

"Bizim derdimizden günler bigah oldu ; günler, 
nice yanışlara yoldaş oldu.,, 

"Günler geçiyorsa geçip gitsinler. Ancak ey en te
miz, en güzel ve ölümsüz olan ! Sen kal.,, 

"Balıklar denizin içindedir fakat suya kanamazlar. 
Rızkı olmayanlar için de günler uzundur.,, 

ı ı o  Gerek Mesnevi tercüme ve şerh'leri, gerek 
Mevlana Celaleddin hakkında yazılmış Türkçe, 
Arapça, Farsça eserlerle, lran'da, Pakistan'da, Hin· 
diatan'da; İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollan• 
da'da Mevlana hakkında yazılan eser, yapılan araf· 
tırma, tercüme ve ferhler hakkında genit ve tam 
bir bibliyografya İçin bakınız: 

Dr. Fethi Erden, Mevlana Bibliyografyası, Türk 
Yurdu M. Mevlana sayısı, Yıl. 1 964, C. 111., Sayı: 
8 .  9 .  1 0, s. 1 14 - 127. 
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"Olmamışlar olmuşların ne halinden (ne de dilin
den) anlar. Böyle olunca sözü kısa tutmak gerek ves
selam.,, 

Ancak bütün bu veciz ve sembolik sözler ; bu ney' in 
ermiş İnsan, üstün insan demek olduğu; onun koparıl
dığı sazlık'ın, insan'ııi Allah'la beraber bulunduğu 
alem manasına geldiği ; insanda biri hayvani, öteki ilahi, 
iki rılh bulunduğu ; fakat tendeki ilahi rılh'u görebil
mek için, nasıl ney toprağı ve suyu terketmiş ve bu yüz
den sinesi delik deşik olmuşsa, tıpkı bunun gibi, insa
nın da sinesinin ney gibi aşk ateşiyle yarık yarık ola
rak, maddi heveslerden kurtulması lazım geldiği ; 

Kul ile Allah'ı arasına gerilmiş büyük perdenin 
yerler, gökler olmayıp insanın kendi nefs'i olduğu ; 
Allah'ın zann'la değil, ancak yakin bilgisi'yle biline
bileceği ; ömrün acıyla, yanışla geçen günlerinin O'na 
kavuşmanın yaklaşması manasında olduğu; 

İçinde bulundukları aşk deryası'nın, balığın suya 
kanamayışı gibi erıniş'leri kandıramadığı ; onların an
cak Allah'a kavuşmakla kanacakları . . .  Fakat bütün 
bunların insanlara ancak anlayabilecekleri ölçüde söy
lenmesi lazım geldiği . . .  

Ve böyle daha nice, ince ve geniş manalar, asırlar
dan beri çok sayıdaki Mesnevi şarihleri (Mesnevi'yi 
açıklayanlar) tarafından defalarca tefsir. edilmiştir . ( 1 1  O) 

Mevlevi sema'ı'nın arkadan görünütü (Sanatkar bir 
Türk hanımı ta�afından yapılmıştır.) 
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Mesnevi'nin Türkiye'de· son tercümesi Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın Dünya Edebiyatından Tercümeler (Şark
Islam Klasikleri) serisinin birinci kitabı olarak yayım
lanan eserdir. Bu tercüme· Veled İzbtıdak tarafından 
yapılmıştır. (•) Bizim, geniş ölçüde . faydalandığımız, 
Kenan Rifai tarafından yapılmış Mesnevi tercümesi 
ve şerhi ise henüz iıeşrolumnamıştır. 

Fihi Mifih ; 

* 
Mevlıina meclislerinde, onun 
sohbetlerini, oğlu, Sultan Ve
Ted'in; halifesi Husameddin 

'" .. Çelebi'nin ve daha başka f 
müridleriniiı not etmeleriyle meydana gelmiş, Farisi 
ve mensur bir eserdir. Eserin bazı parçalarının da bizzat 
Mevlana tarafından yazılmış olması muhtemeldir. 
Fihi Mafih'de 70 den fazla sohbet vardır. Bu- sohbet'
lerih esas mevzuu tasavvuf'dur. Bununla beraber Mev
lana Celaleddin, bu sohbetlerinde dini, felsefi, ahlaki 
görüşlerini, inanışlarını, şiir anlayışını, dünya ve ahiret 
hakkındaki düşüncelerini, insan anlayışını, kadın telak
kisini ve devrinin çeşitli sosyal ve tarihi problemlerini 
bahis konusu etmiş, kendisine sorulan çeşitli sorulara 
kuvvetli ve inandırıcı cevaplar vermiştir. 

Öteden beri büyük alakayla ve istifadeyle okunan 
Fihi Mafih, son yıllarda Türkçe'ye iki yeni tercüme ile 
kazandırılmıştır. Bunlardan biri Meliha Ülker Tarı
kahya tarafından yapılmıştır : Maarif Vekaleti, Şark
Islam Klasikleri 28, İstanbul, 1954. Eserin ikinci ve 
tenki\:lli bir tercümesi de Abdülbaki Gölpınarlı tarafın
dan yapılmıştır. İstanbul, i 959 

Mevlana'nın sonradan biraraya geti

Mektôbit 
rilen mektuplarıdır, Kitaba'ı- Taras
sul Li't - Tevessül lle't - Tefaddul 
adlı bu eser, Profesör Dr. Feridun 

Nafiz Uzluk tarafından 1 937 de İstanbul'da neşre
dilmiştir. 

Mevlana'nın yedi vaazını 

Mecilis-i Seb'a 
bir araya toplayan kitaptır. 
Bu yedi öğüt, esas metinleri 
ve kitapçı Hulusi tarafından 

Türkçe'ye tercümesiyle birlikte yine Prof. Dr. Feridun 
Nafiz Uzluk tarafından ve 1937 de İstanbul'da bas
tırılmıştır. 

T e s i r l e r i  

* 
Mevlana Celaleddin Rlımi, 
yalnız Türk tasavvuf edebi
yatında değil, bütün Türk 
-İslam edebiyatları ile ina

nış ve sosyal hayatı üzerinde büyük t6ıir bırakan 
müstesna şahsıyettir. Onun adı, imanı ve eserleri, 
Türkiye'den ve Türk ülkelerinden başka İran, Pa-

(� )  Bkz. Bir de : Amil Çelebioğlu, Meanevi-i 
Şerif, Aslı ve Sadeleştirilmişiyle Manzum Nahifi 
Tercümesi, İat. 1967. 
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kistan ve Hindistan gibi geniş Doğu ülkelerinde de 
büyük alaka uyandırmış ; onun yolunda yürüyen, 
onun eserleriyle, onun tefekkürü ve onun panteizmi ile 
beslenip yetişen yeni simalar ve yeni eserler vücuda 
getirmiş tir. 

Onun adı yalnız Mevleviler arasında değil hemen 
bütün Türk - İslam dünyasında bir mukaddes isim 
bilinmiştir. Onu tanımak, onu anlamak, onun şiirle
riyle kendinden geçmek ve onun gibi Hak aşkı ile yan
mak için birbirleriyle yarışan insanlar gelip geçmiştir. 

Mevlana'nın iman ve Allah anlayışı ve büyük 
aşkı, nice muztariplere teselli ve huzur kaynağ! olmuş ; 
karanlıkta kalmış, Allahsız kalmış nice insan onun kadar 
büyük bir iman adamının inanışı ve varlığı ile imana 
gelmiş ya da iman tazelemiştir. Mevlana'nın manevi 
gücünü Müslüman olmayanlar da kavramışlar; onun 
ilhamıyle Müslüman olmuşlardır. Türkiye'de Rumlar, 
Ermeniler v.b. gibi azınlıklar içinde de Mevleviler 
yetişmiş bu yoldan İslama inananlar görülmüştür. 

Başta İngilizler, Almanlar ve Hollandalılar olmak 
üzere, Mevlana ve Mevlevilik, Batılı aydınlar arasında 
da derin akisler ve müsbet t6ıirler uyandırmıştır. Bu 
milletlerin bir kısım münevverleri arasında Mevlana'yı 
okuyabilmek için Farisi öğrenenler ve mesela Mesne
vi'den seçtikleri büyük, manzum bahisleri ezbere oku
yanlar yetişmiştir. 

"En yüksek aristokrasiden en fakir halk tabakaları
na kadar, hatta Hıristiyanlar ve Mlıseviler de dahil 
olmak üzere etrafına birçok müridler toplayan Mevla
na'dan sonra, halifeleri, onun büyük şöhretinden isti
fade ederek muhtelif yerlerde zaviyeler açtılar.,, diyen 
Fuad Köprülü Mevlana'nın bilhassa Türk - Osmanlı 
ve İslam dünyasındaki büyük tesirini �ulasa etmiş 
sayılır. ( l l l )  

Mevlevilik hatmi inanışlara muarız bir tarikattir 
ve Mevlana.'dan hemen sonra, geniş teşkilatlı bir mües
sese halinde Anadolu, Mısır, Suriye, frak, Azerbaycan, 
ve (Avrupa Türkiyesinde) Macaristan içerilerine ka
dar yayılmıştır. 

Bu tarikatin Hind, İran ve Türk edebiyatı üzerin
deki t6ıiri de çok geniştir. Türkiye'de yalnız Mevle
viliğin yetiştirdiği şairler ve yazarlar değil, dindışı 
mahiyyette eserler veren birçok eski - yeni Türk yazar
ları da asırlarca Mevlana'nın ve Mevlevi tarikatinin 
dini, fikri, estetik hareketleri ve eserleri karşısında heye
can duyarak Mevleviliğin zengin kültür, iman ve heye
canını kendi eserlerinde yaşatmışlardır. 

Nef'i gibi, Şeyh Galib gibi büyük Divan şairlerine 
ilham ve heyecan kaynağı olan Mevlana, halk arasında 
da geniş ve devamlı bir sevgi ve saygı görmüştür. Ona 
büyük bir evliya rütbesi verilmiş ; türbesi mukaddes 
bir ziyaretgah olmuştur. Mesnevi'nin mukaddes bilinen 
adı ve varlığı kadar, Mevlevilik- heyecanının bir teren
nüm vasıtası olan ney sadası da halka hep Mevlana'yı 
hatırlatmış ve: • 

1 1 1  Prof. Dr. Fuad Köprülü, Osmanlı İmpa
ratorluiu'nun Kurulu9u, Ankara, 1 959, S. 95. 
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Niye halk etti deme Hazret-i Mevla nay'ı 
Halka andırmak içün Hazret-i Mevlana 'yı 

gibi tecnis'lerle, onun adı ney'in ve Mevla'nın adıyle 
birleştirilmiştir. 

Mevlana, daha hayatta iken ona ıztırap çektiren 
mütaassıplar ve hasud insanlar hariç, çevresinde biri
ken inanmışlardan ve yakınlarından, büyük tazim ve 
ihtiram görmüştür. O kadar ki Mevlana'yı tanıyanlar 
ve anlayanlar için, onun yüzünü görmek, hele onun 
sohbetinde bulunmak, mazhariyetlerin en mutlusu 
sayılmıştır. ( 1 12) 

Devrinin Konya sultanları da Mevlana'ya saygı ve 
anlayış göstermişlerdir. Hatta Anadolu Selçukluları 
sultanlarından 111 .  Gıyaseddin Keybusrev'le onun 
babası iV. Kılıç Arslan zamanlarında Mevlana'nın 
adamlarından 14 kişi vergilerden muaf tutulmuş ve 
Mevlevilere devlet tarafından tahsisat bağlanmıştı. 
Bu husus, Mevlana'nın oğlu Sultan Veled tarafından 
Sultan Mes'ud'a sunulan bir kasidede bilhassa h<:lir
tilmiştir. ( 1 1 3) 

Mevlana'nın vefat tarihi olan H. 672 sayısı ebced 
hesabıyle ibret kelimesidir. Fakat Mevleviler arasında 
daha büyük ibretle karşılanan hadise şu olmuştur ki 
bu kelimenin iki defa ibret ibret diye tekrarından 
çıkan 1 344 sayısı da Türkiye'de tekkelerin kapatıldığı 
hicri 1 344 ve miladi 1 925 yılına karşılıktır. 

Ancak Mevlana'nın sanatı, ilmi, tefekkürü ve şah
siyeti bunların dışında kalmış ve Türkiye'de tekkelerin 
kapalı, tekke ayin!arinin yasak olmasına rağmen Mev
levi ayini, sem'aı, musıkisi ve mukaabelesiyle 1946 yılın
dan bu yana her yıl biraz daha büyüyen ve büyük bir 
sanat ve anma töreni halinde Türkiye hüklimetlerinin 
müsaadesi, hatta teşviki ile yılda bir defa, 17 Aralık 
akşamına ulaşan bir haftalık merasim halinde tekrar
lanmaya başlamıştır. 

Mevlana'nın Tanrısıyla vuslat gecesi diye kutlan
masını istediği şeb-i aris = gelin gecesi, vuslat gecesi 
denen bu 1 7  Aralık gecesini kutlamak için yalnız Türk 
ilim ve sanat adamları değil, çok sayıda Avrupalı, 
Amerikalı, Hindli, Pakistanlı v.b. turistler ve ziyaret
çiler de son yıllarda Konya'ya gelir olmuşlardır. Bü
tün bunların kaynağı Mevlana'nın yine bütün insan
lığı kucaklayan, insancıl felsefesi ve imanıdır. 

112 Bir tiirinde: 

Mevlana meclisinde aaz ile itret oldu 

diyerek onun meclisinde bulunmanın mazhariyetini 
ifade eden, aynı asnn büyük halk aôfisi Yunus Emre, 
bir batka tiirinde de: 

Mevlana Hudavendgar bize nazar kılalı 
Anun görklü nazarı gönlümüz aynaaıdur 

diyerek, bu mazhariyetin derecesini ifade etmittir. 
. ı ı a Bakınız: M. Fuad Körülü, Anadolu Sel

çuldulan Tarihinin Yerli Kaynaklan, Belleten, 27, 
S. 455. Ankara, 1 943. 
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XX. Asır Türkiyeai'nde bayram tebriki kartlarına 
itlenen bir Mevlevi vitrayı: Mevlana ve semi' 

eden dervitleri 

Mevlana ve 
Türkçe 

Bugünkü bilgimize göre Ana
dolu' da Türkçe şiir söyleyen 
ilk şairlerden biri de Mev
lana Celaleddin Rumi'dir. 
XIII. asırda Anadolu'da 

Türk Edebiyatı başlıklı bu bölümün birçok sahifelerin
de belirttiğimiz gibi, bu asırda gittikçe çoğalan Türk -
İslam nüfusu, Anadolu şairlerini Türkçe şiir söylemeğe 
adeta zorlamıştır. Bu milli halk varlığının ve halk bas
kısının ilk zevkini duymak ve şiirlerinde Türkçe sözle
re yer vermekten başlayarak, Farisi şiirler arasında, 
yer yer, Türkçe mısralar sıralamak ; bir mısram yarısı-
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Mevlana Milzesi'nde, Mesnevi'nin 1 278 tarihli, en 
eski nüshası. (Mehmet Önder, Mevlana Müzesi 

Rehberi Ank. 1 969) .  

nı Farsça, diğer yarısını Türkçe söylemek; nihayet iki 
üç beyit tutarında bir manzumecik meydana getirecek 
Türkçe beyitler tertiplemek talihi de, Anadolu'da, 
önce Mevlana'ya nasib olmuştur. 

Bir şiiri başka başka dillerden seçilmiş kelimelerle 
nazmetmek; yahut bir beytin bir mısramı başka, diğer 
mısramı başka bir dille, nihayet mısraların yarısını bir 
dilin, diğer yarısını başka dilin kelimeleriyle söylemek 
yoluyle meydana konan manzumelere mülemma' 
denir. Mevlana Divanı'nda işte bu çeşit Türkçe - Farsça 
mülemma'lar vardır. Aşağıdaki örnekler Şairin Türkçe
si ve bu çeşit şiirleri hakkında yeter fikir verecektir : 

Mülemma' 

Dani ki men be'alem yalguz sen! sever men 
Çün der berem neyayi ender gamet 61er men 

Men yar-ı ba-vefaem ber men cefa kılar •en 
Ger tu mera nehahi men hod s45n! tiler men 

Ruyi çü mah dari men şad-dil ez anem 
Zan-i şeker lebanet bir 6pklnen tiler men 

Tu hemçü şir-i mesti d�h! kanum içer sen 
Men çün sekfın-ı küyet dünbal-i tu gcı zer men 

Her dem behışm guyi "Bargıl men6m katumdan,, 
Men ruy-i saht-kerde nezdik-i tu durur men 

Ruzi nişest hahem yalguz aen6n katunda 
Hem sen çagır içer sen hem men kopuz çalar men 

Mahi çü Şema-1 Tebriz gaybet nümud güftend 
Ez digeri nepürsid men s&ylerem arar men 

* 
Bugünkü Türkçe ile ifadesi: 

"Bilirsin ki ben, alemde, yalnız seni severim; yanı
ma gelmeyecek olursan, senin gamından ölürüm." 

"Ben vefalı (bir) dostum (sen ise) bana cefıi edersin. 
Sen beni istemesen de ben (yine) seni isterim." 

"Ay gibi (ışıklı) bir yüzün var. Gönlüm bu yüzden se
vinçlidir. O şeker dudaklarından bir öpücük dilerim." 

"Sen sarhoş bir arslan gibi, benim kam.mı içersin. 
Ben senin köyünün köpekleri gibi ardın sıra gezerim." 
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"Her zaman (bir) hışımla, benim yanımdan git ! der
sin. Ben yüzümü kızartır, yine senin yanında dururum." 

"Bir gün senin yanında yalnız kalmak istiyorum: (O 
gün) sen şarap içersin ben de kopuz çalarım." 

"Şems-i Tebriz gibi bir ay gizlendi, dediler; başka
sından sormayın. Ben söyler, ben ararım." ( 1 14) 

* 
Sifi Türkçe Beyitler 

Gele sen bunda sana nen garazum yok işidür sen 
Kala sen anda yavuzdur yalunuz kande kalur sen 
Çelebidür kamu dirlik Çalab'ıi gel ne gezer sen 
Çelebi kullann ister çelebiyi ne sanur sen 
Ne oğurdur ne oğurdur Çalab ağzında la.ğırmak 
Kulağun aç kulağun aç bola kim anda dolar sen 

"Buraya gel ! Sana hiçbir kötü niyetim yok, işiti
yor musun? Orda kalman fenadır, yalınız nerede kala
caksın?,, 

"Bütün hayat tarikat şeyhidir. Allaha gel, ne gezi
yorsun? Şeyh kullarını istiyor, şeyhi sen ne sanıyorsun?,, 

"Ne saadettir, ne saadet, Tanrı ağzından çağır
mak.. Kulağını aç ! Kulağını aç ! Olur ki ondan 
dolarsın.,, 

Ahm.ed Fakih 
(ölm. 1221) 

ve 
Çarhname 

* 
Asrın birinci yarısında Ana
dolu' da Türkçe tasavvuf şiir
leri söyleyen bir başka sôfi 
şair, Hoca Ahmed Fakih'dir. 
Vecidli bir şeyh olduğu bili
nen bu şairin hayatı hakkında 

bilgimiz Menıila.bü'l- Arifin'de yazılı menkıbelerden 
ibarettir. ( 1 1 5) Şöhretinin birkaç asır devam ettiği de 
yine bu menkıbelerden, Bektaşi velayetnamelerinden 
ve Saltuknıime'den öğreniliyor. ( 1 16) 

ı u  Mevlana'da Türkçe sözler ve Türkçe fİİr
ler ıçın ayrıca bakınız: Şerefeddin Y altkaya, Mev• 
lani.'da Türkçe Kelimeler ve Türkçe Şiirler, T. M. 
iV, 1 934 ve: 

Mecdut Manauroğlu, Mevlana Celaleddin Ru
mi'de Türkçe Beyit ve İbareler, Türk Dili Ara9br· 
malan Yıllığı, 1 954. 

11s Menakıbü"l-Arifin, Mevlana'nın torunu Ulu 
Arif Çelebi'nin sadık müridlerinden Ahmed Eflaki 
tarafından yazılmıf bir evliya menkıbeleri kitabıdır. 
Umumiyetle Mevlana'ya ve Mevlevi büyüklerine ait 
menkıbeler nakleden bu eserin aslı Faracadır. Müel
lif, eserini Ulu Arif Çelebi'nin .arzusuyle 1318  de 
yazmaya batlamı� ve 1 358 de tamamlamıttır. Eser, 
T ahsin Yazıcı tarafından Ariflerin Menkıbeleri adıy· 
le Türkçeye çevirilmiftir. C. 1 - il, Ankara, 1 953 • 

1 954. 
1 16 Saltukname, XV. asırda Fatih'in oğlu Sul

tan Cem'in arzuauyle Ebü'l- Hayr Rumi tarafından 
yazılan eser. Bkz. Salt'ukname ve daha genif bilgi 
için Bkz. M. Fuad Köprülü, Anadolu Selçukluları 
Tarihinin Yerli Kaynaklan, Belleten, 27, 1 943, S. 
430 . 441 .  
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Menakıbü'l-Arifin'e göre "Ahmet Fakih, Konya'
da, Mevlana'nın babası, Sultanü'l-Ulema Bahaeddin 
Veled'in yanında fıkıh ilmini öğrenmekle meşguldü. Bu, 
saf yürekli bir Türk'dü, ilimde çok ilerlemişti, fakat 

TÜRK EDEBIY A 11 T ARIHI 

Şeyyad Hamza'nın, Anadolu içlerinde şehir şehir, 
köy köy dolaşmakla ömür geçiren ve bu arada her 
varılan yerde halka sôfiyane şiirler söyleyip tasavvuf 
yollarını tanıtan, gezici dervişlerden biri olduğu sanıl-

maktadır. Daha çok, 
Sivrihisar, Akşehir böl
gelerinde yaşadığı dü
şünülen Şeyyad Hanı
za'nın Ash Hatun a
dında bir kızı olduğu 
biliniyor. Bunun sebebi 
Akşehir'de Nasreddin 
Hoca Mezarlığı'nda 
Aslı Hatun Binti Şey
yad Hamza diye oku
nabilecek Selçuki sü
lüsü ile yazılmış, eski 
bir mezar taşı bulun
masıdır. ( 1 19) 

Mevlevi aema'ı, fngiltere'de de Türkiye'den alınan mimari çizgilerle ve mukaabele 
adabıyle, bir' Mevlevi muaıkisi refakatinde yapılmaktadır. Yukarıdaki resim İngiliz 
Mevlevileri'nin aema'ını gösteriyor. (Daha genit bilgi ve batka resimler için Bkz. Yeni 

Şeyyad Hamza, he
ce ile de aruzla da şi
irler söyleyen, İslam 
kültürünü kavramış, 
mutasavvuf bir orta 
sınıf şairidir. O asır
larda böyle şairlerin Gazete, 1 Mayıs 1 966, Pazar sayısı.) 

Sultanü'l-Ulema'nın bir feyzi ile kendisine başka bir 
hal geldi. Kitab• elinden atıp dağlara gitti. Tamamiyle 
meczub bir hale girdi.,, "Bahaeddin hayatta bulunduğu 
müddetce Konya'ya gelmedi. O öldükten sonra gelip 
kerametler göstermeğe başladı. Gaybdan haberler 
verir oldu. Mevlana, onun yanından geçtiği vakit, 
naralar atıyor ve : Yol veriniz ! Ayaklı hazine geliyor ! 
deyip uzaktan secdeler ediyordu.,, ( 1 17) Mevlana'nın 
henüz çok genç olduğu o yıllarda bu meczub dervişin, 
onun ne büyük bir insan olacağını haber veren bu hal
leri, Ahmed Fakih'in gayb'den haberler aldığına delil 
sayılıyordu. 

Ahmed Fakih, İran kültürünü bilen, medrese 
tahsili görmüş, alim bir şahıs ve sôfiliğe böyle bir kültür
den geçtiği için de coşkun bir mutasavvıfdı. Bize bırak
tığı eser, Çarhname adlı, yüz beyitlik bir manzumedir. 
Kaside şeklinde ve ariız'un Mefa'ilün mefa'ilün 
fa'W.ün vezniyle söylenmiş bu manzume, nazım tek
niği ve sanat değeri bakımından üstün bir eser de
ğildir. Fakat Anadolu'da, hatta Mevlana'dan önce 
Türkçe şür söylemiş bir Türkmen şairinin eseri ol
mak bakımından dil ve tarih kıymeti vardır. Çarh
nime, halk için yazılmış, ahlak ve tasavvuf öğütleri 
veren, basit bir manzumedir. 

Şeyyad Hamza, 
Şürleri ve Yusuf ü 
Zeliha Mesnevisi 

miz yoktur. ( 1 1 8) 

Edebiyat tarihimize 
önce Fuad Köprü
lü'nün tanıttığı bu 
şairin de hayatı hak
kında etraflı bilgi-

şeyhleri ve diğer ay
dınları dinlemek yoluyle, bilhassa tekke çevresinde el
de ettikleri şifahi kültür hayli zengindi. Okuma yazma 
bilen, Kur'an kültürü, tasavvuf kültürü elde eden böy
le şairler, aydınlarla halk arasında bir orta tabaka şairi 
seviyesindeydiler. 

Şeyyad Hamza'nın aruz vezniyle ve mevzuunu 
Kur'an'dan alarak yazdığı Yusuf ve Zeliha Mesnevisi 
ile kaside ve gazelleri, onun bu seviyenin de ileri gelen
lerinden olduğunu gösteriyor. 

Onun hece vezniyle söylediği manzumeler, dil 
ve söyleyiş bakımından hayli düzgündür. Bunlardan ; 
hece ile, Türk dörtlükleriyle söylenmiş "içinde,, redifli 
bir ilahi onun, Yunus Emre'yi müjdeleyen şiirleri ara, 
sındadır. Yine hece ile söylenmiş bazı · manzumelerinde 
ise hayli amiyane sözlerin yer aldığı görülür. (Böyle 
dörtlükler bize XIII. asır Anadolu'sunda türlü savaş
lar yüzünden hatta erkeksiz kalmış karyeler (köyler) 
bulunduğunu bildirmektedir.) 

Şayyad Hamza'nın Ahmed Fakih tarzında ve ha
zan ona nazire sayılabilecek mahiy}'ette söylediği, 
aruzla klasik manzumeleri aynı dini - ahlaki - sôfiyane 
söyleyişlerdir. Bu manzı'.l.melerde bir sanat iddiası ve 

1 1 7  Tahsin Yazıcı, Ariflerin Menkıbeleri, C. 
1, S. 38, 452. Ank. 1 953. 

1 1 8  Köprülüzade Mehmed Fuad, Şeyyad Ham-
za, Körösi Csoma - Arcbivum, 1. S. 184 - 188. Buda
pest, 1 922. Bu makalenin Türkçeye tercümesi: 
Selçukiler Devrinde Anadolu Şiirleri, 1. Şeyyad 
Hamza, Türk Yurdu M. 1, S. 27 - 34, lst. 1 340. 

1 1 9  Rıfkı Melul Meriç, Aktehir Türbe ve Me
zarlan, Türkiyat M. V, 1 935. 
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sanat gaaycsi görülmemekle beraber, Anadolu'da Türk 
şiirinin kuruluşundan çizgiler vardır. Onun kaside 
şekliyle söylenmiş klasik şiirleri arasında Hz. Muham
med medhindeki naatleri mühimdir. ( 1 20) Bu manzu
melerde hayli kuvvetli bir Arabi ve Farisi uilgi,;i, Kur'an 
ve İslam kültürü vardır. Şiiri ve ideolojisi hakkında 
ıbir fikir vermek için, şairin önce dörth.iklerle söylenmiş 
bir manzumesinden, buraya birkaç parça alıyoruz : 

İy Jıace sen bellüsba 
l,bu cihan içinde 
Nlçe diri kalasm 
Ba az zaman içinde 

Gönlün tolu gussa gam. 
Aydursen: ben ölmezem 
Örteli gaflet gözünl 
Kaid- güman içinde 

Kimi yitlt kimi pir 
Ulu, hAce, cihangir 

Mağbün olub yatarlar 
Ağır ziyan içinde 

Kanı harir giyenler 
Saltiiau biz diyenler 
Yayan yürimeyenler 
Çayır çemen içbade 

İy Jıace söz senündür 
Aç gözüni halun gör 
Dürif, kazan, ye, yHür 
Yer eyle can içbade 

Şeyyid Hamza ayıt 
Gözin yaşunı tap tat 
Sabreyle gül açılur 

Her dem diken içinde ( 1 2 1 )  

Bütiinii 1 3  dörılük halinde bulunan b u  manzıi-

ı 2o Şeyyad Hamza'nın naatleri için bakınız: 
Prof. Sadettin Buluç, Şayyar:I Hamzı•nın a .. , Man
zümeıi. Türk Dili ve Edebiyab Derırisi, C. Vll, aayı: 
1 - 2, S. 1 . 1 6, 1 956. 

ı ı.ı Bu manzumenin bütünü için Blu. Sad<>ıtin 
Bu luç .  Şeyyad Hamza'nın Lirik Bir Şiiri; Türk Dili 
Ye Ed. Dergisi, C. Xfl, S. 1 39, lsı. 1 963. Kitapcı 
Raif Yelkenci'deki yazma bir nüsh" yaprağından is· 
tinsah edilmiş hu Jİİrin y azılı olduğu asıl nüsha bu· 

lunamadığından, ki.gıdı.  uıürekkebi Ye yazıaı hakkın· 
da bilgimiz yoktur. A yni •ebeple tiirin istinsah ta
rihi v e  aal ına n e  ölçüde yakın olabilecegi hakkında 

ela bir bilgimiz yoktur. (Manzumedeki, eıki Türkçe 
aözlerd<>n Tol u :  dolu. aydu r$o:n : aöylerıin , düri ı :  

uirat, çalıt ve tap ; yeter, demektir.) 
Bu manzum<>, Ah m.-d Yesevi'nin bir Hikm.,ı'ine 

aynı v.,zin ve kafiy<> ile ıöyl.,nnıit bir nazire'dir. 
Hadise, Ye sevi ta rzı söyl.,yi,in Anadolu'daki d<>va· 
mına yeni bir dt'lil olma61 bakımından mühimdir. 
(Bkz. Fevziy e A bdul lah Tans.-1, Türk Jslam Edebi
yab, K.luik Türkçe Dini Metinler, fasikül 1 ,  S. 3, 
Ankara. 1 967,) 
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menin, mukadder olan ölüme ve ölümden sonrasına ha
zırlanma öğüdü veren mısraları içinde "Ugra�, kazan, 
ye, yedir!., mısraı, ilk Anadolu asırlarının hayat ve 
tasavvuf anlayışını belirtmesi bakımından mühimdir. 
B.ir tarikat adamının, ibadet, inziva ve tev<:>kkul r<=rinc, 
uğrn.şmayı, çalışmayt, yemeyi, yt"dirmeyi tav�iye etmesi; 
devrin gerek din, gerek ta.>avvuf anlayışına ve tarikat 
hayatına uygı.ındur. 

Şairin kaside şeklinde yazdığı, dünyanın fani
liği mevzuunda, aruzun Mefıi'llün mefi 'ilüıı fa'ü
lün vezniyle söylt"nmiş diğer bir manzumesi ise yine 
ölüm temi üzerinde, karakteristik bir din ve ahlak şiiri
dir. Buraya, bu manzıimenin de baş tarafından seçil
miş beyitler alıyoruz ; 

Eeel tatmıı ellnd� bir ul� cam 
Ki ol camaa içi tel� aerenciim 
Kim� 9y.k sunar kim!! lçGrmlt (*) 
K imi ear&k yatar tobrakda m@diim 
Ki bh bir içer ol aaki el8aden 
BaJ' 1 J'OlaaaJ alg klçl baa fi iim 
Zelai ıerhet ki bir kez andan içen 
Ne saltla oldgt ••! bilir ne ah1am 
Ne ıerbetd8r ba biç rengi bllüamez 
Kızıl mı ak mıdar J'tl pa'hte ya ham 
Ne arslaalar J'atarmııdur bn siikİ 
Ne eJderhiilar._.olmı�dur an@ riim 
N• s•H·rah kurtalı•ar D� ıeker-leb 
Ne anber-laat kalı••r D!! sinı-endiim 

Böylelikle, daha çok, bir sôfi çdıresiylc tanıdığımız 
Şeyyad Hamza'nın bugüne kadar, dörtlük, mesnevi, 
kaside ve gazel �ekillcriylt" söylcmniş çeşitli man
zumeleri bulunmuş ve neşrolunmuştur. (l22) Bu man
ziimelerde gerek şekil, gt>rek söyleyiş bakımından düşün
dürücü bir çeşitlilik görülmektedir. ( 1 23) Gazelle· 

• Ayu k :  ayık. yahut: Ayak : kad<>h. 
122 Şeyyad Hamza hakkında Fuad Kiiprülü'• 

nün Köröıi Cıoma • ArchİY11m'claki ilk makalesin
den (Budapeat, 1 922) Ye Sad<>ttin Buluç'un, bun
dan ev•elki notlarda bildirilen netriyibndan ba9ka, 
beHibath, fU makale v• R"firler mühimdir: Mecdut 
Manauroğlu. $en•ad Hamza'y11 Ait Üç Manzume, 
Türk Dili n Edebiyatı Dergiai, C. I, ıayı: 3 - 4, 
S. 180 - 1 95.  lst. 1 946; 

M. Mansuroğlu. Şeyyad Hamza'nın Doru Türk
çesine Yakla9an Bir Manzumesi, Türk Dili Ara9br· 
malan Yıllığl, 1 956, 

M. Mansuroğlu, Şeyyad Hamza'nın Üç Man• 
zilmeainin Tıpkı Buımı, Türk Dili Ye Edebiyab 
Dergisi, C. Vll, Sayı: 1 - 2, S. 1 08 • 1 14. 

Necm<>ddin Halil Onan, Şeyyad Hamza'nın iki 
Yeni Gazeli Dolaymyle . Ankara Üniv. Dil ve Tarih 
Coi'rafya F akülteıi Dersisi, Vll, 1 949, S. 529 - 534. 

1 2l Bu tiirlerden bir kısmının, yazıya, Şeyyad 
H amza adıyle geçmit olmalanna rai'men daha batka 
Ye daha sonraki tiirlere ıüd olmalJI muhteıneWir, 
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rinden bir tanesi, Doğu Türkçesi'ne Ait söyleyiş husu
siyetleri ve Hiıum diye yadedilen Tıuırı'ya, bir sev
giliye hitabeder gibi seslenişi bakımından dikkati çe
kiyor. Şiirde, Mevlin&'nın aşk ve şarap sembolleriyle 
coşkun, Farsça gazelleri gibi tasavvuf şiirlerinden 
alınmış bir kültür ve ilham bulunduğu görülüyor. 
Böylelikle, bu manzıime, ayni zamanda klasik gazel 
tarzı'nın türlü incelikleriyle örülmüş ve tasavvuf, bu 
şiirde ancak hissolunur, gizli bir kültür gibi kalmış
tır. Şeyyad Hamza, bilhassa bu gazeli ile XIII. asır
da Anadolu'da başlayan klasik Türk şüri'nin de Hoca 
Dchhint ile birlikte düşünülecek bir siması mevkiin
dcdir. 

Ylsln selsey •J'••nlar •-!t sasrak-nı tla b�rgey 
Haaam ııluada çırsar mea :r.e•lr p&r bolsa yaa d!tS'!J 

Ne J'•Ylak to7l•dl •ecr&n mini ııkan ,�n.aGnd\I 
lç•rdl kallr 119 kaalar 7tıd•rdl ..... •I lıayırg 

81-pftem ıtlnl•!t maaç9 çG ••im !t zgr pGr-ır6ndar 
•eri. sG7ed ki bargd laer çl k9met sahça b9red sG 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Şeyiid9 Ham .. •aan !f6nll •en&n aGJfGn eemii'ınd9 
Saçan gc:ında raks 9rur ne lıiacetdGr ••!! çalp (124) 

Aslı dokuz beyit olan bu gazelin , buraya aldığımız 
beyitleri, şiirin hem Doğu Türkçesi'yle birleşen lisanını 
hem de gazel dili'ndeki zeki, nükte, aşk ve şarap çiz
gilerini gösterecek vasıflardadır. (Bu gazelin dil ve 
kelime incelemesi için Mecdud Mansuroğlu'nun bir 
evvelki notta gösterilen r.ıakalesine bakılmalıdır.) Bu 
gazel ayni zamanda dindışı Divan Şiiri'nin Anadolu 
Türkçesinden önce Ortaasya TÜrkçesi'yle başlamış 
olması ihtimalini de arttırmaktadır. 

Fakat Şeyyad Hamza'nın, asrının dini - fikri haya
tına uygun ve daha büyük çaptaki diğer mühim bir 
eseri Yuaf ti Zeliha isimli 1549 beyit tutanndaki 
mesnevisidir. Arıiz'un FA'Ulttia fA'llAttia fA'Uit 
vezniyle ve sade bir XIII. asır Oğuz Türkçesiyle yazı
lan bu eserin dil tarihi bakımından değeri, sanat kıy
metinden üstündür. Yazarın, mevzuunu Kur'an-ı 
Kerim'den almakla beraber, Türkçe'de daha önce 
yazılan Yıisuf kıssalanndan, bu arada, Ortaasya şiiri 
Ali'nin Kıs--1 YWıaf'undan faydalandığı sanılmak
tadır. ( 125) 

1 24 "Kadeh aunanlar çabuk gelsin, bana 
kadehi çabuk verıin; Hanımın •tkında ben, kulplu 
kadeh, zehirle dolu olaa, yine içerim. ,, 

"Aynlıitn, beni, atkının töleninde ne yaman 
doJ'llrdu: Bana kahırlar, kanlar içirdi, ırusaalar, 
kaygılar yedirdi. ,. 

"Dedim: Atkında bunca zulüm vcı zor çe9itleri 
nedir ( nedendir?) Bana dedi ki: Var git, her ne 
ki sana kötüdür, akıllıca aö&lerle reddet. ,, 

"Şeyyad Hamaa'run gönlü senin zülfünün se
ma'ında .... saçlannın ucunda oynamaktadır. Onun 
çalgıya ne ihtiyaca var? ,, 

126 • 126 Bkz, Ali, Ye Kısaa-i Yüsuf u, S. 283 • 

284. 
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Kur'an-ı Kerim'in ahsene'l-kasas (kıssalann 
en güzeli) ( 126) diye vasıflandırdığı Yusuf Kıssası'nın, 
bu asırlann samimi Müslüman Türkleri arasında çok . 
sevilip çok okunduğwıu ve ayni sebeple, başka başka 
Türk şiirleri tarafından defalarca yazıldığını öğrenmek
teyiz. ( 127) Şeyyad Hamza, böyle bir dini duygu ve 
saygı içinde yazdığı mesnevisini yazarken mevzuun 
gerektirdiği lirizme yakınlaşmış değildir. Hatta eserinin 
bazı yerlt:rinde : 

By. a r@d� nilkte geldi hot l&tif 
gibi başlıklarla mesnevisine ilave ettiği nükte • fıkra'
lar da bu esere yeter derecede bir canlılık verememiştir. 
Bu bakımdan, şairin yukarıdaki gazeli ile mesnevi
sindeki nazım üslubu arasında büyük aynlık vardır. 
MC"Sneviye nükte adıyle ilave edilen bu dini fıkralar, 
eseri din ve Kısas-ı Enbiya kültürü bakımından zen
ginleştirmişse de bunların iiadesi ahsene'l-kasas'a 
uygun güzellikte değildir. Şeyyad Hamza'nın eserinde 
görülen �lık: Destıin-ı Yüsuf Aleyhisseldm 111 Hıiııd 
Ahsene'l-Kasası'l-Mübıirek'dir. Eser : 

Tanrı @dın @naban glrea al•• 

TA ki in• Tanrı'dan rahmet biz• 

mısril.larıyle başlar ve yer yer böyle düzgün söyleyişler
le; yer yer de hatırı sayılır vezin aksayışları ve söyle
yiş pürüzleriyle devam eder. Bu hikayede Yusuf ile 
Zeliha'nın karşılaştıklan bir sahne şöyle anlatılmıştır: 

"Şeytan, Yıisuf ile Zeliha'ya bir gün.ah işletmek 
isteğindedir. Ancak Allah buna izin vermez. Şeytan, 
Yıisuf'la Zeliha'yı bir araya gl"tirir. Yıisuf'un, evvelce 
rü'yada gördüğü güzel erkl"k olduğunu farkcden Zeliha, 
ona aşkını açar. Yıisuf'un gönlü bu aşka cevap vermek 
hevesine kapılır. Ancak bu bir memnu' aşk'dır ve Yu
suf'u peygamber seçecek olan Allah'ı onun böyle bir 
günah işlemesini istemez. Tam birbirlerinin kollan 
arasına atılacakları anda görünen bir el, Yıisuf'a sabır 
ve itidal tavsiye eder. Yusuf, geri çekilir: ,, 

Us gider z.ıilıa'clan �çar baflD 
Yiieaf'e k•r•!f akıdur glb: )'•tın 
86yler aydar bi r od ardın ciinam� 
Gel berg der bir dem qtar y@nume 
Dllegiln a�dtlr b•D@ bir s&ylegll 
Hiiliml g6r b�na tİmiir eyleg ll 
Çtlakl by. stzl Zelİbii a6yledl 
Giril Yii•af Zelha'ye kaad eyledi 
Gir& yarıldı davar çıkd! 'bir el 
S6yledi ol Yaauf ' t! kim b�ril gel 

121 Şe"yyad Hamza'nın Yüauf Ü Zeliha man· 
ziımeainden batka, ayni unn aon J'lllannda Suli 
Fakih adla bir Anadolu tairinin daha, Şeyyad'ın 
eserini büyülterek, 4800 beyitlik bir Kıasa·i Yüsuf 
7azchiını biliyoruz. Suli F'akih'in eseriyle Şeyyad 
Hamza'nın Kaasa-i Yüauf'unun kartılqbnlmaaı için 
bakınız: Şeyyad Hamza, Yüsuf ve Zeliha, T. D. JC. 
rayını, lat. 1946, s. 26 • 40, 
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Tanrı'daa kork l1lem9 Uf b9 iti 
Y@vaz it alt9 kdanea ly kiti 
A•• g&rdl aklı derdi b@ı•n@ 
Kıldı aabr ol glrdflgi kasd l•I•• {128) 

Şeyyad Hamza'ya ait Yusuf ve Zeliha Destanı'nın 
Kitapcı Raif Yelkenci'de bulunan yazması Dehri Dil
çin tarafından, T. D. K. adına, 1 946 da İstanbul'da 
neşredilmişse de tam ilmi bir nüsha olmayan bu neşrin 
ancak kitap sonundaki facsimile bölümünden fayda
lanmak mümkündür. 

Nihayet, ilk Anadolu asırlarının bir mesneviye 
başlayış an'anesjne uyarak, Şeyyad Haınza'nın: 

Allah @dıyl� dlllmGz @çala• 
Hem ba dGayii aB:ıderlndea s�eHlm 
Tanrı @dıyl9 a8z9 bat1@yalam 
KAflrl tatlar 119 taıl@yalam 
Tanrı @dıyl� iti dab• kiti 
K gmadan artak gel� her bir iti 

mısd.lar:yle başlayan 79 beyitlik bir mesnevisi daha 
elimize geçmiştir. İlk defi Prof. Sadeddin Buluç 
tarafından neşredilen bu manzılme Sultan Mahmud 
Gaznevi ile fakir bir derviş arasındaki münazarayı 
hikaye eder. Eser, asıl sultanlık, insanın kendi nefsine 
hakim olmasıdır, inanışı üzerinde söylenmiş, oldukca 
basit bir manzumedir. 
(Bkz. Razi l>Ast&ıı-a Saltan Mahmud, Şeyyad 
Hamza'nın Bilinmeyen Bir Manzumesi, Sadeddin 
Buluç, T. M. XV. 1969, S. 247 - 264) 

Şeyyad Hamza hakkında araştırma ve bibliyog
rafya için, yine Sadeddin Balaç'un T. 1. An. deki 
Şeyyad Hamza maddesine bakılmalıdır : (C. 10, 
s. 497 v. d. 1968) 

* 
Sultan Veled Bugünkü bilgimize göre : Ana-

{ 1226 _ 1312) dolu'nun yüksek zümre so-
fileri içinde ilk defa dikkate 

değer sayıda Türkçe şiir söyleyen, Sultan Veled'dir. 
Sultan Veled, Mevlana'nın büyük oğludur. Baba

sına derin saygı ve imanla bağlı bir hayatı varclır. Me
sela, Me,·lana ve Şems-i Tebrizi hadisesinde Mevlana'yı 
en iyi anlayan hatta Şems'in Şam'a gitmesi üzerine 
ıztıraba düşen babasına yar olarak bizzat Şam'a gidip 
Şems'i tekrar babasının yanına getiren odur. Mevlana 
Celaleddin Rumi'nin vefatından sonra ise Mevlevi
liği bir tarikat halinde kurup teşkilatlandırma işini de 
Sultan Veled başarmıştır. Mevlevi musıkisi'nin geliş
mesinde, Mevlevi sema'ının, Mevlana zamanındaki 
şevki ve coşkunluğu yanında, hemen her figüriyle 
ulvi bir mana kazanıp, daha doğrusu, manasının açık
lanıp hareketlerinin belirli kaaidelere bağlanmasın
da, Sultan Veled'in yine kurucu ve yaşatıcı hizmeti 
vardır. 

Mevlevi sema'lanndan birinin Sultan Veled 
Devri diye isimlendirilmesindeki sebep de budur. 

1 28 Yuauf ve Zeliha; T. D. K. netri, S. 50 • 

51,  lat. 1946 

Sultan Veled'in kurucu ve nizam koyucu gayretleriyle 
Mevlevi 1,.mı, belirli kaaideler ve mAnalar içinde 
onun zamanında tertiplenmiştir. 

Sultan Vcled, Mevleviliğin önce Konya ve çevre
sinde, sonra diğer bellibaşlı Anadolu şehirlerinde der
gahlar kurup gelişmesinde mühim vazife görmüştür. 

Sultan Veled, 1226 da Konya'da doğmuş; ta
savvuf şevkıni babasından ve Şems-i Tebrizi'den öğ
renmiş ; Konya'da, sonra Şam'da okumuştur. Kuvvetli 
bir medrese ve tarikat bilgisi vardır. Babasının ve onun 
son halifesi ve Mevleviliğin ilk Şeyhi Çelebi Hüsamed
din 'in vefatından sonra tarikatin şeyhi olmuş ve bu 
mühim vazifeyi ustalıkla başarmıştır. 1312 tari
hinde Konya'da vefat etmiştir. Mezarı, babasının 
türbesindedir. 

* 

Sultan Veled, babası gibi büytik fAir değildir. 
Onun panteizmi de babasındaki coşkunluk ölçüsüne 
varamamıştır. Tasavvufi tefekkür bakımından Sultan 
Veled ancak orta halli bir düşünürdür. Fakat o, 
Anadolu'da ariız vezniyle ve k.IAsik nazım şekilleriyle 
söylenen, telkin edici ve öğretici tasavvuf tiirinin te
mellerini atmış, devrinin Türkçesini zaman zaman bu 
vazifeyi görecek bir başanyle kullandığı olmuştur. O
nun şiirlerinde görülen aruz pürüzleri, aslında, 
Farisi eda ile söylemesinden ve Türkçede, Firisi'nin 
heceleri uzatma prensipini tatbik edişindendir. 

E s e r l e ri : 
Hemen her sihada babası
nın izinde yürüyen ve onu 
takibe çalışan Saltan Ve-

led'in: 
1. Fln.t Dlvaa'ı, 

2. İbddidme, 
3. Rebibaime, 
4. İndhlnime isimli üç mesnevisi ve 

5. MaArlf adıyle, dedesinin eserinden aldığı 
isimle yazdığı, mensur bir eseri vardır. 

Umılmiyetle Farisi ile kaleme alınmış bu eserler
den lbtidanAme'de 76, Rebabnime'de ise 162 Türkçe 
mesnevi beyti varclır. Şairin gazel şekliyle söylediği 
yarım veya bütün Türkçe şiirlerinin sayısı da 20 den 
fazladır. Sultan Veled bunlardan başka ve yine babası 
gibi, Türkçe - Farsça - Rumca mülemma beyitler söyle
miştir. 

Şairin İbtidaname ve Rebabname'deki mesnevi 
beyitleriyle Divan'ındaki Türkçe şiirleri Veled Çelebi 
Efendi tarafından Dlvin-a Tiirld-1 Saltan VeW 
adıyle, 1925 de İslimi Türk yazısıyle İstanbul' da neş
rolunmuştur. Bu şiirlerin yeni Türk harfleriyle, dil 
bilgisi incelemeli, sözlüklü, facsimileli, transcriptionlu, 
ilmi bir neşri de Mecdud Mansuroğlu tarafından 1958 de 
yine İstanbul'da yayımlanmıştır. · (129) 

ı29 Mecdut Manauroğlu, Sultan Veled'in Türle· 
çe Manziımeleri, latanbul OniYenitesi Edebi,.at Fa· 
kültesi Y &J'lnlan, No: 765. 
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Sultan Veled Divanı'nda de\-Tinin sosyal, ahla
kı ve kültürel hayatını aksettiren mühim çizgiler vardır. 
Konya'nın, umumiyetle, Rum Selçuk Dcvleti'nin bütün 
buhranlı devirlerini, uzun süren ömrü içinde, her türlü 
şevki ve ıztırabıyle bizzat yaşayan şairin, çevresindeki 
türlü hayat hareketlerini şiirlerinde aksettirme3i çok 
tabiidir. 

Bu divanı, tarih, sosyoloji ve sosyal psikoloji bakı
mından inceleyen Fuad Küpri.ilü, onda edebiyat tari
hi'nin, tarihe ışık veren çizgilerini bulmuştur. (130) 
Bu çizgiler, Sultan Veled tarafından organize edilen 
Mevleviliğin Anadolu'da halk isyanlarına tamamiylc 
muhalif olduğunu gösterir. İkinci Sultan Gıyaseddin 
Mes'ud'un Konya'ya gelert"k tahta çıkışını Sultan Ve
led'in sevinçie karşılaması bundandır. Sultan Vekd, 
bu hadise iizt"rine bütün Türkler'in (yani asi ve göçebe 
Moğol ve Türkmen unsurlarının) dağlara ve mağara
lara k:ıçıp oralara sığındıklarını söykr; Allah'ın mağa
ralarda, da�larda, ormanlarda bulunan ve alemi yakan 
Türkleri itaate getirdiğini bildirir. ( 131 )  

Burada Sultan Veled'i anlamak lazımdır : Çünkü 
gerek Mevlana, gerek Sultan Velcd, Anadolu'daki mü�
lüman ve medeni Oğuz Türklerini, devrin ve coğraf
y.anın icabı olarak nam ve riml diye anıyorlardı. 
Anadolu'ya gdip bir şer unsuru olmuş Moğol ve göçe
be Türkmen unsurlarını da Türk diye isimlendiriyor
lardı. Yani Rum ve Türk adlarını devirlerinin dili ve 
anlayışı içinde kullanıyorlardı. Sultan Veled Divanı'n
da ayrıca Mevleviliğe ve Mevlana'nın yüce hatırası
na saygı ve bağlılık gösteren Sultanlardan ve diğer ri<"v
let büyüklerinden sitayişle bahisler vardır. Bunlar, 
Sultan Veled'in hem bu büyüklere şükran borcu, hem 
onlardaki fazileti şiire aktarma vazifesi, hı:m de Mev
leviliğin gel<"ceğini daha sağlam temellere bağlama 
gayretlerinin politik tavizleriydi. 

* 
Sultan Veled'in gerek tasavvuf heyecanlarıyle, 

gerek veli'lt:rin topluluk arasındaki yerini ve dt>ğerin i 
belirtmek amacıyle söylediği, b:izan lirik ve çok kere 
didaktik manzı'.ımeleri de şu Türkçe örneklerde görül
düğü gibidir : 

Gazel Örnejl • 

Seniia y�dln günetdür yohaa aydur 
Caaum eldı göziin d�k! ne aydur 

Benüın lk! g�:a6m btlgil canum-sen 
Beni cansuıı: koy@sun sen bu geydilr 

G&zilmden çıkma kim b� 'v senllndür 
Beaüm c2-ı:üaa •an� yabş! saraydıır 
Ne okdur b� ne ok kim değdi senden 
Beniim b�yum sünüyd! ıtmdl yeydur 

ıl• M.  Fuad Köprülü, S ultan Veled, Divan, 
Anad�lu Selçuklularının Yerli Kaynakları, Belleten, 
27, S. 4 5 1 · 453, Ankara. 1 943.  

1 3 1  Bla. aynı tedkik v e  deliller. S. 454 
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Temiitii·çGn her§ gel kim gör!·•en 
Hlt! göziim yan ırm�k u çaydur 
Seniln b�yın budajdan ağdı geçdl 
Cllaan imdi yGzünden Y!!Z Ü yay'dur 
Bngiln ııkua odından ıssı alduh 
Biz! k!!YY degill ger k!!r 6 kay'dur 
Ban!! her g!ce senden y6zbln assı 
Benünı her gün l şüm •enden kolaydur 
Veled yohsuldı •ens6z b!! clhand!! 
Seni buld! bu gezden b�g il haydar 

"Senin yüzün güneş mi yoksa ay mıdır? Gözlerin 
de ne söylüyorlar ki c.ınımı aldılar.,, 

" Benim iki gözüm, bil ki (sen) benim (ilahi) ca
nımsın. (Sen canım ulup) heni (bu hayvani) candan 
kurtarıyorsun . Bu ne iyidir.,, 

"G&zümdcn çıkına ki benim gözüm evi senindir. 
Benim gözüm sana en güzel (birj saraydır.,, 

"Bana senden dl'ğen bu ok ne okdur ki o değmeden 
benim boyum süngü gibi dimdikti, şimdi yay gibi 
bükülmüştür.,, 

"İyi görmek için hıma yaklaş ki benim gözyaş
larım nasıl ırmak oldular, çay oldular, gör.,, 

"Senin (güzel) boyun, (güneş gibi) yükselip bir 
dal boyunu geçt i. Şimdi cihan, seriin yiizünden bahar
dır, yazdır.,, 

" Bugün aşkınm att"şindrn hararet aldık. Artık 
ortalık kar olmuş, sağnak olmuş bize kaygı değildir.,, 

" Bana h<"r gece senden yüzbin fayda (nimet) var ; 
benim her gün işim senin (yardımınla) kolaydır.,, 

"Veled, bu dünyada sen�iz yoksuldu. Seni buldu, 
bey oldu, zengin oldu . ., 

* 
Mesnevi Örneği: 

Tanrı dldl "Sayru oldum., Miisa'ya 
"GendB do11bn khl biiy)� isteye,. 

"�lu ırJçl geldi h!nl görmeie 
Nltedür kim gelmedlln sen sormata,, 

Miisa d!d! "Ha,a senden sayrulık 
Sen Hahk-•en senge kanden sayrulık,, 

Y!ne dld! "Sayru ol ılum gelmedün 
DJdfigi m s�z! bfsab � almadan,, 

Mysa didl "uu sırı anl !!mazem 
Maksudın n�dür bu sözden bilmezem., 

Tan rı d!d! "Say ru oltl! bir velim 
Dünye içr� saynılık darld! delim 

Bir g ün �D�. nhe V!!rub görmedün 
Nlte sen d!yüb halinden sormadun 

Ben aoun say�lagından sayruvam 
Sanma kim ben ol veUden ayruvam 

KJın •n! g 9r! ben! görmi4dilr ol 
K im an! s g.-� beni sorrnıtdur ol 
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B�ni ande enı bead� s�rilniiz 
B�nl andan 901 benden • grunaız,, (132) 

Böylelikle, gazel söylerken, Türkçe'yi Farisi 
bir eda ile fakat daha başarılı ve sanatlı kullanan 
Sultan Veled, didaktik mesnevikc yazarken o ölçüde 
başarılı değildir. Manzum hikaye lisanınin şiire nıs-

ı 32 Kelimeler: 
Sayru : Hasta, istemek: aramak, giçi : 

küçük, nite : nasıl, aenge : sana, kan den : nereden, 
dartmak : çekmek, delim : çok, nite : naıal, sayruvam: 
hastayım, ayruvam : ayrıJ'lm. 
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betle durgun ve hikaye üslubuna uygun olması tabii
dir. Bununla beraber Anadolu'da aruzla Türkçe şiirin 
yeni başladığı ve şiirde milli ahengin henüz teşekkül 
etmediği bir devrin dil ve üslup pürüzleri bu manzu
mede çok kolay hissedilir. 

Tanrı ve Mu•A HikAyesi'nde Mud adının 
Miisa, Halik adının Halik; maksadın kelimesinin 
maksuduı ve halinden sözür>Jn halinden okunuşun
daki zihaf (kısma)lar, hikıiyı,deki söyleyiş pürüzlerin
dendir. Ancak şair, bu ifad•; ile de veU denilen üstün 
ve ermiş insan'la Tanrısı arasındaki birliği başarıyle 
belirtmekten uzakta kalmamıştır. 

T a s a v v u fi H a l k  E d e b i y a t ı  

Gerek Mevlıina'nın, gerek Ahmed Fakth'in ; 
�yyad Hamza ve Sultan Veled'in şiirleri, aruz vezniy
le ve İslami edebiyatın nazım şt·killeriyledir. Şeyyad 
Hamza'nın hece vezniyle ve dörtlüklerle söylenmiş 
şiirleri, onu tam bir halk şairi saymamızı - şimdilik -
mümkün kılmıyor. Bı.. şıiirlerin Türk dilini kullanış
ları da Türkçe'de bir k•nadlanıt sayılacak enginlik
te değildir. 

Buna mukaabil XIII. asırda Anadolu'da Türkmen 
halkı arasında büyük bir tasavvuf hayatı ve gerek dil, 
gerek vezin, şekil ve söyleyiş bakımından çok daha 
milli bir tasavvuf edebiyatı başlamıştır. Daha çok, Ba
bai ve Bektati Tarikatleri halkı arasında gelişen bu 
tasavvuf şiiri, Anadolu'da Türkçe'nin de mcs'ud bir 
inkılap hamlesiyle yerleşmesini sağlamıştır. İlk başlan
gıcını Ortaasya'da Y esevilik tarikatinde gördüğümüz 
bu edebiyat, daha çok, halkın, hatta göçebe halkın malı 
olan halk zevki, halk an'anesiyle meydana gelmiş ta
savvufi bir halk edebiyatı'dır. 

Bu edebiyatın en kuvvetli temsilcisi ise bütün 
XIII.  asır Türkçesinin en büyük şairi YWıus Emre'
dir. Yunus Emre Türk dili ile tasavvuf edebiyatının 
daha sonraki asırlarda da seviyeii aşılamayan bir abide 
simasıdır : 

* 
Mc•vlana Celaleddin Ru

y Ü N  U S  E M R E  mi'ııin Mesnevi'sinde şöy-

( 1 24 1 ? - 1321 ?) le bir fıkra vardır: 
"Bir gün Musa Pey

gamber, kırda bir çobana rastlamıştı. Ç'.oban, bir ço
ban saflığıyle inandığı Allaha şöyle yalvarıyordu : 

-- Ey Alla hım nerdesin? Sana hizmet edeyim. Sana 
kul, kurban olayım. Çarığını dikeyim. Saçlarını tara
yayım. Giyeceklerini yıkıyayım. Yüce Tanrım, sana 

süt getireyim. Elceğizini öpeyim. Ayacığını ovayım. 
Uykun gelince yatağını yapayım. Bütün keçilerim sana 
feda olsun ! Bütün bu hey-hey]erim hep senin içindir, 
Ailahım! 

Musa, çobanı azarladı : 
- Allaha böyle tapılmaz. Dikkat et, çoban, kifir 

oluyorsun ! dedi. Çoban bu sözlerden öyle müteessir 
oldu ki yanık bir ah çekti, acısından yakasını yırtıp 
çöle doğru kaçtı, gitti. 

Fakat o anda Tann'dan Miısıi'ya vahiy geldi, 
Allah, peygamberine şöyle diyordu : 

- Ey Musa! Bir kulumuzu bizden ayırdın ! • . •  Sen 
onlan bize yaklaştırmak için gelmişken bizden ayır
dın ! ••• Sözün ve söyleyişin değeri yoktur: Sen gönüldeki 
qk atep'ne bak!,, ( 1 )  

* 

İşte, çobanın duyduğu bu •tk at99i ile yanarak 
bize adeta bir çoban saflığıyle ve XIII. asır halk Türk
çcsi'nin bütün güzelliğiyle Allah aşkı'nın erişilmez 
heyecanlarını duyurmaya muvaffak olan ilk büyük 
Türkiye şairi" Yunus Emre'dir. 

Yunus Emre kimdir? 
Bunun cevabını, önce, asırlar boyu onu sevmiş ; 

hatırasını ve ilahilerini nesiller boyu yaşatmış Türk 
halkının ağzından dinlemelidir: 

* 

Hacı Bektat VeU, Hora
Yônus Eınre'-nin san'dan Anadolu'ya gelip 

Destani Hayatı yerleştiği zaman Anadolu'
da onun derecesinde olma

makla beraber daha bir takım erenler vardı. Bunlar 

Meanevi, C. il, beyit: 1 720 • 1759, 
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.,.: 

Yünue Emre Köyü'nde Yünus Emre Çe,mesi 

içinde, {Sakarya çevresine ün salmış) Emre isimli bir 
Türkmeri atası da bulunuyordu. Hacı Bektaş, bir 
gün, bi,itün Rum evliyasını huzuruna çağırdı. Bu 
arada Emre'ye de haber iletti. Fakat Emre bu davete 
gitmedi. Hacı Bektaş, Sarı İsmail adlı bir dervişini 
Emre'ye yollayarak ısrarla onu getirtti ve ilk çağırışına 
gelmeyişinin sebebini sordu. Emre, birgün bir erenler 
meclisinde bulunduğunu ; orada erenlerin tamam oldu
ğunu ; perde arkasından uzanan bir elin kendilerine 
nasib verdiği bu mecliste Hacı Bektaş adlı bir kimseye 
rastlamadığını söyledi. Kendisinden şüphe edildiğini 
anlayan Hacı Bektaş, Emre' ye sordu: 

- Sizlere nasib veren o eli görürsen, tanır mısın ? 
Emre, elbette ! dedi. Bu elin ayasında yeşil bir 

ben vardı ki unutamazdı. O zaman Hacı Bektaş, elini 
uzattı. 

Kendisine nasib veren cli derhal tanıyan Emre, 
kendi büyük şeyhinin karşısında bulunduğunu anlayın
ca, hayret'le ve üç defa : 

- Tapduk Padişahım! ... Diye haykırdı. 
Emre'nin adı, o günden sonra Tapcıluk Emre oldu. 

* 
Komşu köylerden birinde YWıus isimli, fakir bir 

rençber vardı. Onun bu fakirliği , bir kıtlık yılında büs
bütün arttı. Yoksulluktan bunalan Yunus, uzaktan 
türlü kerametlerini duydugu ve cömertliğini öğrendiği 
Hacı Bektaş Veli'ye gidip yardım dilemeye karar verdi. 

Bir Türkmen köylüsü ;  çam sakızı da olsa bu büyük 
adama bir çoban armağanı götürmeden olamazdı. 
Y ı'.ınus sığırının sırtına bir mıkdar alıç yükledi ; Suluca 
Karaöyı.ik'e vardı. Hacı Bektaş Dergahı'na ula,tı. 
Pir'in ayağına yüz sürerek hediyesini verdi ve biraz 
buğday istedi. 

Hacı Bektaş sordu : 
- Buğday mı istersin, erenler himmeti mi? 
Erenler h immeti? .  Bunu rençber Yunus ne bilsin? 

Buğday istedi. 
Hacı Bektaş onu tekktSine misafir etti. Birkaç gün 

böyle geçti. Yunus, dönmek için sabırsızlanıyordu. 
Şeyhe haber yolladı. Hacı Bektaş ona yine sordurdu ! :  

- Eğer isterse getirdiği alıçlar kadar h immet t"de
yim. 

Yunus, himmet istemiyordu. Hacı Bektaş yine 
haber yolladı :  

- Eğer isterse getirdiği alıçların çekirdekleri sa
yısınca himmet edeyim. -

Yunus buğday istedi. 
Ona istediği buğday verildi. Yunus geriye döndü, 

ve işte Türk'ün aklı sonradan geldi : Yunus kaybettiği 
şeyin büyüklüğünü dönüş yolunda anladı. Pişman 
oldu. Acele geri döndü. Yine dergaha yüz sürdü. Şeyhe 
haber verdiler. Hacı Bektaş : 

- Onun kilidi, şimdi Tapduk Emre'ye verilmiştir. 
Gayri gidip ona baş vursun, dedi. 

* 
Yunus, Tapduk Emre'nin dergahına seğirtti. 0-

lanlan anlattı. O da Yünus'u dergahın odunculuğuna 
tayin etti. 

Diyorlar ki . Yünus, tam 40 yıl bu dergaha odun 
taşıdı. Ama eğri ve yaş odun getirmedi. Bunu farkeden 
Tapduk, bir gün Yünus'a sordu:  

- Dağda eğri odun yok mudur? Yünus'un kar
şılığı şu oldu : 

- Vardır Padi5ahım, vardır ama senin kapına 
odunun bile eğrisi yakışmıyor. 

* 
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Yine diyorlar ki : (Kırk yıl böyle geçtikten sonra) 
bir gün Tapduk Emre huzurunda bir erenler toplantısı 
kurulmuş. Meclisde hem oduncu Yunus hem de Yunus-ı 
Guyende denir, güzel sesli, güzel ilahi söyler bir başka 
Yunus varmış. 

Sohbet ilerleyince Tapduk Emre'ye şevk gelmiş, 
vecid gelmiş. Yunus-ı Guyende'ye dönüp : - Şevkimiz 
vardır, haydi bize ilahi söyle! demiş. 

Ancak bunu birkaç defa söylediği halde Yunus-ı 
Guyende'den hiç ses çıkmarruş. O zaman, Tapduk 

Emre, dergahın oduncusu Yunus'a dönmüş: 
- Haydi, demiş, senin kilidin açıldı. Hacı Bektaş 

emri yerine geldi. Durma! Sen söyle ! 

* 

Ve işte yedi yüz yıldan beri Türkiye Türklerini 
duygudan duyguya; heyecandan heyecana koşturan 
büyük şiir Yunus Emre, şiirlerini söylcmeğe o gün 
başlamış ; duyulmamış nefesler, ilahiler söylemiş. (2) 

' *  

Bir başka söylentiye göre de büyük şeyhi Tapduk 
Emre, Yunus'a (gezip olgunlaşsın diye) seyahat tavsiye 
etmiş. Yunus, otuz (veya kırk) yıl, dağlarda ovalarda 
dolaşmış vade tamam olunca gelmiş ana bacı'yı bulmuş. 
Şq.-hiııin, hakkındaki düşüncesini sormuş. (Geçen zaman 
içinde Tapduk Emre yaşlanıp gözleri görmez oldu
ğundan) ana bacı demiş ki : 

"Yarın sabah namazında şeyhin yolu üstüne yat. 
(Ayağı sana değince) Şeyh senin kim olduğunu bana 
soracaktır. Ben "Yünus,, derim. "Hangi Yunus?,, derse, 
bil ki çilen dolmadı. O zaman yine gider, derdinin 
dermanını ararsın. Ama "Bizim Yunus mu?,, derse, 
çekinıne ayaklarına kapan ! Bil ki çilen dolmuştur.,, 

Ertesi sabah yol üstüne yatan Yunus, şeyhinin 
"bizim Yunus mu ?,, dediği anda ömrünün en büyük 
şevkini du}'muş . Kilidi açıldığı için, şeyhinin de izniyle, 
o güzel ilahilerini söylemeğe başlamış. (*) 

* 

Bugün, Manisa'ya bağlı, Salihli ve Kula kaza
ları a rasında 70 evli bir köy vardır. Köyün adı Emre'-

Tekke edebiyatında, dini, ahlaki, sôfiyane 
duygular ve heyecanlarla söylenen, aynca, bestelenip 
t .. rennüm edilen tiirlere ilahi denir. Ortaasya Türk 
tarikatlerinde böyle tiirlere hikmet denildiiini sör
mü,tük. ( Bkz. Ahmed Yesevi bölümü) B .. ktatiler 
ise, ayni �iirlere nef.,s adı vermitlerdir. 

Bütün bu tasavvuf tiirlerine böyle hususi isim· 
ler verilm.ai, onlan ba1ka fiirlerden ayırd etmek 
içindir. Çünkü bu manzumelerin, vezin, tekil bakı
mından dindı,ı tiirlerden farkı yoktur. h&hiler, 

Öteki halk tiirlerinden temalan ve besteleriyle ay
nlır. 

.,. Bu yay
.
gın halk rivayeti ve tasavvufda ae

yahat ade.ti h. Bkz. Fuad Köprülü, Türk Edebiya· 
tında ilk Mutasavvıflar, lst. 1918, S. 301 • 302. 

dir. Yunus'un aziz şeyhi Tapduk Emre ile çocuklannın 
bu köydeki kagir türbede yattıklan söylenir. Ancak 
türbeye girilecek kapının eşiğinde bir başka mezar 
yükselir. Taşına bir balta resmi kazılmış bu tümsek, 
Yunus'un mezarıdır : Yunus, türbe kapısına gömülmeği 
şunun için vasiyet etmiş ki şeyhinin türbesine girenler, 
kendi mezarını çiğnemeden oraya geçmesinler ...  

Aslında ne bu tümsek Yunus'un ne o türbe Tap
duk'undur. Çevre halkı, Yunus'u orda görmek istemiş 
ve bu balta resimli mezar öylece kurulmuştur. Esasen 
Yunus'un bu türlü destanları, bu kadar da değildir. 
Başta Bektaşi velayetnameleri Nmak üzere, eski kaynak
larda Yunus Emre'ye dair daha birçok menkıbeler 
söylenir; kerametler anlatılır. Bunlar, Yunus'un hayatı, 
şahsıyeti, ermişliği hakkında kıymetli rivayetlerdir. (3) 

Hayatı 

* 

Yunus Emre, yedi '!Sırdan beri, bil
hassa Anadolu ve Balkanlar Türkiye
si'nde hemen bütün "halk"ın sevgili
si olmuştur. Halkın mukaddes bildiği 

bu büyük şainn hakiki hayatı hakkındaki bilgimiz ise 
ona yakışır genişlikte değildir. 

Ancak her destanda biraz da hakikat payı vardır. 
Böyle düşünerek ve onun destanlarıyle kendi şiirlerin
den ve son zamanlarda ele geçen bazı vesikalardan 
bilgi ve fikir edinerek, Yünus'un hakiki hayatını şu 
şekilde tasarlamak mümkündür: 

Yunus Emre XIII. asnn ikinci yarısında ve XIV. 
asır başlarında Orta Anadolu'da yaşamış bir Türk
men dervişi idi. Zamanla şeyhlik derecesine yükselip 
zaviyeler kurmuştu. 

Beyazıd Umumi Kütüphinesi'nde bulunan eski 
bir fevaid mecmıiasında yazılı bilgiye göre Ytinus, 
Hicri 720 tarihinde. 82 yaşında iken vefat etmişti. (4) 
Buna göre, şiirimizin Miladi 1240 - 41 tarihinde do
ğup 1320 - 21  yılında vefat ettiğini kabül etmemiz 
gerekiyor. (*) 

Yünus Emre'nin doğduğu yer hakkında bilgimiZ 
de kı;sin değildir. Bazı eski kayıtlar, kendisinin değilse 

a Niiııhaları pek çok olaıı Hacı Bektat Veli 
Velayetnameleri'nden batka, Nihani'nin manzum 
Hacı Bektat Veli Velayetni.nıesi; Hüdai'nin (Arap· 
ça) Vakı'at·ı Üft&de'ai, Türkçe tercümeleri; Gay

bi'nin Sohbetnamesi Ye bu busuadaki diğer kaynak
lar b. Bkz. Türk Edebiyatında hk Mutasavvıflar, 
Yünus Emre bölümü, S. 287 - 372, Sahife altla
nndaki notlar n Kitabiyat CedYeli. Aynca, Yünus 

Emre'nin menkıbevi bayatı, Nezihe Araz tarafından 
yazılan Dertli Dolap adlı kitapta anlatılmıttır. Dertli 
Dolap Yunus'un destani bayab ve imanıylec ona 
inananlann romanıdır. lstanbul, 1961. 

Prof. Adnan Erzi, Türkiye Kütüphanelerin
den Notlar ve Vesikalar, Belleten, Sayı: 53, S. 88, 
Ocak 1950 . 

• Bu tarih, Y\ınus Emre'nin hayat hikayesine 
çoİı: uygu� olmakla beraber, yazıya geçiriliti muah
har olduğundan, yine de ihtiyatla kartılanmalıdır. 
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bile mensup olduğu aile veya topluluğun, Anadolu
ya Horasan'dan geldiğini bildiriyorlar. Bu asırda .Mev
lana gibi, Hacı Bektaş Veli gibi büyük sôfilerin ve sôfi 
ailelerinin Anadolu'ya Horasan'dan geldikleri düşü
nülürıı<' Ho.-asan'da Anadolu'dan önce gclişmj.ş büyük 
tasavvuf hayatı yanında, Oğuz Türkçesi ile bir ta
savvufi halk edebiyatı'nın da başlamış bulunması müm
kündür. 

Yunus Emrc'nin veya içinde yetiştiği ailenin o 
ka�dar güzel ve kuvvetli bir halk Türkçesi'ni Anadolu 
çağından önce, Horasan diyarında işlemiş olmaları 
pek muhtemeldir. Anadolu'ya Horasan'dan geldikleri 
söyleııcn ve Hora.san erleri ya da Horasan eren
leri diye tanınmış bazı sôfi gruplarına böyle bir ad 
vcrilme�i de, ayrıca, manalıdır. 

Hacı Bektaş Veiayetnaınesi, Yunus Emre'nin Siv
ri Hisar'a bağlı Sarı Köy'de doğduğunu söylüyor. 
Daha başka kaynaklarca da tekrarlanan bu bilgi, Yıi
nus aiksinin ve bizzat Yunus'un Sarı Köy'de vatan 
tutuıuı olduklarını düşiindiirür. ( Bu asıriarda Ana
dolU'da çok yaygın olan vatan tutma tabiri de 
Anadolu'ya Horasan yoluyle gelip yerleşen Türklerin 
o \'ağlardaki hayatını gösterir.) 

Yunus Eınre'nin büyük şeyhi diye tanıtılan Tap
duk Baba'rıın da Anadolu'ya Horasan'dan gelip bu 
çevrede vatan tutmuş olduğu rivayeti, Yunus'un doğ
duğu veya yerleştiği yerin buralarda olması ihtimalini 
destekler. ( 5) 

Yunus\.ırı, Sivri Hisar'm San Köy bölgesinde 
bir çiftlik sahibi olduğıı ve belki de bu servet sahipli
ği yüzünden kendVim� Yiinus Emir Bey denildiği, 
ona ait ileri sürülen, doğruluğu hayli şüpheli, bilgi

ler ve yorumlar arasındadır. 
Kendisine YWıus Em.rem de denilen b�?' I I I .  

asır velisi'nirı asıl zaviyesini Sarı Köy'de kurduğu bil
dirilirse de ayni büyük sôfinin, bundan başka La.rende 
( = Karaman) 1lçesi'ne de bağlılığı söylenir : Yuııus'
un burada bir çiftlik alıp bir zaviye, bir de cami 
yaptırdığı mevzuunda bazı kayıtlar bulunm�tur. Bu
na sebeb olarak, Yunus Emre'nin bir Türkmen şeyhi 
olması ve (Selçuklulara· ka�ı ayaklanmalarını, köylü 
veya göçebe Türkmenlere dayanarak yapan) Karaman 
Beyleri'nin Yıinus'a büyük yakınlık gösterip ona, kendi 
topraklarından arazi vermiş veya satmış olmaları ih
timali düşünülür. 

Bu iki ayn zaviye ve çiftlik, büyük şairin gömül
düğü mezarın da bilinmesini güçleştirmiştir. Yunus, 

Tapduk Baba veyi. Tapduk Emre'nin bir 
türbesi Maniaa'ya bağla Kula Kazası yakınındadır. 
Baba'nın diğer bir mezarı da Ankara'ya bağlı Nallı 
Han Kazası'nın Emre Köyü'ndedir. Sakarya Nehri 
çevresindeki bu köyde Tapduk Baba, Kula'daki gibi 
ailesi ferdleriyle birlikte yatar gösteriliyor. Bütün 
bu mezar ve makamlarla, hakkında teşekkül eden ri
vayetlere raimen Tapduk Emre'nin kim olduğu, 
ne zaman ve nerede yatadığı, hatta hangi tarikate 
bağlı bulunduğu hakkında otantik bir bilgimiz yok
tur. 

TÜRK EDEBIY ATI T ARIHf 

bu yerlerin hangisinde gömülmüştür ? Yahut bu 
yerlere mal edilen Yunus'lar, o asırlarda yaşadıkları, 
hatta YWıus tarzında şiirler söyledikleri anlaşılan 
birkaç Yiınus'dan hangisidir ? Runlar henüz kesin bir 
şekilde malum değildir. 

Velayetnamclerin ve diğer menakıb mecmuala
rının, h ayatını da mezarını da daha çok Sarı Köy'e 
bağladıkları şairin, 1321  de vefat ettiği zaman, Porsuk 
Suyu'nurı Sakarya'ya karıştığı bölgedeki bu Sarı Köy'e 
gömülmüş olması, ihtimallerin, her bakımdan, en kuv
vetli.sidir. (6) 

(Yunus Emre'nin, mensubu bulunduğu Horasan 
topluluğunun önce Karaman'a gelip yerleşmiş olması, 
Yunus'un burada doğması, ilk zaviyesini burada kurma
sı, sonra herhangi bir sebeple Eskişehir'e göçerek ikinci 
zaviyesini Sarı Köy'deki çiftliğinde kurup 82 yıllık 
ömrünü burada bitirmiş olması cia mümkündür. U
rende'ye ait Osmanlı Devri'nde yazılmış bir Konya 
defterinde bunu böyle düşündürecek kayıdlar görül
müştür. Ancak, eski kaynakların, Anadolu'nun başka 
başka bölgelerinde gösterdikleri bütün bu Yunus'lann, 
başka başka Y Lınuslar olması da çok mümkün ve muh· 
temeldir.) 

Yiiııus 'un 
Mezarları 

Böylelikle, ilim alemi, nice 
yıllardan beri büyük halk ve 
tasavvuf şairi Yunus'un nere
de doğduğunu, gençliğini ne-
rede geçirdiğini, kimlerle ta

nışıp ne gibi dini ve sosyal vazifeler gördüğünü ve 
nerede öldüğünü ara�tırmakla meşguldür. 

6 Yunua Emre'nin türbesi, bugün, Eakitehir'in 
Mihalıççık Kazası'na hağlı ve Eakitehir · Ankara tren 
yolu Üzerindeki Yiinu-• Emre Köyü'ndedir. Bu kö
yün eski adı San Köy'dü. Yiınus'un ayni köydeki 
zaviye ve türbesi, istiklal Sav .. şı'nda Yunanlılar tara
fından yakılnnt. ve yıkılmıtlır. 1948 de burada ya
pılmaaı tasarlanan çifte tr<ın hattının Yunus'un me· 
zan üzerinden geçeceği anlaşılınca bu mezann 50 
metre sağa alınmaaı için hüklimete müracaat edil. 
mittir. 

Hükumet tarafından hiçbir tören yapılmaması 
kaydiyle verilen müsaade üzerine mezar açılmıthr. 
İçinden, bir eli bafının altında, bir eli kalbinin Üs· 
tünde, bozulmamıt bir iskelet çıkmıttır. Kafatası, 
mütahaasıslar tarafından incelenen Yunus'un Türk· 
men soyundan olduğu, 80 yatlarında vefat ettiği, 
bu mezara altı aıır evvel gômüldüğü kanaati haııl 
olmuftur. Kemiklerinin ve kafatası'nın fotoğraflan 
alınan iskelet, büyük saygı ile, bir tabuta konmUf• 
dur. Ancak böyle bir mezar nakli'nin yapılacağını 
nereden ve nasıl haber aldıklan bilinemeyen on 
binlerce Türk hıı.lkı (6 Mayıs 1 949 Cuma günü) 
Sandıklı'dan, Bolvadin'den, Konya'dan, Bolu'dan ve 
Anıadolu'r.un bir gecede gelinebilecek her yerinden; 
helvalanyle, atlarıyle, tekbirleri ve ilahileriyle akın 
akın gelerek ve Yiinua'un tabutunu yeni türbesine 
lam Üç saatte gÜtÜr<=rek, Anadolu'nun bu en büyük 
mutasavvıf halk tii.-ine görülm�mi, derecede büyük 
bir ihtira..-n törrni yapmıfbr. 
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Halbuki bu büyük şairin Anadolu'da dokuz, on 
yerde mezarı vardır. Bir tek vücüdun birden fazla yer
de gömülü olması hali, Şark dünyasının daha bazı din 
ve tasavvuf büyükleri için de düşünülmüştür. Bunlann 
bazıları makam'dır. Yani içinde o büyük veya mukad
des sayılan vücud gömülü olmadığı halde sırf kud
siyeti dolayısıyle onun adına yapılmış bir türbe veya 
nıaardır, ki böyle makamlar zamanla içinde o insan 
gömülü imi"ş zannını ve inancını uyandırmıştır. 

Bazıları da gömüldüğü yer iyi bilinmeyen bir 
büyüğün ya bir rüya ile yahud bir söylenti Üe ya da her 
hangi bir ihıimill veya inanışla orada gömülü olduğu 
kanaati net icesinde meydana getirilmiş mezarlardır. 

YCınus'unkiİcr de böyledir : Her şehir, her kaza 
hatta her küy halkı Yünus'un kendi topraklannda 
gömülü olmas1111 istemiş, onu kendinden saymış, ona 
kr.ııdi bağrında bir mezar hazırlamış ya da herhangi 
meçhul bir mezarın onun mezan olabileceği vehmine 
kapılmıştır. 

Yiınus"un bu çeşit'den bir mezarı Karaman'dadır. 
Bir diğeri · Hıırsa'daki Sa'di Tekkesi'ndedir. Üçüncü 
bir mezar, Kula ile Salihli arasında ve şimdi Kula'ya 
bağlı F.rnr<' yahud Emre Sultan Köyü'ndeki türbenin 
kapısındadır. 

Bunlardan başka, Isparta'da, Konya Aksarayı'n
da, Afyon'un Sandıklı Kazası'nda, Ünye'de, Sivas'da 
Er.ıurum'da Yünus için yapılmış mezarlar, makamlar 
vardır. Fakat bütün bunların "Yünus bendedir,, diyeni ; 
yukarıda kısaca bdirtt iğimiz sebeplerle ;  bugünkü Yu
nus Emre Köyü"nck yükselen ve üzerinde "sevelim, 
sevilelim,, yazılı, yeni türbedir. 

Türkmen dervişi Yıinus'un, doğduğu, büyüdüğü 
yerlerden ayrılarak uzun müddet başka illerde dolaş
tığını kendi şiirlerinden de öğreniyoruz. Halk an'anesi
nin Yunus için söylediği otuz, kırk yıl seyahat hikayesi 
belki de bu şiirlerden doğmuştur. Onun gariplik temi 
üzerinde söylediği meşhur ilahisindeki :  

Gezdüm Urum ile Ş&m'ı 
Yukarı İller'i kamu 
Çok istedüm balamadum 
Şöyle garib bencileyin 

mısraları, bize bu mühim haberi veren söyleyişler 
arasındadır. Ancak Yunus'un Divan'ında adları 
geçen daha başka ve daha uzak ülkeleri gidip gördüğü 
hakkında her hangi bilgimiz yoktur. Yunus'un hayat 
hikayesi, daha çok, Orta ve Batı Anadolu bölgesinde 
geçtiği için onun fazla uzak beldelere gitmediğini dü
şünmek daha ziyade mümkündür. Bu asırlarda çok 
sayıda panteist dervişlerin diyar diyar dolaşıp gittikleri 
her yerde şeyhlerinin tarikatini yaymaya çalıştıklarını 
biliyoruz. Yunus'un seyahatleri (yaygın şöhret kazan
dığı Ş('yhlik çağında, çeşitli sebeplerle davet edilişleri 
dışında) daha çok, bu türlü gezilerden olmak gerekir. 

Yünus'un ev ve ailf' hayatı hakkındaki bilgimiz de 
hayli müphemdir. Onun büyük şeyhi Taptuk Emre'nin 
kızını sevdiği ; onunla evlendiği ; fakat güzel sesiyle 
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Kur'an okuduğu zaman, akar suların durup dinledik
leri bu ilahi kıza, ömrünce dokunmadığı gibi ri,·ayet
ler, yine Yunus'un altun destanından parçalardır. 
Buna mukaabil Yunus Emre Divanı'nın (muhtelif 
yazma nüshalarından şu şekilde bütünlenebilecek) 
bir ilahisinde şöyle haberler vardır: 

Göziim •eni görmeğ-içtiıa 
Eltim sana ermeğ-içün 
Bu gün canwn yolda koyun 
Yana •eni lnılmağ-içün 

Ba gün canwn yolda koyana 
Yarın lvazum veresin 
Arz eyleme Uçmağ'um 
Nazarum yoh uçmağ-içün 

Uçmağ uçmağum dedüğiln 
Mü'minlerl yeltedüğün 
Bir ev ile birkaç büri 
Hevesüm yoh koçmağ-içün 

Bunda dahı verdün bize 
Oğul u kız u cüft haLU 
Andan dahı geçeli arzum 
Azmüm sana kaçmağ-içüa 

Bu ilahi'nin son dörtlüğündeki ikinci mısra, eğer 
böyle söylenmiş ise. bundan Yunus'un oğlu, kızı, (belki 
de) iki karısı olduğu anlaşılır. Her halde ve her yeri 
geldikçe, şiirlerinde kendi ahvalinden haber veren şai
rin yukarıdaki sözlerini de böyle okttmak ve böyle anla
mak mümkündür. Ayrıca Karamanoğlu İbrahim Bey'
den toprak satın aldığı bildirilen Yunus Emre, bizim 
şairimiz ise, satın aldığı toprağın, vefat ettiği zaman, 
evladına kaldığı ve oğullarından birinin adının İsmail 
olduğu, Başvekalet Arşivi'ndeki Konya Defteri'nde 
kayıdlıdır. (7) 

Yb\19 Emre XIII. asırdaki Anadolu sôfilerinden 
MevlanA CeWeddln Riimi ile bir mecliste bulunmuş
tur. Bunu, Yünus'un : "Mevlan& meclisinde saz 
ile itret oldu,, gibi ; "Mevl.An& Huclavendgir 
bize nazar kılalı - An- görklü nazarı gönliimilz 
aynandur., gibi mısralarından çıkarıyoruz. 

Bu tarikat şiirinin Hacı Bektat VeU ile de görü
şüp tanıştığı mevzuunda ona dair menkıbelerin büyük 
ısrarı vardır. Fakat, Yanus Divim'nda, şiirin, Ha
cı Bektq VeU'den hatta MevlinA CeWeddbı ka
dar bile bahsetmeyişi, bu rivayeti çok mesnedsiz bı
rakmaktadır. 

Bugünkü bilgimize göre Anadolu tlrihinin alp 
erenler'inden yanı: savaşcı ve kahraman velilerinden 
Sarı Saltuk, Yunus'un mensup olduğu manevi şece
renin en eski siml.�ıdır. Yunus Sarı Saltuk'dan ve onun 
halifesi Barak Baba'dan, şiirlerinde saygı ile bahseder. 

Bkz. Prof. Ömer Lütfi Barkan, ValuRar 
ve Temlikler, latil.l DeYirlerinin Kolonizatör Türk 
Derviıleri ve zaviyeler, Vakıflar Dergisi, il, S. 333, 
aü. 2. (Bu Yeaikanın fotokopiai, ayni dersinin 385. 
aahifeaindedir.) 
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Fakat Yuııus'un büyük sevgisi, kendi şeyhi Tapcluk 
Baba'ya karşıdır. Tapduk Emre'nin de Barak Baba'nın 
halifesi olduğu düşünülürse Yunus'un Anadolu'daki 
tarikat büyükleri ve tarikat şeceresi : San Saltuk. 
Barak Baba • Tapduk Baba · Yiinus Emre şeklinde 
tesbit edilmiş olur. Yunus'a atfedilen bir beytin : 

Y6na•'!! Tapdak'dan oldı hem Barak'dan 
Saltuj''a 

B� n a •  I � çün cüt kıldı ben nlc� pinhan 
olam 

mısralarında bu haberi ve bu silsileyi belirten bir ifade 
vardır. 

Ybus'un 
İlim ve İrfinı 

* 

Anadolu'nun neresinde doğ
muş, ne iş görmüş, kimlerle 
görüşmüş ve nerede ölmüş 
olursa olsun, Yunus Emre 
Türk dili ile eserler veren 

tasavvuf edebiyitının ilk büyük şairidir. Yunus, gerek 
geniş halk kütlelerine seslenen Türkçe söyleyişleri, ge
rek halk içinde yarattığı derin ve devamlı tbir dola
yısıyle de bir halk şiiridir. 

Ancak o, bir XIII. asır halk şiiridir ve bu asır 
halk şiirinin gerek dili gerek umumi kültürü aydın
ların dilinden ve sanatından fazla uzak değildir : 

Daha XI. asır sonundan başlayarak bütün bu fetih 
ve yerleşme asırlarında Türk halkının, içinde yoğrul
duğu çok hareketli bir hayat ve devamlı hayat tecrü
beleri olmuştur. Anadolu'da milletçe yapılan büyük 
ir.�lln savaşları dolayısıyle fethedilen beldelere götürü
len İslam imanı ve İslam kültürü halkın da bildiği, 
yaydığı ve evlatlarına miras bıraktığı, büyük bir 
tüıihi kültür'dür. Aynı tarihi ve sosyal sebeplerle 
halkın din ve tasavvuf büyükleri çevresinde toplanış
ları ve bu çevrede yine şifahi olarak öğrendiği geniş 
bilgiler vardır. 

Öteden beri kuvvetli İslam kültürüyle yüklü, İs
lami kahramanlık destanlarını heyecanla dinleyip 
tekrarlayan Türk halkı, çevresinde biriktiği tarikatlerin 
de, yaşanılan hayatla birleşmiş, tasavvuf kültürünü 
kendi deyim ve terimleriyle kavrayacak bir dil ve kültür 
seviyesine varmıştır. Ahmed Fakih gibi, Şeyyad Ham
za gibi, bir kısım Türkçe şiirlerini bildiğimiz, orta sevi
ye şairlerini bu yıllarda halkın da anladığı muhakkak
tır. Şiirlerinin çoğunu Farisi ile söyleyen Sultan Veled'
in bile Ttirkçe şiirleri halk tarafından anlaşılır bir dil 
ile söylenmiştir. 

Yiinus Emre i�te böyle bir dil ve kültür atmos
ferinde yetişn.41.ir. Bil sebeple Yuınus'un şiirlerinde 
hatta ileri bir kültür bulunması yadırganacak bir deği
şiklik değildir. 

Yunus'un bu .kültürü, sistemli bir medrese tahsili 
ik mi elde edilmiştir? BugÜn buna evet diyecek ve evet 
derneğe lüzum görecek herhangi bir bilgimiz ve mec
buriyetimiz yoktur. 

Yunus Emrf''nin o devirler için en büyük bir bilgi 
olan Kur'an ve hadis kültürünü anlayarak ve kavraya-
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rak bildiği Aşikardır. Aynı kaynakdan doğan pey
gamberler tarihi'ni de Yunus çok iyi bilir. Aynca ken
dinden evvel en kuvvetli eserlerini Farisi ile söyleyen 
tasavvuf felsefesi, Yunus'un bütün inceliğiyle bilip 
bütün varlığıyle yaşadığı bir hayat hidisesidir. Yunus, 
Kur'an-ı Kerim'i anlayacak kadar Arapcaya ve Mev
lina Celıileddin'in şiirine nüfı'.ız edecek kadar da 
Farisiye yakıftır. 

Bütün bunlar belki de Yunus'un şiiahi kültürüdür. 
TeRkepen, şeyhinden, şeyhinin nefesinden aldığı eren
ler himmeti'dir. Belki de evvelce medresede sistemli 
bir tahsille elde edilmiş, sonra tekke'de coşkun bir 
heyecanla terennüm edilmiştir. 

Diğer taraftan menkıbeler, Yünus'un ümmiliği 
üzerinde ısrir ederler. Bu, Yunus'un okuma yazma 
bilmediği minasında bir ümmilik'dir. Nitekim bu gö
nül şiirine aid olduğu söylenen bir şiirde Yünus'un : 

Yiinus Emre'm oldu fakir 
Ecel öksesini tokur 
Gönül kidbmdan okur 
Eline kalem almadı 

dediği söylenmektedir. Bu anlayışa çok benzeyen bir 
şiiri de bizzat Yunus : 

Alimler ulemilar Medrese'de buldısa 
Ben harabat içinde buldum ise ne oldı 

şeklinde söylemiştir. Acaba "Mescidde medresede 
çok ibadet eyledüm,, diyen, böyle söylediği bildirilen 
Yunus'un, bu yerlere devamı, sadece, ibadet ıçın mi
dir? Yoksa aynı yerler Yiinus•a ilmin de kapısını 
açmışlar mıdır? Bunu bilemiyoruz. 

Hakikat şudur ki Yunus medrese tahsili ile öğre
nilen zahir ilimleri'ni elde etmekle övünemeyecek 
bir tarikat terbiyesi içinde yetişmiştir. Çünkü 
mutasavvıflarca bilinmesi gereken tek hakikat, Allah 
bilgisidir. Hedef Allah'ı bilmektir. Allah ise ilim'den 
ziyade irf'an'la bilinir. İrfan, görgü, duygu ve zeka ile 
elde edilir bir üstün sezgi'dir ve büyük gerçek, ilim'le 
değil, onunla bilinir. İrfan, sırları bilmek ve bilhassa 
her göze her gönüle görünmeyen, büyük Allah'ı bilmek
tir ki bu irfan derecesine yine, ilim yoluyle değil, •tk 
yoluyle gidilir. Bu bakımdan Yunus'un A.Ualı'ı beyan 
eden Elü harfini işaretle : 

Bir Elif' tahsil eden münezzehdür ilimden 
Encllte ilgJjminde niçün dütüp gezerin 

İlim ilim bilmekdür ilim kendün bilmekdür 
Sen kendüni bilmezsin ya niçe okumakdur 
. . . . . . . . . . 

Dört kidban m&nüıi bellüdür bir Elif''de 
Sen Elif''l bilmeuiıı bu niçe okumakdur 

gibi ı.öyleyişleri ; en büyük bilgiyi bilmeyecek olduktan 
sonra, okumanın ne faydası olabilir düşüncesiyle med
rese'ııin ilm'ine karşı tekke'nin irf'in'ını üstün gören 
çizgilerdir. Nitekim Yunus'dan üç asır sonra yaşayan 
büyük şair Fazüll de ayni ilim ve qk çarpışmasını 
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SE.\ Hi M - Sf.vlLEÜM 
'YUNUS EMRE  

Yunus Emre 'nin, kendi adıyle anılan köyde, 1 949 da tesis edilen mezarı 

Atk hnit her De var alemde 
tını bir lu.yl Ü kaal imit -cak 

söyleyişi ile ve aşk'ın lehinde kapatmıştır. 

Halka gelince : O, Yunus'un ümmiliğini gönülden 
benimsemiştir. Çünkü ümmi olmayan için bu şiirleri 
söylemek belki de zor değildir. Halbuki ümmi olduğu 
halde bu kadar güzel söylemek ancak Allah'ın söylet
mesiyle mümkündür. Hatta bunu bizzat Yunus da 
bilir. Bir mezarlıkta, ölmüş, toprağa gömülmüş, dünkü 
yaşayanlardan ; yaşamış güzellerden bahsederken : 

YWıus bilmez kendü hilliı Çalab'dur söy
letür dilin 

Bir nicesi yeni gelin ak değirmi yüzler yatar 

deyişleri bundandır. Esasen Kur'in-ı Kerim'in Allah 
sözü olduğu, Hz. Muhammed'in ümmi oluşundan 
anlaşılmıyor mu? 

Halkın Hz. Muhammed'in şahsıyetinde öğrenip 
inandığı böyle bir ümmiliği Yunus'da da tecelli etmiş 
bilmesi ve buna can Ü gönülden inanması, çözülmesi 
müşkül bir problem değildir. Türk halkı istemiştir ki 
o kadar çok sevdiği İslam peygamberi gibi, mukaddes 
bir insan bildiği Yıinus Emre'yi de Allah söyletmiş 
olsun. 

Fikri ve Edebi 
Şahsı yeti 

* 

Yunus Emre, halk diliyle 
tasavvuf edebiyatının en bü
yük piridir. Daha Ortaasya 
asırlarında Ahmed nevi 
ile başlayan halk ta savvuf 

tllrl, Türkistan, Horasan ve Anadolu'da yüz yılı aşan 
bir işleniş çağından sonra, en üstün seviyesine Y1inus 
Emre'de varmıştır. 

Yıinus'un duygu ve düşünce alemini hazırlayan 
kültürün kaynağında İslim imAnı vardır. Bu iman, 
dünyanın üç kıt'asında tecrübe görmüş ve her yeni 
nesle zeka ve irfan miraslan bırakmış bir milletin bağ
rında, kendi öz çevresini bulmuştur. Yunus'un bilgi ve 
düşünce aleminde, önce, bu uzıın, sabırlı ve sayısız 
hayat tecrübelerinden doğan irfan ışıldar, Onun, 
yaradılış, varlık, yokluk, aşk ve Allah hakkında, duygulu 
ve hummilı zihin yoruşları vardır ki ayni lrf- kayna
ğından beslenir. 

Yunus, insan olan herkese karşı ; fakir, zengin, 
Hıristiyan ve Müslüman ayırımı yapmayan, engin sev
giyle bağlıdır. Ondaki insan sevgisi, insan'da Allah'
dan bir parça, O'ndan gelip bedenlenmiş bir cevher 
bulunduğunu bilmesindendir. Yunus, işte bu parÇa'nın 
bütün'üne yani Allah'a işık'dır, O'nu gönlünde bil
menin heyecaniyle vurgundur. Bu heyecanı, Miisi 
Peygamber'in konuştuğu çoban kadar saf bir gönülle 
duyar ; ayni saflıkla söyler. 

Yer yüzünde bir ömür boyu vatanından uzak 
kalmış bir insan hüznüyle Yunus'un Tanrı diyarı'na 
karşı sonsuz hasret duyması da bundandır. Yıinus, 
ömrü boyunca böyle bir nostalji'nin hummalanyle 
yanmış, şiirlerine bu hummanın hareketini vermiştir. 

Nihayet, büti,in bu iç ve kafa hart·ketleriyle olgun
laşıp derinleşen, hizan coşkun, hazan rind ve her hi
liyle cana yakın bir derviş .. .  

Yunus Emre'nin şiirlerinden ve halk içine yayılan 
menkıbelerinden yükselerek yedi asır ötede canlanan 
simasının belli başlı çizgileri bunlardır. 

Yıinus, duymuş, düşünmüş, inanmış ve bütün bu 
duyuş, düşünüş ve inanışlarını büyük bir sadelik ve 
kolaylıkla 'şürleştirmeğe muvaffak olmuştur. İslami 



taassubun, üzerinde durmaktan çekindiği birçok iman 
meseleleri ile cennet, cehennem, sırat v.b. gibi kav
ramlar, onun en zeki ve hür düşüncelerine mevzü ol
muştur. Şiirleri, eskilerin, sehl-i ınümteai' dedikleri, 
her dilin söyleyemiyeceği bir açıklık ve kolaylıkla 
terennüm edilmiştir. 

Bir örnek olarak, Yunus, bütün varlıkların Tan
rı'yı bildiğini, onu andığını ve onu isbatladığını ; diller
de Yıinus adına ebedileşmiş ; meşhur bir ilahide ve bir 
dünya - cennet tasviri içinde, şöyle söyler : ilahi, 

Şol cennetün ırmakları 
Akar Allah deyü deyü 
Çıkmq İslam bülbülleri 
Öter Allah deyü deyü 

mısr1larıyle başlar ; akar suların ve öter kuşların ses
lerinden duyulan Allah fikrini belirtir. Şiir, böyle ses
ler içinde, tabiati, hem insan hem de gönül gözüyle 
görıneğe başlar; bir ağaç karşısında: 

Altaadandar direkleri 
Gtimütdeadilr yapraklan 

gibi mısralarla bizi, güneş ışığı ile aydınlanmış dalla
rın, yaprakların renk ve ziy1 güzelliğine çeker. Bu ağaç, 
ister cennetteki mukaddes Tuba ağacı olsun; ister 
Orta Anadolu'nun bağrı yanık toprağında yer bulup, 
su bulup her nasılsa yetişmiş bir cennet hatırası. . . 
Yıinus'un rı'.ıhu, onun dış güzelliğinden iç güzelliğine 
ve tize ağaç dallarının uzayışındaki derin manaya 
varmasını• bilecektir : 

Uzadakça budakları 
Biter Allah · deyii deyü 

Evet, her yerde, her seste, her renkte Allah vardır. 
Herşey ondan bir yankı'dır, ve onu düşündürür. Bu 
dilsiz varlıklar o büyük yaratıcıyı bilir, duyar ve arar
lar. Fakat , hiçbirisi Yunus gibi anlatamaz. Yunus 
her şeyi kolay söyler. Mesela dünya var olalıberi nice 
gözler gül görmüş, nice güller koklanmıştır. Ama gül
lerde Allih'ı koklayan ilk tür Ylınus olmuştur. 
Ağaç dallarının sallanması, yapraklarınııı Kur'an oku
yormuş gibi güzel sesler fısıldaması yanında Yunus 
güllere eğilir, ve : 

Salmur Tuba dallan 
Kur'an okur hem dilleri 
Cennet biğuıun gülleri 
Kokar Allah deyü deyü 

gibi, her varlıkta Allah'ı duyup Allah'a inanışın en 
üstün şiirlerinden birini söyler. (*)  

Yine onca bizzat var gürünmenin bir değeri yok 
mudur? Onun için yalnız Tann\a varmak mı tek emel
dir? Yunus bu emelini dile getirip : 

Ne varlığa sevinirim 
Ne yokluğa yeriairiın 
Atkın ile avunurum 
Bana seni gerek seni 
Atknı t•ribından içem 
MecaUıı olup dağa düteın 
Sensin dWı ü gWı enditeın 
Bana •eni ıerek seni (8) 
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diyebilir. Geçici bir hayal olan insan benliğini eritmek, 
insandaki Tanrılık cevherini belirtmek, hasılı, Tan
rı'nın huzuruna Yıinus olarak değil de Yünus'daki 
Tanrı olarak varmak mı idealdir? Y6aus tarzı sÖ)'· 
leyif için, bu arzuyu, böyle bir şevkin sesi olan mıs
rilarla dile getirmek artık müşkül değildir : 

Ey Dost seaüa yoluna caauın vereyin MevlA 
Atkım komayaym ocl'a gireybı MevlA 
Beni sana vereyin seDSüz beni aideyin 
Ben seatiıa huziinma beD&üz varaym MevlA 

Nihayet, Tanrısından uzakta oldukça, kalabalık-
lar içinde dahi kimsesiz insanın büyük garib'liğini ve 
insan'daki Allah nostaljisini şiirleıtirmek için Yünus'
un - bir kendi kendine düşünüş kolaylığı ile - üç hCf 
dörtlük söyleme.si. kafidir: 

Acep tu yerde var ın'ola 
Şöyle garib bencileyin 
Bağrı batla gözi yaflU 
Şöyle prib bencileyin 

Gezdüm Urum ile Şiın'ı 
Yakara Wer'i kamu 
Çok istedü m bulaınaduın 
Şöyle garib bencileyin 

Söyler dilüm ağlar gözüm 
Gariblere göyniir özüm 
Meger ki gökte yı.ldızum 
Şöyle garib bencileyin 

Bir Garib ölmüş deyeler 
tlç günden sonra duyalar 
Soğuk su ile yuyalar 
Şöyle garib bencileyin 

Yunus Emre'ye göre hayat yalnız aşk için, aşk ız
tırabını duymak, yanmak, yaralanmak için ve bu 
aşkın dermanını kendi derdinde bulup seve seve katlan
mak yolunda bir geçit'dir. Yunus bu geçit'den geçiyor
du. Sevdiği, kendi içinde olduğu halde, daima uzakta 
ve gaaib'de idi. O' na varış yolu, büyük güçlüklerle 

Son araştırmala,., bu güzel ilahi'nin Yunus 
Emre'ye ait olmayıp cnun izinde yürüyen ve tiir
lerinde onun adını kullanan, XV. Aaır şiiri A�ık 
Yunua'un olduğunu ileri sürmektedir. (Bkz. Prof. 
Dr. Faruk Timurtaf, Yunus Emre Ve Şiirleri, Ter
cüman, 8 Eylül 1 97 1 )  Hakikatte Yunus Emre Tar
zı'nı:ı bütün hüviyet ve tahsıyetini mısralarında top· 
lamıt görünen ve tüpheaiz bunun için, halk arasında, 
aınrlardır, onun diye bilinip terennüm edilen bu 
ilahi, onun değilse, onun ilahileri çevresinde ku
rulan Y u n u • M e k t e b i 'nindir ki kendilerini 
Yunua'da fani görenlerin tiiri olmak bakımından, 
daha büyük bir manaya sahiptir. Eaiaen bu ... 
hifelerde, üzerinde daha isabetle durulabilecek aad 
hadi�e. Yunus'u da içine alan bu Y u n  u a P. m r e  
M e k t e b i  'dir. 

8 Atk kelimesinin Yunus devrinde söylenişi 
ı t k -incleclir. 
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doluydu. Böyle olduğu halde insan, O'na karşı sonsuz 
çekiliş içindeydi. Yunus o inançta idi ki bu geçidi 
şikayetsiz geçerse büyük sevgili'ye kavuşacaktır. 

Bunun için de kendi nefsini öldürmek, kendisin
deki geçici ve hayali benliği yok etmek ve can'ının da 
içerisinde saklı, gerçek benliği belirtip yalnız O'ndan 
ibaret kalmak gerekiyordu. Fani bir zaman için insan' da 
bedenleşmiş bu ben'i Yünus, belki bütün tasavvuf pir
lerinden daha açık ve daha kolay söylemişti : 

Severem bea seni can'cluı lçerii 
Yolum vardur bu erkAncluı lçerii 
Şeri'at tarikat yol'dur varana 
Hakikat meyvası andan içerii 
Tecelliden -sib irdl ldmiııe 
Kimin.ün maksadı bundan içerii 
Beni bea'de dimen bende detülem 
Bir ben vardar bea'de bea'den içeril 
Seniin qkun ben'i bea'den alupdar 
Ne firlıı derd bu dermandan lçerii 
Miskin Yana• gözü· tat oldı -
Kapanda bir kuldur sen'den lçerii 

Yünus'a göre hedef Allah'a varmak olduktan 
sonra, aslında "doğru yol,, demek olan şeri'at'le, aslı 
yine yol manasındaki tarikat arasında fark yoktu. 
Gidebilen için, Allah'a medrese yoluyle de tekke yoluy
le de gidilebilirdi. Yünus, hemen bütün tarikat mensup
larındaki bu ileri tolerans içindeydi. Bir bakıma da 
bu gibi beyhüde kavgalarla ziyan edecek vakti yoktu. 

_O, canan'ı arıyordu ; sular gibi taşmış bir gönülle, onun 
yolunda idi : 

Tqdın yine deli gönül 
Sular gibi çağlar mısın 
Akdın yine kanlı yatım 
Yollarımı bağlar mısın 

Nidem elim ermez yare 
Bulunmaz derdime çire 
Oldum il'imden avare 
Beni bunda eğler misin 

Yavı kıldım ben yoldatı 
Onulmaz bağnmın batı 
Gözlerimin kaalı yatı 
Irmak olub çağlar mısın 

Ben toprak oldum yoluna 
Sen •turı gö:ıı:etirsin 
Şu kartıma göps geren 
Tq bağırh dağlar mısın 

Harimi gibi yoluma 
Arkurı inen karh dağ 
Ben yarimden ayrı dütdüm 
Sen yoluma bağlar mısın 

Karlı dağların batında 
Salkım salkım olan balat 
Saçın çö:ıı:üb benim içün 
Yqıa yqıa atlar mısm 

Esridi Yanaa'an canı 
yoldayım illerim kam 
Yan- dtifcle gördü seni 
S.yra mısın sağlar mısın 
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Buraya, daha çok, bugünkü telaffuzuyle aldığı
mız, fakat zamanının söyleyişiyle de yine bu kadar 
güzel terennüm edilen, bu ısrarlı arayışlardan sonra, 
bir gün gelir ki Yunus Tanrısını bulmuş görünür. 
Nice özleyişler ve ıztıraplarla olgunlaşan pir, 
böyle günlerde (derviş Yunus gibi değil, ermiş Yu- ı 
nus gibi) başka bir hAI içindedir. 1lahilerini Qöyle 
bir hll içinde ve bu vkidle söyler : 

Canlar CIUWU buldum 
Ba canam yatma olsan 
Assı :ıı:lyancluı geçdiim 

· DiikkAııam yatma olsan 

Ben bealiğiimden geçdiim 
G6:ıı:Um bic:&bın açdam 
Dost vaslına efttdiim 
Gümanum yatma olsan 

lldlilulen asandam 
Birlik himna biadam 
Derd-l pribın içdiim 
Dermanam yağma olsan 

Varlık çiin sefer kıldı 
Dost andan bize geldi 
Viran gönül nur doldu 
Cilıanam yatma olsan 

Yan- ne hot demi9u 
Bil ü ,eker yemifsln 
Ballar balını buldum 
Kovanam yağma olsan 

Yunus için hayat, bir çalışıp hazırlanma ve ölüm 
bir imtihan günüdür. Nasıl çalışkan bir talebe hem 
imtihan gününün gelmesini hem de gecikmesini isterse ; 
o günü nasıl heyacanla bekler, sonra, biraz daha hazır
lanmak için vakit ararsa ; nihayet, sonunun mükafat 
olacağını umduğu o güne gizli bir sevgi duyarsa, 
hakiki bir son için de ölüm günü biraz böyle beklenir. 
Toprak olmak güzelleşir; dervişi biricik sevgilisine 
kavuşturan ölüm günü bütün o korkunç karanlığını 
kaybeder. Yünus'un : 

Miskin Yanus Erenler� tekebbür o� top
rak ol 

Küllisi toprakdan biter güllstandar. top
rak bana 

deyişleri bundandır, ve ermişler karşısında kibirlenmeyi 
bırakıp onların ayak bastıkları toprak olmayı güzel 
bulan bir tevazu' duygusundadır. 



Y ı"ınus Eınre'nin iki eseri 
varclır. Bunlarclan biri Rl-

Eserleri dletü-a. Nuıduyye isimli 
mesnevidir. Bu eserin baş
tan 13 beyti Fi'IHtün 

f&'IHtüa. fi'ilün vezniyle yazılmıştır. Sonra nesirle 
yazılı bir bölüm kaleme alınmış· ve bundan sonra 
Mef&'ilün mefi'ilün fa'Ulün vezniyle söylenen 550 
beyitlik asıl kitap hazırlanmıştır. 

Risaletü'n - Nushıyye, tamimiyle didaktik bir 
eserdir. Başında ateş, hava, su, toprak gibi, dört unsur
dan. yaratılan insan'dan ve insan'a üflenen can'dan 
bahis vardır. Nesirle yazılı kısımda akıl ve iman hakkın
da bilgi verilir. Eserin geri kalan asıl bölümünde ise 
allegorik bir ifade ile ruh'dan, nefis'den, öfke, sabır, 
nekeslik, gıybet ve kin gibi çeşitli insan huylarından ve 
insan hallerinden söz edilerek kötülüklerin nasıl ve 
hangi rahmini ordular'la mağlup edileceği anlatılır. 
Bu anlatışta YWıus Emre'nin içinde yaşadığı fetih ve 
cihad asırlarının destani üslubu vardır. Bu eserin 
son bölümünde söylenen : 

S3ze tarih yldl yllz yldl·y-ldl 
- - - - _. 

Yanu. ciin! ba yold!! fİdl-y-!d! 

beytinden, bu eserin Hicri 707 (Miladi : 1307) yılında 
yazıldığı anlaşılıyor. Yer yer, asıl şiirlerindeki sihirli 
lisanı hatırlatmak ve öyle hisli bir lirizm taşımakla 
beraber' . yine de bir tasavvuf dersi mahiyetindeki bu 
eser, sanat değeri bakımından, Yünus'un Divan'ı ile 
ölçülecek nitelikte değildir. Risaletü'n-Nushıyye, bize 
Yünus'un bilgisi hakkında mühim fikir vermekte ve 
onun bir mürşid sıfatıyle de çalıştığını belirtmektedir. 

D i v a n 

Yunus Emre'nin asıl güzel ve büyük 
eseri, onu ölmezleştiren şiirlerinin, 
ilahilerinin, nutuk ve nefes'lerinin 
toplandığı Divan'dır. B� Divan'daki 

şiirlerin bir kısmı aruz'la ve aruzun çeşitli vezinleriyle 
terennüm edilmiştir. Ancak Yunus ilahilerinin daha 
çoğu ve daha güzelleri hece ile söylenenlerdir. Bu man
zumelercle şekil, umumiyetle, Türk d6rtlülderi'yle 
tertiplenen milli nazım şeklidir. Birçok ilahilercle 
dörtlüklerin son mısralarının bir nakarat mısraı ha
liııde aynen tekrarlanışı da, bu şiirlerin bestelenerek 
terennüm edilmesi an'anesine uygundur. Divan'da 
gazel şekliyle söylenmiş şiirler ve mesnevi biçiminde 
manzumeler de vardır. 

Yunus Emre Divanı'nın muhtelif kütüphanelerde 
ve husı'.isi ellerde çok sayıda yazma nüshalarına rast
lanır. Bunl-ardan en eskilerinin ya da en doğrularının 

a. Kitapcı Raif Yelkenci'de bulunan nüsha; 
b. Fatih Kütüphanesi'nde 3889 sayıda kayıdlı 

nüsha ; 

9 Söze tarih yidiyüz yidiydi (nüıha). 
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c. Karaman nüshası; 
ç. Bursa ·nüsha::ı ;  
d .  Prof. Dr. Ritter'de bulunan yazma mecmua 

ve benzerleri olduğu hakkındaki hükümlere bakarak 
Yıinus Divanı'nın en eski, en doğru veya doğruya en 
yakın nüshasın:n  bulunduğunu söylemek hala müm
kün değildir. Yunus Divanı çok sevilmiş, çok okunmuş 
ve bunun tabii neticesi olarak çok sayıda nüshaları 
yazılmıştır. Bunlar içinde ilk ve asıl nüshanın ya da en 
eski ve doğru nüshaların hala husı'.isi ellercle bulunması 
çok muhtemeldir. Bu divanın XIV. ve XV. asırlarda 
yazılmış bütün eski nüshalarının bir araya toplanması 
ve bunlarclan tenkidli bir nüsha çıkarılması işi de ayni 
sebeplerle henüz yapılmamıştır. 

Eld.e bulunan bu divanlarclaki bütün şiirlerin Yıi
nus'a ait olduğunu iddia etmek de mümkün değildir. 
Yıinus'dan sonra ve YWıus tanıı'nda söylenmiş da
ha birçok şiirlerin, Yunus'un şiiri sanılarak bu 
nüshalara ilave edildiği muhakkaktır. Yıinus'un Fe
nafillah derecesine varması gibi, Yunus'u takib eden 
tasavvuf şiirleri içinde de muhtemelen fani fi'l
Yunus olmuş ve Yunus mahlası takınmış kimseler 
yetişmiştir. Bunlara daha doğdukları zaman Yunus 
adı konulmuş olabilir. Fakat adı Yunus olmayanların 
da söyledikleri şiirlere kendi adlarını değil, sevdikleri 
ve inandıkları bu en büyük sôfi şairin adını işlemeleri 
mümkündür. Onların bu büyük saygı ve ihtiram ha
reketleri yanında bizzat halk an'anesi de başkaları 
tarafından söylenmiş bütün bu tarz güzel şiirleri 
Yunus'un şiiri sanmıştır. 

Böylelikle şimdilik tam ve en doğru bir Yunus 
Divanı elde edilemese bile bu divandaki, şiirleri bilin
meyen, şiirlerin Yunus'un şiiri sanılmasında edebiyat 
tarihini yanıltad.k büyük bir mahzur yoktur. Aksine, 
bu şiirler, Türk edebiyatı t!rihinde halk tasavvuf · 
şiirini asırlarca kendi izinden yürütmüş, kendisi gibi 
söyletmiş çok büyük bir şiiri':, varlığını isbat ederler. 
Ondan sonra gelen bazı şairler, Yunus ölçüsünde 
kıymet ve şöhret kazanmasalar bile, bazı şiirlerini 
Yunus Divanma koyduracak hüviyette ve büyük 
hocalarına böyle bir sadakat göstermiş durumdadır
lar. Hadise, Türk edebiyatında tek bir YWıus değil, 
kuvvetli bir YWıas Emre Mektebi bulunduğunun 
en açık delilidir. 

Yı'.inua Divanı, bir defa Burhan . Omid (Toprak) 
tarafı,ndan {1939) da, bir def! da Abdülbaki Gölpınar
lı tarafından {1943 - 1948) de muhtelif yazmalarının 
karşılaştırılması stıretiyle neşredilmiştir. Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca 1969- 1971 yıllarında neşredilen 1000 
Temel Eser seri'Iİ için Dr. Miijgia Cambur'la 
Prof. Dr. Faruk Tlmartaf tarafından hazırlanan 
daha sahih bir nüsha ise henüz neşredilmemiştir. Her
halde Yı'.inus Divanı'nın çok daha geniş bir karşılaştır
ma ile ve daha metodlu bir metin bütünlemesi ile 
hazırlanıp neşrine yine de büyük ihtiyaç varclır. 

* 
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Yôııus'un 
Türkçesi 

YW.us Emre'ye kadar, 
üç milletin, üzerinde 
asırlarca işlediği Acem 
lisanı bile vahdet-i vü
cud inanışını Yunwı 
kadar kolay söyleyeme
miştir. Hiçbir yapmacığı. 
olmayan, adeta sanat 
kaygısı ile söylenmi
yormuş gibi sa� ve kül
fetsiz bir lisanla söylenen 
Yt'.inus'un şiirlerine he
men bütün tasavvuf ede
biyatında benzer şiirler 
bulmak kolay değildir. 
Bu şiirlerin benzerleri 

ancak onun yolunda 
yürüyen ve onun gibi 
söylemek azmiyle coşkun, YW.us Emre Mektebi 
talebesinin bazı şiirleridir. 

Yunus'da tasavvufun söylenmesi güç heyecanlan 
berrak bir su içindeymiş gibi zevkle görülür. Bu su, 
denilebilir ki, Yunus'un güzel, mlısıki dolu, saf ve 
temiz Turkçesidir. Bu öyle bir sudur ki bulunduğu kap 
sarsılıp, onu çağıldatan şiirin ruhundaki fırtınalar 

. arttıkça daha çok berraklaşır. 

Allah sevgisini, insan'daki Allah'ı ; her varlıkta 
Allah diyen bir ifade bulunduğunu söyler ve Tanrısına 
varamamak endişesiyle yandığı zamanlardaki acısını 
haykırırken Yunus, adeta eskiden söylenmiş ve ezber
lenmiş şiirleri hatırlıyor ve onlan tekrarlıyormuşcasına, 
şiiri kolay söylemiştir. 

Böylelikle, Anadoh:ı'da XIII. asırda başlayan ve 
bir daha yerini hiçbir yabancı dile bırakmayan Türk
çe'nin bu kat'i zaferinde Yunus Emre'nin aziz hizmeti 
vardır. Ancak Yunus Emre Türkçesi, bazılarının yanlış 
söyledikleri gibi, bir öz Türlııçe değildir. Bu dil, or
tak İslam medeniyeti içinde öteden beri gelişmeğe 
başlamış ve bu ortak medeniyet dillerinden Türkçe
leştirilmiş kelimelerle zengin bir İsli.mi Türlıı dill'dir. 

Türk milleti, bilhassa Anadolu ve Balkanlar Tür
kiyesi'nde her türlü yabancı menşe'li kelimeleri Yunus 
Emre Asn'ndan bu yana, büyük bir temsil kudreti ile 
Türkçeleştirmiş ; bunlann pek çoğunu kendi dilinin 
söyleyiş inceliklerine uydurarak Türkçe sözler haline 
getirmiştir. 

İmanı ve ideali gereğince, geniş halk toplulukla
nna ses duyurmaya çalışan Yunus Emre'nin Türkçesi 
işte bu şartlar içinde sade ve çok güzel bir halk lisanı'dır. 

Ylınus Emre, yeni vatan coğrafyasının topraktan 
yükselen bütün güzel seslerini Türk halk dili'yle bir
leştirmiş, Anadolu Türkçesine o çağlara kadar hiç 
bir Türkçede görülmemiş bir mlısıkJ işlemiştir. 

_,,_ ......... --. 
Yünue Emre'nin yeni· türbeai 
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Ayni asır Anadolu'sunda, yaşanılan hayatla kay
naşmış ve bir felsefe olmaktan yükselerek bir iman 
derecesi kazanmış ve çok sayıda Türk halkını kendi 
ışığı çevresine toplamış tasavvuf felsefesi'ni, Yunus, 
Türk dili ile söylemenin fakat hem güzel hem kifayet
li söylemenin sırlannı bulmuştur. 

Dinin ve tasavvufun Türklerden önce Araplar ve 
İranlılar tarafından geliştirilmiş Arapca ve Farsca 
sözleri, deyimleri, terimleri, Yunus'un Türkçesinde 
bir ebekuşağı altından geçmişcesine milliyet değiş
tirip Türkçeleşmiştir. Büyük şiir, bu yolda bir kelime 
bile uydurmaya tenezzül etmemiş ; ilahilerinin nice 
tılsımlı sözlerini, kendileriyle haşır neşir olduğu Türk 
halkı'nın yaşayan dilinden derleyer<'k, bulamadıklannı 
Arabiden, Farisiden Türkçeleştirert>k böyle bir lisanla 
söylemiştir. 

Yunus Emre Türk tasavvuf şiirini ölmezleştiren 
şiirdir. Yediyüz yıldan beri gittikçe artan bir bağlanışla 
bütün Türkler tarafından sevilmesi, şiirinin de imanı 
kadar derin, samimi ve t�irli olmasındandır. Bilhassa 
halk tasavvufunun merkez mües,,eseliğini yapan Bek
taşi ve Kızılbaş tekkelerinde Ylınus ilahileri okumak 
ve Ylınus gibi söylemek, terkedilmez bir gelenek dere
cesine varmıştır. 

Ylınus'un ıiirlerinde İslami bir duyuş ve düşüntif 
sistemi olan tasavvuf felsefesi, Yakın Şark medeniye
ti'nin bir eseridir. Fakat geri kalan her şey, dil, ve
zin, nazım şekilleri, nakaratlı dörtlükler; yanın, ci
naslı ve redifli kafiyeler ve bütün bir üslup, milli 
dir; halkın içinden, halkın yaşattığı estetikten alın
mıştır. Yunus bunun için Türk halkı tarafından ıs
rarla sevilmiştir. 



Kaybolan 
Şürleri 

YOnus'un destanlarla başlayan büyük 
hayatını yine bir destan tamamlar : 
Bir halk inanışına göre Yunus, üçbin 
manzıime söylemiş. Bu manzumeler 
bir deftere yazılmıştır. Fakat Yunus 

ölünce bu defter Molla Kasım denilen bir yobazın 
pençesine düşmüştür. 

Molla, bir akarsu kenanna oturmuş, Yı'.ınus'un 
•iirlerini okumaya koyulmuştur. Şiirler arasında 
medrese inanışına uygun olmaya�ları yutıp yakmaya 
kalkmıştır. Şiirlerin bin tanesi yandıktan sonra bu 
işten usanan molla, geriye kalanlann bin tanesini de 
birer birer kopanp suya atmaya başlamıştır. Fakat 
bir 'lln gelmiş, gözleri Yunus'un bir şiirine, dalı� 
doğrusu bu şiirde geçen kendi adına değmiştir. Cen
net, cehennem hakkındaki acayip medrese inanışla
nnı, cahil hocalan ve sahte dervişleri bir Türkmen 
zekii.sıyle alaya alan bu şür, Molla'yı şaşırtmıştır: 

Ben dervitim diyene bir iiD edesim geliir 
Seğirdüben sesine varub yetesim geliir 
Sırat kıldan lncedür kılıçdan kesldncedtir 
Varub an'un üstüne evler yapasım geliir 
Altında Gayya vardur içi nar ile pürdür 
Varuban ol gölgede biraz yatasım gelü.r 
Od'a gölge dedüğme ta'netmenüz hocalar 
Hatırunuz bot olsun yanub tütesim gelür 
Ben günıibumca yanam rahmet suyıyle yıınam 
bd ka-d takıoam biraz uçasım gelü.r 
Andan cennet· e varam cennet'de Hakk'ı görem 
Hurt ile gılminı bir bir koçasım gelür 
Dervit Yünus bu sözi eğri büirii söyleme 
Seni sigaya çeker 1bir Molla Kasım gelü.r 

Molla Kasım, bu şiiri okuyup da şiirlerinin akıbetini 
önceden keşfeden Yünus'un ermişliğini anlayınca 
aklı başına gelmiş ; Yunus'un büyük maneviyatına 
inanmış fakat elinde o üçbin şiirden ancak bin tanesi 
kalmıştır. 

Bununla beraber Türk halkı buna cseflenmiyor. 
Ona göre, bu şiirlerin yananları da sular içinde nihan 
olanlan da ziyan olmuş dt:ğildir : 

Onların, yakılan bin tanesini gökte melekler ; 
denize varan bin tanesini suda balıklar ; Molla Kasım' -
ın elinde kalan bin tanesini de yerde insanlar oku
maktadu. (10) 

* 
Yunus Emre, daha kendi 

Ybus'un Ketfi sağlığından başlayarak, asır
larca, taıikatler çevresinde 
toplanan halk kütlelerinin 

dilinde ve gönlünde yaşamıştır. 
Vefatından XX. asır başlanna kadar geçen za

man içinde ayd�lar edebiyatı, bir halk şiiri bilinen 
Yunus'la, onun şiiri, fikri ve sanatı ile ciddi bir şekil
de meşgul olmuş değildir. , 

Denilebilir ki Yunus Emre'yi Türk edebiyatı tarihinde 
ilk defa ciddi ve mühim bir mevzu halinde araştınp, 
zamanımızdan yanın asır evvel, ilim ve edebiyat dünya
mıza tanıtan, Profesör Fuad Köprülü olmuştur. Köprü
lü, Türk Edebiyatında tık Mutasavvıflar (İstanbul 
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1918) adlı eserinde tasavvufdan ve tasavvufun Türk
ler arasına yayılışı tarihinden başlayarak Ahmed Yese
vi ve Yünus Emre mihverleri etrafında gelişen Türk 
tasavvuf edebiyatı tirihi'ni geniş bir şekilde incelemiş
tir. Bu tedkik, Tasavvuf Edebiyatı bakımından değil 
bütün Türk edebiyatı tarihi bakımından mühim hadise 
olmuştur. Ayni eser, Türkiye'de edebiyat tarihciliğinin 
kurulma ve kalkınmasında büyük vazife görmüştür. 

Bugün hala Yunus Emre mevzuunda Doğu'da 
Batı'da yapılmış en kuvvetli monografi Köprülü'nün 
eseridir. ( 1 1 )  

Bibliyografya : 

Yünus Emre'den bahseden eski, yeni kaynaklarla 
Yünus Emre hakkında Doğu'da, Batı'da yapılan 
çeşitli araştırmalar, yazılan kitap ve makaleler üzerin
de en zengin bibliyografya : 

F-d Köprülü'nün Türk Edebiyatır.da tik Mu
tasavvıflar adlı eserindedir. Bu yolda hazırlanmış di
ğer bibliyografyalar için Bkz. Bu yazıda ve notlarda 
adı geçen eserlerin bibliyografyaları ve : 

Dr. Fethi Erden : Yunus Emre bibliyografyası, 
Türk Yurdu Mecmuası, Yünus Emre özel sayısı, 
Sayı : 319, İst. 1966; İsmet Binark- Nejat Sefercl
oğlu: Yunus Emre Hakkında Bir Bibliyografya De
nemesi, Ankara, 1970; Prof. Dr. Faruk Timurtaf, 
Yunus Emre ve Şiirleri, Tercüman Gazetesi, 6 - 16 
Eylül 1971. 

ıo Bizı kayıtlara göre, bu tiir Yunus Emre'nin 
değil, XV. asırda yafamıf, Kaaım adlı bir Yunus 
talebesinin manzümeaidir. 

Buna göre, itdt Kaaım, yukandaki tiiri, Yunus 
Emre'nin &f&iıdaki tiirine nazire söylemit fakat 
Kasım'ın Yünus'luiu hayli kun'etli olmalı ki, tiiri, 
Yunua'un kendi aöyleyiflerinden saydmıtbr. 

Yünua Emre'nin türi tudur: 
J9bu vücud 9ehrine her dem giresim gelür 
içindeki sultanın yüz.in göresim gelür 
ltidirem sözünü göremezem yüzünü 
Yüzünü görmekliğe canum veresim gelür 
Leyli-i Mecnun benem ,eydi-yı Rahman benem 
Leyli yüzün görmeğe Mecnun olasım gelür 
Erenlerün nazarı toprağı güher eyler 
Erenler kademinde toprak olasım gelür 
Miskin Yunu .. un nefsi dört tabiat içinde 
Atk ile can sırrına pinhan varasım gelür 

Bkz. A. Gölpınarlı, Yunus Emre, lst. 1936, S. 
252 Ye: Yunus Emre •e Taaa•vuf, lst. 1961,  S. 
209, 257. 

Kasım'ın tiirleri İçin aynca bakınız: Prof. Dr. 
Muharrem Ergin, Cimi'ül-Meini'deki Türkçe Şiirler, 
Türk Dili •e Edebiyab Dergisi, 111, S. 565 • 569, 
lat. 949. 

ıı Bundan en'el Yunus Emre hakkında ol
dukça ciddi bilgiler ve bazı mühim Ömekler, ln
giliz ilimi E. J. W. Gibb'in A Hiatory of Ottoman 
Poetry adlı eserinin 1. Ye VI. cildindedir. London, 
1900 - 1909. 



Ana.dolu'da Halis Türkçe'nin ve halk İçin söylenen, milli ta�avvuf tiirlerinin ilk büyük ıairi Y u n u s  E m· 
r e .  (Ressam Münif Fehim'in tablosu) (Y.;digün Mecmuaınridan) 





Osman Gaazi: Omıanoğullan'nın ilk hükümdin ve tarihin (gazi rühiyle dolu) en 
büyük hükümdar ailesinin atasıdır. 1 2 6 1  de babası Ertlığrul Gaazi'nin yerine Ucbeyi 
olmuf imanlı Osmanlı fetihlerine o başlamıttır, 1 326  d{l Söğüt'te ölmüştü

.
r. Bursa'da 

Gümüşlü'de gömülüdür. 
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X llI.  Asırda, Anadolu'da 
D i v a n  E d e b i y a t ı  

lallm medeniyeti çağlarındaki aydınlar edebiyltı'
nın dindışı mcvzölardaki klAsilı: ,ürleri, XII. asırdan 
beri milumumuzdur. Bu asırda Ortaasya'da klasilı: 
mAhiyyette "vezinli ve mAnAlı,, Türkçe kastdçler ve 
rubAiler söylendiğini evvelce belirtmiştilı:. (1 )  

Fakat Divan Edebiy!tı dediğimiz bu klasik Türk 
edebiyatı'nın büyük, devamlı, fasılasız bir edebiyat 
halindeki, kuvvetli başlangıcı XIII. asır sonlarında, 
An -.dolu'da, Selçuk Sarayı'ndadır. 

Bu başlangıçtan sonra, Divan Edebiyitı, önce 
Anadolu Beylilı:leri zamanında hızlanmış; Ortaasya, 
Azerbaycan bölgelerinde ve bilhassa Osmanlı impara
torluğu coğrafyasında, milletimizin tarihde ve coğraf
yada meydana getirdiği en üstün ve devamlı bir edebi
yat cereyanı halinde gelişmiştir. 

Medresede okuyan ; zamanın dünyaca üstün 
İslam kültürünü ve İslam ilimlerini burada öğrenen 
Türkler, esasen medrese denilen İslam mektep ve üni
versitelerinin de kurucusu idiler. 

Buralarda o çağlann en büyük ilı:i dili, Arabi ve 
Farisi, Türk aydınları tarafından, Arap, Iran Alim 
ve şairleri derecesinde biliniyordu. Bu yüksek kültür 
müesseselerinde yetiş1p saraylardan saygı ve yardım 
gören Müslüman Türk aydınlan, edebiyat sa�tında 
mesela Iran edebiyatı'nı ltendi elleriyle yükseltecek 
kadar büyük varlık göstermişlerdi. Türkler, Divan 
Edebiyatı'nı esasen Farisi ile yazdıklan devirlerde 
tanımış ve öğrenmişlerdi. Böylelilı:le, evvelce Iran 
diliyle klasik eserler veren Türkler'in, bu eserlerin 
yanı sıra Türk dili ile de divan tfirlerl denemeleri 
tabiidir. xın. asırda Anadolu'da fasılasız bir geliş
me devresine giren Divan şiiri'nin daha ilk anlarda 
olgun ve başanlı bir şiir seviyesi göstermesi de bun
dandır. 

Yeni edebiyatı Acemce şiir devrind� gittikçe 
daha çok ayıran diğer mühim bir fark da başlıca, Ana
dolu, Azerbaycan ve Ortaasya bölgelerinde, bir arada 
ilerleyen Türkçe Divan Şüri'nin, giderek, daha milli 
ve mahalli bir edebiyat kıvamı almasıdır. 

Diğer taraftan evvelce gördüğümüz İslimi Yük
selt Zümre Edebiyatı, daha çok dini, ahliki, didaktik 
eserler veriyordu. 

XIII. asırda başlayan Divan Edebiyatı ise klasik 
.Iran Edebiyatı an'anesine ve saray atmosferine uyarak 
dindışı mevzö.larda gelişiyor; kasideler, gazeller söy-

Bakınız: Kit&bımmn Rubai ve Fahreddin 
Mubarek,.lı bölümleri, S. 201 ,,. 260. 

lüyor; tarihi ve llOl)'al problemleri işliyor; IÖylediği 
aşk ve prap fiirleri yanında yine aşk ve mAcera mcs
nevtleri yazıyordu. 

Bu �heple biz, burada önce dünylnın en uzun 
ömürlü edebi hareketlerinden biri olan Türk Divan 
Edebiy!tı'nm bu umö.mi vasıflannı belirtecqiz. Bu 
edebiyatı meydana getiren tarihi, coğr!ft, 101yal, kül
türel ve cstctilı: faktörler üzerinde duracağız. Klhilı: 
Türk Edebiyltı'nm Avrupa klAsik edebiyatlanylc bir 
mukaaycscsini yaparak, Divan Edebiyltımızın dünyl 
sanatındaki yeri ve ehemmiyeti üzerinde lüzumlu 
önbilgi'ler vereceğiz : 

İslim medeniyeti çağlanndaki aydınlar edebi-
yatına : · 

a. Ytibek Zilmre EdeblyAa, 

b. KIAslk Ttirk EdeblyAa, 

c. Divan EdeblyAta 
isimleri verilir. Bu edebiyita verilen her üç isim de 
onun bizı mühim yönlerini belirtecek değerdedir. 

Meseli bu edebiyat niçin bir yUk9ek rimre 
edeblyAta'dır? 

lslimiyetten önce Türkler arasında aydın olan, 
olmayan kültür sınıflan var mıydı? Bu sınıflar arasında 
ilı:i ayn edebiyat dili meydana gelmiş miydi? lsl!miyet
tcn sonra, biribirinden b!zı mühim farklarla aynlan 
Türk okumuşlannın dili ile halk dili arasındaki bu 
farklar hangi tarihi, cografi, sosyal ve kültürel sebep
lerle belirdi? 

Iran, Afganistan, Irak, Anadolu, Azerbaycan 
topraklarını ele geçiren Türkler, burada önce niçin 
Türk dili'yle bir ilim ve edebiyat hay!tı kuramadılar? 
Hatta niçin Firisiyi ve bAzan Arapçayı devlet dili yap
tılar? Sonra, nerede ve niçin tekrar Türkçeye döndüler? 
Nerede ve niçin yabancı dillere, yabancı kültürlere 
mağlup olmayarak !>üyük ölçüde milli ve yüksek bir 
medeniyet kurdular ve her şeyden çok Türk kaldılar? 

Bütün bu hadiseler arasında Türk topluluğunda 
nasıl bir yüksek zümre cdebiy!tı kuruldu? Bu edebi
yitm kısa tlrifi nedir? 

Bu sorulara kitabımızın bundan evvelki bölümle
rinde gereken cevaplar verilmiştir. Bundan sonra da 
yeri geldikçe verilecektir. Ayni mevzö., kitabımızın 
"Türk Topluluğunda Sınıflar ve Edebiyat Tarihimiz
de Zümre Edebiyatlan,, başlıklı bölümde daha kesin 
çizgilerle hulisa edilmiftir. 



138 

Bu sebeple, burada Türk okumutlar edebiyltı'
nın bir yüksek zümre edebiylb olutu değil, bir klAsik 
edebiyat ve bir Divan Edebiylb oluşu üzerinde duru
lacak, bu hUIUlta gereken mukaayeseler yapılacaktır:  

Classici•me 
ve 

E d e biyat 

Türk Divan Edebiyltmm sa
nat, teknik ve estetiğinde 
Avrupa klAsik edebiylbyle 
ortak taraflar vardır. Sanat
ta baideci oluş, sözü ölçülü 
M)yleyiş, belirli nevtler ve 
tekiller hlricine çıkmayıt, 
üatadlara aaygılı oluş ve 
onlann izlerinde yürüyüş v.b. 

gibi temel çizgileriyle her iki edebiyat da bir ldlslk 
terbiye ve bir klAsik sanat anlayıtı içindedir. 

Türk Divan Edebiylb ölçüsünde olmamakla bed
ber, Avrupa sanatındaki en uzun ömürlü edebiyat 
ekolü de yine Kllsik Edebiyat'dır: 

Aslında, Avrupa edebiyltı XVI. asır sonlanndan 
XVlll. asır ortalarına kadar eberiyetle ayni sanat 
anlayıpna göre eser veren bir edebi devir yaşamıştır. 
Gerçi bu zaman içinde, hele XVIll. asırda bilhassa 
XVII. asır kllsisizmine benzemeyen batka türlü eserler 
de yazıl.ınıştu'. Ancak Batı edebiylbna toplu bir gözle 
bakanlar, Avrupa'nm bu birbuçuk asrını, zamlna hA
kim olan ldbDı ...at aala)'lfı içerisinde görürler. 
Avrupa'nın çqitli bölgelerinde az çok ayn tlıihlerde 
baflayan bu edebi cereyan xıx. asır baflannda -
......... denilen kat't bir hareketle biter. 

XVI. asır sonlarında baflayan ve bir Romantizm 
hldücsiyle son bulan bu devir edebiyltına ldlslk 
edebiyat denilir ki yeni Avrupa edebiyltınm bir ekole 
batlı ldasikleri bu mektebin yazarlarıdır. 

Klisik kelimesi, Utince clallm. aalından gelir. (2) 
Kelimenin -' iflde eden mAnln, zamanla, belirli 
sanat kaaideleri içinde yetişip kendinden sonrakilere 
örnek olan birinci sınıf muharrir veyl eser demek ol
muştur. {3) Bu kelimeyi ilk defl Wrbad -'  .,....r 
m!nlsında ve XVII. asır Fransız kllsilderi için, büyük 
Fransız mütefekkiri Voltaire kullanmışhr. Voltaire'
den evvel ayni kelime Fransızcada antiquite iflde 

2 Utincede cluai. : çaiırma, d&Yet, Roma 

Yatanclatlannın bir bölimü, orduya Ye donanmaya 

çairJan umf Ye • ı n ı f miniundadır. Cluaicu•; 
Roma halkının bir 91nıfl, aynca, ordu ye donanma 

ile ilsili demektir. Cluaicum: Borazan ile Yerilen 

....... itareti, boru we ltorazan manwndadır. 

Kelime Fraıuızcaya ıreçtikten sonra da Çetitli 
tekiller Ye miailar almıtbr. Bunlar içinde en mü

himmi, 11nd, derece, cİn8 Ye neYİ min&lannda kul

lanılan el .... kelime•idir. 

Kl.Uik yazar, edebi ekoller meydana seti

recek derecede kendinden sonrakile... ömek olan 
•• biu belirli •nat �idelerine uyarak yazan n 
yetite11 birinci mnıf yuar demektir. 

T0ıuc EDEBIY A Ti T ARIHI 
eder, mesell kadim Yunan ve Latin dillerine llYııı6 
diller denirdi. Kelimenin ICOlaİre ylnl "mekllple 
ilgili,, mlnAsı da kullanılırdı. Mekteplerde eserteri 
okunan, eski ve örnek yazarlara klAsik denilirdi. 86yle 
eserler sınıflarda hiç çekinmeden okunacak kalitede,. 
-yal, ahllld, ders ve ibret verici, faydalı eserlerdir. 

Klasik Sanat 
Mahiti 

* 

Avrupa'da kllsik edebiyltın 
doğduğu ve yayıldığı çatlarda 
IOlyal hayat yeni bir Avrupa 
nizlmı içindeydi. Eski dere

beylikleri ortadan kalkmı,, onların şatolannın yerini 
krallıldarın hattA imparatorlukların saray'ları almıştı. 

Edebiyatçılar, daha ilk zamanlardan baflayarak 
çotunlulda bu saraylann adamıydılar. C'..emiyet içinde 
saygı .gören olirler ve yazarlar, saraylara devlm edi
yorlardı. 

Edebt eserler sarayların salon hayAtından fikir ve 
ilhlm alınarak yazılıyor, yazarlar şiirlerini ve batka 
eserlerini bu salonlarda okuyorlardı. Saraylarda yüksek 
ııoııyetcnin kadınlan da bulunuyor ve bu kadınların 
varlığı, edebiylta ister istemez, bir incelik, bir nükte
cililik ve bir ölçülü soyleyiş veriyordu. 

Şlirler, mesela Reaal .. aaee devrinde kendi 
şahsi hislerini, sırlanm,' gönül ır..Acerllarım ve cın hari
retli aşklarını serbestçe söyledikleri Mide şimdi bunları 
söyleyemiyorlardı. 

Bu bakımdan serbest olmayan edebiyat ancak 
salon inceliklerini yaşatan, asO ve kibar kelimelerle 
bezerunİf bir akıl, fildr, seli ve ailkte eclebly&tı 
oluyordu. 

Edebiyat ve felsefe hemen hemen edebiyat ve fel
sefe salonlarının malı hAline gelmişti. Bu yüzden halk
tan uzaklaşıyor ve tıpkı Şark'ın Divan Edebiylb gibi 
bir yiibek sibnre eclebl)'itı mAhiyeti alıyordu. 

Salonlar, edebi teşekkülleri doğuruyor, edebiyat 
sohbetleri için toplanmak, akademik bir ihtiyaç ve bir 
moda derecesi alıyor ve bundan akadcmi'ler doğuyor
du. 

XVll. asırda birbirine yakın tArihlerde bir kısım 
Batı memleketlerinde böyle müesseseler kurulmuştu. 
Bunlann en mühimmi 1635 de Fransız Başvekili IUclae
Uea tarafından kurulan mqhur FralUll& Alauteml9l'
dir. Richelieu, bu akademiyi o zaminın Fransızcasında 
bir istikrar sağlamak; dilde mevcud yabancı kelimelere 
ve yanlış terimlere bir ölçü ve nizam vermek; bir Fran
ıız grameri ve zengin bir sözlük meydana getirerek 
Fransızcayı tam bir kültür ve edebiyat dili seviyesine 
yükseltmek için kurmuş ve bu emelinde muvaffak da 
olmuştu. 

Ayni asırda Anupa'da böyle akademilerden başka 
yjne akademik sohbetler, sanat ve edebiyat toplantı
ları için husı'.ısi salonlar da açılıyordu. Ram.boalllet 
Otell veyi Ram.bcndllet Salon• bunlann en mqhur
lanndan biriydi. Paris'de 1620 den 1640 a kadar, bu 
salon Fransa'nın en tanınmış kültür ve sanat adamları· 
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edebiyltınm hayrlm ve 
talebesi idiler. Yeni -e
debiyat, estetip, edebi 
nevtlerini ve hattA mev
zıı ve temalarını eski 
Yunan ve Lltin kültür 
ve edebiyltından alıyor
du. Kısaca XVII. uır 
Fransız ve Avrupa ede
biyltının örnekleri ylni 
...ı lrMeftrlerl eski Yu
nan ve Lltin flirleriydi. 
Eaki Yunan ve Lltin, bu 
devirde bütün dilleri, 
bütün fikirleri ve bütün 
estetitiyle inceleniyor ve 
yeni Avrupa edebiylb, 
hemen tamlmiyle Yu
nan ve Lltin temelleri 
Üzerinde yübeliyordu. 

* 
En kuv
vetli Kaaldeler: � 
Fran11z 

edebiylbnda K6rdüiü
müz yeni Avrupa. kJisi. 
aizmini, batlı bulundu
lu dıl, ve sanat baide
leri bakımından birkaç 
madde içinde hulha et
mek � �  mad
delerin en mühimleri 
tunlardır: 

Tirihte bir Divan : Makedonyalı cihansfr iabadff"in. batta An.to olmak üzere, 
devrinin llim ve feyleaoflanyle, akademik bir mulhabeai. (Büyük bir ihtimalle 
re ... m Bibaad tarahndan yapılan) bu minyatür, lakender"in divlnını Hiaeyin Baykara 

1. KlAlik edebi
yat, eski Yunan ve !.&. 
tin edebiyatlannı � 
tanır. Bu bdtm edebi
yatlara derin bir 1&)'11 
ve hayranlıkla batlı 86-meclialerinin dekorlan ve kıyafetleriyle çizmi,tir. (Bkz. Divan bahai, •· 343. 

om asrarla devim ettikleri bir fikir ve sanat muhiti, 
bir ikinci akademi olmuttu. (4) 

Bütün bu saray ve salonlarda toplanan iıkir, sanat 
ve kültür adamları hep birlikte eski Yunan ve Lltin 

' Hôtel de Rambouillet tlİ)'a ,alant kas-nan ba 
..ı-. uluada Romalı bir pnuin lam olaa Cath,rine 
de Vivola tarafından kunalmuttur. Ba pnç kas •• 
ala 12 y&flllda iken Frıuuu uilleriaclen 23 Pflll• 
4aki Marquia de Rambouillet ile nlenmitti. lllJle
lilde Marquiae de Rambouillet -vinuu alaa ltaly
P..ne.i Rambouillet Evi"ni ve ba evin bGyiik aalo
•-• öael bir znlde •İİll•mit laatti evinin ........ 
da kendisi çizmifti. 

8upn Paris'de Louvre maiualaruwa balandaia 
J'ude karalan ba evin büyük aalona y&11111da küçiik 
odalar, dalaa az inaanla bal119malar içia, dalaa -imi 
lra,eler vardı. ICapdan açdanca ba odalar biyiik la• 

rOnür. 
2. KJAsilt edebiyat, yalnız din ve ahlll balamuı

dan ııerbest değildir. Burada eski Yunan ve Lltin'· 
den ayrılarak Is& dinine ve hıl'lltiyan ahWana 1&)'11 
pterir. 

lonla birletiyoırda. Odalana ea .-..U. claambre 
bleue : mbi oda idi. 

Markia, iyi ve ı.aia Wr &ile laııılllu;rda. Fula 
,_ak dojanaaktaa lllalaati .......... içia. • -
kadar ........ ettiii Saray'dan çeldlı..... ....... bir 
aalon kDrm.ya ilatiyaç daymtlfbl. 

Fraau'daki bu ilk ..wıiyat ..ı-- bir hal
,,_ pnDIMi tarafuadan kmaha,a aynca ..a.aı. Wi. 
Ba, D'c:ameron mGellifi Boccacio'•- laiklye eUiii. 
erkekli kadınla, f1oranaa aolabetlerini ......._..,........ 
JCıırda. tnkedilmit bir evde barmaa ba ... erkek -
kadınlar, vakit pçinnek için, •ikiye'ye, tiin. m6-
ki1e 11iuunatlaırdı· 



3. Klisik edebiyat bir saray ve salon edcbiyltıdır. 
Yüksek sınıf kadınlannın büyük hürmet görerek bulun
duklan bu salonlardaki saray ve salon idAk m.a&te-
ret'i bu edebiylta bir incelik ve bir ölçtılü söyleyiş 
zarQreti vermiştir. 

4. Klisik edebiyltın seçkin mcvzöu 111 .... 'dır. 
Bu edebiyat bir his ve hayli edebiyltı değil bir akal ve 
fikir edeblyAa olduğundan, i,liycceği mcvzö da tabta
tiyle, insan olur: Umömiyetle yüksek zümre insanı, 
tür!ü karakterleri ; ihtirasları, uysallıkları, faziletleri, 
irade kudretleri veyi irldcsizlikleri; her türlü huylan 
ve davranışlanyle bu devrin en mühim mcvzöudur. 

5. Ancak yüksek salonlarda insanların kendilerin
den bahsetmeleri salon terbiyesine aykın olduğundan 
klisik yazarlar kendilerinden bahsetmezler; kendi 
hayat hiklyelerini söyleyemezler. Bu yüzden de hemen 
hiç pbal değildirler. 

6. Yazarlann side fakat kusursuz bir üslöbu vardır. 
Ancak dilde mevcut kelimelerin gerek mlnA gerek 
mt'.Wki bakımından en güzellerini en kibarlarını seçerek 
kullanırlar. Bunlar, bir nevt ..O keHme'lerdir. OshJ.p
larındaki sldelik,bilgi, fikir ve mantık zcnginliiinden 
ileri gelir. Bu üslöpta edebiyat sanatları belli olmayacak 
kadar ustalıkla kullanılır. Klasikler, yalnız Utote'a 
düşkündürler: Müsbet olarak söylenecek bir sözü, 
menfi tckilleriyle söylemek ve az sözle çok mim\ illde 
etmek zevkindedirler. 

7. Klisik edebiyat, en mühim olarak, lauaülecl 
bir edebiyattır. Bu edebiyatta her söz, her eser belirli 
kaaidelere uyar. Meseli edebi neder belirlidir: Şiir, 
--tb ve feı.et1 nesir, dyatro.. Fakat kaaide
cilik edebi nevileri sınırlamakla bitmez. Aynca her 
edebi nev'in de belirli mtmlri kaaideleri vardır. Kllsik 
tiyatrodaki tlç birlik kaaidesi böyledir. 

Görülüyor ki kllsik Batı edebiyltında saray vardır. 
Sanatı teşvik ve himlye eden hükümdarlar vardır. 
Aristokratların sal'"lnlan vardır. Yüksek toplantı yerleri, 
akademiler ve akademik çevreler vardır. 

Buralara devirlerinin en seçkin yazarları, ilim 
ve sanat mcnsı.ıpları giderler. Bunlar arasında doğrudan 
doğruya kralın şiiri olanlar vardır. (5) 

Bütün bu şiirlerin meydana getirdikleri sanat, eski 
Yunan ve Utin klAailderine saygı ile bağlıdır. Onların 
izinde yürümcği sanabn bir üstünlüğü kaböl eder. Bu 

a M ... li, bir kadına kur J'ap- Kral iV. 
Henri, bu kadına en ,.üluek ifade ile yudmlf mek
hıplar nrmek zorunda oldujundan, o- pir Mal· 
herbe'in hanrlachia türleri •eriyordu. XVllI. aar
cla, Andre Cbenier bunu t.ıkid etti: Bir pirin bllıi 
batblannın atkı İçİa çarpamaz. Şiir iki kiti ar-nda 
riuta olmamalıdır, dedi. Ancak Chenier baldı de
iildi. ICraOara layık bir -khıbn o kaaideci -yete 
aJ.minde, kralın k-.dbi :ruam.usa, onu en İJ'İ J'&• 
sacak birine ,.uc1ırmua denin aanı anla::rıtı,.clı. 
5iin selince, onan bütün aaicleti böyle bir ,,..ı. 
fe,.e ll::rık sörülecek mnkide olabilmekti. 
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bir ldAslk terbiye, bir üstadlara bağlı kalma terbiye
sidir. O kadar ki yeni Avrupa kllsikleri, eserlerinin 
mcvzölarını bile aynen Yunan ve Utin edebiyltından 
alıyorlardı. Bir oıis1l olarak, Mlllddan önce V. asırda 
Yunan klisiklcrindcn · Earlplcl• tarafından yazılan 
İpldgenla Aalis'de adlı trajedi, XVII. asır Fransız 
kllsik piri Racine tarafından tekrar yazılmıştır. 

Yine EaripJd•'in İphlgenla Taaria'de adlı 
eseri, XVIII. asırda Goetlıe tarafından, eski Yunan 
üslöbıyle tekrarlanmıştır. (6) 

Eski Yunan ve Utin trajedisinin umömiyetle kral
lar ve saray şahsıyetleri arasında geçen ve kahramaıılan 
en yüksek tabakadan seçilen eserlerindeki bu aristok
rat hava, aynen ve daha zarfui sebeplerle XVII. uır 
Fransız trajedisinde de yaşatılmıttır. XVII. asır Fr.aıı
sız trajedi flirlerinden Raclae'in, Cornellle'in kahra· 
manları da yine tarihin ve çeşitli memleketlerin eski, 
yeni saray phsayetleri ve aristokrat almllandır. 

Şiirden, manzum hiliyelerden bafb trajedi ve 
komedi gibi tiyatro eserlerinin de manzum olarak yazıl
ması kllsik edebiyltın ve kllsik estetilin bir bafka 
karakteristik kaaidcsidir. 

Türk 
Klasik Edebiyitı 

* 

İşte klasik Türk ede
biyltı da bir yüksek 
zümre edebiyltıdır. 
Onun da saray flir
leri ylhud saraylar 
tarafından teşvik ve 

himlye edilen şiirleri olmuştur. Saraya veyi herhangi 
bir devlet büyüğüne intislb ederek onlardan teşvik ve 
anlayış görmek, bütün bu devir şiirlerinin büyük emel
leri ve tllihleriydi. Bunlardan bazıları saraylar tara
fından Saldnti't-tu'ari : Şiirlerin sultanı rütbesi 
ve unvlnıyle taltif edilmişlerdir. Klisik Türk edebiyl
bnda da saraylar ve saray çevreleri birer akade
mik muhit vazifesi görmüştür. 

Kllsik Türk edebiyltı da kendi üstadlanna derin 
saygı ile bağlıdır. Onların izinde yürümeği, onlara 
benzer eserler vermeği bir tcref ve üstünlük bilir. Bu, 
bütün klisik edebiyatlarda görülen çok mühim bir 
sanat anlayışı ve bir --t terblyesl'dir. Türk Divan 
Edebiyltının ilk üstadlan, tabiatiyle, Şark - İslim 
kllsikleri, ylni eski Arap ve f ran şiirleridir. Çünkü 
islimi Türk edebiyatı başlayıp gelişmeden önce Şarkın 
bu iki büyük edebiyltı, kendinden sonrakilere örnek 
olabilecek bir tcklm.ül derecesine varmıştı. 

İsllmt edebiyltın vezinleri, tckilleri, edebiyat 
nevtleri, kültür ve felsefe kaynaklan, tlrih ve mitoloji 
kültürü; şiir ve sanat anlayışlan, hattA mcvzöları 
belli olmuş ve bunların çok sayıda şlhescrleri yazılmış 
bulunuyordu. 

Bu edebiyatta eski, büyük şiirlere benzer Pirler 
söylemek ve onların şiirlerini yeni bir söylcyiş'le tekrar
hunak geleneği kurulmuştu. Avrupalıların eski Yunan 

8 Tekrarlanan clii•r ... rler için bekamaı Ni
hacl Sami Banarb, Büyük Nazireler, Yüluek l.Jim 
Eaatitüaü Ya,....lanı 2, lat. 1962. 
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ınısrilannı mesela Fransızca bir mısra haline getirmek 
tcklindeki ısrarlı çalışmalarına benzer bir şiir ve sanat 
anlayışı, klasik Şark edebiyatında Batı'dan, daha önce 
kurulmuş bulunuyordu. Bilhassa Türk pirleri, evvelce 
Arabi ve bilhassa Farisi ile söylenmiş bir şiiri şimdi 
Türkçe bir şiir biline getirmek zevkindeydiler. Ayni 
zevk ve anlayış, sonralan, Türkçe'nin güzel şiirlerini 
de yeniden söylemek şeklinde tekamül etti. Bütün 
klasik edebiyatlarda olduğu gibi, bu hareket bir 
taklid değil bir yaratma manası taşıyordu : Başka 
dilde söylenmiş bir şiiri yahud ayni dilde ,söylenmiş 
eski bir söyleyişi, kelimelerini yeni bir istifle ve yeni 
bir kaynaştırma ile dizip seslendirerek yeni bir şiir 
haline koymak, bu anlayışta büyük hedefe varmak ve 
fİİrİ söylemekti. (7) 

Bu anlayışta şiiri söz'den çok ıHiyleylf olarak 
kabUl eden, üstün bir görüş vardır. 

Batı'nın eski Yunan trajedi ve komedi mevzilla
nnı tekrarlayışı gibi bir mevzii tekrin, Şark'ın mesnevi
lerinde aynen mevcuddu. Klisik Doğu edebiyatının 
manzum ve romanesk aşk ve macera romanları mihiy
yetindeki bu mesneviler, mevzUlan, adlan ve çok kere 
bütün plinlanyle yeniden yazılıyordu. Bilhassa Iran 
ve Türk edebiyatında bu anlayışla tekrar yazılan 
mesnevilerin en meşhurlan ve en tanınmışlan, TWef " 
Zeliha, Husrev ü Şirin, Leyla vü Mecnun, 1�, 
Cemlid ü Hurpd gibi hikayelerdir ki bu lükiyelerba ele 
laahramanlan yine &aray ve ytiksek ımuf basaa
lancb.r. 

Klasik Şark edebiyatının Batı klisisizminden ayn
lan en mühim tarafı ise Doğu şiirlerinin ayni zamanda 
zengin bir his ve hayal edebiyatı meydana getirmeleri
dir. Şarkın her zaman romantik ikliminin tabii neticesi 
olan bu anlayışla-_Divan şairleri, kendi hislerini, kendi 
aşklarını, kendi gönül ürperişlerini bütün coşkunluğu 
ile şiire işlemişlerdir. Bu bakımdan Klisik Şark ve Türk 
edebiyatında adeti Batı'nın klasisizmi ile romantiz
mini birleştiren bir başkalık vardır. 

* 

Bir miUI olarak, Türk DA-- tiiriade XV. 
aur tiiri Ahmed Pata'nın: 

lliilltlerlıd •er• ile bİçiire bAlbAIAa 
Bid-ı ••bii eliyle slll•tiiae �·•••tem 
�. aynı tem •• aynı bayii içinde, XVI. aa
nıı laiikiimclar tlirlerinclen ikinci Selim tarafın� 
fU teki• konulmatta: 

Bls bAlbAJ-1 muhrlk-dem-1 .. laiir-ı firakı• 
Ateı •eslllr se'89 .. 1tii slltenlmm••• 
Bundaıa deha üris bir ...._. li,.le7it de XIV. uır 
tliri Ahmedrniıu 

&ki ••r grı �atma ki ••kt·I ba•iirdur 
Beas•--· ....... niiı·· -·�-l laot-stl•iirdur 
matlu,le b.,layan sueline xvı. unn üatad tiiri 
Baki tanfmdan IÖylenen fU tekrarlaJ'ltbr: 

liikİ .. •ii•·• ayı a me�-1 laoısavardar 
Birkaç pl�iile niiıedelAm ae'W•balaiir•ar 

Diğer 
UmUmi Vasıflar 

inanışla den ve ibret 
kültürü arttırıyordu. 

Klasik Şark ve Türk 
edebiyı\tının his ve 
bayii tarafı kuvvetli, 
efsane ve masal kül
türü zengindL Bu 
zenginliği büyük bir 

alınan bir kısas-ı enbiyı\ 

Yunan mitolojisinde ve bu mitolojiden, geniş fikir 
alan edebiyatlarda olduğu gibi bu edebiyat da gerçek· 
leri ve insanlık dramını hayallerin, masalların ve masal 
unsurlarının renkli camlan ve yumuşabcı ifadeleri 
arkasında söylemekten hoşlanıyordu. 

Şiirde duygular ve düşünceler, işlenmiş bir lisanla, 
türlü edebiyat sanatlanyle, söz ve söyleyiş hünerleriyle 
süsleniyor fakat bu süsleyici söyleyiş, büyük şiirlerin 
elinde yine de side ve ağırbaşlı bir ifide olmak değerin
den uzaklaşmıyordu. Şiiri söylemek için, Batı'da olduğu 
gibi, dillerin en güzel ve en kaliteli kelimeleri seçiliyordu. 
Bu bakımdan, üç dilin kelime hazinesine sihip Türk 
Divan pirleri, Arap ve lran pirlerinden daha imkAnlı 
görünüyorlardı. 

Üstad şiirlerin güzellik anlayışına ve bu güzelliği 
s6yleyif yollarına yeni yetişen pirler de kat:lıyordQ. 
Vezinde, şekilde, mısra ve cümle mimarisinde, edebiyat 
nevilerinde hatta mevzUlarda; kavram, sembol ye alle
gorilcrde;  edebiyat sanatlarının kullanılışında ltüyük 
Qrtaklık göze çarpıyordu. 

Daha Iran devrinde başlamış olmakla beriber; 
ileride, bilhassa FuzUli'nin ve Bikt'nin şiirlerinde KÖrü· 
leccği gibi; Türk Divan şiiri "her şeyden evvel möaı
ki,. diyen XIX. asır Fransız sembolistlerinden 
asırlarca evvel, şiirin kelimelerle bestelenen m\ısıki 
olduğunu anlamıştı. xvı. asırda :  

Ne�·I besm-1 samem ey mii• - bal ... 7el• 
Yer 

o•·· �·n••t karı cl•mlmde •e•ii'daa ••7" 

Besm·I •tk içre Faaiill •lce iih e7lem97e• 
Ne temettA' bulaD•r bende ••tıii'dan s•�rı 

diyecek olan Fuzuıt ve ayni asırda: 

AYii•eyl ba iileme Dii'Wii• slbl -• 
Biikt kalan bu kabb .. e bir laot sadii l•lt 

diyen Bı\ki, şı\irin bir ... ve şiirin de bu sazın tellerin-
den yükselen bir ... olduğunu, defı\larca ve en veciz 
ifadelerle söylemişlerdi. 

Öyle idi : Divan Edebiyı\tı, hemen her mevzuda, 
sahifelerce söylenecek bir sözü, bir fikri, bir duygu veyı\ 
bilgiyi bir tek beyit'de söylemenin sırlarını aramış ve 
büyük pirlerinin elinde bu sım bulmuştu. Divan şüri 
bu bakımdan da lakonik söyleme zevkindeki Avrupa 
klisisizrnine tekaddüm "tmişti. Bu şiırde mısralar ve 
beyitler çok defa bir vecize güzelliği alıyor ve bu güzel
liğiyle, ata sözleri arasına katılıyordu. 

Ayni beyitler yalnız söz olarak değil, söyleyiş 
olarak da çeşitli sanatlarla işleniyor; teşbih, istiare, 
kinı\ye, tenasüh, hüsn-i talil, leff ü neşir; cinas, seci' 
v.b. gibi türlü mecazlarla söz ve mana sanatlarının 



hatti bir beyitte toplanması ve fakat bütün bunların 
adeti belli olmayacak kadar büyük ustalıkla yapılması, 
şiirde bir zafer sayılıyordu. 

Asırlarca biribirinin izinde ilerleyen şairler, hep bu 
anlayışlar ve bu sanatlarla söylemeğe öylesine alış
tılar ki daha sonraki devirlerin usta şiirleri, hep böyle 
bir söyleyiş terbiyesi içinde yetişdiklerinden, bu tan 
beyitlerin ve cümlelerin en güzellerini ; evvelce söylen
miş bir şiiri hatırlar gibi ; hiçbir güçlük çekmeden söy
lemenin sırlarına erdiler. 

Mesela bu şiirde gül, neşe'nin, lale ıztırabın sembo
lü idi. Şair Ahmedi'nin : 

Sen nlred!! ki ırl er isen nev•bahiir olur 
Ben nlred� ki ağlar isem IAleziir olur 

mısraları, bunun bir örneğiydi. Bundan başka yine 
gül denince sevgili'nin yanağı, gonca denince dudağı 
kastediliyordu. Kırmızı renk ve bir kırmızı taş mana
sındaki la'I sözü, kendi manasından çok dudak, ağız 
manasında kullanılıyordu. Kirpikler ve bakışlar ok'a, 
kaşlar yay'a, dişler inciye, saçlar gece'ye, boylar servi'
ye, yüzler ayın on dördüne benzetiliyordu. Ancak bu 
benzetmelerde pek tabii olarak, Cubisme'nin felsefe
sini yaptığı üçüncü çizgi estetiği hakimdi. Yani 
servi denilince, bu ağacın iriliği değil, bütün Şark 
minyatürlerinde görüldüğü gibi bir servi fidanımn 
ince ve uzun tenasübü ve bu tenasüpteki Elif gibi 
narin şekli düşünülüyordu. Yanaklarda gülün şekli 
değil, rengi ışıldıycrdu. Dudaklarda ise goncanın şekil 
güzelliğinden de çizgiler vardı. 

Aynı edebiyatta Hatem, cömertliğin ; Süleyman, 
adaletin ; Yusuf, güzelliğin, timsali idi. Hemen bütün 
aşk maceraralarının ideal kahramanları, eğer kadınsa
lar, Leyla, Şirin, Zeliha v.b. idiler; eğer erkekseler, 
Mecnun'ları, Ferhad'ları, Yusuf'ları temsil ediyorlardı. 

Bunlar gibi, çok sayıda, mazmunlaşmış kelimeler, 
mana ve vazifeleri belli olmuş teşbihler, istiareler ve 
sayıları pek de fazla olmayan aşk ve macera kahraman
ları, asırlarca ve çok defa yeni bir buluş'dan ziyade yeni 
bir söyleyiş unsuru halinde bu edebiyatta yeni şiirler 
yarattılar. 

Böylelikle bu edebiyat: 
a. Aruz gibi kLiıdk bir vezinle; 
b. Kaside, gazel, mesnevi, ruW, terkib-i 

bend, murabba', m11hammes v.b. gibi klisik 
nazım tekilleriyle ; 

c. Leyla vü Mecniin, Husrev ü Şirin, Yusuf ü 
ZeUha, İakendername v.b. gibi birçok yazarlar 
tarafmdaıı tekrar tekrar yazılan, kb\sik mevzu
larla; 

ç. İslam cUni, islam ilimleri, tasavvuf felse
fesi, Şark • lsüm mitolojisi gibi, dini • felsefi, 
mütterek bir kültürle ; 

d. Beyitler üzerinde ısrarla işlemekten do
ğan süsleyici bir sanat anlayışıyle; 

e. Şiiri musıki bilmekten doğan (bazı tiir
lerde derini, bazı şairlerde hirici) bir ses kud
reti ile meydana geldi. Değil yalnız şiir gibi, küçük, 

TORK EDEBIY A Ti T ARIHI 

manzum söyleyişlerde, mesnevi gibi çok uzun manzum 
eserlerde bile bir eserin bir bütün halindeki toplu gü
zelliğinden çok, mısra ve beyit gibi en küçük parçala
rının işlenmi, güzelliğine büyük değer verildi. 

Naztm dili, sanatın en üstün ifadesi bilindiğinden, 
hizan tarih kitapları, tıb kitapları hatta lugat kitapları 
gibi eserlerin bile nazım diliyle yazıldığı görüldü. 

Ayni süsleyici ve itinalı sanat, mensur eserlerin 
cümlelerine de tatbik edildi. Bütün bu sanat unsurla
rından ve kaaidelerinden fedakarlık yapılmadığı için 
de edebiyat, asırlarca üstadların izinde yürüyen zengin 
ve uzun ömürlü bir edebi ekol halinde yaşadı. 

Her devirde örnek üstadların yolunda ilerleyerek 
her devirde örnek üstadlar yetiştirebilen bir klisik 
edebiyat ismini almaya hak kazandı. 

D i v a n  

* 

Klasik Türk edebiyltına Divan Ede
biyatı denilmesi ise şiirlerin, şiirleri
ni Divan adı verilen şiir kitaplann
da toplamaları sebebiyledir. 

Bununla beraber, hükümdar Saraylarında yapı
lan, devleti idare vazifesindeki, btiyük vezirler top
lantısına da Divan denilir. �nlı Sarayı'nda bu 
divanın adı Divin-ı Hümi)'UD'dur. Topkapı Sara
yı'nda Fitih devrinden beri yapılan Divan toplantı
larına, (kuvvetli bir ihtimale göre) Kanuni Sultan 
Süleyman devrinde, yaptırılan Kubbealtı binasında 
devam edilmiştir. 

Yine Sarayda ve Padişahın huzurunda yapılan 
akademik toplantılard:ı, seçkin Divan Şiirleri de 
bulunur ve Saray'dan saygı ve itibar görürlerdi. Böy
lelikle Divin, bir tedai -ve tenasüp yoluyla, Divan 
Edebiyitı'nın saray'la alakasını da hatırlatan keli-
medir. 

* 

Divan kelime:Sinin aslı Fanca'dtr. Fakat kelime 
İslamiyetin daha ilk asrında A.rapca'ya geçmiş, Arap
lar tarafından ülkeler gibi fethCdilen kelimeler arasına 
girmiştir. Bundan sonra bütün İslam dünyasında bili
nen ve kullanılan, ortak bir kelime olmuştur. 

Kelime, Firiside topluluk, topLuıtı, cemiyet 
manasına gelirdi. Daha sonra büyük meclis, hüküm· 
dar meclisi, hükümdarlarm ve büyük acl•mlana 
saraylarında ve konaklarında yapılan yüksek toplantı 
manilarını almıştır. 

Diğer bir bilgiye göre Divan, byıd defteri, 
hesap defteri demektir. Iran'da Pehlevi dilinde he
sap ve kayıd defterlerine devan denirdi. Kelimenin 
ve hesap defteri usulünün, bu asıldan diğer İslim ül
kelerine geçtiği sanılıyor. 

Başlangıçta hükümdarın oturduğu sedire divan 
denirken sonraları her evde yapılan sedirlere de divan 
denmiş ; bu söz Türk ve Şark usulü sedir manası ile 
Batı dillerine de geçmiştir. Kelime, diriıı-ı harb, 
divin-ı ili tabirlerinde görüldüğü gibi mahkeme 
manasını da almış ; büyüklerin karşısında el kavuşturup 
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Toplcapı Sarayı Kütüphanesinde bir Furili Divanı'nın 
cilL! aüalemeai. 

Topkapı Sarayı Kütüpbaneai'nde bir Siki Divanı. 

ayakta durmaya da dhuı durmak denilmiştir, 
Türk halkı arasında yaygın el pençe cllvuı durmak 
tabirinin de ıninisı budur. 

Dlvuı adıyle birleşmiş daha birçok teşekküller, 
daireler ve vazifeler bulunmakla berı\ber; bir ilim 
ve edebiyat terimi olarak divan bilhassa şu mini
larda kullanılmıştır: 

ı. Herhangi bir ilim kolunda o ilmin birçok bahis
lerini bir araya toplayarak ayni ilmi bir bütün hilinde 
tanıtan eser. Araplar, bu şekilde ve böyle bir sistem 
dlhllinde yazılan kitaplara cllvuı ve böyle bir eser 
yazmaya da ted'Via derlerdi. Bizde Dlriaii LGpad� 
Türk'e bu adın verilmesi ayni sebebe dayanır: 
Eser, Türkçe sözleri ve bu dilin gramerini bir araya 
toplayan bir kitap'dır. 

2. Ayni mevzuda yahud ayni tema üzerinde yazıl
mış şiirleri bir araya toplayan kitaba yani şür mecmCıa 
veya antolojilerine de Arapça'da divan denirdi. 
M�la, EM Temmim isimli bir Arap şairi Hicret'iiı 
ikinci asnnda Arap edebiyatındaki kahramanlık şiir
lerini bir araya toplamış ve bu şekilde hazırladığı esere 
DiYaDü'l - HamA.e adını vermişti. 

3. Kelime, edebiyattaki en yaygın manasını da 
ayni asırda almıştı. 

Bu minid:. cllvuı: 
Bir fiirin, cllvuı fiirbdn btitiin tekil ve am

leriyle söylediği �rleri bir ara,. toplaJaD kitap 
demektir. 

Divan tertibi İslim edebiyatının başlangıcında 
belirli ve klisik bir sıraya bağlı değildi. Ancak zamanla 
ve bilhassa Türk Divan Edebiyatı'nda Divan'ın klisik 
bir şekli belirmiş ve şiirler, divanlara, belirli bir sıraya 
göre yerleştirilmiştir. 

Divan şiirinin bütün şekil ve nevilcriyle şür söyle
miş bir şiirin, bu şiirleri belirli bir ıertibe göre bir araya 
getirerek tertiplediği divan'a Mür•ttep Dirin denir. 
Eğer bu, küçük çapta bir divan'sa buna divuıçe denir. 
Eğer meydana konan divanda eksikler ve sırasızlıklar 
varsa bu da gayr-ı müretteb divan veya sidece divan'dır. 

Tam ve müretteb bir divanda sıra ile şu şiirler 
bulunur: 

Tevhid ve talımid'ler, mü.dait'lar, aaat'ler ; 
din büyükleri için, padişahlar ve devlet büyükleri 
için söylenen kasideler. 

Büyük zaferler, yeni yapılan mimari eserler ; 
doğum, ölüm gibi bir şiirle anılması istenılen vak'�r 
ve benzerleri hakkında söylenen manzCımeler ve düşü� 
rülen tarih'ler; (kafiyelerinin sonu, İslami Türk 
harfleriyle sıraya konmuş, çok sayıda) gazeller; ma
rabbilar, muhammes'ler, müseddes'ler; terbi', 
talımts, tesdls ve tattir edilmiş manzumeler; ter
ldb-i bead'ler ve terd-i bead'ler ; nıüstezad'lar; 
rabi!'ler, lut'a'lar (hazan tuyag'lar), tek beyit'ler 
(müfred'ler) ve azade Dll8rilar (bazı divanlarda 
da bunlara ila'VI! olarak şarlu'lar}, lüpz'ler, 
muammi'lar ve mesaen'lcr. 



Bununla berlbcr bAzı dtvan fiirleri böyle 
bir dtvan terdbi ile mqgul olmamışlar, bu edebiylhn 
her türlü türini söylemek için sun'l bir gayret sarfına 
lüzum görmemİfler; onlar, daha çok, zevk aldıklan 
fİİrİ söylemifler, bununla yetinmitlerdir. 

* 

Bu tlrif ettiğimiz lr.IAaik · 

Hoca Dehhlnj Türk edebiyltı, tam bir 
Divan Edebiyltı atmosferi 
içinde, Türk dili ile, kesin 

ve flsılasız olarak XIII. asnn ikinci yansında Ana
dolu'da baflamıttır. (8) 

Bugün.lr.ü bilgimize göre, Anadolu'da, yalnız din
dlfl mevzülarda eserler verip bu yolda lr.aaideler ve ga
zeller söyleyen ilk dtvan l!iri Hoca DeJmaal'dir. Bu 
asrın ortalarında söylediği bAzı atk ve prap ,ürlerinden 
bir tincsi meydana çılr.mış bulunan s6ft şiir Şey)'ad 
11.aama'nın bu yolda daha b&fka 'iirleri de olabileceği 
düşünülüne, Anadolu'da Divan Şiirinin h&flangıcını 
daha da önceye almak yerinde olur. Şen-ad Ham
-·nın, kitabımızın Şeyyad Hamza bölümünde ta
nıttığımız bu gazeli de Divan Şiirinin lr.araltteristilr. 
gazel üılCıbu ile söyleıuni, fiirlerdendir. Ancalr. Şeyyad 
Hamza, bir ııMi şlir olduğundan onun Pirini tami
miyle dindlfl mlhiyettelr.i bir ,ür cereyinı içinde 
görmek ve öyle göstermek tim.dilik acele etmek 
olur. Şeyyad Hamza'nın gazeli, evvelce belirttiği
miz gibi, � Türkçcsi'nden, kuvvetli hitıralar ta
şıması balnmından, bu tarz gazel edebiyltının daha 
önce Ortaasya şiirinde h&flamış oldutu halr.lr.ında 
bilgi ve ihtimalleri deatelr.lemiştir. 

Bugün için, Anadolu'da profane mlh.iyetdelr.i 
Divan Şüri'nin illr. bll)'ilk tllrl ise, hill Hoca Delt
Mnl'dir: 

ı Bundan ....nü iellmi T&rk edebi,.ltuua 
aidece ialamt bir edebiyat olap tam bir divan ede· 
biyib Sİllİ ..ılldri edilemi,.ecejiai lıanda tekrar 
.. tuh,...... 

Hoca Dehhlnl'nin hayltı halr.lr.ında etraflı bilgimiz 
yoktur. Onu, edebiyat tlrlhimizin lr.aranlıklannd 
çılr.araralt, bize illr. defl FuadKöprülü tanıtmıftır.K� 
rülü'nün tlrlhl kaynalr.lara ve XIII. aaır tlrlbinin 
IOlyal - psilr.olojilr. hayltına balr.aralt DehhAııt haklr.ırv.la 
verdiği bilgiye göre : 

Hoca Dehhlni, aslen Horasanlı bir Türktür. 
Anadolu Selçulr.lularının aon hülr.ümdarlanndan Oçtın
cü Alleddln Keykubad zaminında Anacİolu'da bulun
muş ve bu hülr.ümdArın adına, Flrisl ile 20.000 beyitlilr. 
bir Selçuk Şehnlmesi yazmıştır. Yazıldığını, XIV. aaır 
lr.aynalr.lanndan öğrendiğimiz bu büyük eaere IODndan 
tesidüf edilmemiştir. Dehhinl'nin Şehnlme'siııdc 
Xlll. asır Anadolusu'nun ikinci yansı ahvlline dlir 
kıymetli bilgiler bulunması çok muhtemeldir. 

İlhan Oğulları'nın Anadolu'ya da hAlr.im olaralr. 
Horasan yollarını emniyet altına almalan üzerine 
Hoca Dehhlni yeniden vatanına dönmek istemiş ve 
bu vatan hasretini Sultan Aliaddin'e aunduğu Türkçe 
bir lr.aaidesinde açılr.ca illdc etmiştir. Bu lr.aaidenin : 

81-hamdUIAh ki medb!al bu gln bir meclis içinde 
De.,iiaından d6r-! ma 'nii d6ker a§zlyle Dehhiint 
Yh !!rDb t�p••@ geld! lciiiztıt •'r ana Şiihii 
Kl �I•• deYlettlnd� bea g&rem mtllk-1 Horiiaiin'I 

omrilannda mahlhmın Dehhlnl olduğunu bildiren 
llir, Horuan'ı görmek arzılsunu da söyleyip hülr.üm
dlrından izin iatcmelr.tedir. 

Onun, türlerinde lr.ulland� bu dchhan kelimesinin 
lögat mlnlaı "nalr.ışcı,, dır. Şlir, bu adı, lr.umaş üzerine 
nalr.ışlar işleyen bir desen - nakış aanatlr.ln olarak da 
çalıştıiı için mi, yoba fiirlerini böyle bir desen ve min
yatür işler gibi aüalü ve plistilr. bir güzcllilr. anlaYlfl 
içinde söyledilinden mi almıştır? Buraaını kesin olaralr. 
bilemiyoruz. Bir gazelinde: 

CJlala ••defbldea al�e d•rdii•,. dlkenea 
lol dltl s•her dgdal• mercaa lre ..... 

gibi beyitler söyleycrelr. mısrllarını göz - aadef • Y3f • 

inci tlncsi; diş - inci - dudak - mercan gibi her bakım
dan lilllcyici kelimeleri bir araya toplayarak zengin bir 

Renn Kötkü.ncle bir D i Y a  a (Topkapı Sarayı) 
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Divan vezirlerin·İn Kubbealtı binAeına gelitleri. 

tenıUüp sanatı'nın incelikleri içinde tertiplemesi, ikin
ci ihtimali daha çok akla getirmektedir. Bu şiirin : 

Glll budlJ!i! gibi gilltead!!!! aalın••n niiz ile 
KartDDIJ! bgın •alub •erv-1 revan hayran olur 

gibi gazel mısralan da o çağlardaki Oğuz Türkçe.>i'nin 
en sade ve en zarif söyleyişleri arasındadır. Bu mısra
larda görülen, Türkçe kelimelerin imalesi ise evvelce de 
belirttiğimiz gibi, bir aruz pürüzü değil, tamamiyle 
üstadlann izinde yürümekten doğan lrankari bir 
söyleyi1 sebebiyledir. Klasik Türk edebiyatındaki bu 
klasik sanat terbiyesi kitabımızın gerek aruz vezni 
bölümünde gerek klasik edebiyat bahsinde yeter 
derecede belirtilmiştir. 

Doğduğu yerlerin hasretini çeken, belki de bu 
yüzden şiirlerinde biraz me'yı'.ıs görünen, ancak hü
kümdannın lutuflanna candan şükranlar sunmayı 
ihmal etmeyen Hoca Dchhani, hemen bütün şiirleri
ni mahlisının icaplarına uygun bir işleyici sanat an
layışt içinde söylemiştir. 

Her halde, Fuad Köprülü'nün bu şiiri "Anado
lu'da klasik Türk şiirinin ilk büyük üstadı,, gibi 
çok mühim bir takdim cümlesi içinde tanıtması, 
Hoca Dehhini için yerinde bir hükümdür. 

Hoca Dehhlni'nin Türkçesi temiz ve güzel, üslO
bu sanatlıdır. Yaşadığı çevrede tasavvuf şiirinin son
suz hakimiyetine rağmen Dehhini'nin elde edilen on 
kadar şiirinde bir tasavvuf kültürü bulunmakla be
raber, tasavvufi bir ideoloji bulunmayışı da aynca dik
kate değer bir husUsiyettir. Bunlar, şiirin lraa tanı 
ve dindışı bir şiir anlayışında ısrarla çalqtığını, hattl 
bu yolda kendisinden önce de ayni anlayışla çalışmış 
daha başka Türk şiirlerinin bulunduğu ihtimalini haber 
veren çizgilerdendir. Çünkü bu başarılı şiirlerin Oğuz 
Türkçesiyle yazılan ilk Divan Şiirleri olması, Dehh!ni'
nin dehasına inanmadıkça, pek mümkün görülemez. 

Dehhlni hakkında tlrih kaynaklanndan Şlk&ri'
nin Ku-aınanhlar Şelmiınetd tercümesinde mühim 
bilgiler vardır. Aynca Ömer İlmi Medd'in Mecma
atti'a-Neziir'inde ve Süreyya Gıyas tarafından 
Ünivenite Kütüphanesi'nde bulunan diğer bir nazi
reler mecmuası'nda onun bazı kaside ve gazelleri bu
lunmaktadır. (9) 

Hoca Dehhini'nin dili, şiiri ve sanatı hakkında bir 
fikir vermek için, onun belki de me'yus bir zamanında 
söylediği güzel bir gazelini buraya alıyoruz : 

Sabr eyle slntll derdine clermaa 're amma 
Caa atma Odt! blhlde cilaaa •re amma 
C§z6a aadeflnden alçe d8rdane d6kersen 
Şol dlıl sfllıer dgdajı mereaa 're amma 
GIU va•h dlle ... ea ko ba feryadı 1 bGlblJ 
GIU 1roaea gibi ajzı stllfstaa 're amma 
lıaeeldl•• heer ile karıaet! sfbl blliia • 

Firkat aiçe bir 9la SGleyman •re amma 
'Ya'kiib blgl bl:ı:a ile katla• bir iki ala 
Bir gGn Laber-1 Yiiauf. ı K ea'an 4're amma 
Feryad & flsan 'tme 1 bllblH dalu ajzıa 
Yum gonea gibi yine glillstan ire u.mma 
Mabiid laaa kim ele dDıv.ir .Sdtlr 
Yırtmt! yakanı �16ne .iean 're amma 
Ajyar elinden •ana ıol 7iir 'r�mez 
Afk&r ola bir alla (deyü) pinhan ere umma 
Bg reame ki Dehbaal d8r&r t•m' slbl zar 
Bqdaa ay•ttl lmrlnl pii7aa 're amma 

Kelimeler: Bilıtide: beyhude, boş yere; aiçe: niçin; 
dökersea : dökenin; i :  ey; hac:elclise: inceldi ise: 
biltia: belin; blgl: gibi ; .,Wr:  Aşikar, açık, mey
danda. 

* 

Hoca Dehh!ni, ayni zamanda Türk Divan şiirine 
devrinin ve muhitinin sosyal hayitını, hayat, ahllk, 
iman ve güzellik anlayışını v.b. aksettiren ilk şiirdir. 
Bu hareket, böyle problemler üzerinde uzun duru,Iarla 

• Hoca Oelı.hini'nin bayib, N-lı •• türleri 

hakkında daha a•nit bilai Ye bibliyoarafya için ba· 
lumz: 

Fuad Köprülü, Ha.yilt Mecmuiea'nın 1 •• 1 03 

numaralı uyılan, Ankara 1926, 1929; Anadohı 

Selçuldulan Tarihi'ain Yerli Kaynaklan, S.lleten, 
Z7 . 1943, S. 396. 

Mecdud Maneuroğlu. An».dolu Tiirkçeei (XJU. 
Asır) Deh.bini Te M1111&iiıneleri l.t. 1947. Anadolu 

M�tinlari, Türkiyat Mecmuau, VJI - Vlll, t 942.. 



değil, Divan Şiirinin temel vasıflarına uyularak, kısa 
ve keskin çizgilerle yapılır. Mesela Türk - İslam top
luluğunda kölelik anlayışı ; sevgili'nin güzelliğinde 
Tann güzelliğini gören tasavvuf estetiği ve Müslü
manlan yok yere cehennem ateşiyle korkutan vaizlere 
karşı, ince nüktelerle itiraz gibi çizgiler, bu şairin ey
ledi redifli şu gazelinde hep bir aradadır: 

Bir kadehi� bbl aaki samdea azad eyledi 
Şad olaan g8nJ6 §DaD s&nlGml tad eyledi 
Bende idi hanca yıllar kaddfln� aerv-1 revan 
Dojralukl@ kullak etdltlyçtln azad eyledi 
Nass setlrdl h&antnlln da'vii&ID labilt etmete 
Ol kl yartln k§t•nı nün 6 gBdn aad eyledi 
Od il� korkutma va•ız bizi kim IA'l-1 nlgAr 
Ciiaımaz bldm od§ yaam§ja ma'tad eyledi 

Dehhani'nin eyledi gazelinden seçtiğimiz bu beyit
lerin birincisi, bir aşk ve şarap neş'esinin ifadesidir. 
İkinci beyitte devrin kölelik müessesesi hakkındaki 
Türk - İslam görüş, düşünüş ve yaşayışının kuvvetli 
akisleri vardır. Ayrıca, bir hünerde, bir meziyet veya 
fazilette üstün olanları, ayni hüner ve fazilette olan
lann, kıskanmak şöyle dursun, onlara hayran olll{
lanndaki eski Türk terbiyesi de bu beyte ince bir 
çizgi halinde aksettirilmiştir : Endam güzelliği ile 
meşhur, salınan selvi, sevgili'nin endamını kendin
den daha güzel görünce, ona hayran olmuş, kul, 
köle olmuştur. Bu kulluğu, tam bir doğruluk ve 
sadakatle yaptığı için de sevgili, onu azad etmiş o 
da sıradan bir selvi olmaktan yükselerek akranları 
arasında boy gösteren bir serv-i azad olmuştur. Bu 
söyleyişin haricinde, "bir yiğit, kendinden daha yiği
ti, bir sanatkar, kendinden daha üstünü, bir ilim 
kendinden daha alimi görünce nasıl onu kıskanmaz, 
ona hayran olursa ; bir güzel de kendinden daha güzel'i 
böyle bir duygu ile karşılar, ona kul, köle olur.,, 
tarzında medeni ve m!nevi bir terbiyenin derin izleri 
vardır. Bu beyit bize, Türk - İslim dünyasında kölelere 
nasıl insan muamelesi yapıldığını ve bunun için de bu 
!lemde "azad kabw etmez köle,, gibi deyimler meyda
na geldiğini, aynca, düşündürür ;  cemiyetin doğrulu
ğa verdiği ehemmiyeti bildirir. 

Gazelin buradaki 3. beyitinde önce bir İslami 
Türk yazısı kültürü vardır : Şiire işlenen harfler N
ve Sacl harfleridir. Bunlar kalın N ve kalın S sadasını 
verirler. N- harfi kat biçiminde Sad harfi p çiz
gisindedir. Bu iki harfin birleşmesinden doğan kelime 
--•'dır. Nass, bir müdde!yı ishat için Kur'in-ı Kerim'
den ayet getirme demektir. Bu beyitteki müddei ise 
İslim tasavvufunun ilahi güzellik anlayışıdır. Beyite 
göre, bizzat Allah, sevgili'nin kaşını N-, gözünü Sad 
biçiminde çizerek, .... getirmi5 ve onun güzel yü
zünde kendi ezeli ve ebedi güzelliğini beyan ve ishat 
eden bir misil yaratmıştır. 

Gazelin buradaki 4. beyitinde ise : "Vaiz, bizi 
cl'hennem atc,i ile korkutma ! (Allahdan korkmayı 
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değil, Allahı sevmeği öğret !) Çünkü biz ateşte yanmak
tan çekinmeyiz ; çünkü biz sevgili'nirt ateş gibi al du
daklanyle yandık ve ateşl)!ı·de yanmaya alıştık.,, diyen 
bir çıkış vardır. 

Çünkü Allah'dan ve onun ateşinden korkmak 
Müslümanlar için değil Müslüman olm�mışlar içindir. 
Dehhani'nin yaşadığı asır ise müslüman Türk halkına, 
korku yoluyle değil, Allah'a, sevgi yoluyle varmayı 
telkin eden asırdır. Böylelikle Dehhani'nin bu beyti 
Türk Divan Şiiri'nde taassuba seslenen ilk itirazdır. 
Bu itiraz, asırlar yürüdükçe daha da büyüyecek ve 
münevver Türk şairlerinin, yanlış inanışlar gibi, 
dini yanlış anlatanlara da daima muariz oldukları 
görülecektir. ( 10) 

Hoca Dehhani'nin büyük şairliği için diğer mühim 
bir delil, Sultan Alaeddin Keykubad'ın Selçuk Şehna
mesini ona yazdırmasıdır. Bu hadise onun büyük 
kültürü ve şiir sanatı hakkında daha hayıltında verilmiş 
en müsbet bir hükümdür. 

Ayni mevzuda diğer ehemmiyetli bir kayıd da 
XV. asır Anadolu şairlerinden Hatibotlu'nun man
zum MakHlit·ı Hacı Bektat VeU-i Hodsanl 
tercümesindedir. Hatiboğlu bu tercümenin sonunda, 
kendi şairliği hakkında tam bir tevazu' lisaniyle bilgi 
verirken yine bir klasik terbiye içinde, hayranı olduğu 
büyük şairlerin adını sayar. Önce, MevHna CeWecl
din'den büyük tazimle bahseder. Arkasından : 

IHziimeddin ü Sa 'dl, Bii�e Attar 
Bal@J'! ma'nl bahri kı dı Se tar 
Bal@ran t.iibl'İdiir otludur hem 
Debaal, Abmedl, Şeyhotlu'dur hem 
Kimi ıems D kimi mabımd&r&rler 
Dahı blnum balar phımd'llrtlrler 

mısralannı sıralayarak, Niz&mecldin, Sa'cU, Attar 
gibi büyük İran şairlerinin hemen ardından DeblıUal, 
Abmedi ve Şeyhoğlu gibi Anadolu'da Türk Divan 
Edebiyatının kurucusu olan bu mühim şairleri zikreder. 
Böylelikle bize Dehhani'nin btiyiik ,airllk şöhretinin 
XV. asırda devam ettiğini gösteren kıymetli bir vesika 
vermiş olur. ( 1 1) 

ıo Bkz. Nihad Si.mi Banarlı, Divan Şürinde 
So•7al Çizgiler, H�yat Tarih Mecmuuı, il, 1 966, 
s. 1 0 . 14. 

Not : Hoca Dehhani"nin Eyledi redifli bu paeli 
Onivenite Kütüpbine•i, Rıaa Pt. Kataloiu, 1547 
numaradaki Nazireler Mecmuaaı'run 537 /b uhifeain
dedir. Bu tiirin XVI. uır ilim ve tiiri Kemal Pata
zide"�ia bUı divanlannda Kemal Paşazade adına 
i.tinuh edilmif olmuı dikkate deier bir inceleme 
mevz\ıudur. 

ıı Taf•ilat için bakınız : Ord. Prof. Dr. Köp
rülüzade M. Fuad, Hatiboilu, Türk Dili ve Edebiyab 
Haldunda Arqtırmalar. J.t. 1 934, s. 200. 



XIV. Asır 
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* 

XIV. Asırda Türk lehçeleri - Asnn sosyal ye medeni hayahna toplu 'bir bakıt - XIV. Asırda Ortaaaya 
Türk Edebiyatı - Harzem, Altınordu Ye Mısır Bölırelerinde Türk dili Ye edebiyatı - Kutub, Harezmi, Hu· 
aam Kitip, Seyf-i Serayi ve eserleri - Azeri Türkçesi edebiyatı - Hasan Oilu, Kadı Burbineddin, Erzu· 
rumlu Kadı Darir, Seyyid Nesimi ye eserleri - Aynı asırda Anadolu'da Türk edebiyatı - Anadolu'da 
Türkçeye dönÜf, - Anadolu'da milli edebiyat cereyanı: - Gültebri, Atık Pat�. eserleri Ye biametleri 
- Anadolu'da Di•an Edebiyatı: - H�ca Mes'ud, Şeyboilu Mustafa, Meddah Yusuf ve eaerleri - A b • 

m e d i ve eserleri - Şiir Muhammed ,,. Atkname'si - XIV. Asırda Halk edebiyatı: - Yunus Emre Mek· 
tebi - Said Emre ve Kayıruauz Abdal - Anadolu'da destani Türk edebiyatı: Dede Korkut Hikayeleri •. 

XIV. Asırda Türk dili, değişik Türk devletlerinin 
vatanlarında ve dünyanın üç kıtasında konuşulmuştur. 
Türkçenin dünya çapında ve ayrı vatanlarda yaşayıp 
gelişmesi Türk edebiyatının da hayat ve hareket saha
sını genişletmiştir. 

Türk dilinde üç ayn edebiyat lehçesi belirmiştir. 

Bu asırda Osmanlı devleti, Anadolu'da kurulduk
tan sonra, Avrupa'ya da geçip Balkanlar'da vatan 
tutmuştur. Mısır'da Türk Memlukler devleti daha 
kuvvetlenmiştir. Bir Asya milleti olan Türklerin Avru· 
pa'da, Afrika'c!a devlet ve hakimiyet kurmaları, Türk 
medeniyetine, Türk saiı'at ve edebiyatına dünya ça· 
pında bir gelişme imkanı sağlamıştır. 

Aynı asır, Anadolu'da yerleşen OğU& Türkleri'· 
nin, edebiyat dilinde, kesin olarak Türkçeye döndük
leri asırdır. 

Türkçeye diinü9, bütün Anadolu'da tam bir 
dil inkılabı ehemmiyeti kazanmış ve bir milli cereyan 
mahiyeti almıştır. 

Yine bu asırda Türk yurtlarının her köşesinde 
Divan Şiiri ve Mesnevi Edebiyatı sahalarında 
bol ve büyük eserler yazılmıştır. 

* 

Böylelikle XIV. asır, edebi Ttirk lehçeleri, 
Amulola'da Türk Edebiyatı ve Ttirkçe Dl,,.. 
Edebiyatı bakımından tam bir karalyt -ra olmuştur. 

* 

E d e b i  
Türk Lehçelerine 
UmWni Bir Bakış 

Türk Edebiyatı'nın 
yeni Türk vatanla
rında, yeni edebi leh
çeler meydana geti
rip, yeni edebiyat 
faAliyetlerinde bulun-
ması, XIV. Asırdan 

başlayarak, bu edebiyitı, vücuda geldiği vatanlara 
ve lehçelere göre sınıflandırmayı zaruri kılar. Gerçi 
Ortaasya'nın geniş topraklarında, çok eski zaman· 
lardan beri yaşayan Türk kavimleri arasında bir
takım lehçe ayrılıkları olmuştur. Bu ayrılık, yaşa· 
nılan coğrafya farklarından ; değişik kavimlerle ya
pılan dil ve kültür alışverişlerinden doğmakta idi. 

Türkler, zaman zaman, Ortaasya hudutlarını da 
aşarak daha grni� ülkdcre yayılmış ve vardıkları her 
yerde çeşitli millet ve medeniyetlerle yakın temaslarda 



bulunm°'lardı. Böyle zamanlarda birbirlerinden uzak
ta kalan Türk kavimlerinin dillerinde ve kültürlerin
de birtakım farklar meydana gelmesi çok tabiidir. 

Ancak değişik Türk lehçelerinin hepsi, yüksek bir 
eclehl lelıçe seviyesine varamamıştır. Çeşitli, birleş
tirici sebep ve hldiselerle, Türk kaviinlerinin sık sık 
yeniden kaynaşarak aynı bayrak altında toplanmalan, 
tlrihin ve coğrafyanın sebep olduğu büyük aynlıklan 
azaltmış, bu arada, eclebl lehçe sayısı da çoğalma
mıştır. {l) 

Yukandan beri gOStenldiği gibi, ilk zamanlarda 
Türkler, hepsi de Ortaasya ve çevresinde olmak üzere, 
ba.Jlangıçta, Ud eclehl lehçe ile eser veriyorlardı. 

Bunlardan biri Gak-Türkçe'dir. 
İkincisi Unar Ttlrkçesl' dir. 

Aslında, edebi Uygur Türkçesi, edebt Gök-Türk
çe'nin, az farklı bir devamıdır. O kadar ki bu farklar, 
her iki lehçe edebiyltını, ayn lehçelerin edebiyitı 
halinde görmemizi gerektirecek ölçülerde değildir. 
(Bu lehçeler arasındaki fonetik ve morfolojik fark
lann tedkiki ile, bunların iki ayrı lehçe olarak mutl
laası, umumi mahiyetteki bir edebiyat tarihinin dctil, 
tamamıyle dil Uml'nin salahiyeti ve ilıtisasıdır.) (*) 

Buna mukaabil, her iki lehçeden kalan eclebl 
mednler'de, onları vüci'ıda getiren Türk kavimlerinin 
tlrthi ve kavmi vasıflarını lislna akscttirmelerinden 
doğan bir i!alU,p husuıuyeti, lehçe farklanndan 
daha çok dikkati çeker ve dill�rde bir başka ahenk bu
lunduğu vehmini uyandırır. 

Bu metinlere göre, meseli Gök • Türkler, daha 
milliyetçi, daha vatancı; daha başka kavimlere hakim 
ve üstün olma iddiasında; savaşçı ve hareketli bir 
topluluk çehresindedir. 

Gök-Tiirkçe'nin yerini alan Uygar Türkçesi 
metinlerinde ise, güzel .... tıar'la daha fazla uğ
raşan ; edebiyatta, din, fikir ve mistisizm çizgılerine 
daha fazla yer veren bir topluluğun, oldukça değişik 
iislup h-U..yed val'dır. 

Miıadın X ve XI. asırlannda ise, IX. asır Uy
garca'sı, İslim dilleri ve t.JAın Killtiirti ile birleşe
rek, yeni bir dil çeşnisi alır. Uygu.rca'nın, başlıca Kar
luk Türkçesi ile birlf'Şmesinden ve İslam kültürüyle 
kaynaşmasından doğan bu, yeni ve İslami Tiirk 
Lelaçe91'ne: 

Kltsar Dili veya JUb•niyye Türkçesi denir. 

Uygur ve Kişgar dillerinin hüküm sürdüğü bütün 
bu asırlarda, Garp • Otuz Türkç-1, yüksek bir 

Bir dilin, batka batka yerlerde, bafka bafka 
tartlarla selitmeai sonunda meydana selen belli
batlı dil farklanna Lehçe adı verilir. Lehçeler, 
aradabir, birbirleriyle lra)'D&fma imkanı bulamaz· 
lana, aralanncla claha büyiik farklar doiar, ve 
bunlar, bafka diller olurlar. Fransızca, ltalyanca, 
lapanyolca, Portekizce ve Rumence diye, bafiua 
�iller haline selen Yeni Latin ' Dilleri gibi. 

• Bkz. Tahsin Banguoğlu, Eaki Tijrkç4!' Üze
rine, T. D. A. Y. Belleten 1 964, S. 80. 
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edebiyat dili olarak değil, Halkedebiyatı olarak, liiahi 
eserler -vennek suretiyle işlenir. 

Bunların hepsi, Ortaasya eclebi Türkçe
lerl' dir. 

XJ. Asır'dan başlayarak, Oiaz Tiirklerl'nin 
indikleri ve vatan edindikleri Azerbaycan, Anaclola, 
ve B•lbnl•r coğrafyasında ise, Oiuzca, büyük bir 
edebi hamle göstererek, yeni vatan topraklannda, yeni 
ve her bakımdan büyük bir edebiyatın temellerini ku
rar; yeni ve büyük bir yazılı edebiyat hizmetinde 
görünür; bilhassa Anadolu ve Balkanlar Türklye
a'nde Türkçeye hakiki zaferler kazandınr. 

Mısır MemlUltleri 'ahasında ise, önce Kıpçak, 
sonra Oiaz • Kıpçak Türkçesiyle eserler vücuda 
getirilir; Türkçenin Afrika topraklarında bir hayat 
kazanması sağlanır. 

Türk lehçelerinin bilhassa Asya'daki ınacerisı, 
kitabımızın buraya, yani XIV. Asır'a kadarki sahi
felerinde gösterilmiştir. (Bilhassa Diriati Liipad't . 
Türk bahsine bakınız.) 

XIV. Asır'da Edebi Türk Lehçeleri, Anadolu ve 
Balkanlar'da, Azerbaycan'da, Mısır'da ve eski Asya 
Topraklannda daha ciddi ayrılıklar içindedir. Bu ara
da, Türk Edebiyatı'nın, ba5lıca, üç koldan ilerlediği 
görülür. Türk Edebiyltını, yeniden vücud bulan eclebl 
lelaçeler'le, vücuda geldikleri yeni vataaJar dahilin
de sınıflandırarak incelemek zarureti büyük ehemmiyet 
kazanır. 

XIV. Asır'dan itibaren, değişik lehçe edebiyat
larının bu kitapta yapılan tasnifleri ve görülecek baş
lıklan da şunlardır: 

a - Ortaasya 
Türkçesi 

* 

Azerbaycan ve Anadolu 
Türkçeleri bir yana bıra
kılırsa, Asya'da, Moğol İs• 
tiylisından sonra, Cengiz 
oğullan tarafından kurulan 

Çaiatay, İlhanlı ve Altunordu devletlerinin bel
libaşlı şehirlerinde gelişerek Timur ve çocukları za
manında klasik bir mahiyet alan (bir kısım) Ortaasya 
Türkçesi'ne Çaiatayca adım verenler vardır. 

XV. Asrın ikinci yarısında bilhassa Herat, Mive
riünnehir ve Scmerkand çevrelerinde klasik bir t•de
biyat dili seviyesine yükselen Çaptay Türkçesi, 
XV. Asırda, husıisıyle, Nerii'nin eserlerinde, üstün 
bir seviye gösterecektir. Nevii Dili, Babür Şah ve 
çocuklan visıta!ıyle, XVI. Asır'dan başlayarak Hin
distanda da mühim bir Türk edebiyatı vücuda geti
recektir. 

Aynı lehçe, XVI. Asırda ve ŞeyWniler devrinde, 
bazı farklar göstermekle beraber, Türkistan'daki ede
bi hayatına devim edecektir. xvı. Asırdan sonra 
ise, eski büyük isimlerine rastlanamayan bu edebiyat, 
yerini Özbek Edebiyitı'na bırakacaktır. 

Hakikatte, Moğollar devrinde islimi ve klasik, bü
yük bir edebiyat vücuda getiren bu Türk lehçesine 
(içine karışan Moğolca adlara, eklere, kelime ve söyle
yişlere rağmen) Çaptayca adı vermek yanlıştır. 
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Türk vatanlan Moğolların eline geçti diye, zaman
la Moğolları bile Türkleştiren bir milletin dilini, bir Moğol hüküm.dlnnm adıyle isimlendirmek tlrUıt 
realiteye ve Türk haysiyetine aykındır. Bir milletin 
dili o milletin kendi adıyle anılmalıdır. Değİfİk cot-, . . .  rafyalarda vücud bulan, farklı edebiyat lehçelen ıçın, 
()rUlaSya Türkçesi, 1-rbayeaa T&rkçe.I, Aaa

tlolu Türkçesi gibi, eski ve yeni vataa adlan daha 
uygun isimdir. 

Diğer taraftan Ç.Ptayca denen dilin başladığı 
ve geliftili asırlarda Harzem, Altunordu, Kıpçak ve 
ôsbek bölgelerinde Türkçe, biribirinden az veyl çok 
aynlıklar gösterir. MeeelA Kıpçıak Ttlrkçe.t, Şark-Uy
gur lehçesinden çok, Türkmence ile kaynaşmış bir öz
ge dildir. Mwr'da meydana gelen Türk Edebiyltı 
da Qaiata7 Lellçeei ile değil, Kıpçek Lıelııçed 
ile eserler vermiştir. 

Böylelikle, xıv. Aaır'dan bu yana gelişen, ialAml 
Oraıasya Ttirkçesi, aslında bir değişik lehçeler man
zılmclidir. Buna ratmen ana vuıfları bakımından, 
daha çok, Unar • Klfpr edebi lehçelerinin bir d� 
vAmı çehresindeki, MotoJ.lar devri edebiyat Türkçesini, 
Asya'daki diğer, az veyi çok farklı edebi Türk leh� 

1 )eriyle birlikte, vtlc1lda geldikleri geniş cotrafyanm 
umömi adıyle isimlendirmekte, yAni bu lehçelerle or
taya konan edebiylta Ortaaaya Türk Eclebiy&tı 
umUmt admı vermekte, hiç olmazsa, cotrlfl bir hakikat 
vardır. 

Anadolu ve Balkanlar Türkiyesi ile Azeri lehçe
sinin hüküm sürdütü coğrafyalar dqmdaki edebiyat 
dillerini, lehçelerine ve teferruatlı lehçe husösıyetlerine 
göre sınıflandırmak ise, yukarıda da belirttiğimiz 
gibi, umömt mlhiyette bir edebiyat tlrihi'nin dctil 
Türk Dilleri Tlrihi'nin ihtislsıdır. (2) 

* 

XI. Asır'dan batla· 

b • Azeri Türkçesi yarak İran'ı, Azer
baycan'ı, Anadolu'yu 
feth ve istllA eden 

Oiaa Ttirlderl, Azerbaycan ve Anadolu bölgelerinde, 
halk olarak, kendi özdillcrini ve an'ancvl Halkedebi
yatlanru yaymaya ve yaptmaya baf)•mıtlardır. 

Aynı bölgelerde, Türk ırkının bir halk ekseriyeti 
vüc6da setirditi Xlll. Aaır'da, Türk aydınlar züm
resinin de Türk dili ile büyük bir edebiyat kurmaya 
batladıklannı • geçen bölümde - görmüş bulunuyoruz. 

Ancak Selçuk imparatorluğu dağıldıktan sonra, 
bu yerlerin Oğuzlan biribirinden ayn IOl}'al ve siyist 
tartlara hatJandılar. Bunlardan Azerbaycan Türkleri 
Karakoyunlular, Alloyunlular, Safcvflcr gibi, Osman
lı Devlcti'ne muhllif hükOmetler tarafından idArc 
edildiler. Anadolu ve Rumeli ile temasları azaldı. 
Böylelikle, daha çok lranlılarla temaslarda bulunan 

1 Bu buauta bil•i edinmek iPs, Prof. Ahmed 
Ciferoğlu'n-, Türk Dili Tlrtbi Notlan adlı -rine 
•• ba -.in bibliyosrafyuma balulmahdır. (C. 1, 
J.t. 1918, C. U, laL 1943). 
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Azat Türklerinin dillerinde Anadolu Türkçesinden 
ayrılan bir gelifmc gCırüldü. Azerbaycan Türkleri ara
nnda yeni ve mahalU bir Türk dili belirdi. Bu dctifme 
xıv. asırdan sonra daha da kuvvetlendi. Azeri Türkçe
li, büyük flirler yctiftirip güzel eserler verdi. 

.1mt Tiirlrçnl ...,..,atı xvı. uır sonlarına 
kadar gittikçe daha üatün sanatklrlar elinde tam 
bir gelişme gösterdi. Fakat Omıanh Devleti'nin bu 
bölgelere de yayılan blkimiycti asırlarında bir müddet 
eski ehemmiyetini kaybetti. Zaman zaman, kuvvetli 
sanatUrlar yetiftirmck ve edebi harlrctini muhlfaza 
etmekle bcrlber, 0rtaaaya Türkçesi gibi, ikinci llDlf 
bir edebiyltı devim cttirmqe çalışan mahalU bir leh
çe hAline geldi. (3) 

Bilhuta xıv. - xvı. aaırlarda Azerbaycan böl
geli Türkleri arasında hınılup gelişen bu kuvvetli 
Türkçeye bugün hlll Azeri Türkçesi adını veriyoruz. 

* 

1071 M•M ....... Zaferl'n
• --..ııoJ O den bu yana, 6nce AnaC • nu.u U •  S-

dolu'yu, xıv. asırdan beri 
manJ, Türkçesi de, Viyana hudutlarına ka-

dar, bütün Balkan Yarıma
dası'nı, Sllıiyc'yı, İrak'ı, Arabistan'ı, Mısır'ı ve Afii
ka'nın şimll bölgelerini feth ve istllA ederek tlrthin 
en büyük imparatorluklarından birini kuran Oğuz 
Türklerinin bilhassa .Anadolu ve Balkanlar Türkiy� 
si'nde gelqen büyük bir edebiyltı olmuştur. 

Bu edebiyltı meydana getiren Oiazca, Xlll. 
asırda bir Aaaclola Tib'kçesl idi. Fakat Osmanlı 
imparatorluğu asırlarında Türklüğün llhip ve bilim 
olduğu bütün topraklarda işlenerek tam bir impara
torluk Türkçesi hllinde gelişen bu Türkçeye bugün 
Osmaah Ttirkçesi denilmektedir. 

Ayni Türkçeye, sözü kıaaltmak için bile olsa 
Otnn••baa denilmesi y&nlıştır: Bir kere Osmanlıca 
diye Ttirkçe olmayaa veyl TUrkçedea llqb oı.a 
bir dil, hiçbir zaman vücud bulmamıştır. imparator
luk coğrafyasından derlenen kelimelerle en yüklü 
olduğu zamanlarda bile bu dilin cümle mlmlrfsi ve 
yüzde elli kelimesi hllis Türkçe kalmıştır. Dtger taraf
tan ... clil lııer ...... "9 lııer .,....... ... mm.da 
dlHcHr ve milleti idlre eden devletin adıyle tanı
tılması hiçbir ilmi değer taşıyamaz. Hattl bu devlet, 
Osmanlı devleti gibi Türk milletine tArihte ve cot
raf'yadald en büyük ve en kudretli hayltını atlayan 
çok yüce bir devlet dahi oJsa onun dili yine de 
milletin lislnıdır. 

Bu dilin en dotru adı, aslında, TtlrldyeTtirlEçesl'
dir 1 kİ kuruluşundan asırlarca IODra bu en dotru adını 
alacaktır. Aynı dilin imparatorluk asırlarındaki hayltı 

a Çağatay ve Azeri Türkçeleri"DİD .... kkiil 
•• teümülii baldwıcla senit bilsiler, Prof. Fuad 
Köprülü'nün Türkçe lalim Anaildopediai'ncleki Azeri 
• Türk Lehçesi ve Çağatay Lehçesi maddelerinde ..,. 
bu madclelerin çok sensin bibli,opafy-dadlr. 
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dikkate alınır da yalnız bu asırlan için tarihi bir isimle 
anılması gerekirse bu isim ancak Osmanh Türkçesi 
olabilir. 

Q3manlı Imparatorluğu'nun askeri, siyasi ve mede
ni yükselişiyle birlikte gelişen ve güzelleşen bu Türkçe, 
bir zamanlar dünyanın en ileri dilleriyle boy ölçüşe
bilecek bir ifade kudreti kazanmıştır. 

TORIC EDEBIYA TI T ARlHI 

Türk milletinin tarih boyunca yarattığı edebi 
eserlerin en güzelleri, sayı bakımından, daha çok Os
manlı Türkçesi'yle yazılmıştır. Türk edebiyatı çeşitli 
edebi nevilerdeki en zengin verimlerini bu lehçe ile 
vermiştir. Bugün yerini Tiirkiye Türkçesi'ne bıra
kan Osmanh Ttirkçesi'nin Türk kültürü ve Türk 
Cclebiyatı tarihinde çok şerefli bir yeri Y:lrdir. 

Asru:. Sosyal ve Medeni Hayatına 
Toplu Bir Bakış 

TGrkl•tan'dar 
XIV. asnn birinci yansında Türkistan, etrafındaki 

ülkelerle birlikte Moğol idlresi altında idi. Moğollar, 
bu geniş ülkeleri çok kısa zamanda almışlardı. Göster

, dikleri büyült şiddet , yüzünden, başlangıçta kuvvetli 
devletleri olmuştu. Ancak yayıldiklan sahalarda halk 
ekseriyetinin Türk olması; Türkçenin ve Türk kültü
rünün Moğol harsinden çok üstün bulunması, yavaş 
yavaş, Moğolluğu söndürdü. Moğol Hanlannın eski 
kudret ve devletleri gölgelenmeğe başladı. Hanlarla 
prensler arasında başgösteren anlaşmazlık, geçimsiz
lik ve savaşl,ar, bu şiddetli ikdidaı:ı zayıf düşürdü. 
Devlet kurdultlan ülkeler, Timur İsdlisı'na kadar, 
türlü sarsıntılar ve buhranlar içerisinde yaşadı. 

Ancak XIV. asınn ikinci yarısı ortalanndadır 
ki Türkistan, yeniden, siyasi ve askeri, parlak bir haki
miyet çevresinde birleşti. Timur ve çocukları idare
sinde Türkistan, Iran'la birleşerek büyük devlet çeh
resi aldı. Bu hakimiyet, bir aralık Batı'da Buna ve 
bmlt'e; Cenup Doğu'da Delld'ye ve Şimal'de İrtft 
nehrine uzandı; heybetli bir imparatorluk azameti 
gösterdi. 

... 

A.erbaycaa Bölsesiadeı 

XIV. asırda Türk dili edebiyatına yeni bir 
gelişme sahası olan Azerbaycan, bir idari istikrar 
içerisinde değildir. 

Bu bölge XIII. asır sonlarında Moğollann (İl
hanlılann) hakimiyeti altında idi. xıv. asır başında 
İlhanlı üstünlüğü gevşemeğe başladı. Azerbaycan, 
kısmen CelAyirller'in, asnn sonlarına doğru da yine 
kısmen Karakoyaala'ların idaresine girdi. 

CeJAyirller, zamanla Türkleşmiş bir Moğol 
hinedanıdır. Daha Cengiz devrinden başlayarak Mo
ğol fütuhatında mühim vazife görmüşlerdi. Bunlar, 
İlhanlı Devleti'nin zayıflamasından faydalanarak yer
leşmiş bulundultlan İrak, Azerbaycan ve Doğu Ana
dolu'da beylik kurdular. İrak ve Azerbaycan toprakla
nnın imannda ve bu bölgelerde Türk halkının çoğal
masında hizmetleri görüldü. Fakat kurdukları devlet 
önce Timur istilasına uğradı XV. asrın başlarında 
ise büyük devlet manzarası gösteren Karakoyunıu·
lar tarafından ortadan kaldırıldı. 

Asnn .ikinci yarısmda Doğu Anadolu'nun v
Gölü çevresinde hükumet kurarak, zamanla, Azer�-

can, lrak ve Iran bölgelerine sahip ve hakim olan Ka
rakoyanlalar, eski bir Türk ve Türkmen kabilesinin 
reisleridir. Bu kabilenin, destan kahramanı Oğmı: 
IBn'ın altı çocuğundan Yddız Han'ın soyundan gel
diği de söylenir. 

Karakoyunlu'lar, devletloini Türk � Mogol 
idari geleneği içerisinde yönetmiş ve mezariıklanna 
koç heykelleri dikmek gibi orijinal davranışlan olmuş
tur. Doğu Anadolu ve Azerbaycan çevrelerine getirip 
yerleştirdikleri Türkmen boylan dolayısıyle de Azer
baycan'ın Türkleşmesinde mühim bir vazife görmüş
lerdir. 

Anadola'ya Gelince: 

Anadolu Selçaklalan devletinden sonra, kala
balık Oğuz kavimlerinin biriktiği bu sahada birtakım 
küçük beylikler kuruldu. Bunlar V.uaman Otailan, 
Germiyen Oğallan, Eıref Oğalları, Hamid <>taI
lan Mentete Oğallan, Candar Oğallan, Aydua 
Oğalları, Saruhan Oğallan, Karesi OtaIJarı 
v.b. gibi beyliklerciir. ( 4) 

Anadolu beylikleri içinde en büyüğü ve en kuvvet
li görüneni, Konya'yı başşehir edinerek, Selçuk Dev
leti'nin tam bir mirascısı gibi duran Karaman Bet
Jitl'dir. Gerek bu beylik, gerek öteki Anadolu beylik
leri, Anadolu'da yeniden büyült ve bütün bir devlet 
kurabilmek için büyümek ve her beylik, öteki beylik
leri kendi idaresinde birleştirmek gayreti gütmüştür. 
Bu yüzden, biribirleriyle gizli, açık savaşlara girişmiş
lerdir. Fakat Anadolu'yu kudretli bir iktidar idaresin
de birleştirmek fırsatı, bunlara nasib olamamıştır. Bu 
devleti, başlangıçta bütün bu kardeş kavgalanna 
esaslı şekilde katılmayan en küçük bir beylik, yani 
Osman Oğallan kurmuştur : 

Daha Selçuklular zamanında, Bizans hudutlann
da ordu kumandanlığı, uç beyliği yapan Osmanlılar, 
Anadolu'daki kardeş beylikler yerine Rum tekfurlariyle 
ve Bizanslılarla savaşmaya devam ettiler. 1299 daki 

· kuruluşlarından yanm asır sonra, def'alarca geçtikleri 
Rumeli'de fütuhata başlayarak büyük bir hızla Balkan
lara ilerlediler. 

* 

Bunlar Ye· diier Anadolu Beylikleri hakkında 
toplu bilıi için Bkz. 1. Haklu Uzunçartılı, Anadolu 
B .. ylikleri, Ankara, 1 937. 



TORK EDEBIY ATI T ARIHI 

O•manlı Devleti'nin ikinci hükümdin 
Orb- Gaui 

Osmanlı Türkleri, Türk ka-
Osm.anlılar vimlerinin en eski ve en 

asil bir zümresi olaıı Ka
ydumlı Kabllesl'nin ve Kara Keçlll .Aflred'nin 
çocuklarıydı. islim imlnını, kendi Türk güderiyle 
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detin .şekilde birleş�lerdi. Bundan doğan büyük 
kuvvetle, tam bir pd rihu içinde idiler. O çağlann 
tıııam nürundan kanmlıkta kalmış ülkelerine bu nuru 
tanıtmak azmiyle savaşıyorlardı. . 

Onların, azimli ordularla yürüyerek fethettildcri 
Bizans ve Balkan ülkelerinde çok sağlam tutunmalan, 
hem bu cihad ve gaza ruhiyle dolu, asil ve insan dav
ranışlarından; açtıkları ülkelere zulüm yerine rahmet 
ve şefkat göıurüşlerinden ; hem de devlet ve teşkilAt 
kurmaktaki i.istün kaabiliyetlerinden ileri gdiyordu. 

Osmanld•r, SelÇuk Devleti dağıldıktan sonrıs, 
S:>ğüd ve Domaniç çevresinde istiklal kazandılar. 
Kurdukları küçük devlet, kısa zamanda Bursa'yı, 
Bilecik'i alıp Marmara kıyılarına vardı. Rumeli'ye 
geçtikten sonra ise Türk tarihinin bu büyük fatihlere 
hazırladığı mes'iid bir imkanla karşılaştılar. Öteden 
beri, mühim kuvvetler halinde, Karadeniz'in yukarı
sından yürüyerek Balkanlar'a inmiş, çeşitli Türk kavim
leri vardı. Bunlar, Peçeaekler, hıristiyan opalar, 
Ku-nlar ve Vanlar Türkleri gibi savaşçı kavim
lerdi. Asırlardan beri gelip yerleştikleri Balkan bölge
lerinde hıristiyanlığı kabül etmişler fakat dillerini ve 
milliyetlerini korumuşlardı. 

Osmanlı orduları, bilhassa Murad Hucl&Wllıdl
cllsAr kumandasında Balkanlar'a ilerlediği zaman, 
ha.Ia Türkçe kon�n bu hıristiyan Türklerle karşılaş
tılar. Böylelikle, Balkanlar'ın daha eski Türkleri, yeni 
gelen, güçlü, iman ve ideal dolu, Osmanlı - Türk kuv
vetini karşılarında kendi milletleri halinde görünce 
onlan iyi karşıladılar ; onlarla anlaştılar, Osmanlı 
ordulanna yardım ettiler. (5) Bu yardımda müslüman 
ve hıristiyan Türkleri biribirine ısındıran büyük kuvvet, 
her iki tarafın da Türkçe koeupna••'ydı. 

5 Bkz. Yahya Kemal Beyatlı, Tirk l.tanbul 
makaJni. Aziz latanbul kitabi, S. 1 • 28, l.t. 1965. 

Sırp Smdığı'nda ıaazi, Birinci Koıova aavatıııcla ,.bici olan üçüncü Oımanlı hükümcllrı 
ve Balkan fatihi, Sultan Murad Huclivendiıir' ın Buna'claki camii. 



Yine bu slyededir ki Osmanlı ordulan, yalnız 
Bizans İmparatorluğu'yle değil, müslüman Türklerin 
Avrupa'da yerleşmelerine engel olmak isteyen Balkan 
ve Avrupa devletlerinin Türkler üzerine yolladıklan 
birleşik ordularla da savaşmışlardı ;  bu birleşik or
dulan her defhında bozguna uğratarak az zamanda 
Rumcli'de büyük topraklar kazanıp Avrupa'nın en 
kuvvetli devleti haline gelmişlerdi. 

Osmanlılann Rumeli'de kazandıkları her zafer, 
onların Anadolu'daki itiblrını da arttmyordu. O ka
dar ki bAzı Anadolu ülkeleri, muhArebe etmeksizin 
Osmanlılar tarafına geçerek, bu kudretli devletin hem 
Anadolu, hem Balkanlar coğrafyasında toprak kazanıp 
büyümesini ve az zamanda büyük devlet olmasını 
ııağlanıışlardı. 

XIV. asnn ikinci yansında, gerek Marad Ha
dAveDdish'ın, gerek onun oğlu Yllmnm lleyazıd'm 
Balkanlar'da kazandıklan muzafferiyetlerle, Osmanlı 
HükUıneti bilhassa Isatı Anadolu'daki beylikleri kolayca 
ortadan kaldırmak imkinı buldu ve yeni bir Aaadola 
BlrUll'ne hattA bir Aaadola ve BelJrenlar Ttlrlllye
ıd'ne doğru en sağlam adımlarla ilerledi. 

Ancak, Yıldanm Beyancl'ın, Ankara önünde 
Timarleak'le kaqılaşarak mağlı'.kb ve esir elması, 
kısa bir zaman.için, büyük şanssızlık oldu. Bizans İm
paratorluğu'nu yıkarak Anadolu'nun ve Rumeli'nin 
yeni bir imparatorluk idaresinde birlcşpıesini sağlaya
cak bu tize ve imanlı devlet, XV. as>" başında oldukça 
mühim bir sarsıntıya uğradı. 

Bü}'ük bir asker olmasJna hatt1 Ortaasya Türk
leri arasında· hlzı· nmfeni hamleler uyandırmasına 
rağmen, Moğol serdin Tlmar, Ankara Savaşı'nda, 
Bizans devletine yai'ım asırlık bir hayat sağlamaktan 
başka bir İf görmüş olmadl. 

* 

XIV. asır, tsIAm medeniyetinin Türk milletleri 
arasında gittikçe daha milli bir kisveye bürünerek gelif. 
tiği asırdır. Bir taraftan Moğollann Türk çoğunluğu 
arasına karışarak Türklcşmeleri ve müslüman olmalan, 
Türkistan'da yeni medeni hamleler yapılması imkinmı 
hazırlamıştır. Diğer taraftan Türkleşen bu Moğollar, 
Türk dili \;C edebiyAtı slhasında yapılan çallfln&ları 
desteklemif ve hızlandırmışlardır. 

Haraem. ve Mlveriil'.....ıdr bölgelerinde, 
asnn dağdağalı hayatına rağmen medeni ilerlcyif 
devim etmiftir. Şehirler ve şehirlerde ciıniler, medre
seler, kütüphaneler kurulmUftur. Alimler, fiirler, 
mimarlar himaye cdilmiftir. Bu hususta Tlmarı..ı.:'in 
gerek halk bünyesinde gerek şehirlerde yaptığı tafırl
bltı unutturacak kadar müsbet çalışmalan vardır. 
Tlmar, başşehri olan Semerlauacl'i imlr için çok 
çalışmış hatti mimArl alanında blzı yeni fikirleriyle 
devrin bü}'ük mimarlannı hayrete düşürmüştü. 

İslim geleneklerine saygılı ve dindar görünen Tl
mar, bütün ilim ve san' at adamlannı himaye ediyor ve 
hizan onlan zorla çalıştırdığı oluyordu. 

Türkistan hudutlan dışında olup da Türklerin 
hlkimiyeti altında bulunan diğer yerlerde ise t.ıAmt 

TÜRK EDEBIYA TI TARhd 

Tilrk Mecleaiyed, kendini göstermeye başlamııtı. 
Bir misil olarak, Suriye ve Mısıt'da kurulan Mem-
16kler İm.paratorlup coğrafyasında Halep, Şam 
ve Kahire gibi şehirlerde islimi Türk medeniyeti çiz
gileriyle zengin ilim, edebiyat ve mimin eserleri 
görülüyordu. 

* 

Fakat yeni Türk vatanlannda islaınt Türk mede
niyeti'nin en zengin eserleri Aaadola'da yükseliyordu :  
Aaadola BeyWderl, birbirleriyle mücadele hilindcy
diler. Bu mücadele yalnız idari ve askeri rekaabetle 
kalmıyor. bir kültür ve sanat rekaabcti olarak da genit
liyordu. Küçük Türk devletleri, büyümek ve Anadolu' 
da Türk birliğini kendi idarelerinde gerçekleştirmek için 
yalnız askeri kuvvetin yetmiyeccğini kavramıştılar. 
Bu sebeple, eski Selçuk an'anesini devim ettirerek alim
leri, şiirleri himAye ediyor; onlan yeni eserler yazmaya 
teşvik ediyorlardı. Anadolu Beyliklerinin bir kısım 
Türk eıntrleri Arap ve Acem dillerini iyi bilmedikleri 
için kendilerine takdim edilecek edebi hatt1 ilmi eser
lerin Tilrk clDl ile yazılması gerekiyordu. Yazarlar ve 
şiirler ise hem çevrelerindeki Türk halkını hem de 
emirleri mcmnı'.kn edecek Türkçe eserler veroıcği artık 
güzel ve çekici buluyorlardı. O kadar ki bir kısım Ana
dolu şiirleri için Türkçe yazmak bir milli haysiyet ve 
bir ideal derecesi almıştı. Bunlar, hem Türkçe yazıyor 
hem de Türkçe yazmanın faziletini belirterek edebi
yatımızda bir Tiirkçec:illk Çljın açıyorlardı. 

Böylelikle ayni asırda Türkist:uı Türkleri'nin de 
eskisinden daha ziyade kıymet vermeğe başladıklan 
Türk dili, Türk vatanlaruwa her köşesinde tam bir 
kalkınma devresine yükseldi. Anadolu'da ise başka dil
lerle giriştiği, uzun süren savaşın kat'i zaferini kazandı. 

Türkçenin devlet clDl olması mcvzı'.kunda önce 
Karamanlılar, sonra ve daha kesin, daha şuikrlu olarak, 
Osmanlılar, kararlı davrandılar. Kısa zamanda Ana
dolu'da diğer beyliklerin de devlet dilleri Türkçe oldu. 

Şiirde ve edebiyatta daha XIll. asırda başlayan 
Türk dili ile eser verme çığın XIV. asırda daha yaygın 
bil aldı. Türkçe, Türk milletinin, yerini bir daha başka 
dillere veremiyeccği kadar satlam temellerle yeni 
Türk vatanlannın yaygın ve yenilmez lislnı olciu. 

Bu dil, XIII. Asır Oğuzcasınm yüksek zümre 
tarafından benimsenip edebiyat dili yapılan bir A-dol
la Tiirkçesl'dir. İçinde Arapça'dan, Fanca'dan 
alınmış kelimeler ve blzı kaaideler bulunması, onun 
gerek kelime zenginliği, gerek cibnle yapasa bakı
mından temelini sananıamıttır. Kl.Asik İran tlirleri
nin uzun hecelerle ve bu heceleri uzatma prcnsipi ile 
söyledikleri aruz şiirlerine benzccr bir cdi ile söylemek 
terbiyesi, bu devrin manzum eserlerinde Türkçe ses
lerin blzan çok ustalıklı bir FlrW eclA almasında 
t�irli olmuştur. Öteden beri, Türkçeyi arQza uydunr.ak 
yolunda kaqılaşılan gtiçlüklerdcn doğduğu sanılan bu 
hll, hakikatte ve hele birinci sınıf flirler elinde böyle 
bir scbcpteiı dotmuştur. · 

Ancak Türkçe hecelerin yerli yersiz uzatılması, 
zayıf tılirler elinde pek tabii olarak zevbiz, bcccribiz 
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söyleyişlere zemin hazırlamıştır. Her halde XIII. ve 
XIV. asırlar Türk edebiyatının en mühim ve en mutlu 
hadisesi Türk yüksek zümreleri arasındaki bu Türkçeye 
Döaiif Cereyibu'dır. 

* 

Anadolu Beylikleri'nin en göze çarpan milli ve 
mrol"ni rserleri ise miınAri sahasındadır. Daha Sdçuk-

!ular devrinde başlayan yeni, Türk mimari ekolü, bey
likler devrinde bütün Anadolu sathında güzel eserler 
vermiştir. Her beylik, kendi baş şehrinde ve diğer 
şehir ve kasabalarda camiler, medreseler, türbeler, 
çeşmeler, imaretler ve diğer mimari abideler kurmayı, 
devletin vazifesi biliyordu. Yine Selçuk mimirisinde 
olduğu gibi, yapılan eserlere Ortaasya'dan gelen Türk 
estetiği işleniyordu. Çadır tepesi kubbeler, çadır ipi 
süslemeler ve benzerleri, taşa, tahtaya oyulan böyle 

�--:c--��:····;\:r;t� milli çizgilerdendi. 
Beylikler devri'nin mimari abideleri 

arasında Karaman'da Emir Mıisi Med
resesi, yine Karaman'da Nefise Hatun 
Medresesi, gerek umıimi yapıları, gerek 
kapılanndaki Türk süslemeleri ile birer 
:ıan'at şaheseri halinde kurulmuştu. Niğ
de'dc yine Karaman Oğulları zama
nında yapılan Ak Medrese, Kütahya'da 
Dt"mjr Kapı Mt>dresesi, Afyon'da Kubbeli 
Cimi, Denizli'de Germiyen Oğlu Süley
man Şah Cimii, Beyşehir'dc Eşref Oğlu 
Cimii ve medresesi ; Korkud İli'nde Ha
mid Oğlu Sinanüddin Bey Medresesi, mi
safirhane ve imareti ; Peçin'de Menteşe 
Oğlu Ahmed Bey Medresesi, Söke'nin Ba
lat köyünde baştan başa mermerden ya
pılmış, Menteşe Oğlu İlyas Bey Cimi, 
medrCM: ve imareti; Candar Oğullan şe
hirlerinde çeşitli camiler' medreseler kü
tüphaneler ve imaretler ; Birgi'de Aydın 
Oğlu Mehmed Bey Cimii, Selçuk'da Ay
dın Oğlu Ayas Bey Cimii, Manisa'da Sa
ruhan Oğlu İshak Bcy'e aid Ulu Cimi, 
mt:drese ve imiret, Demirci'de Devll"l 
Han Medresesi ; Sivas'da Ertena Oğlu Ha
san Bey Türbesi; Ak Koyunlular, Kara 
Koyunlular, Ramazan Oğullan, Dülgactir 
Oğulları bölgelerinde yaptırılan çok sa
y ıda camiler, medreseler, türbeler, ima
rethane ve zaviyeler, Beylikler devrindeki 
geniş imar ve yerleşme hareketlerini gös
teren medeni ve mimari abidelerin belli
başlı örnekleridir. Aynı sahalarda aynı 
milli renkler ve milli çizgilerle işlenen çi
nicilik, halıcılık, dokumacılık, oymacılık 
ve benzeri san'atlar da bu çağların yinl" 
çok sayıda şaheserler vermiş san'atlarıdır. 

-�� 

Anadolu'da Beylikler Devri mimiriai Örneklerinden: Benehir'de, 
lnaa ömürlü F.trefo{cullan tarafından yapbnlan Etrefoğlu camii'. 

nin o)'llla minberi •e minberin yine oyma kapıaı. 

XIV A s ı r d a  
. 

O r t a a s y a T ü r k  E d e b i y a t ı  

XIV. asır Ortaasya Türk edebiyatı, umümiyetle 
Çaiatay Lehçesi edebiyatı hatta Çatatay Ecl�bl
y&ta ismi altında inceleniyor. Fakat biz, bir Türk leh
ccsinin ve bir Türk edebiyatının herhangi bir şahıs 
adıyle isimlendirilmesini d� bulamıyoruz. Tami-

miyle Türk olan bir edebiyatın, üstelik bir Moğol 
hükümdannın adını taşıması, büyük gerçeğe büsbütün 
aykındır. Kaldı ki Çağatay Lehçesi, hatta Çaiatayca 
adı verilen dil de Asya'nın her yerinde telr. bir lehçe 
çehresinde de�ldir. Bu lehçe, Altaao1'da sihası ile 
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Harzem'de ve daha bizı Asya bölgelerinde · pek tabii 
olarak - farklar göstermektedir. 

Biz burada bu lehçe farklarını belirtmek gaaye
ııinde dctiliz. Fakat şu birkaç cümle ile açıklamaya 
çalıştığımız sebeplerle de bu sihalar edebiyatına Çağa
tay Edebiyatı diyemiyoruz. Kısaca, on dördüncü, on 
beşinci, on altıncı asırlar Asya'ıındaki Türk Edebiyitını 
(bu edebiyitın tabii ve wnılmi adı olduğuna inandı
ğımız) Ortauya TilrkEdelııiy&tı ismiyle tanıtacağız. 

* 

Siyıisi ve sosyal hayitın karışık ve sanıntılı ol
masına rağmen XIV. asırda Ortauya Edebly&tı 
oldukca zengin ve çeşitli eserler vermiştir. Edebiyat, 
bu asırda bilhassa Altunordu ve Harzem bölgelerinde 
ciddi bir gelişme göstermiştir. Gerçi bu edebiyatın bü
tün verimleri edebi değer bakımından kıymetli sayı
lamaz. Bu eserler, daha ziyade, Moğol istilıisından 
sonra Orıaasya Türkçesi'nin aldığı yeni şekli gösterme 
bakımından mühimdir. 

Asnn edebi mahsulleri, daha çok, dini, ahlaki eser-. 
lerdir. Doğrudan doğruya sanat endişesiyle yazılmış, 
estetik değer taşıyan eserler, diğerleri ölçüsünde de
ğildir. Bunların sayılan azcadır. Bu asırda bütün edebi 
örneklerde görülen bir husUI, Ortaasya Tilr�'nde 
Arapça ve Acemce kelimelerin çoğalmasıdır. Arap ve 
Acem edebiyatlarının çeşitli örnekleri Asya Türk
lerince daha yakından tanınmış ve bunlara benzer 
eserler verilmesi, geniş çığır derecesi almıştır. Yabancı 
kelimelerin artışı nisbetinde dilin ve edebiyatın yeni 
bir ahenk kazanması da görülen mühim değişmeler 
arasındadır. Aruz vezninin ve bu vezinle söylenmiş Arap, 
Acem örneklerinin, uzun ve uzatılan heceleri Asya 
Türkçesinde de çoğalmaya başlamıştır. Şairler, is
lim estetiğini, islim kültürünü daha iyi kavramışlar 
hattl bu kültürde derinleşen şiirler de olmuştur. 

Asya'daki Türk ülkelerini kuvvetli hıikimiyetleri 
altında birleştiren Timurlenk ile hıinedıinının ana
dilleri Türkçe idi. Türk ilim ve şiirleri kendi dillerini 
ve edebiyatlarını bu yüzden daha da yükseltme fınat
lan buldular. Bununla beraber ilimde Arapçanın ve 
ed�biyatta Farscanın kullanılması adeti yine de devim 
etti. 

tıirtı ve edebiyatın geliştiği Altunordu ve Harzem 
bölgeleri, Moğol İmparatorluğu'nun diğer sıihalanna 
nisbetle biraz daha huzur içindeydiler. Öteden beri 
tidret kervanlarının yolu ve uğrağı olan Harzcm'de 
iktisıidi ve medeni hayat tabii gelişmesine devim etmiş
ti. Bu hallerin ilim ve edebiyat hayitı üzerinde de tabt
atiyle müsbet tairi oluyordu. O kadar ki büyük Moğol 
lmparatorluğıı'nun diğer bölgelerindeki ilim ve şiir
ler de yaşamak ve eser vermek için Altunordu ve 
Harzem'in medeni merkezlerinde toplanıyorlardı. 

Harzem, şiddetli .Moğol istilasının ilk sersemli
ğinden çabuk sıyrılmış ve sür'atle toparlanmıştı. Bu 
sıihadaki Ortaasya Türkçesi, bölgedeki Oğuz ve Kıpçak 
kabilelerinin dilleriyle de zenginleşerek daha yeni ve 
daha yumuşak bir lehçe kıvamına varmıştı. 

TCIRK EDEB!YA TI TARJHI 

Bu asnn Harzem bölgesi eserleri, umUmiyetle 
dini, ahliki ya da mistik verimlerdir. Buna mukaabil, 
Ortaasya Türkçesi'nin ilk profan eserleri Altunordu 
sıihasında görülür. Dini - tasavvufi eserlerin yanında 
böyle dindışı mevzulardaki sanat eserlerinin önce Al
tunordu' da görülmesi, bu sıihadaki halkın sosyal hu
zur ve isıiyişe daha çabuk kavuşmasındandır. Moğol 
devri şiirleri, bir nevi san'at için ·san'at yapabilmenin 
medeni prtlannı önce burada bulmuşlardır. 

HARZEM'DE EDEBİYAT 
Harzem, Aral Gölü'nün cenubunda Amuderya 

(Ceyhun) nehrinin Aral'a döküldüğü delta'nın çevre
sinde Urgenç, Hıyve gibi şehirleriyle tanınmış bir ülke
nin ismidir. (6) Eski Türklerin Ögüz dedikleri Amu
deryıi, gerek deltasıyle gerek deltaya yakın kısımlarıyle 
burada iktisıidi ve medeni hayata elverişli bir çevre 
hazırlamıştır. Aynı sıiha, tıirihin çok e:>ki çağlarından 
beri kervan yolu ve kervan uğrağı olarak bir ticari 
ve iktisadi faaliyetler çevresi idi. 

Harzem'in Türk halkı, Moğol istilası hengamesinde 
büyük sarsıntı geçirmişti. Bu yüzden bazı halk kütle
leri buralardan göçmüştü. İçlerinde Anadolu'ya gelip 
yerleşenler de vardı. Fakat coğrafi mevkiinin ehemmi
yeti, bu bölgeyi Moğollar devrinde de çabucak kalkın
dırdı. 

Hadiseler karşısında halkın islim imanına daha 
kuvvetlr sarıldığı görüldü. Dini hayat gelişti . İslami 
ilimler sahasında öteden beri büyük alimlt'I" yetişti
ren Harzem'de Moğol istilasından sonra da yeni din 
alimleri ve başka bilginler yetişti. 

Dini hayat yanında iktisıidi ve edebi hayat da 
gelişmeğe başladı. Harzem'de Cengiz Oğulları devrine 
ıiit ilk edebi eserler, dil, sanat ve söyleyiş bakımından 
Kıişgar - Hakaaniye Türkçesi edebiyatının bir devamı 
çehresindeydi. Bu eserlerin daha çok dini - ahlaki 
eserler oluşu da aynı tbire bağlıydı. 

* 

XIV. aııır Ortaasya Türk· 
R a b g u z i çesi'nin Harzem bölgesin-

ve deki ilk mühim yazan Rab-

Kı-ü'l-Enbi..A 
gad'dir. 

1- Rabguzt'nin asıl adı Bur-
han Oğlu (Kadı) Ntısır'dır. 

Harzem çevresinde RlbAt-ı otu- kasabasında doğdu· 

ğu vey! bu kasabada kadılık yaptığı için Rabguzi 
mahlasını almıştı. 

Hayitı hakkında pı!lt bilgimiz bulunmayan Rab
guzl'yi ancak eserindm tanıyoruz. Bu eserin adı Kua
•tl'I- Eably&'dır. Kısasü'l - Enbiya, peygamberlerin 
menkıbelerini hikaye eden büyük ve mensur bir kitap
tır. Böyle dini kıssaları bilmek ve onlardan birtalum 
iman ve ahWt hisseleri çıkarabilmek maksadıyle yazıl
mıştır. 

8 Bilbaua Türkçe t.ıim Analldopediai'ndo 
Harizm cli)'e tamtılaıı bu adı, biz, daha çok bir 
Türk telaffuzu olan Hanerrı ,.kli)'le aldtlc. 



TORK EDEBiYATI T ARJHI 

Müellif, Kısasü'l - Enbiya'sını Moğol eıriirlerinden 
Niıaril'd • din Tok Bup adına ve bu emirden aldığı 
emirle yazmıştır. Nlsırü'd-din Tok Buğa, Çağatay 
Hanlanndan Tarmatfria'in devlet adamlarındandı, 
Müslümanlığı yeni kabı'.il etmiş olmanın verdiği sarı
lışla, koyu dindar bir şahsiyetti. Bu emirin Rabguzi 
tarafından tAcü'I - ümera, muhibbii'I - ulemi, 
Wjler ulup gibi övgü sıfatlarıyle tanıtılması sebepsiz 
değildir. Nlsırü'd - din Tok Buğa'nın lüzumunda hü
kümdara vekalet edecek derecede nüfılzlu bir mevkii 
olduğu biliniyor. Ayni emirin hılSıls�yle din ve san'at 
adamlarını tutması, onlara saygı ve sevgi göstermesi de 
samimi müslümanlığının ve hakiki .devlet büyükliiğü
nün icaplanndandır. 

Rabgu.d, Kısasü'l - Enbiya'sını yazmak için ayni 
mevzuda ve ayni isimle evvelce yazılm11 islimi eserler
den faydalanmıştır. Kendisinin iyi Arapça bildiği, 
Kur'an, tefsir, hadis ilimlerinden iyi anladığı, yine 
kendi C'lCrinden ve eserine isabetle aldığı ayet ve hadis
lerden anlaşılıyor. 

Kısasü'l - Enbiya'da Kur'an-ı Kerim'in tanıttığı 
peygamberlere aid çekici menkıbeler anlatılmış ; Haz
ret-i Muhammed'in hayatını süsleyen güzel ve manalı 
vak'alar hikaye edilmiştir. Bu arada harikulade menkı
belere, bunların oluşlarına inanan ve inandıran bir 
üslupla yer verilmiştir. 

Lehçe bakımından, Rabguzi'nin eseri, İslami 
Türk edebiyatının ilk eserlerini veren Kişgar - Hakaa
niye lehçesine yakın ve onun bir devamıdır. Müe]]ifin, 
mesela Kutadgu Bilig yazarı Ytasuf Has Hicib'i 
okuduğu ve onun tesirinde kaldığı görülmektedir. 
Kısasü'l - Enbiya'nın nesirle yazılı sayfaları arasına 
katılan bazı manzum parçalarda bu tesir daha açıktır. 

Bu manzlımelerin bir kısmı gazel tarzında söylen
miş şiirlerdir. Bir kısmı yine aruzla fa:kat Türk nazmının 
karakteristik dörtlükleriyle tertiplenmiştir. Ayni dört
lüklerin mühim bir kısmı da Ku�dgu Bilig vezniyle 
söylenmiştir. 

Böyle şiirler, uzayıp giden nesir üslubunun yekne
saklığını gidermek ; esere renk ve ahenk katmak maksa
dıyle kitaba konur. Daha birçok islami eserlerde görü
len bu hll, müelliflerin san'at zevkini ve san'at anlayış
larını belirtir ; zaminın şiire verdiği ehemmiyeti ve şiir
siz olamıyan alışkanlığı hakkında bir fikir verir. 

Eserdeki Kutadp Bllig tesirini, Rabguzi'nin bir 
bahar gazelinden seçtiğimiz şu beyitlerde incelemek 
mümkündür. Yazar, kitabına kıtymak lüzumunu hi.:ıset
tiği bu gazelinde bahar güzelliklerini yer yer Kutad
gu Bilig yazarının duygu ve düşünceleriyle söylemiştir : 

Klln Hamelk! kirdi eh•! keldi alem nevruzl 
Keçtl behmen zemherlr kıt kalmad! k�r! bazı 

Kün Ke1İm6n körkl tarbp t!rll&r ölmlt cihan 
Tant bedizler naktı biri! b!zen6r b-q yer y&ıd 

Jt�ke ISrlep ko) ••l!fDr k!!lfD kaz kıl karlutaç 
Yerd� y6tr6p çlftal!fur •• tlyln kıt kandazl 

Ba yağız ylr kik menlzllk ı,aayar meydan bohp 
Otrııur B) iek çeçekler tekrealnd! yaldazl 

Hur- ı ıylil açmak lçlnd! yeng aalup tah•in kılar 
Yaz 6z! mandas gazel·ni aytaa Nii91r Rabpzl 
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Bu bahar gazelini ortaya koyan sözler, bir 
taraftan, Asya'daki Türk halkının bahar güzellikleri 
karşısındaki müşterek sözleridir. Ancak gerek şiire seçi
len kelimeler (mesela sayılan kuş adlan) gerek şiirin 
umı'.ımi söylenişi bir taraftan da Kııtadgu Billg'deki 
bahar tasvbi'nde gördüğümüz füıh'.lbu ve ifadeyi andı
rır. Bununla beraber, ayni eserde umOrni dil, Ha
kaaniye Lehçesi'ne yakın olduğu halde, yer yer, Oğuz 
Lehçesi husılsiyetleri de göstermektedir. 

Kısasü'l Enbiya'mn yazma ve çok sayıda basma 
nüshaları varsa dl! hu eserin her hangi bir tenkidli 
neşri yapılmadığından, bir zamanlar çok yazılmış ve 
çok okunmuş bu eser üzerinde dil bakımından daha 
kesin bir hükme varmak mümkün değildir. 

Kısasü'l - Enbiya'nın nesir üslubu, umumi dil 
örgüsü, cümle yapısı ve ifade birliği bakımlarından, 
Türkçenin her lehçesinde görülen müşterek halk üslu
buna yakındır. Ayni eser, ana çizgileriyle Seyyid 
Battal Destam'nda, Dede Korkut HikAyeleri'nde 
ve XV. asrın anonim Osmanlı tarihlerinde görülen 
bazı söyleyişleri andırır. Kısa ve kısmen seci'li cümle
lerinde hatta yedili, sekizli hece vezniyle şiirler söyleme
ğe alışmış bir halk üslubundan yankılar sezilir. Şahıs
lan tanıtırken, Dede Korkut Hikayeleri'nde olduğu 
gibi onların türlü faziletlerini ve hwılsiyetlerini sayıp 
döken bir ifade kullanılır. 

Kısasü'l - Enbiya'dan seçtiğimiz şu birkaç parağ
rafta bu tarif edilen çizgiler vardır: 

"Kıssa-i Adem aleyhisselam : Evvel ol topraj-clm 
yr.ratılpn, kudret birle yiiriitilgea, ıuut.m aon 
kökge pkba, Uçmak içre ldrgen, ve la takrebl 
hazihi'necerete (7) hitAbm itftken, Havv& tik clift 
bhilgen, İbll• vesvesesi-ge Uingen, yanak Uçmak 
niın.etind- aynhp karıuıp diinyA-p bagea" (8) 

"Kıssa-i İdris aleyhissclam : Ol ameli öküf, 
didin kös1if, Azri.il birle tabıtkan, Rıdvan birle 
yanclqlaua, diinyAclm kut dk uçkan, Tamut-ka 
ldrib çııkkaa, Suat köprügin ldçken, Uçmak iti

p açkan,, ( 9) 

"Kıssa-i llyas aleyhisselam : Ol lluır birle 
tai taf-111 ldagen, ol Mevli taAl&p dat iiçiba 
uzun ömür dlegen..,, ( 1 0) 

Bu üsluptaki övgülerin ve bu söyleyişle şahıs tanıt
maların Dede Korkut Hikayeleri'nde, Anadolu - Oğuz 
Lchçesi'nin olgunluğu ve güzelliği içindeki bir örneği 
de şöyledir: 

Kara dere apmcla Kaadir rirea, kara butra 
derisinden bifiginün yapup olan, acıp tutanda 
kana tqı kül eyleyelİ, kara bıyıim yHI Y'rdea 
ensesinde diigea, Knaa karta71 kara Göne Çapar 

yltdi. ( 1 1) 

Kar'in-ı Kerim, Bakara Suresi, aJ'et: 34 
(Şu aiac;a J'aldatmaJ'ın) .  

ı Rabguzi, Kaaa•i'l-Enbi,.&, Kazan, 1 935, S. 9. 
e Ayni eser, S. 33.  
ıo Ayni eHr, S. 334. 
ıı Dede Korkut Kitabı, Muharrem El"sia 

Nepi, Ankara, 1 964, S. 59. 



.. 
Kısasü'l - Enbiyl'nın elde edilen en eski bir yazma 

nüahuı, Londra'da British Museum'dadır. Bu yazma, 
K. Grönbtth tarafından tıpkıbasım bilinde yayımlan
Dllftlr. (Kopenhagen, 1948) Aynca eserin diğer yaz
malan ile Kazan ve Tafkent basmaları hakkında bib
liyografik bilgiler, Türkçede şu eserde vardır: Dr. 
..... f. Çaptay, Türk Lehçeleri Örnekleri, Anb
ra, 1963. Ayni eserde Kuaail'I • EaWJA üzerinde 
Avrupa'da ve Türkiye'de yapılmış UBfhrmalann da 
bir bibliyograf"llİ verilmiştir. s. 140 - 141. 

Kmuü'l - Enbiyl'nın Rabguzl tarafından yazıht 
tlrlhi H. 710 ve M. 1311 dir. 

* 

İ•liml Edebiyatta 
Türk Dörtlükleri 

ve 
Ma'lnü'l - Mürid 

xıv. aaırda Harzem'-
de Hlkaaniye Lehçesi 
ile Oğuz • Kıpçak 
Türkçelerinin kaynllf
mawıdan doğmuş bir 
lehçe var gibidir. Bi
zirıi Ortauya Ttlrk-
çeel umümt adı altın

da topladığımız lehçeler arasındaki bu lehçenin dik
kate değer bir eseri Ma'lail'I- MilrW'dir. 

t.IAm adlı bir tlir tarafından yazılan Mu'lnü'l
Müdd, İlminden de anlaşılacqı gibi, dini - tasavvufi 
bir eserdir. 51 sayfa ve 900 beyit tutarındadır.F.-er, 
Arapça bilmeyen BOçebe Türkmenlcn: fıkıh ve tasavvuf 
bilgileri vermek mabadıyle ve bu Türkmenlerin anla
yabileceti bir dille yazılmıştır. 

llk def'i Hıyve lıanlanndan, tArihci, EWi'I -
o-.ı •M• Han'ın Şecere-i Terüime adlı eserinde 
adı geçen Mu'lnü'l-Müıtd, Türkmenler arasında asır
larca alil& ile okunmut bir kitaptır. Bugün tek yazması 
Bura Kütüpblnesi'nde bulunan bu eser de, Kuutı'l -
Enbiyl gibi xıv. urın batında ve 1313 yılında yazıl
DUfbr. 

Edebiyat IUl&U balumından Mu'lnü'l • Müdd'in 
berbangi bir sanat deiai yok gibidir. Yuan, taml
miyle � mlhiyette ve Türkmenler aruında tutu
nacalt, abtılmıl bir 16yleyifle din, ve tasavvuf bilgileri 
veren bir kitap yumak İltemif ve bunda muvaffak ol
muttur. 

Fakat Mu'tnü'I • Müdd'in Türk edebiyltı tlrlhi 
bakımından diltbte değer bir tarafı vardır. Bu da 
eserin tnşt&nhllfa Türk dörtlükleriyle yazılmış olma
ııdır. İslami Türk edebiyltının ilk eseri Kutadgu 
Bilig'in 173 yerinde, Atabetü'l-Haltaayılt'ın bütününde 
gördütümtız Türk dörtlü.itleri, bu eserde de aynen 
kullanılnuşur. Mu'tnU'l • Müdd, baştan sona Kutad
gu Bilig - Atabetü'l • Hakaayık vezniyle ve dörtlUlt
lerle nazmedilmiştir. Bu hldise islim kültürünün Türk 
illerindeki hızlı ve esulı yayılışı yanında, milli zevkin 
hem de kuvvetle devlı!ı. ettitini göaterir. Halita hitap 
eden yazar, Türk halkının milU - an'anevl zevkinden 
dopn ve daha ilk islimi eserlerde bile ısrarla ltulla
nılan bir nazım şekli seçmekle idbet etmif, belki de 
elerine sırf bu yüzden uzun bir yaşama imltlnı satlamıt-
tır. 

T0ıuc EDEBIY A Ti TARiHi 

Türkler arasında hatıl makamla okuma, beste 
ile terennüm etme an'anCIİ yaratmış bu milU teklin 
ehemmiyetini belirten diğer bir hadise de Mu'lnü'l
Mürld'e ilive edilen Ce.lldril'I- Eu1r adlı kitaptır. 

Mu'lnü'l • Mürld'in sahife kenarlanna yaz'ılmış 
bulunan Ce.lldril'l • Earlr da yine dini, tasavvufi 
bir manzı"ımedir ve yine aynı vezinle, aynı Türk dört
lültleriyle söylenmiştir. Kitaba yalnız altı dörtlütü 
alınmış olmakla beraber, c.evlhirü'l-Esrir'm daha bü
yült, belki de Mu'lnü'l-Mürld ölçüsünde bir eser ol
ması muhtemeldir. 

* 

Kerderli Mahmud 
ve 

Nehcli'l-Fer&dl• 

Bu asırda Harzem 
Türltçesiyle yazılmış 
bir baflta mühim 
eser, Kerderll Mala
m..ı isimli bir Har
zem Türkü tarafın-
dan yazıldığı bildirilen 

Neladl'l-F_.... adlı kitaptır. Kenter, eski Har
zem'de, bugün K..,.a Orgtı11Ç (Eski Orgenç) deni
len Orgenç şehrinin şiınll doğusunda bulunan bir 
şehirdir. Bu şehir İsllm medeniyeti asırlarında Har
zem'in sayılı kültür merkezlerinden biriydi. Devrin 
birçok ilim ve din adamlan burada yetişmişti. 

Nelu:fl'l-F_..., islim edebiyatlannda bir dini 
edebiyat çeşidi olan Kırk lladb'la idin maltsadıyle 
yazılmıştır. 444 sayfa tutarındaki kitap, onar fasılhlt 
d6rt blb hllinde tertiplenmiştir. Her faslın bllfında 
Türkçeye tcn:ümesiyle birlikte bir hadis vardır. Sonra 
bu hadls'in mlnhı açıklanır. Bunu için aynı mevzıida 
eserler veren büyült islim ilimlerinin fikirlerinden 
iatiflde edilmiş ve mlnlyı açıklamaya yarayacak 

- dini • tirlhl vak'alar ve hilt!yeler anlatılmıştır. 
Nehcü'l-Feridls XIV. asrın ortalarında, elimizdeki 

ilk iatinslhmda görülen 1358 tlrlhinden önce yazılmış
tır. F.Rr;bu asrın Harzem Türkçesini meydana getiren 
KAepr • Kıpçak • Oğuz Türkçelerinin bu ülkede naal 
ltaynaştıtmı belirten birtakım lidnl husı"ıliyetler lllfı· 
makta ve bu yüzden Türk dili araftıncıları İçin kıymet
li bir kaynak •yılmaktadır. Kitabın değişik yerlerde 
ltopye edilmiş, dört nüshası bulunmuştur. En kıymetlisi, 
lıtanbul'da Süleymlniye Küttıphlnesi, Yeni Clmi ki
tapları arasındaki harekeli nüshadır. Bu nüshanın tıPo 
ltıbuunı,.Jaw Eckın•-'ın,eaer hakkında gerekli ve 
kıymetli bilgiler veren bir ön sözüyle birlikte, T. D. K. 
tarafından nqrolunmuttur. (Ankara, 1956) Ayni ön 
sözde eserin lislnl kıymeti ile bu mcvzUda yapılan 
araştırmalar hakkında lüzümlu bibliyografik bilgiler 
de verilmiştir. Eserin, Pari•de, Bibliotheque Natio
nalc'de bulun� bir nüması hakkında bilgi, J. 
F-ckme-'m, Nehcü'l-Feridls'in Bilinmeyen Bir Nüs
huı ac11ı makalcaindedir (T. D. A. Y. 1963). AB 
Fellial � tarafından incelenen, Neh
cti'l�Ferldis'in Dil Husı"ıaıyetleri için T.D.E. D, c:. 
XVI - XIXa bakılmalıdır. (İı•- 1968- 1971) (Aynca 
bakınız: Fuad K6prülü, T8rk EdeW)'ita TlrOd, 
latanbul • 1926; s. M4 - 347) 
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ASRIN ALTUNORDU Ş.üRLERl 
XIV. a.11ır Ortaa.11ya Türkçı-si'nin ilk profan 

nerleri Kıpçak-Altanordu sahasında · görülür. 
Bunun sebebi Altunordu sahası'nın Mojtol iltiliııı 
sonunda diğer yerlerden daha çabuk kalkınması, daha 
çabuk huzura hatti refliha kavuşarak sanat için sanat 
yapabilecek bir duruma girmesidir. 

Altmaordu, Karadeniz'le Hazer Dcnizi'nin �imi
linde, Doğu Avrupa ile Volga nehri boylarında kurulan 
bir Türk - Motol Devled'nin adıdır. Yukanda MOf
kova'yı, Kazan'ı ; aşağıda Kınm'ı ve Kafkaslar'ın bü
yük bir · kısmını hudutları içinde bulunduran bu dev
letin hakim olduğu asıl geniş sahalar, bu hudutlar 
arasında uzanan Kıpçak topraklandır. 

Devlet, Xlll.  asır ortalanndan XIV. asır başlanna 
kadar, bu çrvrcnin en kuvvetli bir devleti olmuştur. 

Altunordu hükümdarlan, Volga nehri çevresinde 
..aray adlı şehirler kurmuşlardı. Saray şehirlerinden 
birincisi Batu Haa tarafından kurulan Eald Sa
ny'dı; ikincisi de Berke Han tarafından tbis edi
len Yeni Sanly'dı. Cengiz Hin'ın torunu Batu, aynı 
zamanda Altunordu devletinin de kurucusudur. Mo
ğol hanları tarafından kurulmuş olmakla bera
ber Altunordu Devleti'nde halk ekseriyeti Türklerde 
idi. Bu ekseriyet, devlete hakim Moğol unsurunu 
kısa zamanda Türklcştirmişti. Moğol sarayına 
Türk adetleri yerleşmiş, Sarayın resmi lisanı da Türkçe 
olmuştu. Seyahatname yazarı İbal Badtla, Ahun 
-ordu sarayında yemek yenirken Türkçe şarkılar söy
lt>ndijtine dikkat etmişti. 

* 

Bedreddin Kavvimi 
ve 

Altunordu'da 

ilmi Badita Seya
laatDAmeai'nden öğ
renilen diğer bir 
bilgi de Batuta'nın 
bu sahada Ortaas-

D 1 v a D ş i i r i ya'daki Divan Şiiri' -
nin ilk şiirlerinden 

birine ra,tlamiş olmasıdır. ( 12) 

Bu şiir, Altunordu Hükümdan Özbek Han'ın 
imamı olduğu bildirilen Bedreddüı Kavvimi'dir. 
Kavvimi (bir okuyuşa göre Kıvimi) nin elimizde, 
ilk mısraı Arapça, ikincisi Farsca, ııon iki mısraı da Türk 
diliyle söylt>ıımiş bir mülrmma' rubaisi vardır. ilk defa 
Profrsör Fuad Köprülü tarafından Türkiyat Mecmua· 
�ı'nda ( 13) nt"!jrulıınan bu rubai, rvveke Selçuk Hüküm· 
darı Sultan Snıcrr zamanı şiirlerindrn Bedreddinü'l
Kavvimi'yr aict saııılmışsa cta yine- Fuad Köprülü, bu 

• �  lhni Batuta, Seyahatname, Türkçe tercü
mesi, C. 1. lat. 1335. S. 378, 380. 

ı ;: Prof. Dr. M. Fuad Köprülü, Klasik Türk 
Nazmında Rubai Şeklinb Eskiliii, T. M. 11, S. 437 • 

440. 

ruh'.J'nin, İbni Batuta tarafindan, Altunordu'da Özbek 
Han'ın imamı olarak tanıtılan Bedreddin Kavvlml'ye 
iid olması gerektiğini daha kesin bir �kilde ileri 
Aürmüştür. ( 14) 

Böylelikle Bedreddin, Altunordu'da Klaİik Divan 
F.debiyı\tı'nın profan rnı\hiyetteki ilk şiirlerini söyleyen 
bir şiir bilinmektedir. Kavvimt'ye bu mevkii kazan. 
dıran rubaisi şöylediı.  

)mi ---=- l:ı J� .;µ 
.;J , �Ü ,,:. Jü .;U. :� ;r 

ff•mmjJllMhı aceb kıyAmed kopdı meger 
Kim birge yanqtllar ba giill ,_. il lamaer 

Görüldüğü gibi, bu rubai, şiirinin Arapçayı, 
Farsçayı, çok iy� _bildiğini, Türkçeyi de bir rubai 
vnn ·ne ustalıkla yerleştirdiğini belirtmektedir. Böy
le rubai söyleyen bir şiirin, Divan şiirinin diğer şcltil
leriyle de şiirler söylemiş olması çok tabltdir. Hayitı 
ve eserleri hakkında başka bilgimiz bulunmayan B'.avri
ml, Ortaasya'da gazeller, kasideler, rubillcr bilinde 
ve dindışı mihiyette şiir söyleyen Klı\silt Türk Edebi
yltı'nın şimdilik adı ve bir şiiri bilinen ilk şiirlerinden 
biri mevkiindedir. 

K u t ub 
ve 

Husrev ti Şlrin'i 

* \;, 
1341 - 42 yıllan arasında 
Altunordu sahasında yazı· 
lan bir Haare. tl Şlrüa 
Mesnevisi de_ bu ıısnn ve 
bu çevredeki· kliailt edebi
yatın diğer mühbn bir ör· 
ncğidir. Husrev i,i Şirin 

yazan Kutub mahlaslı bir şiirdir. Eserini Altun
ordu tahtına Özbek Han'dan sonra oturan Tbd Bek 
Haa zaminında yazmıştır. Tlai Bek (Tını Bek) 
Haa ile onun bilgili ve riıünc,vver zevcesi Melike 
Hatan adına yazılan Husrev ü Şirin, Türk edebi
yitında bu nev'in ilk örneğidir. 

Klisik Şark romanı'nın çok 'ekrarlanan mesne
vilerinden Husrev ti Şirin, ilk defli, Iran dili ile, bu 
edebiyatın en güzel mesnevilerini yazan Genceli 
Nidml tarafından nazmedilmişti. Nizami, klı\.sik Şark 
edebiyitı'nın manzum. ve romanesk aşk ve macera 
romanı rnı\nisındaki bu çeşit mesnevilerin ve bu meıı· 
nevi edebiyı\tı'nın kurucusudur. Onun Llyli oa Mec
nUrı, Hıum• ü Şirin, lsknıdernôml! gibi çok başanlı mesııe
vilerinin kendisinden sonraki İran ve Türk şiirieri ta
rafından tekrar tekrar yazıldığını biliyoruz. 

Kutub, Türkçede bu ilk Hasrev ti Şlrla'i ya
zarken aynı yoldaki lran örneklerini çok iyi tanıdı
ğını da meydana koymuştur. Nbiml'yi üstad bilen 
ve bu örrit>k 1 ran şiirine- klasik terbiyenin grrck
tirdiği saygı ilt> bağ-it bulunan Kutub, kendi H11J· 

rev ü Şirin'ini .N'izami'nin eserindeki vninle vr aynı 
şc·kilde yazmıştır. 

Ku�ub, eseri.ne, yer yer, kendi çevresinden çizgiler 
katmış, Mest"la İran Şahı Huıırt>v'i bir Altunordu Hanı 

u Fuad Köprülü, Türk Dili •e Edebiyib Hak· 
kında Arathrmalar, lat. 1934, S. 1 18.· 
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gibi tasvir etmiştir. Est-rde aynca Kutub'un şahsıyetini 
ve şahsi değerini gösteren çeşitli sanat çizgileri dl" \·ar
dır. Bu eserin yazılmasında herhangi dini, tasavvufi 
bir maksad ve böyle çizgiler yoktur. Bu bakımdan 
Hı�!Tev ;; Şirin, edebiyatta diridışı duygu, düşünce ve 
mt"vzülara da yt"r vt"ren : din işleriyle dünya işlt"rini 
avırdedt"bilmiş bir çe,·redt" yazılmış görünmektt-dir. 

( Nizimi"nin Husrev ü Şirin'i minyatürlerinden :) 
Şirin, yaylalardan akıp selen tize aütü içebilain diye, 
Ferhad'ın, dailan, kayalan yararak açbğı kanal ve 
yapbğı aüt havuzu . •  Havuzun aol yanında Ferhad, 
aai yanında iae, Gülpn iaimli al ab üzerindeki 
Şirin. ( Huar..v ü Şirin me•n..viai için, XV. Aaır"da, 
Şeyhi bölümüne bakınız. ) 

Eserinin mevzlıunu, hatta planını Nizimi'den alan 
ve Nizimi'nin . Farsça mısralarını Türkçe mısralar 
haline koymaya çalışan Kutub, bu eseri nazmedi
şindeki sebebi belirttiği fasılda, haklı olarak: 

Nizami b@hdın hah•a bltDrdfim 
demektedir. Manwm bir eserin bir başka dilde tekrar 
manzum olarak yazılışının, klasik edebiyatlarda, bir 
nevi telif sayıldığını evvelce söylemiştik. 

Kutub, gerek aşk mevzüunda, gerek kısa ı,:izgilerle 
belirtti�i tabiat tasvirlerinde ve daha başka söyleyiş
lerde, çe,•resinr:lt" yaşayan, yazı diline girebilecek �ı-
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zellikteki bütün Türkçe kelimeleri rahatça kullanarak. 
eserine b5yle bir telif karakteri vermiştir. 

Bir misal olarak, Şark ufkunda güneşin doğuşunu 
tasvir ederken : 

Köt,rdl lrae ma9rıkdın baıın kiln 
Zaman� tiic keydl a.ırıt altan 

"Güneş, doğudan b�ını yükseltince, felek, sarı al
tundan tac giymiş gibi oldu." gibi, rahat bir söyleyişi, 
iki mısrada ancak üç yabancı kelime kullanarak naz
metmeği bilmiştir. 

Umumiyetle, Altunordu çevrt'Sinde ve Kıpçak leh
çesiyle yazılmış sayılmakla beraber, Kutub'un Hus
rev Ü Şlrln'inde daha başka Ortaasya lehçelerinden 
de çizgilt"r görülmektedir. 

Türkçe, transkripsiyonlu metni, dil husüsıyetlerinin 
incelenmesiyle birlikte, Doç. Dr. M. Necmettin 
Haoeminoğlu tarafından, 1968 de İstanbulda neş
redilen, Husrev ü Şirin'in tek yazması Paris'de Fran
sız Milli Kütüphanesi'ndedir. ( 1 5) 

Aynı eseriı;ı tıpkıbasımı ve metni, daha önce, 
Prof. Dr. A. Zajaczkowsld. tarafından, 1958 de 
Varşova'da neşrolunmuştur. 

* 

H i r i z m. i 
ve 

Mahabbetnam.e 'si 

Fakat XIV. asır Orta-
as ya Edebiyatı'nın 
en üstün ve tanınmış 
şairi Mahabbetnime 
sahibi Hirizmi'dir. Bu 
şaınn gerek mahlası 

gerek eserindeki dil hususiyetleri, onun bir Harzem 
Türkü olduğunun delilleridir. Harizmi'nin hayatı hak
kında yeter bilgimiz yoktur. Edebiyat tarihi kay
nakları, onun hem Altunordu, hem de Harzem hatta 
Mısır bölgelerinde yaygın bir şöhreti olduğunu belir
tiyorlar. H:irizmi, Farsca, Türkçe şiirler söylemiş, 
bilhassa Türk dili'yle söylediği gazellerde büyük ha
şan göstermiştir. 

Mahabbetname adlı eserinin baş tarafında bildir
diğine göre, şiir (Altunordu Devleti'nin nüfuzlu devlet 
adamlarından) Muhammed Hoca Big huzürunda üç 
gazel okumuş, onun üç dilde şiir söyleme kaabiliyetini 
takdir eden Muhammed Hoca Blg kendisini misafir 
etmiş ; kışı yanında geçirmesini ve kendi adına bir eser 
yazmasını istemiştir. Mahabbetname, işte bu sebeple 
yazılmıştır. Eserin : 

Malaabbetname s§zla manda tldlm 
Kam�tın Slr yak�:ı!d@ bltldlm 

(Muhabbetname sözünü burada söyledim ; Hepsini 
Sir yakasında yazdım.\ gibi mısraları, bu kitabın Seyhun 
nehri kıyılarında yazıldığını haber veriyor. 

Mahab�tname, Mefa'ilün me!a'il�.n fa'uliin 
vezniyle söylenmiş bir mesnevi'dir. Eser 1 1  name 
halinde tertiplenmiştir. Eserde kıt'a ismiyle söylenmiş 

1 �  E. Bloche, Cat&loıoue De& Manuacriu Tu2c11, 
Anci.,n Fond Tur-:, 3 1 2, Tom I, P. 1 33. 
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bazı gazeller ve bazı Farisi parçalar vardır. Şair, arada 
bir kendi hayatına temas eden beyitler yazmış ve bütün 
eseri, kuvvetli bir nazım tekniğiyle, üstad bir şiir kud
retiyle, duygulu ve sanatlı bir söyleyişle terennüm 
etmiştir. 

Mahabbetnime'ye Allahın adıyle ve : 

Ulut Tengrl'nln !!tin yad kıldum 
Malaa'bbetniime·ni bilnyiid kıldum 

mısralanyle başlayan Harizmi, Ailahın kudret ve ni
metlerinden bahsederken : 

Tokuz kat :ıı:er-nlgAr eyvan·• vaJA 
Yaratl! altı gilnd� Hak TaAlA 
Kart! tof!!kdın •lab81 yaratt! 
Tlkenler !!ra•!d!! gill yaratt! 

gibi duygulu ve ustalıklı bir dil kullanıyor. 

Şairin, kitabını okuyanlardan bir Fatiha niyaz 
etmesi onun dini bütün bir şair olduğunu ; adına kitap 

·yazdığı Muhammed Hoca Big'in de samimi müslü
manlığını belirtmektedir. Bu Fatihi niyazını : 

Okgyan Fiitlb!! ur kıble Y!!D! 
Shrln•iln bende Hiirl:ıı:ml revanı 

ahengiyle söylemesi de adının Harizmi okunmasını 
zaruri kılmaktadır. 

Bu asrın Mısır'da Memlukler İmparatorluğu sa
hasında yaşayan bir Kıpçak şairi Seyf Sariyi, Hiriz
mi'nin bir gazeline nazire söylemiş ve bu nazire aslı 
ile birlikte bir mecmuaya kaydedi lmiştir. (Bkz. Seyf 
Sariyi) Azeri şairi Hasan Oğlu'nun ve daha birkaç 
şairin şiirlerini ve onlara söylenen nazireleri ihtiva 
eden bu mecmua Harizmi'nin şöhretini, haklı olarak, 
Mısır'a kadar uzanmış göstermektedir. Ayrıca XV. 
asır Ortaasya şairi Hocencli'nin Letdfetndme adlı mes
nevisinde Harizmi'nin Malıtıhhetname'sinden sitayişle 
bahsedilmiştir. Bu şairin kendi Letaft'tndme'sini, Hariz
mi'nin eseri gibi on name halinde tertib etmesi de aynca 
mühimdir. Bundan başka XV. asrın büyük Ortaasya 
şiiri Ali Şir Nevai'nin Ortaasya Türk mllsıkisinde 
Mababbetn&me adlı bir bt>Ste bulunduğunu söyleme
si de Mahabbetname'nin bestelenerek terennüm edil
diğine bir delil sayılmaktadır. ( 1 6) Her halde Ha
rizmi, devrinin en ileri ve tanınmış bir şairi idi. Eserinin 
XVI. asırda istinsah edilmiş bir nüshası bulunması da 
şöhret ve tesirinin asırlar ötesine uzanacak derecede 
olduğunu göstt"rmektedir. ( 17) Harizmi, Malıah!,et
name'sini 754 (M. 1353) de tamamlamıştır Mahabbet
name'rıin bunu bildiren mısraları şöyledir-: 

Bu defter kim bOlubtur Mısr kandi 
Y ıedi yüz elli dört içre tükendi 

* 

ıG Fuad Köprülü, T. 1. An, Çağatay Edebi
yı\tı madd. S. 282. 

17 Bu nüsba, Londra'da Britiah Muef!um'da 
bulunan büyük bir mecmüa içindedir. 

Husim. Kitib 
ve 

Cüm.cüm.enim.e 
}anmaktadır. 
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Bu asırda, Altunordu 
halkı arasında ·okunsun 
diye yazıJdıklan düşü
nülen bazı dini - po
püler eserlere de rast-

Bunlar, Altunordu sahası bakımından birtakım 
yerli renkleri de olan eserlerdir. Hadm Kidb'in 
1 368 de yazdığı Cümcüme Sultan Destanı (Di•da-ı 
Cümciime Sultan) böyle bir eserdir. 

Cümcüme, kafatası,· kurukafa demektir. Eser, 
önce İlyas Peygamber zamanında yaşamış bir sultanın 
macerasıdır. Cümcüme Sult:m, halkına adalet göster
diği, fakirlere iyilik ettiği halde İlyas Peygamber'l" 
inanmadığı için Allahın cezasına çarpılır. Asırlarca 
bir kurukafa halinde süründükten sohra, gün gelir 
Hz. ld'nın şefaatine uğrar, dirilip lsa'ya iman eder. 
Ömrünü Allaha ibadetle geçirdiği için de Cennet'e 
girmeğe hak kazanır. 

Cümciimeaame bu vak'a etrafında dünya ve 
ahirete dair verilen dini bilgilerle tertiplenmiş : Mes
nevi şeklinde ve aruzun Fi'll&tiia fi'll&tiia fi'iltin 
vezni ile yazılmıştır. Eser bu m�vzuda halk arasında 
yaşayan efsanelerden ve bir bakıma, İran şiiri Feri
düdclia Attir'ın Cümciimeaame'sinden alınan bilgi 
ve ilhamla nazmedilmiştir. 

Cümciimeaame'nin yazma nüshaları ve 1872 
de Kazan DarülfünıinU10atbaasında basılmış bir neşri 
vardır. ( 18) 

* 

XIV. asır Ortaasya 

Codex Cumanicus Türkçesi'ne - bağlı 
Türk şivelerinden bi-
ri de Kıpçak = 

kuman Türklerinin şivesidir. ( 19) Kıpçak = Ku
man'lar Hıristiyan Avrupa ile olan yakınlıkları do· 
layısiyle, hıristiyan misyonerlerin bu sahalardaki 
ısrarlı çalışmaları sonunda hıristiyan dinini benim
semişlerdi. Kumanlar, aynca, Karadeniz'in yukarı· 
sından yürüyerek Balkanlar'a inmiş buralarda yerleş
mişlerdi. 

Venedik'de Saint Marcus Kütüphinc:si'nde bulu
nan Codex Cwnanicus, bize Kuman dili kelime Vt" 
cümlelerine dair mühim bilgiler ve örnekler veren, bir 
kelimeler ve metinler mecmuasıdır. Bir zamanlar 
Floransalı Şair Petrarque'ın kitapları arasında bulun
duğu için bu mecmuaya Codc;x de Petrarque ismi dt" 
verilmiştir. [Mecmuada yazt'lış veyi istinsah tarihi 
olarak M. 1 303 yılı görülmektedir.j 

İki defterden ibaret olan bu mecmuanın birinci 
defteri Latince - Farsca - Kumanca bir sözlük'tür. 
Sözlükteki kelimeler Kıpçak Türk ülkesinin sosyal 

ı• Tafailat için · bakınız: Fuad Köprülü. Türk 
Edebiyatı Tarihi, s. 363 • 365. 

ıu Kuman, Kapçak Türklerine Ye onlarla ka· 
der birliği yapmıt bıristiyan Oiuzlar'la Peçenek'lere 
B!zana lcaynaklannda verilen addır. 



-

ve ekonomik hayltı hakkında bilgiler edinmemizi 
istidlil ettirecek mlhiyette sözlerdir. Bu defterin Ll
tincesi, Lltinceden çok İtalyancaya uygun �killer 
göatcrditi için, bu bölüme Codcx'in İtalyan bölümü 
denir. 

Mecmiıanın Almanlar tarafından tertiplenen 
ikinci defterinde ise bir Kuman - Alman sözlüğü bulun
maktadır. Yine Kumanca kelimeler bakımından bir 
hazine değeri taşıyan bu bölümde Lltin harfl�riyle 
yazılı, Kumanca metinler ; hıristiyanlığa dair Kumanca 
dualar, illhller ve Kıpçak Türklerine aid bilmeceler 
vardır. &erin bu bölümünde, daha az intizamlı olmak
la beraber yine Kıpçak Türklerinin dini, sosyal ve eko
nomik hayatları hakkında bir bilgi ve fikir edinmemizi 
kolaylaştıran kelimeler ve Kumancaya iid gramer 
bilgileri bulunuyor. 

Böylelikle Kıpçak • Kaman Türklerinin dillerini, 
halk edebiyatı örneklerini ihtivl eden bu eserin xıv. 
asnn ilk yıllarında, Venedikli ve Alman misyonerler 
tarafından tertiplendiği sanılmaktadır. 

Mecmuada Kıpçak - Kuman'lara iid çok kıy
metli dil, din, Adet, ahlik ve halk edebiyatı malzemesi 
mevcuddur. (20) 

Cocles Cumaaieas, xıx. asırdan bu yana birçok 
Avrupalı bilgin tarafından dikkatle incelenmiş ve hak
kında çok eser yazılmıştır. (21) Biz, eser hakkında 
bir fikir vermek için Cocles'deki Kıpçakca bilmeceler
den birkaç tanesini buraya bugünkü Türkçesi ile birlik
te kaydediyoruz : 

- Selp ketim Ulu tirkeşim Gök ve 
Saaus ohum sayısız okum (var) yıldızlar 

- Ba barda bl yok Bu gitti, izi yok �mi 

- Tap artuacla Tap (sesi) sonra K•pı 

kap kap (sesi) 

- Kepçeclk ilsttl· Fıçıcık üstünde Kumt 
cle kepçedk fıçıcık 

* 

MISIR'DA TÖRK EDEBİYATI 

Bu asırda Ortaasya Türkçesi'nin dil ve edebiyat 
eserleri verdiği mühim coğrafyalardan biri de Mısır'dır. 

Mısır'da XIII. asır ortalarına kadar Eyyıibller 
Devleti vardı. Bu devlet, öteden beri askerlik işlerinde 
Oğuz Türklerinden elemanlar kullanıyordu. Devletin 
muhafız kuvveti de Türklerden teşkil olunuyordu. 

20 Kıpçak - Kuman "lar hakkında bilci almak 
içİll bakanız: Reıit Rahmeti Arat, K ı p ç a k ,  T. 1. 
An, VU, S. 713. 

21 Ba netriyata dair zencin bir bibliyosrafi 
için, Türkçede fU ••erlere bakalmalıcbr: 

Alımed Ciferağlu, Tiirk Dili Tin"hi Notlan, il. S. 
1 35 • 160 (lat. 1943) Or. Saadet Ş. Çağatay, Türk 
Lehçeleri Örnekleri, Ankara, 1963, a. 131 • 1 35. 
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Bu Türkler, zamanla, büyük idirf vazifeler almışlar, 
Türk ordu kumandanlarının kudretleri çoğalmış, 
o kadar ki Mısır, onların idaresine geçmişti. 

İşte Mısır'daki bu Türk emirlerinden Aybey, 
Eyyıibi iktidannın devlet idi.resinde çok sönük kaldığı 
XIII. asır ortasında idareyi eline alarak, tarihde Mem
liikler İmparatorluğu denilen büyük devletin ku
rucusu oldu. 

Bu devlet, Mısır'dan başka Suriye'yi ve Ermf"
nistan Kırallığı'nı hükmü altına almış, İlhanlı ordusunu 
mağlup ederek her bakımdan büyük kuvvet manzarası 
göstermişti. Memlukler İmparatorluğu XIV. ve XV. 
a'ırlarda çağdaş dünya devletlerinin en kuvvetlisi 
sayılabilecek askeri, idari, iktisadi ve medeni bir seviye
ye yükselmişti. Ülkeleri ve hudutları daha da geniş
lemişti. 

Yabancı bir ülkede ve yabancı bir halk ekseriyeti 
üzerinde bir avuç Türk tarafından kurulan bu devlet, 
hemen bütün temelini ve yükselişini Türklerin büyük 
devlet ve te,ldlat kurma kaabiliyetlerinc borçlu 
bulunuyordu. Mısır Memlukleri, kısa zamanda mimari 
abideler vükselterek; medeni ve iktisadi hamleler ya
parak; kültür, sanat ve servet bakımından ileri bir 
seviyeye vardılar. Sahillerinde zeııgin ticaret liman
lan, Hindistan'a uzanan deniz ticaret yollan kurdular. 
Bu limanlardan ve bu yollardan faydalanan, b�ka 
milletlere iid, ticaret, mal ve vasıtalarından yük
sek vergi alarak iktisadi kudretlerini esaslı şekilde 
arttırdılar. 

Mısır'da gerek bu Türk Memliiklerl, gerek on
lann yerini alan Çerkes MemlWerl zamanında 
hükümdar ailelerinin uray dili, Türkçe idi. Saray ve 
çevresi, Türkçeyi başka dillerden üstün tutuyor ; Türk 
alim ve şiirlerine büyük kıymet veriyordu. Böyle bir 
tutum, Türk illerinin uzak, yakın köşelerindeki Çok 
sayıda alim ve şiirlerin Mısır'a gelmesini sağladı. Mısır'· 
da Türk diliyle bir edebi hayat başladı. Arapça bilme
yen, öğrenmeğe de hevesli görünmeyen, bu arada 
Türkçe. şiirlerden başka şiirden hoşlanmayan, Türk ve 
Çerkes hükümdarlan, bu davranışlanyle Türkçeye 
geniş bir yol açtılar. Bu sayede ve bu sahada birçok 
Türkçe şiirler söylendi ; Türk diliyle dini, ilmi ve edebi 
eserler hazırlandı, başka dillerden Türkçeye tercümeler 
yapıldı. 

Daha Selçuk Türkleri zamanında, İrak'a Stiri
ye'ye ve Mısır'a oldukça kalabalık Oğuz Türkleri gel
miş, yine kalabalık Kıpçak boylan, Suriye ve Mısır'a 
yerleşmişlerdi. Türklerin Mısır'a gelip yerleşmeleri 
Eyyubtler devrinde devim etmişti. Fakat bilhassa 
Kıpçak Türklerinin Mısır'da çoğalması Moğol istili
sında oldu. Moğol istilisı ile gelen Kıpçaklar hattl 
İslam iminını tanımamış ya da çok az tanunış ve kendi 
bozkır an'aneleriyle Şaman dini h!tıralannı da birlik
te getirmişlerdi. (22) 

Böylelikle Mısır'da Saray'dan ve Ordu'dan başka 
Türklüğü ve Türkçeyi yaşatacak bir halk zümresi top-

22 Bla. Abdülkadir inan, Mıur'da Oiuz . 
Türkmen Ye Kıpçak Lehçeleri, Tiirk Dili Aratbr• 
malan Yıllıiı, 1953, S. 63. 
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geç XV. asır başlannda 
yazıldığı söylenebilir. 
Bu eserin de yer yer be
li.miti en mühim haki
kat, Türkçenin Mısır'da 
büyült rağbet ve ehem
miyet kazanmış olması
dır. 

* 

(Türk edebiyatının vatanlanndan :) Mıaır'da, Nil yakınlarında ·bir •aha. 

Memlukler Devri'
nin, adını ve eserlerini 
bildiğimiz Türk alim ve 
pirlerinden biri de Ber
ke Faldh'dir. Altunor
du şairi Katub'un Hus
rev ü Şirin Mesnevisini 
1 383 de lskenderiyye'· 
de istinsah eden Berke 
Fakih, bu nüshanın so
nuna 5 1  beyit tutarında 
bir manzı'.lme ilive ede
rek burada kendisi hak

la n rn ışt ı. Mısır Türkleri arasında Oğuz-Türkmen Lehçe
si de konuşulmakla beraber daha yaygın ve hakim 
lehçe K 1pçak Türkçm idi. 

l�te Mısır'da saray, ordu ve bu halk topluluğu 
içınde yaşatılan Türkçe ile, daha XII  1. asırda bir Türk 
Edebiyat ı  başladı .  Hatta XIII .  asırda Mısır'da Mu
hammed İbni -Fahreddinü't-Türldyyü's · Salguri 
adlı bir ordu �airinin Türkçe kasidelt"r SÖylediği hakkın
da bazı kayıtlar vardır. O kadar ki henuz elimize 
geçmeyen bu tarz şiirleri profan mahiyetteki Türk 
Divan Edebiyatı'nın ilk örnekleri arasına yerl�tirmek 
mümkundür. 

Bütün bu yıllarda Mısır v,. Siıriye'de Türk diline 
büyük ehemmiyet verildiği , bizzat Türk dili hakkında 
yazılan filolojik eserlerden bellidir. Daha Memlukler 
devrinden önce yazılmış Tercemiııü Türld ve Arabi 
adlı bir eser bunlar arasındadır. (23) 

Büyük dil bilgini Ebu Hayyin'ın 1 3 1 2  de yazdığı 
Kitibü'l-İdrik li Lisinü'l-Etrik (24) adlı Türkçe 
- Arapça lugat ve dil bilgisi kitabı, Kaahire'de gerek 
Türkçenin gerek Türk dili sahasında ilmi çalışmaların 
kazandığı derece ve ahengi gösteren, çok muhim bir 
eserdir. Türkçe bilmiyenlere, bilhassa Araplara Turkçe 
öğretmek ınaksadıylc yazılan bu çeşit filolojik eserlere 
asrııı sonunda ve XV. asırda da rastlanmaktadır. Bunlar 
arasında yazarı belli olmayan El • Kavi.ninü'l • Kül
Hyye li-Zabti'l-Lugati't • Türkiyye (25) 'nin en 

23 M. Th. Houtsma netri; Ein Türkiach • 

Arabiachea Cloaaar, Leiden, 1894. Eaerin ulı, Kon
)'alı Halil bin Muhammed tarafından, 1245 de Ml
aır'da yazılmıt veya iatinaah edilmittir. 

2+- Bkz. Dr. Ahmet Ciferoğlu, Kitab al-idrak 
Li-Liaia al-Atrik, lat. 1931. 

23 Köprülüzade M. Fuad - Kiliali Muallim Rı
fat netri, lat. 1928. 

kında bilgi vermiştir. Başarısız bir Kutadgu Bilik vez. 
niyle yazılan bu manzumeye göre, bir Kıpçak Türkü 
olan Berke Fakih, Emir Altun Bap maiyetinde ve 
gaza niyetiyle İskenderiyye'ye gelmiş ve muhtemelen 
Kıbrıslılarla yapılan bir gazide bulunmuştur. 

İrfidü'l-Mülıik ve's- �lada aslı fıkıh kitabını, 
İskenderiyye Naibi, Emir Bacman adına Kıpçak 
Türkçesine çevirmişdir. Bu kitap Arapça aslı ve satır 
satır tercümesi bir arada yazılı olarak Ayasofya Kütüp
hanesi'ndedir. Kitap, Berke Fakih'in, ünvanına layık 
bir fıkıh alimi olduğunu göstermektedir. Adına kitap 
yazdığı Emir Bacman da Türkistan'da Moğollara 
karşı kahramanca savaşmış bir Kıpçak ailesine men
suptur. Berke Fakih'in Kit&bü'l • İrtid tercümesinde 
kullandığı dil de Kıpçak Türkçesi'dir. (26) 

Seyf Sariyi 

* 

Mısır'da Memlukler 
kültürünün dil ve 

çağı 
sanat 

bakımından en üstün eser· 
lerini veren ,air, Seyf Sari

yl'dir. Seyf Sariyi, hayatının ilk devresini Harzem'de 
geçirmiş, kültür ve sanat terbiyesini bu çevreden almış
tır. Sonra Altunorelu ve Kıpçak bölgelerinde bulunmuş, 
sonunda Mısır'a giderek bi1.e bıraktığı kıymetli eserleri
ni Memlukler sahasında yazmıştır .• En mühim eseri 
olan Gülistan Tercümesi'ni Mısır'da 1391 yılında tamam
ladığına göre Sarayi, bu bölgede XIV. asrın ikinci 
yarısı sonlarında ve muhtemelen XV. asır başlarında 
yaşamıştır. 

Sarayi'nin, ileri bir şiir anlayışı ve Divan Şiiri'nin 
ses, mana ve SÖyleyiş inceliklerinde yükselmiş manzu
meleri vanlır. 

26 Berke Fakih'in eaerleri ve Türkçeai içia 
bakınız: Prof. Abdülkadir inan, Mıaır'da Oiu& • 

Türkmen YO Kıpçak Lehçeleri, Türk Dili Arafbr
malan Yılhiı, 1953, S. 55, 63 • 65, 



İran Edebiyitı'nın büyük duygu ve te
fekkür şairi Şirazlı Sa'di'nin dünyaca ta-

nınmış eseri Gtill•tln'ı, bugünkü bilgi
mize göre ilk defa Türkçeye çeviren şiir 
de odur. 

Güll•tln'ın mensur hilliyet'leri, Sa
riyi tarafından devrin en güzel bir nesir 
diliyle Türkçeye çevrilmiş ve bu mensur 
tercümelerde eserin aslına daha çok ııidık 
kalınmıştır. Eserde beyit, kıt'a, mesnevi, 
rubai, v.b. gibi şekillerle söylenmiş, man
zum parçalarda ise Sariyi, Farsça mısra
ların, Türkçe mısralar haline getirilmesini 
sağlayan, daha yaratıcı bir ifade kullan· 
mıştır. 

Gülistan Tercümesi'niıı· mukaddime
sinden anlaşıldı�ına göre, Sarayi'nin kendi 
devrindeki cilıan şiiri ve cihan şiirlt•ri hak
kında bilgisi ve tenkidi düşüncrleri vardır, 
Bu fikirler: 

Cihan pirleri ly a&lıen-1 biii 
Kimi b&lbGI dGr&r slad, kimi zat 
Kimi tiitİ tıala çl;raer teke r-al 
Kimi l&fzı bilen urtar direr.al 
Kimi nln s8zlePI me,,ziin ii ıiria 
Klal·nla ll:r•• ! ta'r İf 1 ta hsin 
Kimi lzı�·nln eş'iiun m'alm d.Sr 
Kimi hayvan albl t•lgam çBpla :r'r 

Ular•aıa •ı biri Se:rf·I SariiJI 
Cihan 'iirlflerl-alİrı biik 1 piiyl 
Arı ••• ·ctlmle fiilr kemt•rl bil 
Kamer :rlzg' hemite mlıteri ltll 

TORK EDEBiYATI T ARIHI 

mısralarında görüldüğü gibidir. Buna gö
re :  "Cihan şiirlerinin kimi bülbül gibi 
güzel sesli şiirler ııöyler, kimi kargalar gibi 
öter, kimi tı'.ıti gibi, ağzında şeker çiğner. 
Kimi de söz ipliğine inciler dizer,,. 

Güliatan adlı, çok kıymetli eaeri, Türk edebiyatına ilk defi, 
Seyf Sarayi tarafından çevirilen, büyük Iran tAiri Şeyh S.'di. 

Devrin cihan pirlerini bu şekilde sınıf· 
!andıran Sariyi' de görülen bu, "sözleri, inciler gibi diz
me,, anlayışı, ileride birçok örneklerle görüleceği gibi, 
Divan Şiir sanatı'nın da vastflanndan ve tariflerinden 
biridir. Bu tarifte : mısralara, inci gibi kelimeler seç
mek ve bunlan yine inci dizileri gibi kıymetli ve 
güzel söyleyişler hAline koymak şeklindeki şiir zevki 
ve şiir anlayışı vardır. 

Sariyi'ye göre : " Bu şiirlerden kiminin sözleri 
düzgün ve güzeldir. Kimi, her türlü tah.,ine layıktır. 
Fakat öyleleri de vardır ki başkalannın şiirlerini alıp 
0benim,, diye gösterir. Kimisi de şalgam çöpü gibi 
sözleri şiir zanneder.,, 

Sariyi, kendisi için de: "hte bu şiirlerden biri de 
bu Seyf Sariyi'dir ve Sariyi kendisini cihan arifleri
nin ayaklannın tozu bilir. Sen de öyle yap : Onu bütün 
şiirlerin en . acizi bil. o sadece ay yüzlü güzellerin is
teklisidir.,, der. 

Kıymetli şiir, Divan Edebiyatı'ndaki aıı'anevi 
öılünme ifl'ıdt'lerini bir yana bırakıp ancak büyük gö-

nüllü insanlarda görülen bir tevazu içinde, kendisini 
büyük göstermemekte fakat bu ifadedeki tevizuun 
güzelliği içinde büyümektedir. 

Sarayi'nin "cihan şairleri,, dediği, ortak islim 
medeniy<'tlt'rİ çağının üç büyük edebiyatına mensup 
Arap, Iran ve Türk şiirleridir. Bu çağda Batı Edebiya
tının ancak yeni bir başlangıç devrinde bulunduğu ve 
dünya ölçüsünde herhangi bir şöhrete ulaşmadığı 
düşünülürse, Sariyi'nin, devrinin bütün büyük edebi
yatlannı bildiği ve takip ettiği gerçeğine 'varılır. 

Esasen Sarayi'nin diğer çok mühim bir cephesi 
de bilhassa geniş Türk alemi'nin muhtelif yerlerinde 
bulunmuş, buralarda yetişmiş ve yaşamış bir şahsıyet 
olarak bütün bu çevrelerdeki edebi hareketleri yakın
dan bilmesidir. 

Bunun güzel ve faydalı neticesi olarak Sariyi, bazı 
şiirlerini Harzem ve Azeri şairlerine nazireler halinde 
söylemiştir. Böylelikle Sarayi'nin nazire söylediği 
şiirler daha o drvirde Türk dünyasının çeşitli bölge-
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)erinde bilinmek ve tanınmak qlaZhariyetine ulaşmış
lardır. 

Türk alemi'nin pek dağınık ve biribirinden uzak 
coğrafyalarda devletler kurduğu bu devirde, Saray'lı 
şiirin bu geniş alemi hiç olmazsa edebiyat bakımından 
bir "bütün,, telikki edip ona böyle bir "bütünlük,, 
vermesi ehemmiyetli bir hadisedir. 

Sarayi'nin ya İran şiirinden adepte ettiği, yahud 
ayni asnn Azeri sairi Hasan Oila' (27) na söylediği 
bir gazel naziresi, gerek söylenişindeki ustalık ve tabiilik 
bakımından ; gerek Türk Divan Şiiri'nin Mısır coğraf
yasındaki hayatını göstermek ve bilhassa asrın Türk 
edebiyatları arasındaki bağlılığı belirtmek bakımın
dan tanınmaya ve tekrarlanmaya değer bir manzu
medir : 

Tapulma• hüan mi:lkftnd� aan'! teııg blr kamer-manzar 
Ne manzar manzar-! ti.hld ne ti.hld tabld-1 dllber 

Ba gftn Yüauf cemalini kılubdur Hak aan'! bahtlt 
Ne bahtlt bahtlt-l devlet ne devlet devlet-1 mefbar 

Sözftn dGrr D cevablrdftr gönftller gencin� IAyık 
Ne IAyık IAyık•! Haarev ne Huarev buarev·I kltver 

Bu hlauftn ıevkı zevkin� gönll tiitİlerl tapdı 
Ne tapd! tapdı ho• lezzet ne lezzet lezzet-1 tekker 

Cemalin n•kt•n!! Seyf-1 Sariiyl bajlad! aiiret 
Ne aiiret aüret·I haana ne haana htlan-1 can- perver 

Seyf Sarayi'nin Gülistan Tercümesi'ni ve şiir nazi
relerini ihtiva eden bir yazma, Hollanda'da �iden 
Akademisi Kütüphanesi'ndedir. (28) 

* 

Diğer Mühim Eserler 
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Ortaasya Türk
çesi'nin xıv. as
ra Aid fakat ya-
zarları bilinme

yen verimlerinden üç tanesi daha gerek dlni - sosyal 
kültürün gerek Türkçenin bu asırlardaki vazıyeti hak
kında bilgi vermek bakımından mühim kitaplardır. 
Üçü de Uygur harfleriyle yazılı bu eserlrrden : 

Bahtlyarn&.me, meşhur Hind hikayesi Sind
badname'nin, islam-Türk edebiyatlarındaki tekrar
larından biridir. Türkçeye sade ve yapmacıksız bir 
lisanla tercüme edilmiştir. Tek yazması Oxford'da 
Bodleian Kütüphanesi'ndedir. 

Miracnime, Hz. Muhammed'in miracı mevzuun
da yazılmıştır. Bunun da tek yazması Paris'de Bibliot
heque Nationale'dedir. (29) 

Tezldretü'l • Evllyil, Türkçeye Feridüddin 
Attar'ın aynı isimdeki eserinden çevrilmiştir. Bu eserin 
de tek yazması Fransız Milli Kütüphanesi'ndedir. 

* 

Timar Destanı (Cenkname-i Emir Timur) ve 
ldlge Destanı: Aynı asırda Ortaasya - Altunordu 
Türkleri arasında Timarlenk'in ve onunla iş birliği 
yapmış, Altunordu kahramanlarından ldlge'nin 
yararlıkları ve şöhretleri etrafında meydana gelmiş 
destanlar da vardır. 

Bu destanlar, halk arasında eski Türk destanları
nın yaşayan hatıralanyle birleştirilerek terennüm edil
miş ve halk arasında yine çeşitli rivayetler bilinde yaşa
tılmıştır. (Bibliyografik bilgiler için bakınız : Fuad Köp
rülü, Türk Edebiyat Tarihi, İstanbul 1928, S. 380-386) 

"' il A z e r ı  

XIV. A s ı r d a  
T ü r k ç e s i  E d e b i y a t ı  

Hoı:asan, Iran, Sistan çevrelerinde öteden beri 
çeşitli Türk kabileleri görülüyordu. Aynca: 

Daha X. Asırdan başlayarak lran'a inen Oğuz 
Türklerinin büyük bir kısmı Azerbaycan bölgelerine 
yayılmıştı. Selçuk istilası bu bölgelere daha çok Türk 
getirmiş, bilhassa büyük Oğuz kütleleri yığmıştı. Kala
balık Oğuz boyları yanında Halaç'lar, Kıpçak'lar gibi 
diğer, Türk şubeleri de vardı. Azerbaycan'da Türk
ler, Moğol istilasıyle daha da çoğaldılar. Böylelikle 
bu çevrelerde öteden beri kabileler ve hatta şehirler 
halkı ara>ında yaşayıp konuşulmakta olan Türkçe, 
Moğollar devrinde saray ve yüksek zümre tarafından 
da konuşulan ve yazılan diller arasında yer almaya 
başladı 

Selçuklular devrinde, Iran'da olduğu gibi, Azer
baycan'da da edebiyat lisanı Farisi ·idi. Türk ırkından 

21 Haaan Oğlu ve nazire söylenen •azelin 
aalı için bakınız: XIV. Aaırda Azeri Edebiyatı. 

28 R. P. Dozy, Cata)ogue Codicum orientalium 
Ti. No : 3.S� .  

birçok şiirler, bu deVirde Iran edebiyatına güzel ve 
kıymetli eserler kazandırıyorlardı. 

Fakat bütün bu çağlarda köyler hatta şehirler 
halkı arasında Türk dili, Farisi ile devamlı bir rekaa
bet halinde idi. Hele bir halk şiiri, halk hikayesi, ha
sılı halk edebiyatı dili olarak bu bölgelerde Türk dili 
edebiyatı, kuvvetli temeller atıyordu; çok zengin bir 
folklora ve onun büyük an'anesine sahip Türk halkı ; 
bilhassa Azerbaycan coğrafyasını, türküleri, hikayeleri, 
destanları, milli miısıkileri ve milli oyunlarıyle dol
duruyordu. 

Nihayet XIII. asırda Moğol İstilAsı'nın getirdiği 
halk kütleleriyle Azerbaycarı'da Türk Halk Edebiyatı 
büsbütün zengin bir çehre aldı ; Horasan'dan gelen, 
aydın, Oğuz şiirleri, bu çevrede klisik Türk şiirinin 
de temellerini attılar. 

zu E. Blochet, Catalogue, Tome l, P. 254, S. 
190 (Bir bölümünün eaki ve :peni yazıyla tranakrip· 

•İyonu İçin Blcıı. Dr. Saadet Ş. Çağatay, Türk. Leh
çeleri Örnekleri, Ank. 1 963, S. 1 75 ) .  
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İlhanlılar devrinde 
aynı bölgede <>naaa,... 
Şark Türkçesiyle eser 
veren yazarlar da görül
dü. Bizzat İlhanlı sarayı 
divanında kullanılan dil 
böyle bir Şark Türkçesi 
idi. İlhanlılar devri. A
z<"rbavcan 0da ht"m Fari
sinin ht"m !\{oğoka'nın 
hem de Türkçenin bir 
arada kullanıldığı ça�
dır. O kadar ki dt"vriıı 
bazı şiirleri, hükümdar
laı·a Türkç<", .'.\·l�olca, 
Farisi kelimelerle karış
mış bir lisanla kasidelt"r 
fünuyorlardı. Böyldikk 
.\Zt"ri . Türk Edebiyatı'· 
nın kuruluşunda j raıı 
dili ile şiir söyleyen Türk 
iaİrkri kadar. ötf'<leıı 
beri Türkçt" şiirler söyJ ... 
mckte Vt" Türk diliyk 

( Türk edebiyatının vatanlarından :) X. asırdan heri tam bir Türk Yatanı olan 
Azerbaycan'ın karlı dailan. 

islami t"St"rll"r ,·erml"ktt· 
hulunan Ortauya - Şark Türkçesi şairlt"rinin dr 
büvük hizmt"lİ oldu. Hatta bu Şark Türkçesi �iri, 
.\z�ri t-drbiy:ii.tında uzun zaman yaşadı. XV. �srın 
büyük Ortaa�ya şairi Nefti 'nin bu bölgrlrrdt• dt
sn·ilt-n \"t" yayılan t"St"rlt"riylr kuVVt"l)t"nrttk X\'J . 
asrın büyük :\z .. ri şiiri Fuzlıli'nin şiirlerine kadar 
uzandı. 

Bununla ber:ii.bt--r Azt"ri Lt-hçesi, daha çok, bir 
Oğuz Ti.irkçt"Si, bir Doılu Anadolu Lrhçesi'dir. Bu 
Türk�·enin bilhaoı.�a XI.  a•ıırdan bu yana, Azt-rbaycan 
topraklarında büyük bir halk edebiyatı kurup yaşat
u�ı muhakkaktır. Fakat klasik Azerbaycan şiirinin 
klasik Anadolu f'debiyatında oldu� gibi Horasan 
illerinden gelen şiirler elinde başlayıp gelişmesi, aynca, 
çok mühimdir. Bu hadise, � Türkçesi Edebiyitı'
ııın Anadolu'ya gdmc.-dt"n t"VVel Horasanda bir gelişme 
dt"\·resi !lt"Çirdiği bihti.,ini bütün)t"r. Çünkü Anadolu 
Türkçt"Si.niiı ilk Divan şiirlcrindt"n biri, Hac:a Dela
baıd, na!lıl Horasanlı bir Oğuz Türkü ise Azeri Türk 
Edt·biyatı'nın ilk Dh·an �ıi.iri ffallaa <>tha da, öyle, 
Horaııanlı bir Türktür : 

Ha•an Oğlu 

* 

Hollanda'da Leiden Kü
tüphanesi'ndc Memlükler 
Devri şiiri Seyf Sari-
yl'nin Gtillstaa Tercll

mesl ile birliktt· ba�ka �airlt"re söylediği aadre'
lerin de bulunduğu bir mecm6a'dan, kitabımızın 
Sevf Sara,·i bölümünde bahsetmİ$tik. Seyf Sariyi'nin 
na�irr süyİediği çağdaş şilirlrrden biri de bu ilk Azeri 
�airi Ha.- Otla'dur. 

Hasan <>tlu hakkında bizf' bilgi veren ilk kaynak 

Devlettah Tezldresi'dir. (30) Devletşah, Hasan 
Oğlu'nun Azerbaycan vr Anadolu'da 'tanınmış bir 
şaır olduğunu ;  Türkçe şiirlerind.- Hasan Oğlu. 
f'arsça şiirlerindt" i.oıe P1ir Hasan mahlislannı kullan
dığını söylt"r: onun usta bir şiir olduğu kanaatini bil
dirir; Farisi şiirlerinden bir gazd örneği \•erir. 

Ayni zamanda tanınmış bir ııofi, bir şeyh olduğu 
bilint"n Hasan Oğlu'nun Türkçe, güzel bir gazeline isr 
yukarıda bahsettiğimiz Leiden mecmüasında ra.�t
lanır. 

Bu $İİri ve bu şiiri yeni Türk edebiyatına tamtan 
da Profesör Fuad Köprülü'dür. (31} 

Bu bilgilere göre Hasan Oğlu'nun asıl adı İzzed
din'dir. Çevresinde, Şeyh 1uedcun Asfariylal 
diye tanınmıştır. XIII. asrın son ve XIV. asrın ilk 
yıllarında yaşadığı söylenebilir. Sofi olarak da, şiir 
olarak da şöhretinin Azerbaycan ve Anadolu'dan başka 
Harzem, Kıpçak ve Mısır ülkelerİnt" yayıldığı bilinir. 
Devleqala Tezidre.l'nde verilt"n bilgilt"rlt", bir gazc
lint" Mısır'da Seyf Sadyl'nin söylf'<liği nazir.- bunun 
delilleridir. Aynca XV. a.�ır Anadolu �airi Aluned 
Dil de Hasan Oğlu'nun o tanınmış ıtazrlinf' bir 
nazire söylemiştir. 

ıo · Devlettah, XV. asnn tanınmıt lran edebi· 
yat tirihciaidir. Aslen Türk olan De,·leı,ah. Far• 
diliyle yazdıiı Tezkiretü"t - Şu"ariı"•ında, XI • XV. 
asırlarda yetitmit lran tairleri hakkında biyografik 
bilıriler Yerir, tiirlerinden örnekler gösterir. Devlet

ıah T ezkire&İ. kendinden ao:ıraki lran Ye Türk tez· 
kire yazarlanna Örnek olmuf, klasik bir eaerdir. 

aı Köprülüdde Mehmed Fuad, Azeri Edebi· 
yabna Ait T edkiklar, Baku, 1 �26. 
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Farisi şiirlerinde PUr Hasan mahlasını kullanan bu 
fi.irin Türkçe şiirlerini Hasan Oğlu mahlasiyle yazması, 
Fuad Köprülü'ye göre, onun Türk diline milli bir ih
timam gösterdiğini belirtir; battl bağlı bulunduğu 
ll>filik silsilesi, Ahmed Yesevi'ye kadar uzandığından ; 
bu şiirin, belki de Yesevi Hilmıet'leri gibi, hece vezniy
le Türkçe şiirler söylemiş olması ihtimili de vardır. 

Hasan Oğlu'nun elimizdl' bulunan tek Türkçe 
gazeli, onun, Divan şiiri sanatında hayli üstad bir 
,Air olduğunu göstermektedir : 

Apard! a&nlBml bir hat kamer ytl:r. can·fl!:r.a dilber 
Ne dilber dllber-l tiihld ne tiihld tii hld·J aerver 

&atımdan gjtmedl herııl:r. seallalen lçtlııtlm bade 
Ne biid� biide-1 mesti ne mesti me•tH aii.gar 

Şaha tirin a&ztln k!lar llı81r'd!! bir :r.aman kAald 
Ne kAald kAsid·I kıymet ne kıymet kıymet·I tekker 

f.:r.eld� ciianm lçlad� ya:r.ıld! aiiret-1 ma'nİ 
Ne ma•ai ma'nl-1 aüret ne aüret aüret·I defter 

. Hasan oltl! •••!! gerçi du'ic!dar veli aiidık 
Ne aiidık aiidık-! bead� •• beada beade-1 çiiker 

•·Ay yüzlü, cana can katan, hoş bir güzel, benim 
gönlümü götürdü. Bu gönül götüren, güzeller şihı 
�zel, ne güzeldir.,. 

"Seninle içtiğim şarabın neş'esi hala başımdan 
gitm .. di. Xe şarap sunulan kadı-htc ne de sarhoş eden 
�rapta s,.nin verdiğin neş"e vardır . ., 

"'!)ahım! St·nin tatlı sözlerin Mısır'da �kerin kıy
m,.tini düşürdü. Şt·k .. rin kıymeti şöyle dursun, senin 
tatlı sözl,.riniıı yanında hiç bir kıymt'lin sürtimii 
kalmarlı . •  , 

.. . \şkııı w yaradılışın manaııı bizim canımıza daha 
,.zd mcdi�indl' yazılmıştır. Bu, o yiin! manadır 'ki 
onu harflc·ı·. şekiller ve kitaplar anlatamaz . .  , 

''H•-D Oİla senin sadık bir duacındır, sana 
kulların, költ'lerin, ya da kulun kölı-n olmak istiyt'nlerin 
\'aramıyaca�ı bir ölçüde bağlıdır.,. 

Aıslında lran şiirinden adapte ffiilıniş bu gazelde 
kullanılan ustalıklı ve incelmiş şiir lisanının ve Türk
Çl' söyleyiş güzelliğinin, g<"rt'k Mısır'da gerek Ana
dolu'da kuvvetli yankılar uyandırması sebepsiz değil
dir. Hasan Oğlu, bu ıtazdinin bilhassa ikinci mısrala
nnda, Türkçe'nin söyl<"yİ� iııc-..J ikkriııden faydalana
rak, kelime ve terkipleri hali• Türkç .. olmadığı halde, 
orijinal bir şiir cümlesi vürüda ı<•'tİrmrği bilmiştir. 
Mısralardaki söz ve ses tekrarlarıylc de şiirinin bil
hassa dı, müsıkisi bakımından tesirini kuvvetlendirmiş 
ve bu yüzden hudutlar ötesi sahalarda hoşa giden 
akisler uyand ırmıştır. 

* 

Fakat Azeri Türkçt'Si Edebiyatı'nın bize çok sayıda 
şiir ve Türkçe eser bırakan şairleri, bu asmı ortalannda 
veya ikind yansında yetişmişlerdir. Bunun sebebi 
bölgeyi idare eden devletlerin daha Türkleşmiş veya 
daha çok Türk devleti olmasındandır : Asrın başlannda 
burada İlhanb hıikimiyeti sönmeğe başlamış Azerbay
can, Celayirilerlc Karakoyunlu'lann hıikimiyeti altına 
girmiştir. Celiyirller, Türk dili ve edebiyatının geliş
mesine -elverişli bir zemin hazırlamışlana da Türkçe, 

-

Karakoyunlular zamanında daha ciddi bir değer ve 
ehemmiyet kazanmıştır. 

Tlmar istilası da yeni Oğuz kütleleri getirerek 
burada Türkçenin gelişmesini sağlaınııtır. Karako
,._ıalar gibi, önce birer göçebe kabile reisi iken 
sonradan muntazam devletler kurmaya çalışan hüküm
dar Ailelerinin sultanları arasında, bizzat Türkçe şiir 
söyleyenler bulunması, bu bölgelerde Türkçenin iti
binnı arttırmıştır. Bu hükümdarlar, ülktlerinin şiir
lerini de Türkçe C5Cr vermeğe teşvik etmişlerdir. 

İşte Türk dili'nin yerli dillerle ve bilhassa Farisi 
ile bir ölüm kalını mücadelesinde bulunduğu bu iller 
ve bu asırlarda kader ve Türk halkının anadili 
sevgisi, kıııa zamanda müC'Adeleyi Türk dilinin lehine 
çevirmiştir. Bunun mes'üd bir neticesi olarak Azerbay
can'da Klasik Türk Edebiyatı sahasında daha büyük ve 
daha çok eser vrren şiirler yetişmiştir. 

Bu şiirler arasında Sivas Sultanı Kadıı B11r11A
neddin ile Erzurumlu, iman şıiiri Kadıı Darlr'in 
ve asnn en coşkun şiiri Seyyid Nealml'nin müstesna 
birer mevkii vardır. 

* 

Kadı Burhaneddin 
(1344 -· 1399) 

Kadı Burhaneddin 
XIV. asnn ikinci 
yansında, Doğu 
Anadolu'da bir hü-
kümdarlık elde et

meğe çalışan. ihtiraıslı bir devlet ve siyaset adamı
dır. Bir aralık bu emelinde muvaffak olm\IŞ ve 1381 
yılından 1399 daki idamına kadar Sivas'da sultanlık 
yapmıştır. 

Asıl adı Barb&necldln AJamed'dir. Babası, 
Kayseri Kadısı Şemseddin Mehmed'dir. Dedeleri de 
kadılık yapmış, eski ve asil bi:'." ailenin çocuğudur. Aile
sı, Oğuz'lann Salar Kabilesi'ndendir. 

Kadı Burhaneddin küçük yaşlanndan başlayarak 
kuvvetli bir tahsil görmüş, bu ilk tahsilini Kayıeri'de 
yaptıktan sonra, 14 yaşında iken babaaıyle birlikte 
Mısır'a gitmiş, islıim ilimlerini ve bilhassa islim huku
kunu orada öğrenmiştir. Daha sonra Şam'a gelerek 
orada büyük islam ilimi Katbeddha Nal yanında 
tabii ve riyazi bilgilerini ve ilıihiyat bilgisini bütünle
mi1tir. 

Burhaneddin 2 1  y�ında iken, daha önce vefat 
eden babasının yerine, Erteaa <>1111 Gıylseddha 
Mebmed tarafından'oKayseri'ye kadı tlyin edilmiştir. 
Yıllarca sonra, Enena Oğullan Devleti'nin birtakım 
iç buhranlarla sanılıp dağılması üzerine Kadı �rha
neddin 1 381  de Sivas'da tahta cık.arak kendisini Sultan 
ilan etmiştir. 

Ancak Kadı Burhineddin'in saltanat hayatı çok 
dağdağalı ı(f!Çffliştir. Burhineddin, önce dağılan Ertena 
Beğliği'ni kl'ndi hakimiyeti altında toplamak maksa
dıyle diğer emirll'rll' savaşmış, daha IOftra Karaman 
Oğullan, Osman Oğullan gibi. kuvvetli Anadolu dev
letleriyle, hattl Mısır Memlükleri'yle hasmıine münıi
sebetleri olmuştur. Nihayet Akko,._J11 hükümetini 
kuran Kuayaluk Oamaa Jlet'lc yaptığı bir saV&1ta 



matlup olmuş ve kaçmakta iken esir edilerek 1399 da 
Sivas'da idim edilmiştir. 

Arabi ve Farisi ile de şiirler söylemekle beraber 
asıl büyük Divan'ını Türkçe şiirlerle tertipleyen Kadı 
Burhaneddin'in kendi devrindeki ilmi şöhreti, edebi 
şöhretinden üstündü. Bilhassa fıkıh ve usul-i fıkıh sa
halarında Arap diliyle yazdığı ilmi eserleriyle şöhrett 
hak kazanmıştı. Çok enerjik ve birkaç işi bir arada 
yapma · kaabiliyetinde bir şahsiyeti vardı. Harhle 
meşgul bulunduğu zamanlarda bile ilmi bırakır.az, . 
her fınatta kitaplariyle haşır neşir olurdu. 

Kadı Burhaneddin Divanı 

Fakat bugün için onun en mühim ve yaşayan eseri, 
gazeller, rubailer ve tuyuglarla tertib ettiği Türkçe 
Dlvan'dır. Türkçeyi aruzla söyleyiş bakımından hayli 
pürüzlü olan şiirleri, duyan, düşünen, bilgili ve samimi 
bir şiirin eserleri olarak dikkati çeker. Siyasi Vf' a.'!keri 
hayatının mücadeleci ve maceraperest ruhu şiirlerine 
de töir etmiştir. Bazı şiirlerinde görülen sert ve şiddet-· 
li söyleyiş, böyle bir ruhun ifadesidir. 

Kadı Burhaneddin, lisanındaki lehçe husüsı
yetkri bakımından Azeri Lehçesi kadrosundadır. 
Ancak · onun şiirlerinin gerek Azeri edebiyatı, gerek 
Osmanlı şiiri üzerinde her hangi derin bir tbiri ol
mamıştır. Bunun sebebi şiirin bir islim hukuku ali
mi, bir kadı ve bir hükümdar olarak çevresinde edebi 
töirden ziyide ilmi ve siyasi bir tbir bırakmasıdır. 

Kadı Barhanecldin IMvinı'nın yegane yazma 
nüshası, Londra'da British Muscum'dadır. Harekeli 
ve güzel bir nesih'le yazılı ve tezhipli bu divan, bir 
hükilmdAr olan şiiri için hazırlanmış bir nüsha his.'lini 
vermektedir. · Hatta Divin'ın sahife kenarlarında 
�rülen blzı düzeltmelerin de bizzat Kadı Burhanf'ddin 
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tarafından yapılmış olması muhte�el görülmektedir. 
Divan, İıtanbul'da bir İngiliz sefarethane katibi tara
fındarı elde edilmiş ve British Museum'a bu vasıta ile 
gitmiştir. 

Kadı Burhaneddin Divanı'nda 1500 gazel, 20 
rubai ve 1 19 tuyug vardır. Sade ve tabii bir Türkçe ile 
söylenmiş bu tuyuglar, Türk halk şiirindeki milli zev
kin Divan Edebiyatı'na aksetmiş, ehemmiyetli örnek
lerindendir. Şairin hatta rubailerinde bile halk şiirin
deki cinaslı kafiye zevki vardır. 

Kadı Burhaneddin Divanı, T. D, K. tarafından 
1943 de lstanbul'da foto - lito usuliyle bastırılmıştır. 
Aynı divandan bazı seçmeler, daha önce İstanbul'da 
Amerikan Lisan Mektebi Müdürü F. F. Godsell tara
fından 1922 de yayımlanmıştı. Tuyiigaat·ı Kadı 
BurbAaeddin adlı bu eserin başında Şair Cenab 
�ahabeddiıı tarafından yazılmış uzun bir mukaddime 
vardır. 

Kadı Burhaneddin'in bir kısım tuyug ve rubai
lerini daha 1895 de Rus müsteşriki Meliorarıski, tercü
meleriyle birlikte neşretmişti. (Vostoçn. Zam�tki, 
S. 131 )  Bunu takib ederek, fngiliz Şarkiyatçısı E. J. W. 
Gibb'de Osmanlı Şiiri Tarihi :  A History of Ottonıan 
Poetry, London, 1909 isimli eserinde Kadı Burhaned
din hakkında bilgi vermiş (C. 1, S. 211 )  ve şiirlerinden 
örnekler seçmiştir. (C. VI, S. 16  - 20) Aşağıdaki şiir
ler, Mr. Gibb'in de kitabına aldığı örneklerdendir : 

G a z  e 1 

Olmıt tenim� atkı anaa riila dej'61 mi 
Gamz�•I il� dil dahı mecriih detll mi 
Atk ile kavu9d1 g&nllGm y9lana 9aan 
Atk ile kahı.lan kepu meftiib dej'GI mi 
Klrpll'l ne kddggını •en •anma muamma 
GfaüJde aaaa y9re•I meıriib dejül mi 
Bin yılda eter Nalı Y•t@d! l•e bla yaı 
Ol yat bana bir IAhza-1 memaiib defül m1{32) 
Ma'•iik ile iitık bir olur aık odıylle 
Miidlb dahı pe• hem ylae memdiib dej'üJ mi 

T a y • I'  
Hak ezeld� n� ki yazmıt•f! bolar 
G&z aeal k! l'f rec!rl•!' 1'6rtir 
fkl iilemd_� Hak'@ •ıtınmı9az 
Tabtam•t n� 9la yii Ah•ab Tlmar 

R a b a l  
Dldüm lehüal aoraam ü •m••m ola mı 
B� derdüme blaüm 'aceb em•em ola mı(33) 
Çüa lrmez elüm vaaluaa dütmhem lrah 
Dütde laayalüa·al lebüa emsem ola mı 

Kadı Burhaneddin'in, mısralannda cinaslı kafi
yeler bulunan tuyugları da vardır. Bunlardan biri 
Bağdad şehrinin çeşitli iç ve dış savaşlar· yüzünden 

32 Memnüh : Ihsan edilmif, baiıtlanmıf. 
':: Emaem : ilaç, deva, em ;emek : Tedavi etmek. 
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dd"'alarca yıkılıp, viran edilip tekrar yapıJışı (34) 
hadiselerinden ilham almış, şiir kıymeti yanında tarihi 
\•e fikri kıymeti de olan bir manziımedir: 

Şol ki kat tatkaa katın iiaad kılar 
Sanma ki dtlayiida ol •• ad kılar 
Biijdad·•! kim viren kıl§ bll&r 
01 yl ae bg vll'eal Batdad kılar (35) 

* 
Bir eserinde (36). kendisini : Mus-

Erzurumlu tala bin Yusuf bin Ömerü'd . 

Kadı Darir 
Darirü'I- Erzeni•r Rumi (37) 
diye tanıtan Erzurumlu K tdı 

( XIV. Asır ) Darir, asrın Azeri Türkçesi Ede· 
biyaıı'nda mühim yeri olan şiir· 

dir. Ancak onun · dili, Azı-ri Lehçesi ile Anadolu 
Türkçesi arasında, bunlardan herhangi birim· kesin 
çizgilerle bağlanamıyacak, ortalama bir dildir. Do
ğuştan kör olduğu halde hafıza kuvveti ile islim 
dillerini ve İslam ilimlerini iyi öğrenen Darir, bu 
sayede kadılık payesi d� almıştır. 

Darir, ama demektir. Şair bu sözü Türkçeye 
"gözsüz,, diye çevirmiştir. �hreti ve tesiri, kısa zamanda 
Mısır, Süriye ve .-\nadolu bölgelrrine yayılan bu bilgin 
pir, adı geçen eserde gerrk gözlerinin görmeyişi gerek 
hayatı hakkında bazı bilgiler vermiş : bu eseri Arapca· 
dan Türkçeye çevirişindc.-ki ıırbc.-bi de açıklamıştır. 
Buna göre : 

Hicretin 779. yılında (M. 1377) Darir'e bir Mısır 
oıderi kısmt't olmuştur. Şair Mısır'a gittiği 1.aman 
isıt•miştir ki Mısır sultanına intiııib rtsin. Ancak o Mı· 
�•r'a vannadan iki sene c·nce Mmr'da ihtilal ,Çıkmış, 
n· Melik Etref Şaban, asiler tarafından i)Jduİ-ülmüş
tür. Yerine Melik Mansur Ali geçmiştir. 

Darir, bu suhanın medisine katılmak y�lunu bul· 
muş; bu mazhariyeti, ilminin genişliği vt/ sohbc.-tinin 
l(ÜZt>lliği ile kazanmıştır. Darir'e gört" : "Gerçi gözsüz 
kişinin gö-.ı:ü yoktur: görkü eksiktir. Ancak gözsüzün 
<le hafızası kuvvetli olur; ııözü gönlüpdc toplamaya 
hatırda ıutma kuvn·tinin ıi-siri olur. (38),, 

"' Baidad'ın def'alarca yıkıhp yeniden yapı· 
lıtı'nın Bağdad tarihindeki ehemmiyeti için, kitabı· 
mızın F uzüli bölümüne bakınız. 

:ı;. O kimse ki kut tutar ve bu k:ıtu izid 
eder, o İnsan bu dünyida az ad eder (bırakır) 
aa:ıma. 

Baidad tehrini kim viran edebil ir ki, ne kadar 
virin etseler, yüce Tann, onu yine Bağdad biline 
koy.

ar. 
'"' Darir, Kitibu Siretü'n-Nebi, latanbul Üni· 

' eraite Kütüphineai, Türkçe yazmalar bölümü, No: 
2348, varak: 6/b. 

JT Erzen-i Rüm : Erzurum. 
31 "Bu kitab kim Resü l'ün aireti kitibıdu r. 

Arab dilinden Türk diline ne 11ebebden terceme ol
duğını bildürür. Darir eydür: Ol yıl içinde kim 
Reaül'ün hicretine yedi yüz yetmit dokuz olmıtıdi. 
Darir'e Mıaır aeferi rüzi oldı. Çün Mıaır tehrüne 
ıreldi. dilesi ol idi kim Mıaır Mo.lilti'ne yetİf<: . .. 

Yine Darir'e göre : 
"Darir, söz söyleyince tatlı söylerdi. Kuvvetli, 

marifetli söylerdi. Nazım ve nesir söylemekte ifac!eııi 
t.üzeldi.,, "Halk, onun sözünü dinlemeğe büyük rağbet 
l{ÖSterirdi.,, Darir, bu hükümdarın yanında beş vıl 
kalmış, her gece onun huzurunda, onun meclisinde 
bulunmuştu. işte bu hükümdar, kendi.-ıin.- bir güıı 
demişti ki: 

Gel ey g3safia baD!! bir s;r. alyle 
Kim and!! •Piret 1 lıem sİret olaua 
Hem aad!! Um aaılaua adi aaıl•aa 
fçlnd� ma'al v& ma'rUet olaaa 
Biz� etleace oJaan dlnlcmekde 
Y&reg§m@ae d@hl kuvvet olaaa 

Darir, Mıerini, l]Ukümdimnın bu dileği ve bu iltifatı 
üzerine hazırladı. ',\rab müdlifl.-rinden lbni lshAJr'ııı 
Kitaba Siretü'r-Resiiliillah adlı eııerini nesirle ve 
yer yer nazımla Türkçeye çevirt'rek Türk diline güzel 
ve kıymetli bir eser kazandırdı. 

Erzurumlu Darir, bu büyük �rcümeyi Hicri 
790 (M. 1_388) tarihinde tamamlamıştır. Bu tarihte, 
adına eser yazdığı hükümdar Melik El-Mansur Ali 
de; yazarın onu merhum diye anmasından bellidir ki ; 
artık hayatta değildi. Darir, kendi ifadesine göre, ML�ır'a 
gittiği 1 377 tarihinden itibil'('n beş yıl bu hükümdarın 
yanında kalmış ve eserinin tercümesine bu beş yıl içindr 
başlamıştı. Tercümeyi 1388 de bitirdiA"ine göre de· �ri 
üzerinde uzun zaman çalışmıştı. 

Kadı Darir'in hayatı hakkında bir başka bilgimiz 
de onun 796 (M. 1393) yılında muhtemelen Halc:p'de 
bulunduğu ve Halep Naibi Emir Çulpan adına bir 
Fütôlıu',.ş&sn tercümesi meydana getirdiğidir. 

Erzurumlu Darir, ayni eserde kendisini bir taraf
tan "gerçi tahsili az ve ilmi kem idi,, cümlesinin tevazuu 
içinde tanıtmış : diğer taraftan, "illa örfi kelecilerde 
zihni muhkem idi,, (39) diyerek hem seci'li söylemenin 

"Mülük hazretine yol bula. Ya .ultanlar eob
betine layık ola. ,, 

"Bu tarihden iki yıl ilerü kim henüz yedi 
yüz yetmit yedi yılı idi, merhüm, mağfür. Sultan 
Melik E,ref Şaban ibni Hüaeyn'i • • . • .  akvim-ı mü· 
temerride öldürdiler. Yerine oğla. merhüm Melik 
Mansur Ali ibni Sabin ibni Hüaeyn'i ataaı yerine 
aultan dikdil.,r. .. ( Darir, ayni yazma, varak: 6/b.) 

"Miakin Dari-i fakir Ü hakir, ol aaidetlü Melik'
ün sohbetine •Öz aöylemek aebebinden yol buldı. Ke• 
limitı b .. rekitından ol hazrete tekarrüb baaıl oldı. 
Ziri gönüz kiıinün egerçi gözi yohdür Ye sörki 
ekaükdür ammi kuvvet-i hafıza•• katı olur. Sözi 
sönlinde c.,m· eylemese hıfzınun kuvveti olur. Da
rir aöz söyleyicek datlu aöylerdi ; kuvvetlü, ma·ri
fetlü söylerdi- Nazm ü nen aöylemekde ibbeti 
hübdı... "Halayık anun aözini dinlemege azim rağ
bet ederl,erdi. " "Biı yıl ol piditabun hazretinde 
Darir h.ir gece meclia eyledi. "  (Darir. ayni yasma, 
veralıv. 7 /a) . 

uı Darir, Sintü'n-Nebi. vera)u 7 /a. aıni J'U• 
me. 



zevkini feda etmemiş hem de kendisinin inanışlara 
iid musahabelerde sağlam bir zihinle konuştuğunu 
söylemekten çekinmemiştir. Öte yandan yine Sireıü'a· 
Nebl'sinden aldı�ız evvelki parçada görüldüğü gibi, 
nazmının ve nesrinin tatlı, kuvvetli ve marifetli olduğunu 
belirtinek lüzumunu duymuştur. 

Darir'i, yaşadığı asrın Türk edebiyatı bakımından 
bu sözlerde haklı gösterr.cek sebepler çoktur. Bu şiir 
gerek elimizdeki ilk eseri Ku--l Yüsaf manzu
mesinde gerek Slredl'a•Nebl'sinin manzum ve men
sur bölümlerinde, yer yer,. kendi çarı bakımından 
çok kuvvetli ve sanatlı cümleler söylemiş; man
zumelerini dini veyi profan lirizmin başarılı mıs
rilanyle tertiplemiştir. 

Eserleri : 
Erzurumlu Darir'in yazılış 
tarihi sırasıyle ilk eseri ken· 
disinin: 

Ol sili il• biilbtill pd lde'üm 
Kıaaa·I Yiiagf'• biiDyiid ldeliim 

mısrllanyle adını belirttiği Kwsa-1 Yüsaf manzıl
mesidir. Mevzılu, Kur'in-ı, Kerim'den alınmış bu eser 
Fi'il&tiia fi'Uitiia fi'il&t vezniyle ve 2120 beyit 
tutarında, bir mesnevidir. Darir, bu mesnevisini yer 
yer, Şi'r-1 Yüsaf, Şi'r-1 Zellbi gibi başlıklarla ve 
gazel şeklinde söylenmiş parçalarla da hareket
lendirmiştir. Bunlar arasında Yılsuf'un ağzından söy
lenmiş : 

B••I aı kardatfanm kıldı esir 
Eldea 91• eatdılar l\er g laakİr 
Ayler IHm kardat öld6rür b'al 
IBylemezsem nlde7!m �aam erir 
Aaacgtım kgzae41Pl eeaiia 
�yarar de,,....• çarhı ey harir 
N� kalt!"J•m firkat 9d1 ciiaamı 
Yakdı vaalat •1111 old! niisazir 
G§rleer mi sldertim ayrak aceb 
Bt!bamaa ciridi yüz§nl ey nezir 
.Aaadaa lkaiiz kal•b hem 9tadaa 
Uı eeir lltarler olmnem eair 
'lmdldea •�111 b-ii gülmek haram 
Atlamak oldı laalaı •Y deat-sir 

gibi, romantik şiir parçalan vardır. Yılsuf, Mısır'a 
götürülürken, onun güzelliği · haberi buraya daha 
önce vardığı için halk, Yılsuf'u getiren kervana karşı 
çıkar. Bu arada Yılsuf'u köşk penceresinden gördiil\l 
anlaşılan Zclihi da: 

Bgdar ol •tk ile slnltim etleyea 
Ciiaam lçtad�kl aaltiiaam beatim 
Bgdar ol slalj!ml yatm.a e7le1ea 
Ciiaam ola- 9na karbiiaam beaiiaa 
Bgd•r ol nltiia-ı .. iibii•·ı elllaa 
Kim baa• shterdl S&blaiiaam beaiim 

gibi beyitlerle bir gazel söyler. Gazel bitip de yeniden 
mesnevi başlayınca, Darir, manzwtı hikayesine şu 
mısrilarla devim eder ; 
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Kaad luld! peilcer�dea keadflzla 
Kim •alayd! Yii•uf ard!n@ &zln 
Tardı y�rindea nlırAr itflfte-var 
Keadflzia kıymak dilerdi iitkAr 
'!@yalar dutd!l•r ol dem dllbert 
Atı� 9laalardaa qlar dil beri 

Eserin son bölümünde Yüsuf ile Zt>lihi'nın izdivacı da 
şu şekildt> anlatılır:  

Dflzdiler gerdek içlin k&tk G. saray 
Raksa geldi er kamg yab•gl G. bay 
Her yan@daa dllzdiler raks·! semii' 
Hem Zelibii - Yiisuf id� lctlmii' 

Tek yazması, Üniversite Kütüphint'Si, Türkçe Yazma
lar bölümünde, 3 1 1  numarada kayıtlı bulunan Kıs .. -l 
Yüsaf'un yine son yaprağında (varak 53) şiiri tara· 
fından söylenen : 

Y�dl yGs altmıı seklz'd� s6yledllm 
Banc•l@J'•• diiataa ıerb eyledim 

bcyitinden de anlaşılacağı gibi Darir'in dimiu geçen 
eserlerinin yazılış tarihi bakımından t'n eskisi budur. 
Aynca, bu birkaç örnektt"n de anla�ılalıileceği gibi 
Darir'in Kıssa-i Yusaf veya Yusuf ü Zeliha'sı, 
bilhassa söyleyiş bakımından, onun <"Serine kadaı 
gördüğümüz Yusııf ve Zeliha hikayelerinden daha 
başanlıdır. 

Siretü'n · Nebi 
ve 

M e vl i d  
ManzUnıesi 

* 

Fakat Erzurumlu Darir'iıı 
en mühim ve bilhas.�a .\na· 
dolu'daki Türk Ecfrhiyitı 
üzerinde en tesirli est>ri Si· 
retii'n-Nebi tercüınt>Sidir. 

Memlük Hükümdan 
Melik Mansur Ali'nin, Da-
rir yerine Türkçe gÖ•· 

stia kelimesini kullanarak : Gel ey gözsüz, bani 
bir sire söyle! şeklindeki teşvik ve iltifatı üzerine 
yazılan bu kitap gerek nesrinin sade güzelliği ile, gert"k 
Türkçede ilk mevlld manzumesini ihtiva etmesi bakı
mından kıymetli bir eserdir. 

Siretü'n-Nebi, Türkçeye İbnl İslıik'ın sonradan, 
Kitibu Siretii'r-Resülüllalı adıyle tanınmış eserin· 
den nakledilmiştir. İbni İshak VIIL asır Arap mü
ellif ve muhaddislerindendir. (ölm. 767) Ancak onun 
yazdığı kitap ilk İslam alimleri için klasik bir örnek 
olmakla beraber, ortadan yok olmuş Vt" bulunama
mıştır. 

Bu eser, IX. asır İrak alimlerinden lbni Hi9ina 
tarafından ıı:örülüp yukandaki isimle, y<"niden yazıl· 
dığı için ancak bu ikinci eldt>n yaşayabilmiştir. Erzurum· 
Ju Kadı Darir, Siretü'n· Nebi veya Siyer-i Nebevi'· 
sini ya bizzat İbni lsbik'ın kitabından ya da lbm 
ffltAm'ın yazdığından vt>ya Vakcli'nin Slyre'sindf'n 
dinlt'ınek sim·ıiyl<" aklında tutmuş \"t" o kuvvetli hafı· 
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zasının da yardımıyle bunları kitiplerine söylemek 
suretiyle yazdırmıştır. (40) 

Eserini, yer yer na
zım parçalarıyle süslen· 
miş bir nesirle anlatan 
ve o biçimde yazdıran 
Darir'in nesri sade ve 
tabiidir. Şair, aklında 
tuttuğu Arapça cümle 
ve bölümlerin Türkçe
deki ifade sırlarını arar
ken hemen baştan başa 
yeni bir telif meydana 
getirmiştir. Bu nesirde : 

"Resw ana rala
m.hıe dütcli· Aynala, 
cbuıi tayifesi ıöie 
yakin Ç'km•dıl•r ve 
eter kascl kılsalar 
ıöğe yakin varmağa, 
feritteler od birle 
üterlercli, göyiindü
rürlercli. Çün cUvler 
feri9teler ünin i9it
m.ekden m.alırUm. 
kaldılar. Ayruk ha
vadan kafirlere hatif, 
ün virm.ecli. Mupy· 
yebit'dan haber söy
lemedi. 

Bu kez çün kim. 

lar kim. Hltif bir feritte aclıdur kim. Hak Tdl&'· 
daa emir obc:ak ivb viriir, söyler ... 

Resw'ün vüciiclı m.ev· 
cud olclı, ana rahmi
ne dü9di, her hatif 

(Siretü'n -Nebi"hin minyatürlerinden:)  Hz. Mubammed"in Hz. Hadice ile izdivacı 
töreni 

kim. avaz virdi Min 
kabli'r - Rahman Hak T..U. Hazretinden cles-
tiir olurclı. Havadan melaike çaprurclı. Ya, 
cinnilerün m.iiselm.am ivaz virürdi. Şöyle kim. 
Resul zam.anında havadan m.üselm.an cbuıinün 
ııöyledügi ı.öz bu kitab içinde aöyleneserdür. 
Yerinde ambsardur. Anınçün ulem.i aydur turur-

40 Kadı Darir'in, bu eseri, Ebü'l-Haaenü'l-Bek-
ri'nin Kitabü'l-Envir . . .  adla Siyer'inden. tercüme et• 
tiii hakkındaki kayıtlar için bakınız: 

a. Veled Çelebi: Süleyman Çelebi 

Te Me'hazleri, Hayat Mecmuası, Sayı: 45, 
1927. 

Mevlidi 
lstanbul, 

b. Dr. Necla Pekolcay, Dini Türk Edebiyab, 
S. 1 75. latan bul 1967. 

lbni lshak'ın, lbni Hit&m tarafından ebedileıti· 
rilen Siyre"si hakkında bilgi için Bkz. bir de T. 1. 
An., Sire maddesi, S. 70 1 .  

Ebü'l·Haaenü"'l-Bekri'nin, Kit&bü'l-Envar... adla 

mevlid'i hakkında Bkz. Ketfü'l-Zünun C. 1. S. 195 .,.., 
Ahmed Atet, Mevlid, S. 1 1 ,  lstanbul 1 954. 

"Daha ayclıp tanırlar kim. dnnlnüm. m.üael
m.inı m.üaelmaalara; kifir cbuıile,:i kafirlere 
ııöylerler, m.iifldl itleri ball eylerler. Bu kavlün 
lhtilifı çohdur. Çün Halime havadan ivb lptdi 
kim. yörigll, Mekke'ye varpl, ol ıaddetlu süli
leyl em.zür..gil deyii ivb qltdi.,, (Aynı yazma, 
varak : 1 1 7 - a) gibi, sade ve sevimli bir söyleyiş vardır. 
Bu nesri meydana getiren kelimeler, tamimiyle ba1k 
dW'nin sözleridir. Dini terimler, yine halk arasında 
ciddi bir şekilde yayılmış, öğrenilmiş ve benimsenmiş 
bulunan lalim. kültürii'nün terimleridir. Kur'an-ı 
Kerim'den alınan ayetler ve ayet cümlecikleri de yine 
o devirler halkının hemen her gün duyup öğrendikleri ; 
belleyip söyledikleri ve zamanla manasını kavramış 
veya sezmiş bulundukları ibirelerdir. Böylelikle bu 
büyük eser, hemen baştan sona her Türkün lezzetle 
ve anlayarak okuyup dinliyeceği bir ifade sadeliği 
içinde söylenmiştir. Siretü'n-Nebi'nin bu husılsiyeti, 
onu bilhassa dil bakımından inceliyecekler için kıymet
li bir hazine değerindedir. 

Eserin manzum bölümteri arasında, güzel söylen
mişleri bulunmakla beraber bunlar umumiyetle işlen· 
memiş parçalar . halind�ir, 
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Fakat bu manzıımclerden bir tlnesi, Hz. Muham
med'in doğumunu anlatan bölüm, gerek söylenişindeki 

\ 
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(Eğer bir başka ortak kaynaklan yoksa) hemen 
kelimesi kelimesine Darir'in bu manzıımesin

'• 

den almıştır. O kadar 
ki her iki şiirin bu 
manzumeleri arasında 
vezin değişikliği'nin i
clp ettirdiği zaruret
lerden başka herhangi 
bir aynlık yok gibi
dir. (41)  Böylelikle Da
rir'in mevlid manzıı
mesi, daha söylenişinin 
ilk 25 yılı içinde Ana
dolu ve Balkanlar Tür
kiyesi'nde akisler uyan
dırmış ; belki de müs
takil bir bölüm halin
de, beste veya makam
la söylenip okunmuştur. 

Çelebi'nin Süleyman 
M�vlid 
bilhassa 

manzumesiyle 
Türkiye Türk-

leri arasında uyandır
dığı derin ve devamlı 
sevgi ve hürmet duy
gusu dikkate alınırsa 
Erzurumlu Kadı Da
rir'in eseri de bu vası
ta ile Anadolu hayat 
ve edebiyatında ebedi
leşmiş sayılabilir. 

Darir'in Mevlid 
manzumesi, üç bölüm
lü, kaside şeklindeki 
bendlerle ve terci' 
bendleriyle tertiplen-
miştir. Bölümlerin hem 
başında hem sonunda 
tekrarlanan beyitler, 
manzıımenin bestelene
rek söylenme maksa-

(Siretü'n-Nebi'nin minyatürlerinden :) Hs. Muhammed, Mi'rlc'da meleklerle 
konufuyor. 

dıyle tertiplendiğini · 
düşündürecek mahiyet
tedir : 

samimilikle gerek müslüman Türk rııhunu okşayacak 
her türlü gönül doldurucu sözleriyle bu eserin en güzel 
manzum parçası olmuştur. 

XV. asır Anadolu Türkçesi Edebiyatı'nın büyük 
Mevlld şiiri Süleyman Çelebi, Veslletü'n-Nedt 
adlı mevlidinin velldet bölümünü, öyle görülüyor ki 

için 

··= 

•ı Süleyman Çelebi Me•lid'i ile kar,ılathrmak 

bakınız: Süleyman Çelebi bölümü (XV. uır) 

Nihad S&mi Banarlı, Büyük Nazireler, lat. 1 962. 

Rebİ'tll-eYvel �Y! kutlu olsun 
Hemiıe dil 6 din kuvveti& olsun 

* 

Reaiil'tln mevlidi bg BY içinde 
Clband� ma'ruf D meıhiir oldu(•) 

• Aalı, oldı imliaındaki kelime, buııünkü telaf

fuza söre yazılmıtbr. Anu:'da mıar& aonlan, daima 
uzun okunduğundan, bu hecelere aynca uzatma 

ifireti konulmam19br. 
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Nebinün 41na•ı Amine Hatun 
Haber verdi bu •Öz ma.tiir oldu 
K'ayun on ikisi lsneyn glc�•I 
Harab olmuı evüm ma'miir oldu 
Evümden gökler� bir niir çıhdı 
Ki dGnya dop dolg ol n iir oldu 
Döıendl bir blsat-ı Gna-1 .&ndGa 
Ha"Viid@ ille kim me.tiir oldu 
Dikildi üç 'alem ı•rk@ vG garbe 
B lrlal KA'bed� menıiir oldu 
Yakin oldg ban@ kim Mu•tafii.'nua 
Vüciid@ gelmegl de•tiir oldu 
fnlld�düm yalınuzluh elinden 
Ki avret özr il� ma'ziir oldu 
Dıvar Y@rıldı v'D Gç hiirl geldi 
Beni gör kim munl•üm hür oldı 
Oturdılar yanımd@ v'D önümde · 
Dldller menzllün çün Tiir oldu 
Vüciid@ g�lür ol Sultan- •  ukba 
Nazar ehline key manziir oldu 
An@ oldun anan gibi reaiile 
Kim @DDD ümmeti matfiir oldu 
Beni tatlg dil il� toyladılar 
Canum ol •Özler� mağriir oldu 
Bu kez b§ltlk bölGk geldi huriler 
Kamg ol •öz il� meariir oldu 
Bu &n g�len sorar ol •on gelenden 
Kim Uçmak'dan •izi kim kgr oldu 
Ki ıtrınuz kohg•ından yer D gök 
Dolg hem mütk ü hem kAfiir oldu 
Slzün yfizlnüz aydının görfiben 
Bu glc� !!Y ü gün mebciir oldu 
Didller kim Te'alA vD Tekaddes 
Kim emrin� kamg me'miir oldu 
Sınuh g§nüller! Cebbar-ı alem 
Kamg cebr eyledi mecbur oldu 

* 
Rebl'Ol-evvel !!Yı kutlu ol•un 
Hemiıe dil ü din kuvvetlü olsun 

* 

Çalab emr eyledi Rıdvan'a kim tiz 
Bez�-gil cennet ehlin cennet !le 
Habibu'l-lah vücüd@ g�llserdüT 
Tolı•ar dünye afv !i_ rahmet ile 
Bezensün hiirl vü gılman G vildan 
Kamg •@çgya git.ün rağbet He 
Çalab'dan Cibril'� emr oldu kim in 
Tamg kapgların yap heybet ile 
Cemi'- 1 vab,e vil tayr� haber kıl 
Bu glc� kalmasunlar gaflet Ue 
Emin� eydür ol dem oldu kim Uf 
Vüciid@ geldi Ahmed kudret ile 
Saa@dum sg dll�dGm l çmej � ben 
Elime •andılar kıf ıerbet ile 
Sovuh kardan dabı !!t � tekerden 
Da•ı datlgdur lçdllm leaset ile 

Bu kez bir niir lçlnd� garka oldum 
BürM_dl niiru b�nl l•met ile 
Bir •t-kuı geldi arb9m! aıt@dı 
Kan@d! birle k@t! kuvvet ile 
Vücüd@ seldi tol dem ol vücad kim 
Azlzdilr k41mulardan izzet il• 
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Ne kan g&ıulilm ne· •Y gördilm ne atrı 
Doturm@dum ben §D! zahmet ile 
lıld§rem ki dGnya toldı gulgul 
Göt'DrGldl hlcablar zulmet' ile 
Dil� geldi dıvar § t@ı G toprak 
Söz� geldi dGk�ll hikmet ile 
Beıaret kıldılar biri birine 
Ki Ahmed dilnye dutdg Gmmet ile 
Gör'Drem Mekke tehrl niir dolmuı 
Veli gafil yatar er avret !le 
Bu kez kend§me geldGm babdum evden 
GldGbdGr biirller cem'lyyet ile 
Veli m evl8du görm�dGm eyGmde 
Yür�gilm gdı yand! ha•ret ile 
Giimanum oldu kim huriler aldı 
GözGm dört y@nadur bg fi kret ile 

* 
Rebi'Gl-evvel @Yı kutlu ol•un 
Hem.iıe dil ü din kuvveti& olaun 

* 
Gör!rem KA'be'y� karıg Muhammed 
Bucakd@ ylre urmuıdur yilzlnl 
Yüzl secd�'de barm@t•n götf1rmGı 
Dili söyler bll�mezem s&:r.lnl 
Keallmlı g§betl •Gnnet olunmuı 
Kamatlg aürmel�mltler gö:r.lnl 
Bir ak •iif!! dol9mı1lar vGciidın 
Tenini bağlayan aaçmıı toz!n• 
Dll�dtlm kim varam �l�me @lam 
Görem g aydan !!I'! hub yGzlnl 
Bir ün geldi havadan heybet ile 
K l  gizlen halk g§zlnden özlnl 
Ne kim miinel Nebi geldi clhaae 
Mubammed'dGr dilk�llnGn gGzial 
Ceml'- 1 enbiyanun huy hıaalln 
Veriln @D!! bez�niiz kendlizlnl 
Anı Gç g!!ne d�gln glzlii sahlan 
Hemişe glce.Jn � gündGzlnl 
Yln� biT dGrlG kavm geldiler tiz 
Alub gltdUer ol din ydduz!nl 
Yln� ol 1Ahz.ad9 llten g&tilrdl 
f,Jden anlay9 saz ri!muz.lnl 
Saadet ol kl9lnün kim Resiil'f1n 
Gözlne ç�ke !!Y@l•n toz!n• 
Omidl hg dilrGr bg GözaGz.'ln kim 
Omld•iz kgmay41 ol Gözsilz'lnl 

* 
Rebi'f11·evvel @Y! kutlu oleun 
Hemiti dil f1 din kuvveti& oleun. 
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Strctü'n-Ncbl'nin 6 ciltlik çok kıymetli bir yazması 
da 1591 de Saltaa 'Oçlillcii Muracl'ın Saray kütüp-

TÜRK EDF.BIYA n T AR1Ht 
dihil, bütün phıslann XVI. asır Osmanlı - Türk 
kıylfetleriyle giyimli olmasıdır. Eserin Osmanlı Sa

rayı için bu kadar itina ele istinsah 
edilmesi, Slretü'n -Nebi'nin yazılışından 
iki asır sonra dahi kıymet ve ehemmiye
tini muhafaza ettiğini göstermektedir. 

FütUhu'ş-Şim 

Kadı Darir'in 
diğer bir eseri, 
Türkçeye Vi· 
kıcli'den çevir

diği Fütllhu't · Şim. tercümesi'dir. Sire
tü'n - Nebi'nin mukaddimesinde Memluk 
Sultanı El - Mansur Ali'nin meclisinde 
Siyer' den başka Fütuhu'ş · Şam ve Mısır 
ve İrak'ı da anlattığını söyleyen Darir, 
(42) Öyle anlaşılıyor ki bu meclislerde 
anlatıp dinlettiği bu eserleri, sonradan 
birer birer yazdırma faaliyetine giriş
miştir. 

· Fütühu't - Şim, IX. asır Arap ta· 
rihçisi Viladi (ölm. 822) tarafından 
yazılmış bir eserdir. Bu gibi eııerler, 
Ara1 .tar tarafından fethedilen yerlerin 
fetih şekilleri hakkında bilgi vermek 
maksadıyle yazılıyordu. Fethedilen ül
keler, harble, sulhle veyi. başka şekil
lerle alınmışsa Arapların bu ülkelerden 
haraç alışlan da çoğalıp azalıyordu. 
Bunlan tayine hizmet maksadıyle yazı· 
lan bu eserlere ayrıca islim kahraman
lığı, romanesk bir hava içinde işleniyor 
ve böyle kitaplar meclislerde zevkle oku
nup dinleniyordu. 

Darir'in Fütuhu'ş - Şam Tercümesi 
de Siyer tercümesi gibi hafıza yardı
mıyle yazdınlmış üç cildlik bir eserdir. 
Eser, Hicri 796 da (M. 1393) Halep 
Naibi Emir Çulpan adına tercüme 
edilmiştir. ( 43) 

* 

(Siretü'n-Nebi'nin minyatürlerinden:) Ha. Muhammed, Ha. Ha
dice ve Ali, ialamın ilk· namazına duruyorlar. 

xıv. asır Aze
ri Türkçesi E· 
dei:>iyatının en 
geniş t�irli şi
iri Seyyid i-

hanesi için hazırlanmıştır. Tezhipli ve çok sayıda min
yatürlerle süslü bu büyük eserin üç cildi şimdi noksan
dır. Geri kalan üç cildi Topkapı Sarayı Müzesi hazine 
kitaplan arasındadır. Bu yazmanın minyatürleri 
xvı. asır Osmanlı resim sanatının şihescrlerindendir. 

M�yatürler Ha. Mah•mmed'in hayatını, çev
resindeki sahabeler ve diğer phıslarla birlikte, resimle 
takip edilecek şekilde yapılmıştır. Resimlerde Hz. 
Muhammed'in ve zevcelerinin yüzleri İslam'ın saygı 
an 'anesi gereğince beyaz peçelerle örtülüdür. Min
yatürlerin diğer mühim bir vasfı, Hz. Muhammed 

mAdedclin Nesimi'dir. Nesimi, aynı as
nn son yıllarından başlayarak Azerbaycan, Iran, lrak 
ve Anadolu'da yayılan Hurwilik mezhebi'nin kud
retli şiiridir. Bu şair, hurufiliğin gülünç taraflarına 
pek kapılmamış fakat güzel, vecidli ve heyecanlı 

n Kitibu Siretü'n·Nebi, Onivenite Kütüpba
neai, Türkçe yazmalar bölümü, No. 2384, Varak: 
7/a. 

'3 Bu tercümenin latanbul, Oniveraite K.ütüp
baneai, Türkçe Yazmalar Bölümü'ndeki (No. 133, 
1 34, 135) üc; ciltlik nüabuı, 602 aabife tutanndadır. 
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şiirleriyle bu mezhebin yayılışında tbirli vazife gör
müştür. (44) 

" Tasavvufta dütünce hürriyetini kötüye kul
lananlann bu yolda birtakım babni lnamtlara yö
neldikleri ve bazı çıkmazlara aapbklan olmuttur. 
Büyük hakikati söyleyebilmek için ili.de yollan ve 
ifade aırlan arayan bi.zı sôfilerin de, kelimelerden 
batka, harflere hatta noktalara mani. yererek ya 
da harflerde birtakım aırlar bulunduiunu söyleyerek 
fikirlerine bazı beyan yollan aradıklan taaayvufta 
Öteden beri görülmüttür. 

Bir söz söylerken fikirlerindeki atınlıiı gizli
yebilmek için birtakım kelime ve harf oyunlanna 
bat vuranlar da böyle hareketlerden faydalanmıt· 
lardır. Hurufilik, itte bu çetit atın iddialardan 
biridir ki babnİ fikirlerini, harflere, noktalara batta 
rakamlara türlü mi.ni.lar vern1ek yoluyla ileri sür
meie çalıımıtbr. 

Bu mezhebin kurucusu Eaterabadlı F azlullah-ı 
Hurüfi ( 1 339 • 1393) dir. Kendisine bir peygam
ber süsü veren Fazlulli.b'ın iddiası ,öyledir: 

Aslı ve mahiyeti bir hazine gibi gizli olan Al
li h 'ın ilk görünütü Kelam suretinde olmuttur. Sonra, 
Hakk'ın kelam suretindeki bu tecellisi, harflerde 
belirmiıtir. O kadar ki Allahın diğer bir tecellisi 
olan kamil insan'ın çehresinde Kur'an yazısındaki 
28 harfi yazılı görmek mümkündür. Hatta lran al
fabesindeki p, ç, j, ge harfleri de insan çehresinde 
belirmit birer çizgidir, Bö�·lelikle yüzdeki harf sayıu 
İslam yazısındaki 32 barf'i gösterir. insan çehresin· 
deki katları, kirpikleri, saçlan, sakalları, birtakım 
matematik oyunlara baş vurarak ve birtakım tekil
lere uydurarak yüzlerde bazı sayılar ve yazılar veh
meden bu iddii., hiçbir ciddi esasa dayanmadığı halde, 
hurafelere inanma istidadındaki ruhlar ve çevreler 
üzerinde derin tesir uyandırmıttır. 

Mesela insan çehresinde burun Elif harfini, 
burunun iki yanı Lam harfini, ve gözler de He 
harfini ıösterir, · diyen Hurufiler, bu harflerde:ı 
doğan Allah kelimesinin İnsan çehresinde yazılı 
olduiunu iddia etmit hatta bunun resimlerini yap· 
mıtlardır. Bütün bu ve bunun gibi nice garip iddi
alar, isli.m sôfilerinin harflerin sırları hakkındaki 
fikirleriyle ve atın Şii inanıtlarıyle birlettirilerek 
Hurufiliie derin ve esrarlı bir felsefi çehre vermek 
gayretini de gütmüıtür. 

Böylece, Hurufilik, yalnız kelimelere verilebi
lecek çetitli manalarla yetinmiyerek bu kelimeleri 
vücuda getiren harflerin de ayn ve esrarlı birer 
mani. tatıdığını ileri sürmüş ve bu suretle ayet 
ve hadia'leri harflere hatta sayılara verilecek yeni 
mani.larla izaha kalkmak gibi acayip ve aykırı 
esaslara dayanmı,br. Bu arada yapılan sayı ve 
mi.na oyunlan, basit insanları kandıracak kurnaz
lıktadır. Mesela: El • lnsafü nısfii'l-iyman sözü, 
insaf, iyman'ın yarısıdır, manasındadır. Hurufilere 
göre bu mi.na, rakamlara dayanarak, matematik 
bir kat'iyetle izah ve isbi.t edilebilir. Çünkü insaf 
kelimesinde 5 harf ve 2 nokta vardır. (Arap yazı· 
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Nesimi, Hurufilik mezhebinin kurucusu Fazlul
l!h-ı HurUfi'nin halifelerindendir. Bu şiirin hayatı, 
doğduğu yer, doğum ve ölüm tarihleri hakkında geniş · 
hiç bir bilgimiz yoktur. 

Buna dair bilgi veren kaynaklar ( 45} Nesimi'nin 
XV. asır b3fbrında Halep'de derisi yüzülmek süre-

Seyyid lmi.deddin Nesimi 

tiyle öldürüldüğünü bildiriyorlar. Ancak tu ölüm ta
rihi hakkında verdikleri rakam değişiktir. Son bir bil
giye göre, onun feci şekilde öldtirülüşü 1404 yılı civa
rındadır. (Bkz. C. Öztelli, kitaplar, Türk Dili, 50, 1955) 

sında f harfi de noktalı bir harftir.) Bunun toplamı 
7 dir. Buna kartı iyman sözünü meydana getiren 
elf, ya, mim, elf ve nun harfleri, bu tekilde açılına 1 4  
harf meydana çıkar k i  gerçekten 1 4  ü n  yansı 7 dir. 

itte Allab'ın Fazlullah-ı Hurüfi teklinde tecelli 
ettiiini de böyle kelime oyunlanyle isbi.ta çalıtan 
Hurufilik'in, batta Cavidan-name olmak üzere, Faz
lullah-ı Hurüfi tarafından yazılmıt kitaplan da 
vardır. (Hurufilik ve Hurufiliiin diğer ana metin· 
leri b. Bkz. A. Gölpınarlı, Hurufilik madd. Türk 
Ansiklopedisi, XIX, S. 390 • 393 ) .  Bu mezhep bü
tün bu gülünç iddialanna rağmen adeta ciddi bir 
inanıt halinde uzun môiddet yatamıtbr. Bu arada 
kelime ve harf oyunlanndan zevk alan bir kısım 
pirler de Hurufiliğin bu tarafından faydalanmıt· 
lardır. O kadar ki Nesimi'den Fuzüli"ye kadar bir· 
çok büyük fairlerin eserlerinde ve bilhassa Tekke 
tiirlerinde Hurufiliğin kuvvetli izleri vardır. 

•S Emir Kemaleddin Hüaeyn, Mecaliaü'l-Unak, 
(Ayasofya Kütüphanesi) ; Katib Çelebi, Ketfii'z -
Zunun, C. 1, S. 401 ;  Latifi, Tezkiret Aşık Çelebi, 
Tezkire; Refii, Betaretname (Ünivenite Kütüpha
nesi) ; lbn. Hacerii'l-Aakalani, lnbaü'l-Gumr. (Bu $On 
yazar ve eserleri için Bkz. T. 1. An. C. 5, S. 735) .  
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Nesimi'nin Halep'deki ölümü halk arasında derin 

akisler uyandırmış, Doğu Anadolu ve Azerbaycan 
çevrelerinde bu vecidli şaire dair çok sayıda evliya 
menkıbeleri meydana gelmiştir. Nesimi'nin yıizülen 
derisini tekrar giyinerek Haleb'in 1 2  kapısından birden 
çıkıp kayıplara karıştığı gibi rivayetler bunlar arasın
dadır. 

Her halde bu coşkun ve vecidli şair, inandığı ve 
duyduğu her heyecanı olduğu gibi söylemekten kendini 
alamamış, bu arada her çevrenin kolayca hazmede
miyeceği ölçüde cesur, ateşli ve taşkın sözler söylemiş 
fakat bu firensiz söyleyişteki manayı hazmedemiyenler 
tarafından böyle hazin bir şekilde öldürülmüştür. 

* 

Nesimi'nin şiirleri, klasik ifadelerle söylenen tasav
vuf şiirlerinin en lirik olanlarındandır. Şair, bu şiirleri, 
sadece, inandığı fikir ve felsefeyi yaymak ve başkalarına 
da öğretmek maksadıyle söylememiştir. Daha çok, böyle 
bir tefekkür ve inanışın kendi ruhunda uyandırdığı, 
kabına sığmaz heyecanları terennüm etmek ihtiya
ciyle söylendiği içindir ki onun şiirlerinde büyük bir 
samimilik ve coşkunluk vardır. 

Nesimi, kainatın bir bütün olduğunu ; varlıkların 
Halık ve mahluk diye ikiye bölünemiyeceğini ;  bütün 
varlıkların ilahi Dir aşkla ezelden beri sarhoş olduklarını 
söylerken, bütün varlığıyle inandığı gerçek bir imanın 
heyecanlarını terennüm ediyordu. Coştuğu ve kabına 
sığamadığı zamanlarda : 

I>Aim Ene'l • Hak söylerem 
Hak'dan çil Mansur olmıtam 

derken, Mansur gibi ulaşmak istediği birlik yolunda, 
kendisine Mansur'dan daha feci bir maddi akıbet 
hazırladığının farkında olmayacak kadar bu heyecanın 
derinliğine gömülmüş bulunuyordu. Ki "sonunda Arap 
imamları, Halep şehrinde, bu sözlerin zahiri şer'-i 
şerife aykırıdır, diyerek katline fetva verdiler.,, 

Yine onun içindir ki aslında bir harf oyunu olmak
tan ve bir şarlatanlıktan ileri, hiçbir fikri kıymet taşı
madığı halde Hurufilik yalnız Nesimi'nin şiirinde sa
mimi bir heyecan değeri almış ve bu şairdeki derin 
vahdet-! vücud inanışıyle birleşerek hakiki bir heye
can hatta bir tefekkür seviyesi kazanmıştır. 

Nesimi, her şeye rağmen telkin kudreti üstün 
bir insan olan şeyhi, Fazlullah-ı Hurifi'ye de 
inanmış, ona kuvvetle bağlanmış ve Fazlullah hakkın
da bu esrarlı şeyh için propaganda sayılacak şiirler 
söylemiştir. Onun : 

Fil ... a Diid Q LAm'a dlltdD g3nliimüz 
Ka'be ·� lhriim'a düfd.!! gGnlümüz . 

Aık-ı bl-enciima dütd.!! g3nlümüz 
Cii...ldiial·NAme dütdD gGnlümüz 

gibi tuyuglannda, bir muamma söyleyişi içinde belirttiği 
Fl, Dad, Lam harfleri, Fazlullıih'ı Hurufi'nin adın
daki Fadl kelimesini teşkil eden harflerdir. Tuyugun 
son mısraındaki Cavidani - name ise Fazlullah'ın şöh
retli eserinin adıdır. 
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Bir acalb tiiha verdim gönlümü 
Bedr yüzl_ü miiha verdim gönlümü 
Ta ki F_a�lulliih'a verdim g&nlümü 
Uı hakik i riiha verdim g&nlümü 

Tuyuğunda ise Fazlullah'ın adı daha aşikardır ve 
ona verilen gönlün hakiki yol'a verilmiş olduğu, daha 
imanla söylenmektedir. Nesimi, büyük yaratıcıyı teren
nüm eden diğer bir tuyuğunda da hurufiliğin Hakk'ı 
ifade ettiğine inandığı 32 harfi dile getirerek, tabi oldu
ğu mesleği üstün bir seviyı:de tutmasını bilmiştir : 

Ben otuz iki buriifem lem•yezel 
Yobdur ortağım ne mislim ue bedel 
Çün ebed'dür ahirim evvel e;el 
Evvel ji ahir menem 'azze ve celi 

Nesinıi, heyecanlı bir şair olmakla beraber sanatlı 
söyleyişi ihmal etmemiş, devrin klasik şiir Jisanıııı usta
lıklı bir şekilde kullanmıştır. Türkçesi, sade, açık ve 
ahenklidir. Tasavvuf lisanının ifade vasıtası olan Arabi 
ve Farisi sôfilik terimleri bir yana bırakılırsa Nesimi'
nin Türkçesi yer yer halk diline yakın bir söyleyiş 
güzelliği ve tabiiliği içindedir. Tezkire sahibi Latifi 
Efendi'nin "Türki şiirle en evvel ol şöhrf"t bulmuştur.,, 
demesi, edebiyat tarihi'nin gerçeklerine uymasa 
bile Nesimi'nin Türkçe söyleyişle uyandırdığı sevgi, 
ilgi ve şöhreti haber vermesi bakımından dikkate değer 
bir ifadedir. Nesimi'niıı bir çoğu bestelenmiş şiirleri, 
ilahileriyle halk arasında bugün hala ya�amakta 
olan şöhretinde ve ona karşı saygı ve sevginin deva
mında bu, sade lisanla söylenmiş mısraların büyük 
tesiri vardır. Ortaasya şairi, Sultan Hüseyin Baykara'
nın veziri Emir Keınileddin Hüseyin'in, },.feciıli
sü'l-ıınaak'ında Nesimi'ye bir "meclis,, ayırması şairi
mizin Asya içerilerine yayılan şöhretinin bir delilidir. 
Nitekim müsteşrik Vambery de Nesirni'ııin söylediği 
tasavvuf şiirlerinin Ortaasya'da hala sevilip okunduğu
na işaret etmiştir. ( 46) 

Nesimi de Kadı Burhaneddin gibi, Azeri edebi
yatında tuyuglar söylemiştir. Bu şiirler, onda milli 
zevkin ve milli şiir an'anesinin yaşamakta bulunduğunu 
belirten söyleyişlerdir. Bütün bu halka yakın şiirleriyle 
Nesimi bilhassa Bekta9i Tekkeleri'nde mukaddes 
şair bilinmiş, derin bir sevgi ve saygı içinde yaşatıl
mıştır. 

Nesimi'nin Türkçe ve Farsca şiirlerle tertiplenmiş 
bir Divan'ı vardır. Bu divanın İstanbul Kütüphane
lerinde birçok yazmaları ve yine lstanbul'da basılmış 
matbu' nüshaları mevcuttur. Ancak bütün bu divan
ların ciddi ve tenkidli bir nüshası henüz hazırlanmamış
tır. Divanının en güzel şiirleri ekseriya gazel şeklinde 
söylediği, •tk'ı ve bilhassa ilahi aşk'ı terennüm eden 
Türkçe manzumelerdir. Bu manzumelerin bir tanesin
den aldığımız şu beş beyit, büyük şairin vahdet-i 
vücôd anlayışını ve bunu ifade edişindeki neş'eyi 
belirtecek yeterliktedir · 

'6 Vambery, Çagataishe Sprachstudien, p. 
141 • 143. 
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Çün beni Bezm-• E:r.el'd� eyled� ol y a r  meat 
Ol clhetdea g�rünür by çe,mlm� deyyar meat 
A,k-ı Subhaai meyinden vallh old! ,öyle bil 
Ar, meat y fer' meat y kevkeb-i aeyyiir meat 
Enbiya v ü  evliya vü aaf i ya vü etkıya 
Oldılar Hak mecllaind� ,öyle bi·hü,yar meat 
Gönlümüz nür ! tecell i cla m l müzdür K u h-1 Tur 
Can ı muz d i dara kar,y oldı Muaa•var m " .t 
Ey Neaimi aırr· • Hakk'un mahremi aenaln bugün 
Söyledün kudret diliyl� ma'nl-i earijr meat 

"O sevgili, beni daha Ezel toplaatısı'nda kendim
den geçirdi. Onun içindir ki bu gözlerime (şimdi bütün) 
kiti oğulları sarhoş görünüyor.,, 

"Şöyle bil: İlAhi aşk şarabından içip hayran 
oldukları içindir ki gökler sarhoş, yerler sarhoş, dönen, 
dolaşan yıldızlar sarhoştur.,, 

"Peygamberler, ermişler, temiz gönüllüler, Allah 
korkusu duyanlar (Tarın aşkıyle) akıllarını yitirerek 
(daha} Tanrı meclisinde kendilerinden geçmişlerdi . ., 

"Bizim gönlümüz teceW aiiru'dur; vücudumuz, 
bu ilahi ışığın vurduğu Tür dağıdır. Canımız Tanrı 
güzelliğinin görünüşü karşısında MWıa gibi baygın 
düşmüştür . ., 

"Ey Nesimi ! Bugün, Tanrı sırlarını yakından 
bilen kişi sensin. Sen bu sırların manasını, kendinden 
geçerek, kudret diliyle söyledin.,, 
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Görülüyor ki Nesimi, varlıkların Tanrı aşkı 
denilen şarapla sarhoş olduklarını söylüyor. Bu aşk, 
varlıkların büyük yaratıcı ile birlikte bulundukları 
Ezel meclisinde başlamış ; varlıklar, Tanrıya ve 

· Tanrının yarattı.klarına sonsuz bir bağlanış duymuş-
lardır. 

Aşk, insanlarda olduğu gibi, bütün alemde tabii 
bir sarhoşluk hali yaratmış ; dönen, dolaşan yıldızlar; 
bilinmez akıbete yürüyen varlıklar ; aynı akıbetteki 
sırrı kavrayan ermişler, hep ilahi aşk şarabiyle kendi
lerinden geçmişlerdir. 

Allah, Musa Peygamber'e Tevrat'ı vermek için, 
onu Tur-ı Sina denilen dağa çağırmış ve Tur'da 
Mlısa'nın etrafını önce bir ak bulut kaplamıştır. Mlısa 
Allah'a : · Tanrım ! Bana güzelliğini göster ! Seni görmek 
istiyorum! diye yalvarmış, fakat Allah : • Sen beni 
göremezsin ! Cevabını vermiştir. Tanrı demiştir ki : 
Dağa bak ! Oraya aksedeceğim. Eğer dağ benim tecel
limi görmeğe dayanır, yerinde durabilirse sen de beni 
görebilirsin ! Ve Allahın güzelliği bir tecelli nı'.iru 
halinde dağa vurunca, Tur, buna dayanamamış, parça
lanmış, Musa da düşüp bayılmıştır. Nesimi ise bu 
Tur'un insan vücudu ve o nurun insan gönlü ol· 
duğu inancındadır. Ve ilahi nurun tecellisi karşı
sında Musa gibi kendinden geçen de yine insandaki 
i1lihi riih'dur. 

XIV. A s ı r d a, 

A n a d o l u ' d a  T ü r k E d e b i y a t ı 

Türkçeye Dönüş 
XIV. asır, Anadolu'da 
Türkçenin kat'i ve ebedi 
zaferini kazandığı asırdır: 
Anado}u'nun bu asırdıı.ki 

siyasi ve sosyal hayatı, Türk dili edebiyatı'nın burada f 
kuvvetle tutunmasına, yerleşip gelişmesine hizmet 
etmiştir. 

Türkler buraya önce fetih ve gaza ordularıyle, 
sonra göçlerle gelip yerleşmişler ; daha sonra da Moğol 
vahşeti önünde durmak istemiyerek Anadolu'ya gelip 
burada Türk nüflısunu çoğaltmışlardır. 

Türk boylarının burada vatan tutup Anadolu'da 
tam bir Türk çoğunluğu meydana getirmeleri, Türkçe
nin ve dolayısıyle Türk dili edebiyatının yeni vatanda 
kökleşip genişlemesini sağlamıştır. 

Asrın başında yarımada üzerinde Selçuk Devleti'· 
nin yerine yeni Türk beylikleri kurulmuştur. Tarihe 
Anadolu Beylikleri diye geçen bu küçük devletlerin, 
Türkçeye büyük hizmeti vardır : 

Anadolu Selçukluları'nın yerini almak isteyen her 
beylik, kendi hükumet merkezini aynı zamanda bir 
kültür ve sanat merkezi yapmak için çalışmıştır. Bu 
beylikler, gerek aralarındaki siyasi rekaabet yüzünden, 

gerek eski ve milli bir devlet geleneğine uyarak, ilim 
ve sanat adamlarına büyük saygı göstermiş ; onları 
korumuş ve böylelikle kendi ülkelerinin ilimde ve sanatta 
öteki ülkelerden üstün olmasını sağlayacak tedbirler 
almışlardır. 

Anadolu Bcylikleri'nde bu bir yarış derecesine 
varmıştır. 

Geçen asırlarda bu bölgeyi ellerinde tutan Selçuk 
hükümdarları, evvelce belirttiğimiz sebepler dolayısıy· 
le, daha çok, İran diline ve İran edebiyatına değer veri
yorlardı. Kendileri de ülkelerinin din, kültür ve mede
niyet dünyasına söz geçirecek derecede bu yabancı 
kültüre vakıf bulunuyorlardı. Halbuki yeni Türk bey
liklerini kuran Türkmen beyleri, Arap ve Fars kültürü· 
ne yabancıydılar; Türkçeden başka bir dil bilmiyor ve 
yalnız Türk diline hayat verecek bir kültür ve anlayış 
seviyesinde bulunuyorlardı. Bunlar, daha çok, orduda 
yetişmiş ve hayatları savaşlarla yuğurulmuş, asker hü
kümdarlardı. 

Bütün bunlar, yeni Türk beyliklerine takdim edi
lecek ilim ve edebiyat eserlerinin mümkün olduğu 
kadar Türk diliyle yazılmasını gerektiren sebeplerdi. 
Bundan başka, bir taraftan halk edebiyatı, gittikçe 
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artan Türk nilfOsu içinde yeni ve büyük bir gelişme gös
teriyor; diğer taraftan inanmış tarikat şiirleri, çevre
lerine toplanan kalabalık halk kütlelerine hem de çok 
sif ve samimi bir Türk diliyle illhller söylüyorlardı. 

Böylelikle xıv. asırda dil ve edebiyat sihasında 
yapılan her hareket, Anadolu'da Türk dili ve edebiyatı 
için bir kuruluş hamlesi oldu. Bütün bu ılrihi ve sosyal 
sebeplerle yüksek zümre sanatklrlarının Türk diline 
rağbet göstermeleri sonunda Türkçe, Anadolu' da Arap
ca, Farsça, Rumca ve Ermenice gibi yerli ve yabancı 
dillerle giriştiği savaşı kazanmaya başladı. Türk kül
türü için bu, en az, Türk ordularının kazandığı savaşlar 
kadar büyük ve milli bir netice sağladı. 

Yüksek zümre şairleri, Arap, Acem dilleri yerine 
Türk dili ile eser vermeyi hatıl milli bir ideil biline 
getirdiler; Türk dili'nin gelecek yüzyıllardaki hayatı 
ve gelişmesi yolunda sağlam temeller kurdular. 

XIII. asrın ve XIV. asır başlarının Yiinas Emre'
ıinden sonra, muhtelif edebiyat zümrelerine mensup 
diğer xıv. asır şiir ve yazarları da eserlerinde side 
ve samimi bir lisan kullanıyorlardı. Gerçi bu dil, içinde 
hiçbir Arap, Acem · kelimesi ve terkibi bulunmayan 
tamimiyle öz bir Türkçe değildi. Yeni ve ortak bir 
medeniyet içinde yüz yıllar yaşamış bir milletin·dilinde 
bu medeniyete !it, ortak kelimeler bulunmamasına 
imkan yoktu. Fakat XIV. asır Anadolu Türkçesi yine 
de sif ve side bir dil çehresi taşıyordu. (O kadar ki 
asırlarca sonra, şu veyi bu sebeple dilimizde Türkçe 
kelime arayanların en zengin kaynağı XIV. ve XV. 
asırların edebi eserleri olmuştur.) 

Yüzyıllar ilerlcdikce bu asırların.Türkçesine yeniden 
Arapca, Acemce kelimeler girmeğe; Rumca, Ermenice, 
İtalyanca sözler kanşmağa; yabancı kaaideler yerleş
mcğe başlamıştır. Bu arada ilim eserlerinin yine Arapça 
ile, edebiyat eserlerinin de F!risi ile yazıldığı olmuştur. 

Fakat bütün bu tabii, hizan sun't ve hizan zaruri 
hareketler, Anadolu'da Türkçenin yerini herhangi bir 
başka dilin almasına sebep olaıİıamış ; Türkçe, ister 
side ister katıklı olsun, Türk milletinin Türkiye toprak
larındaki hlkim kültür ve edebiyat dili olmak kudret 
ve ehemmiyetini zamlnımıza kadar muh!faza etrnİftir. 

Bununla bcrlbcr: 
Bir şiir ve edebiyat dili olarak, İranlılardan başka 

birçok Türkler tarafından da işlenmiş bulunan Flrisr, 
bu çağlarda dünylnın en güzel edebi eserlerini veren, 
ileri bir sanat ve tefekkür lislnıydı. Bu dilin bütün kll
ıik söyleyiş incelikleri, zengin bir ses güzelliği içinde 
teşekkül etmiş ve şihcscrlerini vermiş bulunuyordu. 
Bu sebepledir ki Flrisi ile yazmak, birçok şiirler için 
Türkçe yazmakdan kolay ve zevkliydi. Bu devir pir
leri, Firisiye, üstün lhenginden ve bilhassa tasavvuf 
hcyecanlannı iflde kolaylığından dolayı kuş dili diyor
lardı. Birtakım Türk şiirlerinin on dört, on beş hatıl 
on altıncı asırlarda Türkçenin, şiir dili olarak yetersiz
liğinden şiliyet etm.eleri de bundandı. Bir takım şairl�r 
de kendi san�t yetersizliklerini Flristnin alışılmış lhen
giyle örttüklerini sandıklarından Türkçe eser vcrmcğe 
��bbüs etmiyorlardı. 

'rORK EDEBIY A. n T ARIHI 

Halbuki Anadolu Türkçesi, daha XIII. asırda Yu
nus Emre'nin tasavvuf şiirinde, ne kudretli bir şiir 
dili olduğunu ve olacağını müjdelemişti. 

Aynı dil, Hoca DehhAni'nin şiirlerinde de klasik 
şiir olarak güzel ve ceslret verici bir ifade kudreti gös
termişti. 

Bunun içindir ki, XIV. asır şairleri içinde Türkçe 
eser vermeyi bir şeref ve milli bir vazife sayan sanatk!r
lar belirdi. 

Bir kışım Anadolu şairleri, kendi eserlerine kadar, 
Türk diline kıymet verilmediğini, şikayet yoluyla ileri 
sürerek, birçok incelikleri, Farisi ile değişilmeyecek gü
zellikleri olan Türkçeyi bu ihmal edilmiş durumdan 
kurtarmak•· için çalıştıklannı söylediler. Onların bu 
gayreti,. Anadolu'da Tiirkçeye dönüt hareketinin 
sidecç. zaruretten doğan bir hareket olmayıp aynı 
zamanda bilerek, isteyerek, inanarak yapılan, milli bir 
hareket olduğunu gösterdi. 

Ancak lisan bakımından bu Tiirkçeye dönüt 
hareketi, Türk şairlerinin Iran ve müşterek islam 
edebiyatından aynldıkları manasında değildir. Bu yıl
lara kadar tamimiyle klasik bir edebiyat kıvamı almış 
bulunan Iran edebiyatı, yeni ve islami Türk edebiyatı
na birinci derecede örnek olmaya devam etmiştir. 

Fakat bu örnek oluş, Klasik Şark Edebiyatı'nda 
birçok milli ve mahalli vasıflarla zengin bir Türk 
üslubu'nun meydana gelmesini önleyememiştir. 

Asnn ortalanndan başlayarak, daha çok, Osmanlı 
Tiirkçesi Edebiyitı biline giren XIV. asır Tiirkiye 
Tiirkçesl Edebiy&tı'nın, Anadolu'da, Rumeli'de 
gelişirken kazandığı çok sayıda ılrihi, coğrafi, sosyal ve 
estetik çizgiler, bu edebiyata yine gittikçe daha büyük 
ve milli bir çehre vermiştir. 

Anadolu'da Tekke Edebiyatı'nın lran edebiya
tından çok ayn, yerli ve milli vasıflara büründüğü, 
asrın mühim bir gerçeğidir. Bu tasavvuf edebiyatının 
klasik Divan şiirleri üzerinde yine yerli ve milli t�ir
leri olmuştur. 

XIII. asırdaki zengin tasavvuf edebiyatı dolayı
sıyle XVI. asır Anadolu Edebiyatı da yine bir tasavvaf 
eclebiy&tı bilinde gelişmiş, bu edebiyatın dindışı 
eserlerine de zengin bir tasavvaf kültürü işlenmiştir. 

Devrin birçok şiirlerinde MevJinA'nın, Sultan 
Velecl'in ve Yiinas Emre'nin t�iri vardır. Bundan 
başka Ali ve Hamza gibi islim kahramanlan hakkında 
yazılan ve anlatılan hiliyelerin, kahramanlığa !şık 
Türk halkı ve dolayısıyle Türk edebiyatı üzerinde yay
gın tbirleri olmuştur. Bu hiliyeleri yazanlar ve anla
tanlar islam kültürünü kavramış, onu halk seviyesine 
indirmiş ve aruz bilir kimselerdir. Eserleri bir halk ede
biyatı çeşnisi içinde, milli - desılni vasıflarla söylenmiş-
tır. 

Dini mahiyetteki bu hik!yeler aynı zamanda kla
sik dint edebiyatla halk edebiyatı arasında ortalama 
vazife görmüş, birinin kültürünü ötekine ve birinin 
kelimelerini berikine aktarmak suretiyle her iki zümreyi 
dil ve kültür bakımından biribirine yaklaştırmıştır. 



TÜRK EDEBIY ATI T .A.RIHI 

Anadolu Beyliklerinde 
TÜRKÇE ESERLER 

Bu asırda Ana
dolu' da l:ı<>l sa
yıda Türkçe 
eser yazılma
ya başlanmıştır. 

Yazılan eserlerin umumiyetle Türkçe ve yine umu
miyetle dini eserler olması her bakımdan dikkate 
değer bir hadisedir. 

Türkçenin hemen .bütün Anadolu beylikleri böl
gelerinde aynı zamanda itibara kavuşması da gösterir 
ki bu hadise herhangi bir devlet büyüğünün arzı'.lsu 
veya emriyle olmaktan ziyade milli vicdandan ve 
halk varlığından doğan, sosyal bir harekettir. 

Eserler, daha çok, inanç Oğullan, Ayclua 
<>taJ.lan, Menteıe Oğullan, Germiyen OiuJlan 
ve bilhassa Osman Oğullan sahalarında yazıl
mıştır. (47) 

inanç Oğullan sahasında anonim bir Fitiba 
Tefsiri ile İnanç Oğlu Murad Arslan Bey'in emriyle 
yazılan bir İhL\s Tefsiri bunlar arasındadır. 

Kur'an-ı Kerim'in, büyük bir ihtimalle, daha 
Karahanlı'lar devrinde başlayan Türkçe tefsir ve ter
cümeleri serisine böylelikle XIV. asırda Anadolu'da 
(48} küçüklü büyüklü denemeler ve eserler halinde 
devam edildiği görülmektedir. 

İnanç Oğulları Beğliği'nin hükumet merkezi 
olan Lldik'de Muarrif Liclild gibi, isim yapmış 
şiirler de yetişmiştir. Aynı bölgede tasavvufi bir ede
biyatın bilhassa Mevlevi Edebiyatının geliştiği bilin
mektedir. Bunun sebebi bizzat İnanç Oğulları ailesi
nin Mevleviliğe mensup bulunmalarıdır. 

Aynı asırda Ayclua Oğullan sahasında yazıldığı 
tahmin edilen diğer mühim bir eser, Aydınoğlu Mehmcd 
Bey adına Türkçeye çevirilen Kısas-ı Enbiyi Tercü
cümesi'dir. 

Kısas-ı Enbiya Tercümesi'nin baş ve son 
yaprakları eksik olduğu için Türkçeye kimin tarafından 
çevirildiği bilinemiyor. Ancak eserin içinde rastlanan 
"bu kitabı tasnif eden Ebu İshak aydur,, (varak 322) 
gibi cümleler, eserin meşhur Arap müellifi Ebu 
lsh&k Sa'lebi'nin El'Ariis adlı Kısas-ı Enbiya'sın
dan tercüme edildiğini belirtmektedir. Hicretin V. 
asrında yaşadığı bilinen Ahmed İbni Muhammedü's
Sa'lebl, Nişaburlu, büyük bir tefsir alimidir. 

Keşfü'l-Esrar adlı tefsiri ; sahasının en üstün 
eserlerindendir. Ariis adını verdiği Kısasü'l - Enbiya'
sının Türkçeye tercümesi, Anadolu'daki Türk dili ve 
edebiyatının ilk eserleri arasında bulunması dolayısıy
le gerek dil gerek ifade bakımından değerli bir kaynak
tır. ( 49} 

•1 Bu buauata daha zengin bir liate ırörebil
mek ve bu devir yazmalan ile bulunduklan kütüp
haneler b. bilgi almak için Bla. Fuad Köprülü, Ana
dolu' da Türk Dili ve Edebiyabnın Tekimülü, Yeni 
Türk M. Sayı: 4, l.L 1933. 

"8 Bakınız: M. Fuad Köprülü, Türkçe Müel
lifi Mechul Tefsir, Türk Edebiyab Tarihi, S. 1 90 
ve Abdülkadir inan, Kur'an-• Kerim'in Türkçe Ter
cümeleri Üzerinde Bir inceleme. Ankara, 1961. 

Aydın Oğulları sahasında yazılan diğer mühim 
bir eser de Ayclua Otla Umar Bey'in emriyle Mes'ud 
isimli bir müellif tarafından Türkçeye çı:vrilen bir 
Kellle ve Dinuıe'dir. Bu eserin İstanbul'da Laleli 
Kütüphanesi'nde bir nüshası vardır. 

Anadolu Beylikleri sahalarında hep birden Türkçe 
eserler verildiğini belirtmek maksadıyle kaydetti
ğimiz bu çeşit eserlere Menteıe Oğullan, Germiyen 
Oğullan, Hamid Oğullan v.b. gibi beyliklerin 
bölgelerinde de rastlanmaktadır. 

Fakat Beylikler devri Türk Edebiya'nın en zengin 
eserleri, Anadolu'da bir milli edebiyat çığırı meydana 
getirecek ölçüde bol ve davamlı bir şekilde Osman 
Oğullan devrinde ve Osmanlı topraklarında yazıl
mıştır. 

Anadolu' da 
ilk 

Milli Edebiyat 
Cereyanı 

* 

XIV. asırda Anadolu'da 
Türk Dili Edebiyatı'nın 
bir milli edebiyat çığın 
genişliği alması, bir kısım 
Anadolu şairlerinin Türkçe 
eser yazmayı şuurlu ve 
imanlı bir hareket haline 
koymaların dandır. 

Birer şair olarak, bu asırlardaki Türkçeye döntif 
hareketine bir milli hamle değeri kazandıran şahsi
yetler, önce Germiyen, sonra Osman Oğullan bölge
sinde çalışmışlardır. Bunlar arasında fikri ve edebi 
hüviyetleri bakımından birer sofi - şair oldukları halde 
Türkçeyi idealist bir görüş ve du�uşla kullananlar, 
Kırşehirli Şeyh Ahmed Gültehri ile yine Kırşehirli 
şair Atık Paşa'dır : 

Gül şehri 
Türk Edebiyatında Şöhreti
nin xvı.. asır ortalarına 
kadar devam etmesine rağ-

ve men Gültehri'nin hayatı 
Mantıku't-Tayr'ı hakkında esaslı bilgimiz 

yoktur. Onun Kırşehirli 
clduğunu; XIII. asrın son 

ve xıv. asrın ilk yarısında yaşadığını kendi eserlerinden 
ve bu eserlerin yazılış tarihinden öğreniyoruz. 

Ayrıca, devrinin tanınmış şiirlerinden olduğu 
ve klasik tasavvuf edebiyatının üstadları arasında 
sayıldığı, onu yadeden kaynaklarda kullanılan lisandan 
anlaşılıyor. Bu kaynaklar, Gülşehri'yi SeaA'I, Attar, 
Mevtana ve Sadi gibi, Şarkın eq büyük sofi pirleri 
yanında sayıyorlar. Bir misal olarak, XV. asır şiiri 
Hatiboilu, Letaifname adlı eserinde Gülşehri'yi 

Ol CeWeddin-i MevlaDi-yı RUın 
Ol dürür merd-i m"•zz•m kıldıtam 
IU.ce Attar !!, Niziınecldin ki vi.r 
Hem Sed'i Sa'di Gü1fehri i{y) yir 

•9 Bir yazması, Bursa'da Ulu Cimi Kütüp
hanesi'nde bulunan Kıaaeü'l-Enbiya Tercümeai üze
rinde Dr. Necmeddin Hacıeminoğlu'nun bir gramer 
denemesi, Türk Dili Edebiyab Derıriai, XI, S. 4 7 - 66 
dadar, 



3'78 

mısrilannda görülen çok büyük isimlerin yanına 
koymuştur. (50) Bunun mühim bir sebebi, Gülşchri'nin 
(bizzat söylediği gibi) zaviye sahibi ve etrafına çok 
sayıda mürid toplarunış, (51) büyük bir şeyh olması 
ve izlerinde yürüdüğü Mevlin!, Scnn, Attar, Niza
mcddin Sidi gibi, eserleriyle cihangir olmuş şairleri 
örnek edinerek onlar gibi tmvvuf mesnevileri yaz
ması; nihayet yine bizzat kendisini Scna'i, Attar, Ni
zami, Sadi ve Sultan Vclcd gibi 6 büyük tasavvuf şai
rinin "yedincisi,, göstermesidir. 

Mantıku't-Tayr'da belirttiğine göre, Gültehri'
ye böyle eserler yazma fikri ve ilhamı, adlar!!_lı saydığı 
6 büyük tasavvuf şiirinin bir arada bulunduğıı hayali 
bir mecliste verilmiş; Gülşehri, kitap yazma ilham 
veya öğüdünü bu mecliste Gülistan şairi SicU'den 
almıştır. (52) 

Gülşehri bu fikir ve ilhamla önce Feleknô.me adlı, 
Farisi bir mesnevi yazmış, daha sonra Attar'ın Mantı
ku't-Tayr adlı eserini, bir nazire edebiyatı anlayışı 
içinde, bir defa da Türk

. 
dili ile kaleme almıştır. 

Gültehri'nin, Mantıku't- Tayr'da görüldüğü gibi, 
gerek şeyh olarak gerek şair olarak kendisini en büyük
lerle bir hizada göstermesi, etrafının dikkatini çekecek 
ölçüde olmuş; hatta onun bu vasıfları asnn en büyük 
Divan şiiri Ahmedi tarafından tenkid edilmiştir. 

Ahmedi, lskendenıô.me adlı mesnevisinin baş tara
fında, kendinden, kendi sanat ve faziletinden bahseder 
ve öğünürken şairane öğünüşlerde de bir tevazu bulun
mak gerekdiğini ima ederek tavus kuşu gibi kendine 
!şık olmanın, 

.
kendini ulu göstermenin ve bilhassa Gül

şehri gibi her beyitte kendi adını söylemenin aleyhinde 
bulunur. 

Abmedi'aü.a ser sazın dial�ye•ID 
Çerh emriirıa kamg aal!!ya111a 
Kim ne aklaada aaaa vardur maraz 
N� s6zlnd� bgh;-nur hergh 'araz 
Sözleri aydur laakiiyıkdar kamg 
Fikrler k'lder dekiiyıkdur kamu 
Hiç ııı6z afz!ııa almaz ol pziif 
Urmaz ayruklar slbl bi•ude IAf 
Ötinüb dlmH fflllneddla beaem 
Yiihud ehl-1 izzet � temkin benem 

so Agah Sırrı Levend, Manbku't-Tayr, (Tıpkı· 
baaım) Ank, 1957, Önıaöz, S. 6. 

51 Bilhaua '" mısralar: 

Çok mürİdüm vardur ol ild9 b'nüm 
Şeyhllslyl� hoı geçer ciiaum tenüm 
Öyle glg llhlyem ben bi-audii' 
Kim 4vümd� her gic� glur sema• 

(Mantıku't-Tayr, T. B, S. 173) 

52 Gülıehri, Manbku't-Tayr, (Tıpkıbasım) S. 
172 . 177. 

53 lakendername, Üniversite Kütüpbaneai, 
Türkçe Yazmalar Bölümü, No: 291,  verak 3/a ve 
b ve: Nihad Sami Banarh, Dastan-ı T evirih-i Mü
luk-i Al-i Oaman ve Cemtid ü Hur,id Meaneviai, 
l.t. 1 939, s. 161 .  
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Kenüdy• tiiviia-•eı iitık dejül 
Ana çü.a aakii'dur ol IAyık dejül 
Ben ulgyem dlyüben fikr eylemez 
Adın! her beytd� zlkr eylemez 
llviften bealük anan behrl dejül 
Ahmedl'dür tükr Gülşehri dejül , 

Bu sözler, bir bakıma, Gülşehri'yi tenkid mahiyetinde 
olmakla beraber, Gülşehri'nin o asrın en mühim isim
lerinden biri olarak zikre ve tenkide değer bir şair ol
duğımu belli eden bir ruh hali içinde söylenmiştir. 

Bununla beraber Gülşehrl, mesela Mantıku't
Tayr'ın her bölümünde ve her fırsatta kendi adını 
yazmaktan, kendi adı için bir beyit söylemekten kendini 
alamamış ve bu bakımdan Ahmedi'nin tenkidine hak 
kazandıracak bir ifade kullanmıştır : 

Ad i19 diri kal!•ar iideml 
Kim dut!! Gülşehri gibi iileml 

(S. 77) 

Gevheri sarraf erenler satsa yes 
Alemi Gülşehri §d! datsa yes 

Çok kişi üzdl kopg&!DUD kılın 
S8ylem9dl kimse Gülşehri dllla 

(S. 87) 

(S. 135) 

Çok okg Gülşehri destanl@rını 
Kim gör�sln iikl boatanl!!r•nı 

(S. 149) 

Şimdi iilem ı•Thl Gülşehrl dürür 
(S. 172) 

gibi söyleyişlere bu eserde lüzumundan fazla rastlanır. 

* 

Gülşehri, bir sôfi 9iir olmakla beraber, eser
lerinde sanatın vecdini duymuş görünür : Bir meslek 
propagandası yapmaktan ziyade bir sanat eseri yazmak 
ve geleceğe bir sanat eseri bırakmak duygusuyle çalış
tığını gösterir. 

Türkçesi, bir başlangıç çağında bulunmasına rağ
men temiz ve itinalıdır. Nazım tekniğine mümkün 
olduğu kadar rağbet ettiği ve mısralarına güzel bir ses 
vermeğe çalıştığı görülür. 

Mantıku't-Tayr'ın hemen her bölümüne Allah'ın 
adını anarak başlaması ve metin içinde yer yer dini 
lirizmin örnekleri olacak mısralar söylemesi, şairimizin 
içden inanışına delil sayılacak ifadelerdir. 

Gülşehri, Mantıku't- T�yr'ın "hatime,,sinde görül
düğü gibi, eserlerini, yer yer, bahar ve tabiat tasvirleriy
le süslemiş; ağaçlar, çiçekler, yeşillikler ve kuş sesleriy
le renkli mısralar sıralayarak edebi zevki üstün bir sa
natkar olduğıınu göstermiştir : 

GGlsltan haadiin G aahrii IAleziir 
Bii.j aer-aebz ji çemen ptlr-berk ti biir 
ÇGa çemend9 b61b61 6n dart!!r·ldl 
GGI tarabdaa glSnlejln yart4r-ldl 
Ben bu aesriniia saçın frer-lcfllm 
Ersaviinun atz••! •erf!r-ldGm 
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N'erırİ• @ reyhan dGr�r-!dlm delim 
B&lbtll il� babs id�r· idim azim 
Ol çGn G•tiid! ben! ·�nyr·ld! 
Kuı d ilini benden iitr�nyr·ldl 
Yidl yGz on y!dl yıl olmıt-ldl 
Hicret� kim by gGl �çılmn-idl 

Bu söyleyişte sesli'leri uzatılan Türkçe kelimelerin, 
Türkçeyi aruz'a uydurmak zaruretiyle değil, heceleri 
uzatma prensipine sahip, Farisi'niıı ahengine uymak 
için seslendirildiğini aruz vezni bölümünde belirtmiş 
bulunuyoruz. Bir klasik terbiye ve bir klasik an'ane 
icabı olan bu hadisenin, yukarıdaki mısralarda görülen 
tezahürünü Türkçe söyleyiş bakımıııdan pürüzlü san
maktan ziyade bir klasik söyleyiş icabı olarak karşıla
mak doğrudur. 

Gülşehri'nin 6 büyük ta-

Mantıku't-Tayr savvuf şaınnın yedincisi 
olmak duygusıyle yazdığı ilk 
eseri Felekname'dir. Şair H. 

701 de (M. 1 301 )  yazdığı bu manzum eserini İlhan 
Oğulları hükümdarlarından Gaazan :Mahnıud Han 
adıııa tamamlamıştır. 

H. 1 17 de (M. 13 17) tamamladığı Mantıku't· 
Tayr ise en mühim ve en güzei csı:ridir. 

Mantıku't-Tayr, kuş dili demektir. Bu, c,kileriıı, 
herkesce kolay anlaşılmayan tasavvufli�aıııııa, bu arada 

Mantıku't-Tayr'ın Türk c:liline mec:lhiye ıöyleyen ıahifeaI. 
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ses güzelliği ve büyük bir şiir lisanı oluşu dolayısıyle 
Farisi'ye verdikleri isimdir. Bu isim büyük İran sôfi 
şairi Attar'ın ( 1 1 19 ? 1 1 93?) Mantıku't-Tayr adlı, 
kutlar arasında geçen temsili ve tasavvufi hikayesin
de bir valıdet-i vücud dili manasında kullanılmiştır. 

Gülşehri Mantıku't-Tayr'ının mevzuunu ve esas 
planını Feridüddin Attar'ın bu eserinden almıştır. At
tar'ın eserinin de aslı Gazzali'nin Risüetü't·Tayr'ıdır. 

Bu eserlerde bütün "yaratılmışlar,,da bedenlenmiş 
"ruh kuşları,, nın Hüdhüd adlı, ermiş kuş'un yol gös
termesiyle Ankaa veya Simürg denilen efsanevi kuş'la 
temsil edilen Allah'ı arayışları anlatılır: Bu kuşlar, 
Allaha varmak için asırlarca uçarlar, içlerinden, kendi
lerinde fani olacak bir dereceye ulaşan otuz kuş, (si
mürg) mutlak vücud'a ulaşır ve aradıkları Simürg'ün 
(54) yine k<tndileri olduğu gerçeğini anlarlar. 

Böylelikle Tasavvufi Şark Edebiyatı'nın klasik 
mevzularından biri haline gelen Mantıku't-Tayr, 
Türk edebiyatında ilk defa Gülşehri tarafından yazıl
mıştır. Böyle eserlerin alelade bir tercüme manasında 
olmayıp yeniden telif değeri taşıdığını ve bütün klasik 
edebiyatlarda aynı mevzuu tekrar tekrar yazmanın yine 
klasik bir an'ane olduğunu, öteden beri, belirtmiş bulu
nuyoruz. 

Gülşehri, kendi Mantıku't-Tayr'ını daha başka 
kaynaklardan ve bilhassa Mevlana Celaleddin-i Rumi'
niıı Mesnevi'sinden aldığı hikayelerle süslemiş ve dev
rinin sosyal ve ahlaki düşünceleriyle de zenginleştire
rek milli ve orijinal bir eser haline getirmiştir. 

Gülşehri'nin Felekntime ve Mantıku't- Tayr'dan baş
ka bir Aruz risalesi (55) ve Mantıku't-Tayr'da ha
ber verdiğine göre bir de manzum KudUl'i tercümesi 
vardır. (56) 

Ayrıca ve kendi ifadesine göre inci gibi gazeller, 
ab-ı hayat gibi kasideler de söylediği bilinir. (57) 
Şairin bir kısım gazellerine Cami'ün - .Nez:.dir ve Mec
mu' atü'n-.Nezair gibi eski antolojilerde rastlanmaktadır. 

Türkçeciliği : 

alist bir Türkçeci 

* 

Fakat Gülşehri'nin Türk 
dili ve edebiyatı tarihi 
bakımından en mühim 
davranışı, şuurlu ve ide· 

ruhiyle çalışmasıdır. 

5• Fariside mitolojik bir kuf ac:lı olan Simürg, 
yine Fariside Si-mürg tekli ile cinaalanc:lırılınca otuz 
kut manasına gelir. Gültehri bu neticeyi : 

Şunca kuıdan kim bu yql@ girdiler 
Bir otuz kat kth·I Kaf'� lrdiler 

mıaralarıyle anlatır. (S. 290) . 
55 Fatih, Millet Kütüphanesi, Farsça Yazmala.r 

Bölümü, · No. 517. 
56 Mantıku't-Tayr, t. b. S. 296. Kuduri, bil

hassa Hanefi fıkhına ait kıymetli eserler yazan, bü
yük İslam alimi. (972 . 1037) .  

57 Bkz. Prof. Fuad Köprülü, Milli Edebiyat 
Cereyanının ilk Mübeffirleri, lst. 1928, S_. 60 • 63. 
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Kitabımızda onun Milli Edebiyat Cereyanı bölü
münde mutilh edilişi de bundandır. Gülşehri, Mantı
ku't-Tayr'ı Türk diliyle yazmayı haklı bir iftihar bil
mektedir. Şiire göre, Mantıku't-Tayr'ı yazan Attar 
(eserinin isminden de anlaşılacağı gibi) bu eserinde 
tasavvuf'un ancak erblbınca anlaşılır mecazları, is
tiireleri ve dlter husösi ifadeleriyle Flrisiye bir lmt 
dili hüviyeti ve kuş dili mwıkisi vermiştir. Fakat ken
disi Attlr'dan da ileriye giderek bu eseri Türk dili 
ile ve o çağlarda Farisiden üstün ve mukaddes bir 
dil kabul edilen Arapca gibi, hatıl Arapcadan da 
latif bir lisanla, bu sefer Türkçeye kut dili ahengi 
vererek söylemiştir. Şair, bu iddiasını Mantllnı9t
Tayr'ın hatime bölümünde şu mısralarla belirt
miştir : 

Maatıku't-Tayr'ı ki Attiir eyledi 
Piirl•lc@ kuı dlll'al dyledl 
Aaı TArkl kiiretlad� bls dala 
S&yledtlk Tiizl albl Tan.rı hakı 
Çtla Felekaiim� dBzetdBk ıiihviir 
Piirlslc� taht B tiic ! zer-nlgAr 
TBrk dilince dalu Tiizl'dea IAtİf 
Mantıku't·Tay; eyled&k @n'1 harif 
Ben ba TBrki deftertla çBn dBrmeyem 
Piirisl�slyil� detıBrmeyem 
Kimse b&yl� tatla saz söyl�medl 
Kimse bandan yit kltab eyl�medi 

GW,ehri'nin Mantıku't-Tayr'ı Türkçe yazmak 
hevesi, içinde yaşadığı yılların, evvelce izah ettiğimiz, 
(58) tesir ve zarı'.'.ıretlerinden doğmuş olabilir. Fakat 
yaptığı her işe büyük ehemmiyet veren ve söylediği 
her sözü, söylenmişlerden güzel bulan, öyle görmek 
isteyen bir ruh hali içinde Gülşehri, Türkçe söylemeği 
de adeta idealize etmiş ; Türkçe nazmı güzel söylemek 
ve güzel göstermek için türlü diller dökmüştür. 

Aynı asırların aynı zaruretleri karşısında, Türkçe
yi diğer dillere nisbetle kaba ve kifayetsiz bulan ve bu
nu söylemekten çekinmeyen bazı asırdaşları arasında 
Gülşehri'nin, bunun için de müstesna bir mevkii var
dır. (59) Hatta Gülşehri daha ileri giderek, mesela 
San'an Şeyhi Kıssası'nı anlatırken, kendisinden 
önce, adı bilinmiyen bir kimsenin daha bu destanı 
yazdığ'ını, ancak bunu yazarken Türkçeyi pek çö
pürdek söylediğini, bu arada vezne uysun diye sözün 
harfuu giderip söz sarfını artuk, eksük bıraktığını ileri 
sürer ve bu eski şairi : 

Bir kiti b� diistiiaı eylemlt 
ille lAfzıa key ç&pBrdek s&ylemit 
Vezn-içBa lAfzın pdermiş harfını 
Artuk eksBk a&ylemlı aas sarfını 

mısralarının muvaffakiyetli aruzu ile bilfiil tenkid 
eder. Daha sonra da kendisinin "sünbülün saçını anber-

58 Bkz. Evvelki bahis. 
59 Bkz. Prof. M. Fuad Köprülü, Milli Edebiyat 

Cereyanının bk Miibeffirleri, let. 1 929, S. 1 2. 
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le örer ve gülün gömleğini atlasdan yapar,, (60) gibi 
bu hikayeyi güzel, tatlı ve taze bir Türkçe ile ifade 
ettiğini bildirir. 

Bu sebepledir ki Gülşehri'nin bu cephesini edebi
yatımıza ilk tanıtan büyük alim Fuad Köprülü'nün, 
onu hem bir büyük tür hem de Anadolu'da milli 
edebiyat cerey&nı'nın ilk mübeşşirleri arasında ve 
bunların başında sayması yerinde bir görüştür. 

Aşık Paşa 
( 1272 - 1333) 

XIV. asrın, Türk dili için 
çalışan ve Türk dili ede
biyatının gelişmesine değerli 
hizmette bulunan diğer mü

him şairi Atak Pap'dır. 
Aşık Paşa, XIII. asır Anadolusu'nun eski ve nü

fuzlu bir ailesine mensuptur. Bu aile Anadv!u'ya Hora
san'dan gelmiştir. Böylelikle Azeri Türkçesi'nin Hasan 
Oğlu'su, Anadolu edebiyatının Hoca Dehhani'si, 
Yunus Emre'si gibi, Apadolu'da Türk dili edebiya
tının kurucularından biri olan Aşık Paşa'nın da Hora
sanlı bir Türk ailesine mensup oluşu dikkate değer bir 
husustur. 

Aşık Paşa'nın bugün bilinen en eski atası Baha 
llyas İbni Aliyyül'-Horadnı"'dir. Baba İl)as, 
Amasya'da yerleşmiş büyük bir şeyh'dir ki müridle
rine Babai denir. (Bir rivayete göc.- Anadolu'da meşhur 
Babai isyanını çıkararak Selçuk Devleti'ni çok güç 
durumlara düşüren Baba İshak da, Baba İlyas'ın 
bir mürididir.) 

Yine rivayete göre Baba tlyas'ın dört oğlu vardır. 
Bunlardan biri Baba Muhlls'dir. Baba Muhlis'in 
Konya'da altı ay kadar padişahlık yaptıktan sonra bu 
sultanlığı Karaman Oğulları'na bıraktığı, yine bu asra 
Ait söylentiler arasındadır. Şekaayık Tercümesi'ne 
göre (S. 22) Baba Muhlis bu sultanlığı, babasının 
müridleri arasında bulunan Ntire Sôfi'ye bırakmıştır 
ki bu zat, Karaman Oğullan ailesinin kurucusudur. 

Eski kaynaklar, Baba Muhlis'i Muhlis Pap 
unvanıyle de anmaktadırlar. İşte Aşık Paşa, Konya 
saltanatından feragat ettiği söylenen bu muhlis Paşa'
nur oğludur. 

Her halde Aşık Paşa'nın Orta Anadolu'da, zengin 
ve nüfuzlu bir aileye (bir şeyh ailesine) mensup olduğu, 
onun şeceresi için söylenen en doğru bilgidir. 

Aşık Paşa'nın asıl ismi Ali'dir. Şiirlerinde ve eser
lerinde Aşık adını mahlas olarak kullanmıştır. 1272 de -
rivayete göre - Kırşehir'de doğmuştur. Fakat doğduğu 
yer hakkında verilen bilgiler kat'i ve inandırıcı değildir. 

Paşa; kuvvetli bir ihtimale göre yine Kırşehir' de 
iyi bir tahsil görerek yetişmiştir. (61) Aşık Paşa'nın 

60 Mantıku't·Tayr, bpkı basım, S. 5 1 .  Aynca 
Bkz. Fuad Köprülü, Türk Edebiyabnda ilk Muta
savvuOar, S. 263. İstanbul, 1918. 

81 Atık Pata ve ailesi hakkında daha etraflı 
biyocralik ve bilhaua bibliyol'rafik bill'iler için Bkz. 
Prof. Fuad Köprülü, Atık Pqa ve Atık Paşa - Zade 
madd. T. 1. An., C. l; S. 701 - 709. 
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yaşadığı tarihlerde Kırşehir, Anadolu'nun kültür, 
iktisad ve medeniyet merkezlerinden biriydi. Devrin 
en güzel mimari eserleriyle süslenmişti. Büyük bina
ları, çeşitli medeni imkanları olan bu şehrin aynı tarih
lerde fikir ve edebiyat sahasında da ileri durumda 
olduğu aşikardır. 

Şeyh Ahmed Gültehri'nin bu şehirde yetişmesi, 
yine bu şehirde daha birçok zaviyeler bulunması, Aşık 
Paşa'nın fikri ve edebi terbiyesini nasıl bir muhitten 
aldığı veya nasıl bir çevrede geliştirdiği hakkında kafi 
bilgi vermektedir. 

Aynca bu tekkeler çevresinde toplanan ve bu şöh
retli şeyhlere mürid olan Türk halkının da milli benlik
lerine, bilhassa milli dilleri Türkçeye bağlılıkları, Kır
şehir şeyhlerini hatta idealist birer Türkçeci yapacak 
kadar tesirli olmuştur. 

Ayni tarihlerde Kırşehir'in en mühim müessese
selerinden biri, bizzat Aşık Paşa Z&viyesi'dir. Halka 
halk diliyle ve Yunus tarzı bir söyleyişle hitap eden 
Aşık Paşa'nın tekkesi çevresinde büyük kalabalık 
toplanmıştır. 

Çeşitli tarikatlerin, birbirleriyle az çok rekaabet 
halinde bulundukları bu çevrede Aşık Paşa büyük 
tesir uyandırmıştır_ Aşık Paşa ailesi, oğlu Elvan Çelebi" 
ve Şeyh Süleyman isimli diğer bir oğlunun torunu, 
tanınmış tarihci Aşık Paşa-zade (Derviş Ahmed 
Aşıki) gibi mühim edebi simalar yetiştirmeğe devam 
etmiştir. (62) Ayni aile, Aşık Paşa vakıflarının kurucusu 
olarak Kırşehir'de ve Kırşehir tarihinde uzun zaman 
yaşamış ve bu ailerı"in Amasya ve Çorum çevrelerinde 
yaşayan kolları olmuştur. 

Aşık Paşa 'nın Kırşehir dışında ; tepeler üstündeki 
eski bir mezarlıkta mimari değeri büyük bir türbesi 
vardır. Anadolu'da Türk türbe mimarisinin ilk ve 
en milli çizgileriyle işlenmiş, yani böyle bir mimari
nin XIV. asırdaki devamı suretiyle meydana ge
tirilmiş bu türbe, yakın zamanlara kadar halkın 
mukaddes tanıdığı bir ziyaret makaamı olmuştur. 

* 

Aşık Paşa'nın Anadolu'daki geniş ve devamlı 
şöhreti, şairliğinin kudretinden ziyade şeyhliği, sofi
liği dolayısıyledir. Tasavvuf inanışının türlü sosyal ve 
tarihi buhranlar arasında gelişert>k çok sayıda ve Çt'şitli 
teşekküller kurduğu XIII .  asır gibi bir buhran asrında 
yetişen Aşık Paşa'nın, kuvvetli bir tasavvuf terbiyesine 
sahip bulunması tabii hadisedir. Mevlana gibi, Sultan 
Veled gibi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahi 
Evren, Şeyh Süleyman gibi büyük ve tanınmış 
Anadolu sofileriyle çağda� bir sima olan ve bilhassa 
şöhretli ve hareketli bir sofi ailesine mensup bulunan 
Aşık Paşa'nın fikri ve deruni terbiyesi üzerinde çağının, 
ve ailesinin derin tesiri vardır. 

62 Bunlardan A,ık Pa�a - Zt.de h. XV. Asır 
Türk Edebiyib bölümünde gereken bilgi verilecek
tir. Babau gibi Türkçe tiirler söyleyen Elvan Çele
bi'nin• ise bu türlerinden birkaçına Cami"ü"n-Nezair 
v.b. gibi bazı eski mecmualarda rastlanmaktadır. 

-
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Ayrıca iyi tahsil gören ; Arabi, Farisi gibi, devrinin 
en üstün ilim ve sanat lisanlarından başka İbranice ve 
Ermenice de bildiği anlaşılan Aşık Paşa, Şarkın inanış 
hayatını iyi biliyor ; Türk sôfileri kadar, büyük Iran 
mutasavvuflarını da yakından tanıyordu. O kadar ki 
Garibname isimli, tanınmış eserinin adını bile Iran 
mutasavvıfı Sena'i'nin aynı isimdeki eserinden almıştı. 

Tasavvuf inanışlarını sünni inanışlarla birleştir
meğe çalışan ve çevresindekilere bu yolda telkinler 
yaptığı anlaşılan bu şairin, Farisi gibi, tasavvuf düşü
nüşlerini söylemek için son derece işlenmiş bir sanat· 
dilini bir tarafa koyarak, eserlerini Türk dili ile yaz
ması bir tesadüf d�ğildir. 

Bunun ilk mühim sebebi, Gülşehri ve Aşık Paşa' -
dan önce Mevlana Celaleddin Rumi'ye, Sultan Veled'e, 
nihayet Yunus Emre'ye Türkçe şiirler söylemek lüzu
munu hissettiren tarihi ve sosyal zaruretlerdir. Aynı 
Türkçenin bu çağlardaki Orta Anadolu halkının ana 
lisanı oluşu ve kalabalık Türkmen boylarının kendi 
dillerine ehemmiyet verdirecek ölçüdeki milli ve 
kudretli varlıklarıdır. 

Türkçeciliği 

* 
Aşık Paşa her şeyden 
önce X I I I .  asır sonu ve 
XIV. asır başı Anadolu'-
sunda halk yığınlarına sôfi

liği tanıtan ve onlara, Allaha varma heyecanları veren 
bir Türk panteistidir. Fakat bu şiir, eserlerini meydana 
koyarken, Türkçeyi halka hitap için kullanmakla 
beraber bu dile layık olduğu kıymeti vermiş ; milli 
dile, bilerek hizmet yoluyle milli vazife görmüştür. 

Aşık Paşa'nın Türkçeciliği, yalnız asrının sade 
Türkçesiyle eserler yazmaktan ibaret kalmamıştır. 
Bu şair tıpkı Gülşehri gibi, Türkçe yazmanın şuuruna 
ermiş, Türkçeye değer vern:ekteki isabet ve ehemmi
yeti bilhassa belirtmiştir. Paşa, Garibname adlı ese
rinde, bu eseri bilhassa Türk dili ile yazdığını söyler
ken : 

K@ma dild� v@r idi zabt � as61 
Bunlar@ dGtmGı ld! cBml� ukiil 
Tflrk dllln� klmaen� bakm@Z idi 
TGrklere h erglz g8nill akm@z idi 
Tiirk dahı bilmez idi bu dilleri 
ince yqlg 

-
ol ulg meu�illert 

gibi mısralar sıralamak lüzumunu duymuştur. Arabi 
ve Farisi gibi, o asırlardaki en büyük dünya dilleri
nin, tedvin edilmiş olmaları dolayısıyle eser yazanların 
hep bu dilleri seçtiklerini söyleyen Paşa, bunun yanında 
Türkçeye hiç kıymet verilmemiş olmasından şikayet
çidir. Bir milletin dilini öğrenmenin o millete karşı 
gönül yakınlığı uyandırdığına da dikkat ve nüflız eden 
Paşa, edebiyatta Türkçe kullanmayışın, Türklerin de 
sevilmesine mani olduğunu belirtir. Paşa'ya göre 
bunda o kadar ileri gidilmiştir ki Türkler dahi !tendi 
dillerini bilmemek; Türkçe ile ne ince ve ne yüce eser
ler verilebileceğini akıl edememek durumuna düş
müşlerdir. 

• 
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Pa9a'nın Kırtehir'deki türbesi 

Böylelikle, Aşık Paşa, sebebi ne olursa olsun, eser

lerini Türk dili ile vermek ve bunu bilerek ve severek 

yapmak suretiyle, asrının Türkçecileri arasında şerefli 

bir yer almıştır. 
Bununla beri.her Aşık Paşa Türk dilini kullanırken 

büyük sanat gösterememiş, mısralarına gereken a hengi 
verememiştir. Esasen Aşık Paşa şair ve sanatkar olmak 
bakımından kuvvetli bir şahsıyet değildir. Hayalleri 
dar, söyleyişi lirik vasıflardan mahrumdur. Tema
miyle didaktik mahiyyetteki eserlerinin çekici tarafı, 

inanmış ve samimi bir insanın, oldukça geniş bir kültür

le birleştirerek ifade ettiği mevzuların ehemmiyetinde-

dir. 
Manzumelerinde aruz'un yer yer tatlı bir çet-

refillikle kullanılışı onun eserlerine, başlangıç devri 
yazıları olmak bakımından, huslısi bir sevimlilik vermiş-

tir. 

E s e r l e r i  

ı. Garibııime 

Atık Pata' nın öteden be
ri en tanınmış eseri Ga
ribname'dir. Garibname 
12.000 beyit tutarında, 
ahlaki, tasavvufi, büyük 

ve didaktik bir mesnevi'dir. 

Eserin başında Farsça mensur bir mukaddime 
vardır. Bundan sonra kainatın yaratılışından bahseden 
bir bölüm ;  Hz. Muhammed için na'at ve diğer islam 
büyükleri için kasideler ihtiva eden bir ön kısım kitapta 

uzunca bir yer tutar. 
Asıl eser 10 bab'a ayrılmıştır. Her bab da ayrıca 

1 0  destan halinde yazılmıştır : 
Birinci bab'da Allah gibi bir olan mevzular; ikin

ci bab'da dünya ve ahiret, yer ve gök, ten ve can gibi 
iki olan şeyler anlatılmıştır. Üçüncü bab'da mazi -
hal ve istikbal gibi üç olanlar; dördüncü bab'da ateş, 
hava, su ve toprak gibi dört olan varlıklar sıralanır. 
Beşinci bab'da beş his, beş ibadet gibi, sayısı bet olan
lar söylenir. DünyAnın 6 günde yaradılışından ; yedi 
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kat göklerden, sekiz cennet'den, dokuz 
nefis'den, 1 0  sayısının kamil aded olu
şundan bahseden diğer bölümler de böy
lece sayıları altı, yedi, sekiz, dokuz ve on 
olan şeylerden bahseder. Prof. Fuad 
Köprülü, Garibname'nin "adeta hendesi 
bir intizama malik,, olduğunu söyliyerek 
bu eserin güzel bir tArifini yapmıştır. 

Garibname'de tasavvuf edebiyatı e
serlerinden en çok M�nevi'nin tbiri 
vardır. Ancak Garibname'de hikayeler 
yine hendesi bir intizamla tertip edilmiş 
ve Mesnevi'deki birbiri içine girmiş tah
kiye tarzından uzak kalınmıştır. Garib
name'nin başta Türkiye kütüphaneleri 
olmak üzere, birçok Doğu ve Batı kütüp
hanelerinde çok sayıda yazma nüsha
ları vardır. 

2. Şürleri 
Aşık Paşa'nın Yunus 
Emre tarzında söy
lenmiş şiirleri (ilahile-
ri, gazelleri) vardır. 

Bunlar, aruz'un heceye yakın vezinleriyle ve hazan 
da hece ile tertiplenmiştir. Birçokları musammat tar
zında (ortalarından kaafiyeli) mısralarla söylenen bu 
gazellerin, bestelenerek terennüm edilebilmek ıçın 
klasik halk ilahilerini andırdığı görülür. Bu gazellerin 
bir kısmı, mısra başları aynı harflerle başlayan en eski 
Türk şiirinin alliterasyonlarını andırır tertipte söylen
miştir. Aşai:bya, mısralarını ortadan bölerek, dörtlük
ler halinde yazdığımız ilahi, bunun bir örneğidir : 

Devlet dak! •ensün ban§ 
Devrnn dak! sen•Ün ban@ 
Değdi ban§ •enden bu atk 
Dönd� yüzüm •enden yan§ 

Devletlfl b§tUn tacısın 
Dervltlerün m l'riicı .. n 
DBn gün canum muhtiicHın 
Diadür ıen! sevmek ban§ 

Doldum unüo flkrün il� 
Dirllklerüm tükrün U� 
D!lüm •enün zlkrün il� 
Dek durmasun önden son§ 

Dermanda by Atık canı 
D!Jer gilre her dem sen! 
Dghama ly devlet günl 
Dİdi.runı gilster ban§ 

Aşık Paşa'nın, Garibname'sine nisbetle daha canlı 
mısralar taşıyan bu tarz şiirleri de, şiir ve sanat bakı
mından yeter derecede kuvvetli sayılamıyacak manzu
melerdir. Herhalde hece'de Yunus Emre'nin, aruz'da 
Hoca Dehhani'nin ve Gülşehri'nin yetiştiği bu devirde 
Aşık Paşa'nın şiirlerindeki bu yetersizliği, şairin sanat
karlık derecesinde aramak doğrudur. Bununla beraber, 
yazmalarda Aşık Paşa adına kayıtlı bu şiirlerin hangi
lerinin, ne dereceye kadar bu şaire ait olduğu tama
miyle belli değildir. Meşhur bir sôfi olması dolayısıyle 
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o çağlara ait bazı şiirlerin Aşık Paşa'nın sanılması ve 
bunun aksine olarak Aşık Paşa'ya ait bazı şiirlerin de 
eski kaynaklarda başkalan adına kayıtlı bulunması 
mümkün ve muhtemeldir. {63) 

3. Başka Eserleri 
Aşık Paşa'nın şiirle
rinden ve Garibna
me'den başka man-
zum ve mensur, bazı 

küçük eserleri daha vardır. Edebi kıymet bakımın
dan fazla değer taşımayan bu eserlerden Fakrname, 
Va11f·ı Bil, HikAye ve Kimya Ridlesi ile yine 
Aşık Paşa'ya atfedilen iki risale daha Agah Sım Levend 
tarafından tedkik ve neşrolunmuştur. {64) Bunlardan 
Vasf-ı Hal manzfunesi, Garibname'nin üçüncü bab'ın-

XIV. 
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da mazi, hal ve istikbal'den bahseden bölümün bir 
tekrarı çehresindedir. Bütün bu Mesnevi ve risalelerin 
de Paşa tarafından yazılmış olmaları kadar, Paşa'ya 
atfedilmiş olmaları ihtimali de vardır. 

63 Aşık Paşa'nın muhtelif yazmalardan der
lenmit 67 tiiri,. Abdülbaki Gölpınarlı'nın Yunua Emre 
ve Tasavvuf kitabında netrolunmuttur. lst. 1961, 
s. 295 - 346. 

6• Bkz. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı ( Bel
leten) 1953, S. 205 - 255; 1954, S. 265 - 276; 1955, 
S. 153 - 163 ve faksimileleri. 

A s ı r d a  

A n a d o l u ' d a D i v a n  E d e b i y a t ı  

Daha XIII. asırda, Selçuk Sultanları sarayında 
Hoca Dehhani ile başlayan Türkçe Divan Edebiyatı, 
XIV. asırda çok sayıda şair ve ·müellif yetiştirmiştir. 

Geçen asırda, Türkçe yazdıkları bilinen şairlerin 
ancak birkaç kişiden ibaret olmasına mukaabil, XIV. 
asırda Türk dili ile eser verenlerin sayısı hissedilir 
ölçüde çoğalmıştır. Böylelikle XII I .  asır, Anadolu-' 
da, Türk dili edebiyatının müjdecilerini, XIV � ve 
XV. asırlar da kurucularını yetiştirmiştir. 

Dünya edebiyatında kurucu devirlerin, umumi
yetle bol eser veren şairler yetiştirdiği görülür. XIV. 
asır Türk edebiyatı da bilhassa asrın sonlarına doğ
ru böyle şairler yetiştirmiştir. 

Bunun yalnız Anadolu Türkçesi'nde değil, Or
taasya ve Azeri Türkçesi sahalarında da böyle ol
duğunu belirtmiş bulunuyoruz. 

Bu asırda Anadolu'da dindışı mevzularda aşk 
ve şarap şiirleri söyleyen ve büyüklere kaside'ler su
nan şairlerin hemen hepsi aynı zamanda aşk ve ma
cera mesnevileri de yazmışlardır. O kadar ki bunlar, 
kendi asırlarına adeta mesnevi asrı denebilecek bir 
husılsiyet vermişlerdir. 

Esasen İslami Türk Edebiyatı'nın daha ilk adım
da bir Mesnevi Edebiyatı halinde başladığı bilinir. 
Fakat bu eski Mesneviler, daha ziyade dini-islami
didaktik mahiyette eserlerdir. XII I .  asır Anadolu'
sunda çokça iltifat gören Yıisuf ve Zeliha macerası 
da yine dini bir mevzu sayılır. 

XIV. asrın evvelce bahsi geçen Mantıku't-Tayr 
gibi, Garibniıme gibi eserleri de yine dini - tasavvufi 
mesnevilerdir. 

Ancak yine XIV. asırda böyle eserler yanında 
dindışı mevzulara da kıymet verilmiş ve dikkati çeke
cek derecede büyük kitaplar h!linde laflı ve mAce
rl mepevllerl yazılmıştır: 

H o c a  
Süheyl 

Mes'ud ve 
ü Nevbahar 

Asrın bu manzum 
romanları arasında 
Hoca Mes'ud ile 
yeğeni İzzedcliıı Ah-
med tarafından yazı

lan Süheyl ü Nevbalıir isimli eserin ciddi ve bedii 
bir değeri vardır. 5568 beyit tutanndaki bu zarif 
aşk hikayesinin baştan 1000 beytini, Hoca Mes'
ud'un kızkardeşinin oğlu İzzeddin Ahmed yazmış, 
fakat eserin geri kalan büyük kısmı yani 4568 beyti 
Hoca Mes'ud tarafından yazılmıştır. 

Aynı asrın sonlarında yetişen, Keazü1-Küberi 
adlı, mensur eserin müellifi ve Hurşiclname nazımı, 
Şeyh Oğlu Mustafa tarafından büyük saygı ile anı
lan ve üstad Hoca Mes'ud diye vasıflandırılan Hoca 
Mes'ud, bu vasfa layık bir XIV. asır sanatkandır. 
Onun Hoca Mes'ud diye anılması devrinin birinci 
derecede ilim adamlarından olması dolayısıyledir. 
Eserinde bu hikayenin alim bir şair tarafından ya
zıldığını belirten bir üslup dikkati çeker. 

Eser, Şehname ve Kutadgu Bilig vezniyle ; yani, 
aruz'un Fa'Ulün f'a'Ulün fa'ulün fa'ul vezni ile 
yazılmıştır. Mesnevisini, arada bir değişik vezinler
de söylenmiş gazellerle de süsleyen Hoca Mes'ud, 
bir aşk hikayesi yazmak mevkiinde kaldığı için özür 
dilemekle beraber, böyle hikayeleri büyük başarıyle 
yazabilecek sanatkar bir ruha ve öyle bir üsluba 
sahip bulunduğunu da göstermiştir. ( 1 )  

Süheyl ü Nevbahar, Berlin Umumi Kütüp
haneai'nde bulunan tek yazmasından fotokopi su
retiyle, Alman Türkiyatcısı J. H. Mordtmanıı tara
fından 1924 de, 1 3  sayfalık bir önsözle birlikte 
Hannover de netredilmiştir. Süheyl Ü Nevbahar'ın, 
bu netirden aonr�, minyatürlü bir yazması da Çan
kın'da bulunmuthlr. 
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Acem edebiyatından tercüme edildiği ileri sü
rülmekle beraber, bu eserin aslaa basit bir tercüme 
olmadığını, belki lran edebiyatından alınmış herhan
gi bir mevzuu genişletmek suretiyle telif edildiğini 
düşünmek yerinde olur. Eserin muhtelif yerlerine 
ilave edilen gazeller, tabiat tasvirleri ve diğer işıkaa
ne söyleyişler, müellifin klasik lran edebiyatını iyi 
bilen, kuvvetli bir şair olduğunu gösterir. Eserde Ho
ca Mes'ud tarafından yazılan büyük bölüm, baştaki 
ilk bin beyte nisbetle daha güzel yazılmıştır. 

Süheyl ü Nevbahar'ın mevzuu, kısaca şudur: 

"Süheyl, Yemen bükümdirının oiludur. Bir nak
ka, tarafından yapılan resmini görerek Çin hüküm
darının kızı Nevbahar'a qık olur. Resmi yapan 
nakkatla birlikte Çin ülkesine türlü güçlüklerle 
dolu bir yolculuk yapar. Büyük qkı uirunda ba
tından geçen birçok vak'alardan sonra Nevbahar'a 
kavutur. ,. 

Hoca Mes'ud veya Mes'ud ibni Ahmed adlı 
bu şairin Süheyl ü Nevbahar'dan başka, İran ede
biyatından tercüme edilmiş bir eseri daha vardır. 
Adı Ferhenlmı\me-i Sa'cli'dir. 

Ferhenlmı\me-i Sa'di, meşhur lran şairi Sa'
cli'nin Bostan'ından seçilmJış parçalarla tcrtib edil
miş 1 703 beyit tutarında bir eserdir. 

Edebi kıymetinden ziyade dil bakımından ehem
miyetli bu eser, H. 755 de yazılmıştır. (M. 1 354) Fer
henkname, Veled Çelebi Efendi ile Kilisli Mual
lim Fıfat Bey tarafından ilave edilen bir ön söz ve 
bir lügat cedveliyle birlikte 1922-1924 de İstanbul' -
da neşredilmiştir. (2) 

* 

Şeyhoğlu Mustafa 
( 1340 - 1410?) 

ve 
H u r ş i d n ame 'si 

Asrı"lın şöhretleri hatta 
üstadları arasında sa
yılan diğer bir Mes
nevi şairi de Hur�id
name müellifi Şeyhoğlu 
Mustafa'dır. (Şeyl -
oğlu l\fustafa'nın Km. 

r.ü'l-Kübera adlı, mensur bir eseri olduğunu ve bu 
eserde Hoca Mes'ud'dan üstad Hoca Mes'ud di) e 
bahsedildiğini yukarıda belirtmiştik). 

XV. asır Anadolu şairlerinden Hatiboğlu(3) da 
Şeyhoğlu Mustafa'dan bahseden bir eserir.dc, bu 
sefer Şeyhoğlu için, buna benzer bir lisan kullanmış
tır : Hatiboğlu, Mak-Iat-ı Hacı Bektaş Veli ter
cümesi'nde MevlanA CeWeddin Riımi'yi Mevla
ni.-iı A'zam diye andıktan ve Nizami, Sa'di, Attar · 

isimlerini de saydıktan sonra : 

Süheyl ü Nevbahar ve Ferhenkname-i Sa.di 
h. terıkid ve tahlil yezıları için Bkz. F. Köprülü, Sü
heyl ü Nevbahar, Ferhenkname-i Sa'di, Türkiyat 
M. il, S. 48 1 - 489 Kilisli Muallim Rıfat, Süheyl Ü 
Nevbahar, aynı mecmua, s. 401 • 409. 

Bkz. Prof. M. Fuad Köprülü, Hatiboğlu, 
Türk Dili ve Ede!Myab Hakkında Araıbr'l\alar, lat. 
1 934, s. 200. 
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Bu14!run tiibi'ldilr otludur hem 
Dehinl Ahmedl Şeyhoğlu'dur hem 
Kimi ıem• § kimi mibumdiirilrler 
Dahi bln&m bular ıabumdilr&rler 

gibi mısralar sıralıyarak Şeyhoğlu'nu, Deblıani ve 
Ahmedi gibi büyük üstadlar sırasına koymuştur. 

Hatiboğlu'nun bu hususi teveccühüne nail ol
masına rağmen, Şeyhoğlu Mustafa, şüphesiz, bu se
viyede bir şair değildir. Ancak onu büyük şairler sı
rasında gösteren bir eseri Hurşidni.me Mesnevisi' -
dir. Bu şairin, ayrıca MecmWıtü'n-Nezair ve Cıi
mi'ü'n-Nezair gibi eski şiir mecmualarına alınmış, 
nazım tekniği bakımından kuvvetli manzumeleri 
vardır. 

* 

Şeyhoğlu Germiyanlıdır. Gem1İyan Beyliği da
hilinde, Saray'a yakınlığı olan, nüfiızlu bir aileye 
mensuptur. Germiyan Beyi Süleyman Şah'ın yanın
da nişancılık ve defterdarlık vazifeleri görmüştür. 
Sonra, Yıldırım Beyazıd'a intisab etmiş ve önce Sü
leyman Şah adına yazdığı Hurşidnime'yi, Şah'ın 
vefatı üzerine, Sultan Yıldınm Beyazıd'a sun
muştur. 

Süheyl ü Nevbahar sahibi Hoca Mes'ud'un ta
lebesi olduğu anlaşılan Şeyhoğlu, Hurşidname'yi 
1387 (H. 789) · de tamamlamıştır. 

Bu eser, halk hikayelerirıden yükselerek mühim 
bir kısım İran ve Türk mesnevileı inde çok kullanı
lan "görmeden aşık olma,, motifi üzerine tertiplen
miş, manzum bir macera romanıdır : Bir halk hika
yesinde :  

Demişlerdür gelenler bizden evvel 
Kulak aşık olurmuş gözden evvel (* )  

mısralarıyla ifade olunan bu tarz sevdalar, Cemşid ü 
Hurşid gibi, Husrev ü Şirin gibi, Süheyl ü Nevbahar gibi 
mesnevilerde birbirine yakın şekilde başlar. Hurşid
name'nin farkı, roman kahramanlarının sevgilinin 
güzelliğini ona aş.ık olanların hallerinden öğrenme
leridir : 

Hurtidname'nin esas kahramanları Hurıid ile 
Fe rahşad'dır. Hurıid lran Şahı Siyivut'un kızıdır. 
Ferahtad da bir Mağrib tehzadeaidir. Hurtid doi· 
duğu zaman müneccimler, yurda felaket getireceiini 
söylediklerinde� bu kız Ücra yerde bir kuleye kapa· 

•blıyor. Bir gün hükümdann bu kuleye gönderdiii 
adamlar Hurıid'in çarpıcı güzelliğini görüp çılgına 
dönüyorlar. Bunlardan biri çareyi ölmekte bulu
yor, diğer üçü çöllere dü,üyorlar. Bir tanesinin 
hali, Mairib Sultanı'nın oğlu Ferahtad'ın gözüne 
çarpıyor. Genç tehzade, Hurtid'in bu adamdan öi
rendiği güzelliğine uzaktan itık oluyor. Gidip Hur· 
tid'i buluyor. Biribirlerini derin bir aıkla sevi
yorlar. 

• Ferhad ile Şerife Hanım Hikayesi, hususi 
kütüphanemizde. Bkz. bir de XlX. Asırda Türk 
Edebiyab. 
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Hurticl•ia p..lliiini aynı adamlann üçiiacü

ııünclen clu,._ Çia Hiikümclin Boğa Han ela 8111'
tid'e ifık olcluianclan it kantaJ'or. SaT&fCI bir bii
kümdir olaa Boia. kUTTetli bir ordu ile lran'a 
:rüriiJ'on& ela Hurticl'ia Mkiuna mailup olarak 
can TeftJ'Or. Uınan macera. H1U'fid ile Ferabfid'm; 
batta. (H1U'fid9e ayna ,.kilde •• onun dördüncü 
T11rpnunelan ititerek, kulaktan ipk olan) Maur 
Sultanı'nın oilu Behram olmak üzere; daha bir ta
kım enselleri J'•nerek birbirlerine hT11tmalanJ'le 
-n bulu,.or. 

Hurşidn!me, gerek hikayecilik sanatı, gerek 
merak ve alika uyandıran vak'a ve hareketleriyle, 
muvaffak bir eserdir. Eser, bu asırlarda çok kullanı
lan Mefa'lltiD mefi•ntiD fa'Gltin vezniyle yazıl
mış ve uzun mesnevide bu veznin monotonluğunu 
gidermek için de eserin muhtelif yerlerine başka ve
zinlerdc gazeller konulmuştur. Hurşidname•nin dili, 
umumiyetle sadedir. Eser, yer yer şiirleşen mısralarla 
süslüdür. Söyleyişte, Türkçe•run inceliklerini kav
ramış bir sanatlliın üslubu vardır. 

Şeyhoğlu•nun ikinci mühim eseri Kenzü'l
Kiiberi'dır. Merhum Fuad Köprülü'nün husüsi 
kütüphanesinde bulunan bu mensur eser, müelli
finin, nesirde, devrin üstün yazarlanndan olduğunu 
düşündürecek bir ifade ile yazılmıştır. Bu eser bir si
yasetname'dir ve padişahlarla vezirlerin, büyük Bey'• 
lerin ve kadıların ahvilinden bahseder ; devrin sos
yal hayatı hakkmda dikkate değer bilgiler verir. 

Yer yer manzum parçalarla süslenen Ken
zü'l-Kübera'da, aynca, Yiisuf-ı Mecl..dah, Deh
JııA.I, Giil9ehri, Hoca Mes'ud, Elvan Çelebi 
gibi, devrin Anadolu şiirlerinden seçilmiş şiirler de 
vardır. (4) 

Şeyhoğlu, Kenzü'l-Küberi'sını 1401 (H. 803) 
de ve 62 yaşında yazmıştır. Bu müellif, aynı zaman
da Merzübaıa-ai.me ve K-bae-a&me isimli eser
lerin de ilk mütercimleri arasındadır. XIV. asır gibi, 
bol eser veren ; kurucu şiirler ve müellifler yetişti
ren bir devrin yazan olmak münasebetiyle Şeyhoğ
lu'nun daha başka �lif ve tercüme eserleri olması 
da mümkündür. 

Meddah Yusuf 
ve E s e r l e r i  

* 

Bu asnn, sayısı hayli ka
bank Anadolu pirleri ara
sında bir isim daha, ehem
miyetli mesnevi şiirlerin

dendir. Yine Knız.ii'l-Kiibnô.'da adı geçen bu şair, 
Meddah Yıisuf'dur. 

Eserlerinde Ya.ufi ve Yasuf-ı Mecldala adını 
kullanan Meddah Yüsuf, ilk Anadolu asırlarının 
(halk toplulukları karşısında, ylhud, büyük adamla-

' Bb. M. Fuad Köprülü, Anadolu'ela Türk 
Dili •• EdebiJ'ab'nın Tekamülü. Yenitürk M. S.J'I: 
4, S. 290. Ş.J'hoilu •• eserleri la. aJ'Flca T. 1. An. 
cleki Şeylıoğlu maddesine •• bu maddenin bibliyos
rU,.-na balulmabcbr. 

nn ve hükümdarların huzıirunda liiUyeler anlatan) 
meddah - şiirlerindendir. 

Bu şiirin doğduğu, öldüğü ve yaşadığı çevre 
hakkında esaslı bilgimiz yoktur . .HAmGpAme isim
li, Fança mesnevisinde, Azerbaycan'da bulunduğu 
sırada başından geçen bir vak'ayı anlattığına göre, 
gençliğini o taraflarda geçirdiği hesaplanıyor. He
men bütün eserlerinde MevliııA Celileddln-1 RGml' -
ye derin saygı ve bağlılık göstermesi; muhtemelen 
Mevlevi olduğunu; yine Hamlışnlme'sinde, Kon
ya'daki Cimri vak'asından bahsetmesi, onun Kon
ya'da veyi Konya çevresinde yaşamış bulunduğu
nu düşündürüyor. 

Prof. Uzunçarşılı ise, neye istinld ettiğini bildir
memekle beriber, onun Varka ve Giilfah mesne
visini Sivas'da yazdığını söylüyor. (5) 

Meddah Yüsuf, genç yaşında Erzincan'da yaptı
ğı bir boşboğazlık yüzünden dostlarını kaybetmiş ve 
bunun üzerine susmanın hikmet ve isabetinden bah
seden, Farisi bir eser yazmıştır. Bu eserin adı Himlış
name'dir. Aynr· şairin DistiD·l İblis AleyhillA'ne 
isimli, küçük mesne\•isi Hz. Mulıammcd'le Şeytan 
arasında geçen bir muhavereyi nakleder. 

Onun, 1361 tarihinde Candaroğullan Hüküm
darlanndan Kötürüm Bayezid namına Maktel-i 
Hüseyn adlı bir mesneviyi Ebu Miheuf'den tercüme 
ettiği bilinmektedir. (6) Ancak ele geçen bir Maktel-i 
Hüseyn nüshasında, şairin adına İbni Yusuf şeklinde 
rastlanmıştır. Bu -_akta İbn·i Ylısuf'un Meddah Yü
suf olmayıp onun oğlu olması ihtimalini düşündü
rüyor. (7) 

Fakat bu XIV. asır şairinin en mühim eseri, H. 
770 de yazdığı Varka ve Gülf&h mesncvisi'dir. 

Varka ve Giiltala, halk topluluklarına okuna
bilmek için side bir Türkçe ile ve aruz'un Fi'ilitün 
B'DAtiia B'DAt vezniyle söylenmiş bir aşk ve kah
ramanlık mesnevisi•dir. Eser, halka, her gece bir bö
lümünü okuyabilmek için 6 meclis halinde yazılmıştır. 

Yer yer, kuvvetli, dini tarafları hatta bazı tasav
vuf çizgileri bulunmakla beraber, Varka ve Gülşah, 
daha çok bir aşk ve micera efsanesidir. Eserin mev
zuu Prof. Ahmed Ateş•e göre VII. asır Arap şiiri 
Unat b. IBdm'ın hayitından alınmıştır. (8) Bu şiirin 

ı - • "1361 de Meddah mablulı, MeTlevi Yu
euf isminde bir tiirin Candar Hükümdirı 6iyrid 
(Kötürüm Biyezid) namına, tii ulemadan Ebu Pr'iih
nef'den Maktel-i Hüeeyn ismiyle tercüme eJ'lediii, 
HüeeJ'D lbni Ali'nin tebadetini tanir eden üçbi11 
küeur be,.itli manzum mesnıevisi •• 1368 de Sıvas'da 
yazdaia manzum Veraka ve Gül§ah e!unet.i. XIV. 
&Ardaki fiyan-ı hyd uerlerdel\dir. ,, Bla. 1. H11.kkı 
Uzunçartılıoğlu, Anadol11 Beylikleri, Ankara, 1937, 
s. 82. 

lsmail Hikmet Erta,.lan. Yuaufi-i Meddah, 
Türk Dili •e Edebiyab Dergisi, C. 1, aa,ı: 2, 1946, 
s. 120. 

s Alamet A.tet, Fareca Eaki Bir Varka ve 
Gültalı Meaneviei, aynı dersi, C. V, S. 33 - 50. 
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hayat hiUycsiyle Varka ve Gülşah Mesnevisi arasın
da tam bir benzerlik vardır: 

T0RK EDEBIY An TARIHt 
İran ş1iri Ayyiild tarafından yazılarak Gazneliler 
devrinde ve büyük bir ihtimalle Saltan Gamaeli 

Mahmud'a sunulmuştur. AyyGld'nin 
Varka u Gülph Mesnevisi ile Med
dah Yılsuf'un Varka "ftr Gülph'ı ara
sında tam bir mutabakat görülmektedir. 
Bununla beraber Meddah Yılsuf'un bu 
esere gerek dil gerek ifade bakımından 
milli husılsiyetler verdiği de lşikirdır. 
&erdeki, öldükten sonra dirilme motifi, 
AyyGld'nin mesnevisine, belki de eski 
Türk edebiyatından intikaal etmiştir. 
Çünkü bu eserde mesela Manas Desta
nı'na, Dede Korkut Hikiyeleri'ne ben
zer çizgiler vardır. 

Aynca GiilfAh'ın, müslümanlıkta 
en büyük günah olan intiharına rağ
men Hıı:. Muh•mmecl tarafından mi
ztir görülmesi ve Peygamber'in, bu ve
falı aşk kahramanına anlayış gösterip 
Allaha niyaz ederek her iki sevgiliye 
dünyada tekrar 40 yıl ömür verdirmesi, 
eserin (daha ilk yazılışından başlayarak) 
dini toleransa sahip bir çevrede işlendi
ğini gösterir. 

Yarka ve Gülşah mesnevisi, Türk hal
kı arasında rağbet görmüş ve zamanla 
karakteristik halk hikayeleri arasına gir
miştir. Eserin halk tıpi örneklerinin taş 
basması nüshalan da vardır. ( 10) 

* 

Şiir Ahmedi'nin, önce, Türk hükümdar ailelerinin, tiirlere. 
ilimlere, saygı gösterme an'aneleri içinde tanıyarak sevdiği; 
sonra, orduaundaki Tatarların ihaneti yüzünden Timurlek'e 
mağlup ve eair olup intihar editi yüzünden derin elem duyduğu, 

ıo Varka ve Cül9ah mesnevısın· 
den, önce, Encyclopedie de l'lalam'a 
yazdıiı Türk Edebiyatı maddesinde Fuad 
Köprülü bahsetmit; eserin yazannı ve 
adını bildirmittir. l. H. U::unçarıılı da 
hem eser hem müellifi hakkında Ana
dolu Beylikleri kitabında kısa bilsiler Sultan Yıldınm Beyazıd ( Biyezid) Han 

Daha çocukken niıanlandığı Gültah'ın, düğün 
gecen, bir kafir kabilesinin reisi tarafından kaçınl
maaa üzerine aevsiliaini hem ondan hem b.,lca 
rakiblerden kurtarmak için aavatan Varka, ile hem 
süze! hem kahraman bir kız olan Gültah"ın mace· 
rilan bu hikayenin eaiaıdır. 

Hikayede Varka, gittikçe girift hal alan bu 
qk ve aavq macerasından üzgün, Allahdan ölüm 
diler ve ölür. Vak'ayı haber alan Giiltah da onun 
mezan üzerinde intihar eder. 

Böylece bertey bitmit sibi görünürken Ha. 
Muhammed"in Allaha niylz ederek onlan tekrar 
hayata döndürmesi ile vak'a, değiıik tekilde biter. 

Varka ve Gülşih'ın bir Arap halk hiUyesi olmak
la bcdbcr, önce İran Edebiy!tında yazıldığı, yine 
Prof. Ahmed Atq tarafından meydana konulmuş
tur.(9) Buna göre Mesnevi'nin bugün bilinen ilk şekli 

Aynı dergi, aynı makale. 

nrmiıtir. ( 1 937, S. 82) .  
Meddah Yusuf'un bu eseri, nihayet 1. Hikmet 

Ertaylan tarafından 43 sahifelik bir önaöz'le bir· 
likte faksimile olarak lstanbul'da neıredilmiftir. 
(Türk Edebiyab Örnekleri 1, Varaka ve Cül9ah, 
1945) Daha •onra yine lamail Hikmet, Meddah 
Yusuf'un diğer üç eseri hakkında bilgi veren bir 
makalesini Türk Dili ve Edebiyab Dersisi, C. 1, Sa
yı: 2 de yayımlamıtbr. (Yuaufi-i Meddah, S. 1 05-
1 2 1 ) .  

Aynı eser, Halide Dolu'nun bir sramer aratbr• 
mauna meYllu olmuttur: Distin-ı Varka ve Cülıah'ın 
Fiil Çekimi, Türk Dili Aratbrmalan Yıllıiı, 1954. 

Prof. Ahmet Atef tarafından da eserin Arap 
•• Fara edebiyabndaki kaynaklan aratbnlmıt (Va· 
raka ve Cültalı Mesnevieinin Kaynaklan, T. D. •• 
Edebiyat Dersiai, C. il, Sayı: 1 • 2) bu kaynak, niha
yet yine Ahmet Ateı tarafından Topkapı Sarayı Miia
U, Hazine Kitaplıiı'nda bulunmut ve incelenmittirı 

Faraca Eski Bir Varka ve Cültah Mesnevisi, T. 
Dili •• Edebiyab Dersiai, C. V ı S. 33 - 50, ı 953. 
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XIV. asır Anadolu Türkçesi 
Edebiyatı'nın en büyük şiiri 

A H M E D 1 Germiyanlı Ahmcdi'dir. 
(1334? - 1413) Ahmcdi, çok sayıda 

kaside, gazel söyleyerek; bü
yük aşk ve micer! hik!yclcri 

yazarak; manzum tarih, tıb v.b. kitapları meydana 
getirerek; Divan tliri'nde, Mesnevi vadisinde ve 
ilim yolunda tam bir kurucu ti.ir sıfatıyle çalışmıştır. 

Ahmcdi'nin asıl adı Ticeddla İbrilabn'dir. 
Babasının adı llinr'dır. Germiyen 8eyliği s!hasın
da (bir bilgiye göre(l l) Upk'ın Sıvaslı Köyü'nde, 
daha kuvvetli bir ihtim!le göre de Kütahya'da) doğmuş
tur. Dolduğu t!rih belli değildir. Ancak onun 1413 
de seksen yaşını geçerek veflt ettiği dil§ünülürsc 1334 
yıllarında doğduğu söylenebilir. 

Ahmedi, önce Kütahya'da okumuş ; burada iyi 
tahsil gömıil§ ; sonra, tahsilini bütünlemek için Mı
sır'a gitmiştir. Bu asırlarda Kahire'de Memlökler 
Devleti'nin himmetiyle yükselmiş, büyük ve kuvvetli 
hlr kültür hayatı vardı. Ahmedt Kahirc'de Hidaye 
Ş!rihi, Şeyh Elmıelii'd-Din'den ders gömıüş ; bu 
kültür merkezinde islamt ilimlerden başka tıb ve hen
dese (geometri) s!halannda esaslı bilgi edinmiş; ken
disiı\e ·"devrinin '1ir-i pür-maarifi,, denmesine hak 
kazanmış; geniş ve ansiklopedik bir kültürle mem
leketine dönmüştür. 

Mı.sır dönüşünde Ahmedt, önce Gcmıiyen Beyi 
Emir Silleymaa'ın hocası ve milf!viri olmUjtur. 
Osmanlı hüküm.dan, Saltan Blrbacl Marad'ın Gcr
miyan'ı elde etmesi üzerine şlir, Osmanlı · iktidAnna 
hizmete başlamıştır : 

Önce Gcmıiyan'a v!lt tAyhı edilen YııLbrun 
lleyaaul'in şiiri ve sohbet arkadaşı olmuş, bu bü
yük hükümdardan ciddi bir saygı \re iltifat görmil§
tür. 

FıU.at sevdiği ve sohbetinde bulunduğu her 
devlet büyüğünün az sonra saltanattan dil§mcsi gibi kö
tü bir tlli', Ahmcdi'yi burada da kaqılamış ve şAir 
Yılcbnm Beyazul'ı zebdn eden lkibctin flhidi 
olmuştur. 

YWbnm lleyaaMI - Tlmurlellk çarpışması 
Bcyazıd'ın aleyhine son bulunca, Ahmedt, ister iste
mez, Timurlenk'in yanında kalmıştır. 

Ahmedi Timurlenk tarafından da takdir edilmiş; 
lilri, ilmi ve çok beğenilen sohbetleriyle Timurlenk'
in de yakınlan arasına girmiştir. (12) Ancak Ahmcdi, 
Yıldırım'ın bu muzaffer fakat zalim rakibini bir tür-

ıı İamail Hakkı Usunçarph, Kiitab7a Sehri, 
l.L 1 932, S. 217. 

12 An'ane7e a)'Ularak, Nureddin Hoca')'• al· 
feclilen methar hamam hiki7esinin ulında, f1ir 
Ahmedi ile Timurlenk aruanda seçtiii an.la,.h7or: 

Bir hamama birçok siiseller topla7an Timur, 
bunları birer birer Ahmedi'nin önünden seçirerek: 

- Molla, der, een güzel'den anlı)'onu:ı, tun• 
lara bir deier biç ! 

Ahmedi, bu pullere, kimisi ıu kadar albn 

Ahmedi'nin, (iltilib- madaar olmakla beraber,) 
hakkında ajır .öder ei,.lemek ihti7icmı cha)'daja 

Tunurlenk. 

lü scvcmcmif, onun geri dönil§ünü büyük fırsat bile
rek tekrar Osmanlı Sarayı'na dönmüştür. 

Bir aralık Bursa'da Yıldırım'ın şchZldcsi Emir 
Stileymaa'la buluşan t!ir, yeni hükümdar ile birlik
te Edirne'ye gitmiş, gece gündüz, Edirne Sarayı'n
da Emir Sülcyman'ın meclislerinde yaşamıştır. 

eleier, kimisi bu kadar inci cleier, dİJ'•, doiru cleier 
biçince Timur, 

- .. Ahmedi, ba- ele bir ....... b�. be.im 
cleierim nedir T 
sibi bir auil eorar. Ahmedi'ni.. c:erib& ,a,.ı. olun 

- S- Mk.ea akça edenia. 
Tim ur: 

- Nuıl olar? cli7e itiris eder, be.im 7alnıs 
belimdeki J»ettemalm cleieri eeluen akçadır! Fakat 
Ahmedi : 

- Benim ele cleier biçtiiim oclar; (J'okaa MD 
iki metelik ebne:ain f) sibi, çok cesur bir cenp 
•erir. Ancak, hükümdar buna kısmaa, akline, Ah
medi'7e iltifatta bulunur. 

Ahmedfnin, bu ceYaba, biraa da içinden se
lerek IÖ7lediii aanılabilir. Çiinkü Cemtid ü Hurtid 
adlı eserinde Timur'un ölümünden bah•ederken: 

Felek rlr� sl•lrlbea T•miir'g 
Koaak�d! et ilen miir ti miira 

di7ecek kadar Timur'- zulmünü unubna)'an ti· 
ll'lll, bu hükümclan, daha önce, herhangi bir te· 
kilde se•mit olmua mümkün deiildir, 



Ahmetli'nin çok eser verdiği ve eserlerini bütün
lediği en velı'.ld devir, Edime Sarayı'nda, Emir 
Süleymaa'ın yanında bulunduğu devirdir. Zevki
ne düşkün ve meclis süsleyen bir hükümdAr olan Emir 
Süleyman, bu Alioı ve olgun şAiri kendisine hem ho
ca, hem arkadaş seçmiş, onun ıürindcn ve nüktelerin
den zevk almayı bilmiştir. 

Emir Süleymaa'ın ölümünden sonra Ahme
tli, Melmıed Çelebi'ye de intislb etm4; bu son hü
kümdAnna da şiir ve eser takdim etmiştir. 

Ahmetli, 1413 de bir riviyete göre Kütahya'
da, diğer bir bilgiye göre Dtvln kltibliği vazifesi yap
tığı Amasya'da ölmilftür. 

Şlirliğinden başka, hattat ve ressam olduğu 
da söylenen Ahmedi'nin Hamzavl isioıli, pir ve tl
rihçi olduğu bilinen bir de kardt:1i vardır. 

* 

Zamanının dini hayatını ; 
Edebi Şahsıyeti bu asırlann, atmosferik p-

d rihunu ve Türk ru
hunda büyük bir iman kıvfunı alan tasavvuf duyuş 
ve dilfünilflerini çok iyi bilmesine rağmen, Ahmedi, 
daha çok, clhulıtı mevzıilan işlemil bir şairdir. 

Ahmedi, asırlar ötesine ses götürecek kuvvette ga
zeller, kasideler söylemil ; büyük, aşk ve macerl hiklye
leri yazmış ve bu eserlerine geniş bir kültür işlemiştir. 

Şiir, mısrl sayısı bq bin, sekiz bin beyti aşan 
mesnevileri üzerinde, hiç şüphesiz, kaside ve gazel
lerindeki kadar işleyici ·ve süsleyici bir sanat göster
memİJtir. Fakat mesnevilerine işlediği içtioıli çizgi
ler, tlrih bilgileri ve daha birçok bilgilerden akisler, 
bu eserlere yalnız bir sanat eseri çehresi değil, aynı 
zamanda birer ilmi eser husı'.lsiyeti vermiştir. 

Eski tezkireler, onun mesel! İskendernlme isioı
li eserine zahir ve bltın ilimlerinden, hendese, hik
met, hey'et, nücı'.ln ilimlerinden çok malrif katt:.
ğını bilhassa söylemillerdir.(13) Aynı eseri tedldk edcn 
Batı llimlcrindcn Babiager, İskendemlme'nin Ma
kedonyalı İslı:.ender'in efsincsini bir ilimler ansildo
pedisi hlline koyduğunu bildirir. ( 14) Tlıury Jouef, 
lskendcrn!me'de görülen �·ın bir kısmı tlrih
tir, kanaatine vanr ki bu görilfler, eserin ve devrin 
hakikatine çok yakındır ve yalnız İskendern!me için 
değil, Ahmedl'nin bütün eserleri ile sanatı ve edebi 
phsıyeti için doğrudur.( 15) 

Türk şürinde H� DehhAıal ile başlayan, dev
rin sosyal hayatına dikkat edişler ve en mühim sos
yal h&diacleri şiire işleyişler, Ahmedi'de daha zen
gin bir şekilde devAm eder. Bu pmn mesel! Osman
lı Tarihi'ne ilave ettiği cazA mevzulu bir bahis, bütün 
Selçuk ve ilk Osmanlı asırlarındaki gad rilıu'nun 
dikkate değer bir ifldesidir. 

u Latifi, Tedr.inı, S. 82. 
H Babinger, Geac:ihchte Schreiber der O .. 

manen ihre werke. 
15 Thury Jozaef, Milli Tetebbü'ler Mecm11aaı, 

iV, s. 126. 

'tORK EDEBIYA n TARiHi 

Selçuk ve Osmanlı ordulannın, nasıl bir dini 
imanla ve nasıl gaazl veyi şchid olmak azmiyle sa
vaştıklarını ; buf;iln hlla Türkiye olan toprakların 
nasıl böyle bir savletle fethedildiğini iyi anlamak 
için, Ahmedl tarafından !det! lüzum görülerek tlrif 
ve lzAh edilen bu gaz! duygu ve dilfüncesini tanı
makta büyük bir fayda vardır: 

Bir sla ol Saltan AIAlddia eaid 
Sordı a9lar b91l siisİ vl Şehid 
Bildi P! kim s••ii ke� lı olar 
Giiall�rla baırı bİ-teıviı olar 
Giizl eı- laak dlaAadtlr ii.letl 
LAcerem laoı 9la•1dar hii.letl 
G9d elaa Taarı'aaa ferriitıdar 
Şirk çlrkladea ba Jlrl 9r1da! 
Giiıd eı- Hak kdıcıdar 7akla 
Gii:r.ldilr piift 1 peaii.h·! ebl-1 _ dİa 
Allı k'9l9 Taarı y9laad9 ıelald 
Öldl saam9 kim dlrldllr ol eaid 
Hak katlad� rızk lçld�dGr olar 
Ölmediler bil ki ztadedGr olar 
Bee lae"°vu etdl kf idi bir clhiid 
Ola kim gazi ar9lar 9aa 9d 

Ahmedi'nin eserlerinde asrın manevi, içtimll 
duygu ve dilfünce alemini gösteren böyle cizgiler 
çoktur. Hatıl bu çizgiler, onun gazel gibi sırf aşk 
ve şarap duygularıyle söylenen şiirlerine de nüfiiz 
etmiştir. Mesela Türk şiirinde vatan tutmalı tabi
rine önce Ahmedi'nin mısralannda rastlanır. Bu asır
larda Türkler, Ortaasya'dan Anadolu'ya geldikleri 
ve yeni yurdun ÇCJitli bölgelerini vatan edinip bu
ralarda yerlt:1tikleri için, Anadolu Türkçesinde bir 
vatan tutmak tlbiri başgöstermiştir. Ahmedl, bu_ 
yaygın tlbiri, bir aşk ve şarap şiirine şu mısrllar
dalı:.i gibi, tabii bir iflde ile işlemiltir : 

Kaddla laa;rii.11 datdı glalmd!P vataa beli 
Har kaade aerv olea ;rerl cii7bii.r olar 

"Güzel vücudunun haylli, orayı vatan tutmut 
gibi, ağlayan gözlerime yerleşti. (Oradan ayrılmı
yor) . Evet, (Çünkü) her nerede bir servi olsa orada bir 
akarsu vardır.,, Böylelikle pir, Divan şiiri'nin umu
mi üslı'.lbu için<Je, ylni herhangi bir tafsilata girişmek
sizin, devrinin en mühioı bir içtimli çizgisini bir 
gazel mısraına işlemil olur. (16) 

Şiirlerinde, kendinden evvel Anadolu'da şöhret 
yapmq şlirlerden Gtilfelui'nin, Hoca Mn'a· 

ıe Bu vatan tutma tabiri, Anadola •• R11-
meli'cle, daha eonraki U\rlar boyunca da J'&f&llllf• 
br. Aynı tabire a,.dınlar eclebi,.&bnda olduiu kadar 
A,ık edebiyatı'ada da rutlanır. xvı. ..,.. xvu. 
uır ...Piri Karaca Oğlan'ın bir kotma'emda sö
riilen: 

Karacoğlan . eydür doeta vanlmaz 
Huta oldum hatırcığım -.rulmaz 
Vatan tutup bu yerlerde kalınmaz 

�ilannda olduiu plıi. 
\ 



d'un ve Şeylaotl,a'nun tbirleri görülmekle berlber, 
Ahmedi'de Divan ıüri üslCıbu, daha çok Jran örnek
lerine uyularak tctekkül etmiştir. Bu edebiyltın, fi· 
iri ek lplltlae lacller dizmek teklinde, herbiri 
bir inci kıymetindeki kelimelerle ve bu kelimelerin 
türlü söz ve mAni sanatlanyle, bir mücevher dizisi bi
linde söylemek yolundaki şiir anlaY1fı, ylni bu süs
leyici sanat, Ahmedi'de açıkça iflde «lilmiftir: 

Çla dtlrc-1 IA'l•al s•t•r� alkre Alame4lt 
Her •&:a ki aa:am , •• aalaer-1 iibdiir olar 

"Ahmedt (ne zaman) senin mücevher kutusu 
gibi ağzını anacak (o ll'l dudaklar ve o inci difler 
için fiir söyleyecek) olsa, söz ipliğine dizdiği her keli
me parlak bir inci olur.,, 

Bundan başka, Ahmedt, hiUyelerinde savaş 
kudretinden bahsederken en iyi döğüşen askerin 
Türk askeri olduğunu bclirtmeğe lüzum duymU§, bir 
ordunun kuvvetini anlatmak için : 

Var aad9 ttla tlmea Tark•I kemaak1tt 
Ki gkar 9lu pe;rkAaıadaa ateı 

gibi mısri.lar söylemiftir. 
Ahmedi - Timurlenk hiUycsinde lınl edildi

ği gibi gibel'den çok iyi anlayan bu tlir, hangi güzel
liklerin giiael'i iflde eden, hangi kelimelerle tavsif 
edileceğini, kuvvetli bir ayırma zevki içinde, Adeti 
matematik ölçülerle tayin kudretindedir. Onun, H
ala rcdiflj gazelindeki : 

oaı •• siüdar letiifetd� :r• rala•iiraa •••b 
LAie •I lao.-l•r taraYetd� :r• dldiinua ..... 
llersl•·I ra'aii mı :r•:rd•r J'İi aeab �· aasb 
lbltU-1 aillii •• :r•J' :rii aAlf·I mekk&naa •-h 

gibi beyitlerde böyle çqitli güzellilderin bir araya top

landığı görülür. 
Zlbl, ledfet, ...., ..... ,,., dldh, ..... gibi 

kelimelerin kimi yakıfıklı . ve g61terifli güzelliği, ki
mi ince ve teffaf güzelliği, kimi tlzelikteki güzelliği, 
kimi çehre güzelliğini, illhl güzcllili, kimi hotlutu, 
kimi renkli güzelliği belirtir. Maell güle ledfet'i 
ve dbA'lığı. yakıftıran flirin, sapı kırıldıtı zaman 
içinden su dökülecek kadar tlze1ik gösteren Weye 
de tarlvet'i yaqtırması böyle bir dikkatin iflde
sidir. Göbeği yefil, yapraklan san renkli nerkis'in 
hem e1l gözlere benzemesi, hem de rlll& kelimesi
nin iflde ettiği reakB s&uJlilı'le tlrtfi, aynı ince 
dikkati gösterir. 

Fakat Ahmedt'nin xıv. asırda Türkçe söyleyif 
bakımından daha büyük başarısı fiirlerinc verdiği 
güzel ... 'dedir. Blzı Türkçe vokallerin Flrisi edl
ya uyularak uzatılışındaki imlle zevki, bugün ya
dırgansa bile bu söyleyiş o devir için hem husöst bir 
estetik, hem de fiirde mOaild anlaYlfmm ifldesidir. 
O kadar ki Ahmedt, blzı fiirlcrini Adeti kendinden 
sonraki asırların sesiyle söylemif; blzı şürleriyle de 
kendinden sonraki asırlara ses bı.raknuJtır. Onun: 

Saba •••İlı·dem 9lab bdiirtlaa .. pce 
Hıta'J'• beaaedl snlıea alsArdaa la• sece 
••••n•• olch r•J'iillİa beseadl ltiit-• t•••• 
••t•r ki ..... laaber ••••• ,. ...... ... s•ce 
Ne dll•aewiia slr•adl ... .  ._ •• ciia .. friia 
••riida 'rdl l(laU riiss&rtlaa b• s•c• 

gibi söyleyifleri, XV. asırda Alamecl Pqa'nın ve 
XVI. asırda Bül'nin söyleyiflerindeki Ahenk mü
kemme1liğine yakın bir güzelliktedir • .  Eallcıı Ahme
di, blzı fiirlerindeki ICS ve söyleyq güzellftini XVI. 

Bunada Yaldınm e.,.azac1 taralındu 1'•Phnlmn Ulu Cimi'in içi 



unn büyük Ahenk şiiri BUıl'ye kabOl ettirmiş ve 
Biki, son zamanlara kadar tamimiyle orijinal zanne
dilen meşhur Bahar Gazeli'ni, Ahmedi'ye nazire ola
rak söylemiştir.(17) Bild'nin şiirinde: 

SAkİ aamiia- ı a:rt A me:r-1 laot·stlrirdar 
Birkaç pl:riil• •iit 'deJAm ae,.-bahiirdar 
BiiJ'•I aeaim • reas-1 .-ı 1 re•aak-! bahar 
Aaiir-ı faal a ralamet•I Per•erdlsArdar 
Giifll seça .... e lllll'I ba dem k6ae-I samde 

kim 
•-•il keaiir·ı lliil a leb-1 eii:rbiirdar 
Zii:rl' set•rme far•atı kim biil-• aı •••• 
GU de•rl slbl de•letl aii-piiydiirtlar 
Biikİ allaiil-1 ma'rlfet6a me79e-I teri 
Arif katlade bir saael-1 iibdiirdar 

Ahengine ulaşan bu söyleyiş, gerek ses, gerek tema 
bakımından Ahmedi'nin: 

liikİ dar grı :ratma ki vakt-1 balaiirdar 
HeasAm-ı laesm-1 aiiı-ı me:r-1 laoı-.-.iirdar 
Her ••rs·aiird9 :rakılar •ad laesiir 191l 
Her ıiila 6are •tk ile :r•• mars aiirdar 
B81bal •••ii 'derke• otarmak çemeade laot 
Yiir il• bir aefe• ıeref·I riissArclar 
LAl9 allll kom97e elladea ki dit• eiim 
........ ••rar slrAnea il aii-pii:rdiirdar 
Artak ıa..ar •:r•••• .... pçer d'yl 
Ki• riiqAr laadta .. I ltİ-t••iirdur(18) 

gazeline nazlrcdir. 
Ahmedl, Acemce şiir söyleyen Türk şiirlerinin 

de himmetiyle gelişmiş, klhik lran şiir mektebini, 
onun sanat inceliklerini ve bütün ortak İsllm mede
niyeti kültürünü Türk şiirine kuvvetle intikaal ettirir
ken, Türk tiirinde kurulan milli bir söyleyiş gelene
tine temel atan büyük şlirdir. 

Anadolu'da Hoca Delahilll ile başlayan Dt
van Şiiri, en velöd kurucusunu Ahmedi'nin fah
sında bulmuştur. 

Kendisinden evvelki Türk şiirlerinden Gtilfela
ırt'yi belenmeyen ve onun bilhassa Maaalaa't
Tayr'mda her fınatta kendi adını şiire karıştırma
sından hotlanmayan (19} Ahmedl, lran şlirlerinden 
Nldml ile SeJm••'dan saygı ve hayranlıkla bahse
der. Kendisinin de onlann izlerinde yürüdüğünü 
söyler. 

Medrese talıdli görerek yetiştiği için, AhmedJ'
nin medrese ve şeriat anlayışına şiddetle bağlı oldu-

ır Nihad Sami Banarlı, Baki'ye Sea Verenler, 
Hürriyet Guetni, 1 5.6.1957. 

18 Ahmedi'nin aynı tema ile •e ayna Tezin 
•e kafiyeyle aöylediji diier bir sazeli için Bb. 
Nihad Sami Banarlı, Büyük Nazireler, lat. 1962, 
s. 8. 

111 Bb. Gültehri bahai Te: Nihad Simi Banarb, 
Ahmedi ve Diatin-ı Tevarih-i Müluk-i Al-i Osman, 
lat. 1 939, s. 1 13. 
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ğu zamanlar vardır. Böyle zamanlarda yazdığı 
eserlerinde sağlam bir ahlikçılık; islimi bfr diifü
nüş; aşka ve şaraba karşı ahlaki bir çekingenlik gö
rülür. 

Hayatının sonlarında, bilhassa Emir Stileyman'
m bol eğlenceli şarap meclislerinde bulunduktan 
sonra, eski telakkileri değişmiş ve Ahmedi, eski söy
leyişleriyle ölçülemiyecek derecede rind bir karakter
le aşk ve şarap şiirleri terennüm etmiştir.(20) 

Şark efsanelerini çok iyi bilen Ahmedi'nin, eser
lerini, eski Türklere Ait masal ve destanlarla da süs
lemeli dikkkate değer bir noktadır : Onun Cemfld 
ti Haqld adlı eserinde Ortaasya destan kültürün
den izler, bu arada Dede Korkut Hi.liyeleri, Köroğlu 
Destana gibi eski Türk eserlerine benzer çizgiler vardır. 

İran şiirinde güzel kadın gözleri, umfuniyetle si
yah gözlerdir. Kllsilr. güzellik anlayışına uyan ve 
kllsik terbiyeye göre hareket eden Türk şiirleri de 
şiirde siyah gözleri övmüşlerdir. Bu bakımdan Ah
medt'nin, gözlerini Divan sahtfelerinden hakiki haya
ta çevirip, çevresindeki elA gözler için şiirler söyle
mesi dikkati çeker. Onun, CelDflcl il Hartld adlı 
eserinde, kend�den bahsederken söylediği : 

Naaar dladBrmea ld•• laiib :rhdea 
Ghlm sldermes &da- 9la slsdea 

mısrllannda, kendi çevresinde gördüğü elA gözlü 
Türk güzellerinin hayali ve hltıraları vardır. Bu 
söyleyiş, gelecek asırların halk şiirlerinde görülecek: 

gibi mısdlann Divan şiirine aksetmiş illdesidir. 
Ahmedt, sanatı, tiirleri, mesnevileri ve sanatta

ki şahsıyeti ile, ileriki asırlara kendinden hltıralar 
bırakmış bir şlirdir. Ulifi Tı.tkire.si'nin kaydettiği şu 
menkıbe, gerek onun, XVI. asırda yaşayan hltırası, 
gerek o asır edebiyatçılarının, 'şiirleri, üslö.planyle 
biribirlerinden ayırdeden derin görüşlerini meyda
na koyması bakımından mülıimdir: 

"Meğer ol zamanda (Ahmedi), merhum Şeylai 
ile bir hucrede celia ü elif ü enia imif. Mavekaı 
Şeyhi'ye hikiyet ve (dnrin münelducllerinin keneli 
lakendernime'ai için) bu malnaule lr.itibdan bir 
pikce kaaide efdal idi, dediklerini rivayet eder. 
Mezbur Şeyhi dahi ol gece Ahmedi adına haabihile 
müniaib bir muhayyel kaaide peyda kılur ve yiren· 
deai Mevlini Ahmedi, ol kaaide-i yektebeyi alub 
erkana gelür. A'yina arz etdükde a·yan, im'in-ı 
nazarla mutili'a kılurlar. Görürler ki ebyit-ı kaaide 
ile nazm-ı kitibun ol kadar müniaebeti ve elfiz ü 
me·anide çendan mütabeheti yok. Tebeaaüm edüb : 

20 Meaeli ,arap içme mev:ıri'iunda lakender
nime' de bayii teriatçı sörünen tiirin bn söriitleri, 
Cemıid Ü Hurtid'e ili .. ettiii bir suelcle fU tekilde 
deiifmiıtir: 

Eserçi kim sünebdür cim aun kim 
Güneb icletdür Ademden kadimi 
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Mevlini Ahmedi 1 Bu kaaide aenün iae ol kitib 
aenün değüldür ve eğer kitib aenün iae kaaide aenün 
cleğüldür, deyüb meyanlannda çendin tefivüt-i 
fihit yoğiken iki auhanverin kelimitın biribirinden 
fark edüb temyiz etmi9ler. .. (Bb. Litifi T ezkire•i. 
Ahmedi madd.).  

Ahmedt'nin şöhreti, yaygın olarak, xvı. asır 
IOnlanna kadar devim etmiştir. Başta Bild ve İlmi 
1temA1 olmak üzere bu asır oiirleri Ahmcdi'ye na
zireler söylemişlerdir. Bu töhrct, Osmanlı İmpara
torluğunun yeni ülkelerine kadar vannıt, İrak'da 
büyük flir Fuzölt'ye ulaşmıştır. 

FasfW'nin Leyl4 vil Meaıtin Mesııevtsi'nde, Anadolu 
mcsncvtcileri olarak, yalnız ilmecU ile Şeybl'den 
bahsedilmesi, bu bakımdan dikkate değer, mühim 
çizgidir. 

* 

E s e r 1 e r i Ahmcdl'nin 8.000 beyti 
aşan büyük bir Dlria'ı; 

hkeaclerdme, Cemfld ti H....,W isimli, büyük, 
manzum hiltiyeleri; İskendemlmesinde, manzum 
tlrih bölümleri ve bilhassa Dhtla-ı Teridb-1 Mti-
16k-l .11-l Osman isimli bir Osmanlı tlrihi vardır. 

Hepsi Türkçe ve hepsi manzum olan bu eserler
den başka Ahmedi'nin : Mlrkadi'l-Edeb isimli, Arap
ça - F·arsça, manzum bir lilgat kitabı ; Mldati-1' 
Edeb adında, Arapçanın sarfını ve Ml'y&rii'l-Edeb 
adıyle de Arapçanm nahvini ihtiva eden, kaside şek
linde, iki manzum risalesi yine Farisi ile yazılmışur. 

Ahmcdi, bunlardan başka, tıb ilmine iid, Ter
vilıti'l-Ervlh adlı, Türkçe, manzum bir eser yaz
mış ve tlrih hynaklarının bildirdiğine g::>rc, daha 
başka eserler de vücilda getirmiştir. 

D i v a n : 
Ahmedt'nin sanat bakı
mından en kıymetli eseri 
D l v l a 'ıdır. Dtvln'ın 

mccmilu 8.000 beyti aşan, çeşitli manzilmeleri ara
sında şiirin sanat kudretini gösterenler ; kasideler, 
bilhassa gazclierdir. Bu şiirlerinde Ahmcdl, Divan 
Şiiri'nin söz ve mlnl inceliklerini ve süsleyici •iir 
anlayışını usta bir söyleyişle birleştirmiştir. Şiirleri
nin birçok mısralarında XIV. asır Türkçcsi'nin halk 
dilinden kelime almış, side ve tabii söyleyişi görülür. 

Dlvan'daki kasidelerin çoğu YW:brun'ın oğlu 
Emir Stlleymaa adına yazılmıştır. Gerek bunlar, 
gerek yine Emir Süleyman için söylenmiş samtmt 
bir mersiye, Ahmedl'nin bu hükümdira derin bir 
sevgiyle bağlı olduğunu gösterir. Gazelleri arasında 
sMiyane bir cdi taşıyanlar da bulunmakla beraber, 
tAirin en güzel gazelleri dindışı konular ve tema'
larla söylcditi atk ve şarap şiirleridir. 

Ahmedt'nin divanından başka, Cempd a Hllf'tfd 
Munevtri'ne katılmış ve bu mesneviyi yer yer, vezin, 
tckil, duygu ve söyleyiş değişiklikleriyle süslemiş 90'a 
yakın fiiri, tevbtd, naat, kaside ve gazelleri, musam
matlan vardır. Bu ıiirlerin mühim bir kısmı şiirin 
divanında bulunmayan, ayn söyleyişlerdir. 
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Gerek Dtvan'da gerek Cempd a Hurpd'e ilive edi
len �iirlerde Ahmedt'nin Türkçesi, yer yer :  

h• alred91d sileri••• aev-'ba•iir ol•r 
Bea alred9 ki •tl•ri••m IAle-ür olar 

gibi, yahud : 

•tcmer lçladea tatgıap t•m' tyıadaa 
1•-r 

VaJ ••• kim od dut• beaclleJID lçla taııa 

gibi, onda dokuzu Türkçe kelimelerle söylenmiş bir 
sldelik ve tabiilik gösterir. 

* 

İskendemlme isminden de 
lskendern&me anlatılacağı gibi, büyük 

t.ke.cıer'in hayitına, 
idealine, aşklarına ve fetihlerine diir, tlrihlerden, 
riviyetlerden, destanlardan derlcruniş bilgilerle mey
dana getirilmiş, büyük bir manzum hiklycdir. İskcn
dcmlme mcvzil'u, Türk cdebiyiundan önce ıran 
edebiyaunda işlcruniş ve İskendcı:'in hayiu, ıran ro
manının klbik mcvzilları arasında yer almıştır. İsken
demlme, Firdcvst'ye de mevzii olmakla berlbcr, 
büyük ve müstakil bir eser olarak ıran cdebiyltm
da bilhassa Genceli Nldml tarafından yazılmıştır. 

AJunecU, İskendernlınc'nin mcvzilunu ıran 
cdebiyitından almış fakat onu kendi bilgisi, kendi 
sanatı ve kendi buluşlanyle süsleyip genişleterek, kll
sik terbiye ve klisik an'ane içinde, orijinal bir eser 
biline koymuştur. Bu bakİmdan Ahmcdi'nin eseri 
ıran örneklerine nisbetle daha ciddi, tlrihl haktltat
lerc daha yakın bir kitapur. 

O kadar ki İskendernlme, ihtivi ettiği bilgi
lerin çeşitliliği ve zenginliği dolayısıyle adeti o devir 
ilminin bir ansiklopedisi mlhiyeti almıştır. 

8200 den fazla beyitle söylenen İskcndcrnlme 
lisan bakımından da side ve sevimli bir XIV. asır 
Türkçesiyle yazılmıştır. Onun içindir ki İskendcml
me bugün, sanat dcğcrinden veyi verdiği t1rih bil
gilerinden ziyade dil ve umilmt kültür bakımından 
ehemmiyetli bir eserdir. 

""Daha yedi yqında iken Ariato'dan çe,itli 
ilimler öğrenen l.kencler, 1 S yatında, babuı Plıi
lippe"in yerine hükümdir olur. Etrafına Sokrat, 
Ariato ve Eflituıı gibi ilimleri toplayarak onlardan 
öğütler iater. Bu aırada yetifen Hmr, hep.ine bü. 
yük öğütler verir. t.kander, hocalannın da yar
dımıyle bu öğütleri tatbike hatlar. Kendiaiııe biz 
melek tarafından rii°yida verilen Allihın kılıcı ile 
dünya fethine giritir. lran"ı, Turan"ı iatili eder. 
Dir&"nın kızı ile evlenir. 

Bir elçi kıyafetiyle girdiği Zibiliatan"da, Zlbi
liatan hükümdinnın kızı Giilfala ile aevitir. Arka
aından Zlbiliatan tahtını da ele seçirir. Buradan 
Hindi.tan ·a yürür. Hind hükümdinnın kızı Sebr -

bbu ile evlenir. Çin"e yürüyerek, Çin hükümdl
nnı, onun halkını ve hayvanlannı yiyen bir ejcler'
den kurtanr. 



-
maz. Memleketine döner Ye ıiddetli bir 
burun kan.unuıyle ölür • ., 

lskendern1me işte bu ana vak'a et· 
rlfında daha birçok valı:.'�, tlrihlcr 
cfalncler, destanlar ve türlü bilgilerle 
birlqtirilerek yazılmıştır. 

Ahmcdi, bütün bu bilgileri kendi 
zamanında Şark ilminin bilebildiği en 
zengin ve yine o zaman için en dolru 
aayılan bir şekilde yazmıştır. Ancak e
serini bir vak'alar ve miccrilar şeridi 
hAl.inde bırakıııam1', ona fikri, ahlaki ve 
terbiyevi bir hüviyet de vermiştir. 

Mesel! Ahmcdi'ye göre Ah-ı .. ,.t, 
lllm'dir, ancak onu bulanlar ölmez. 
Arlato, alsal'dır. t.keader, rila'dur. 
Dar&, •tıra.'dır ve röh ancak ihtirb'ı 
yendiği zaman dünylya hakim olur. 

Ahmcdi kendi devrinde ve kendi 
devrin� kadar yaşamış bulunan pek çc
titli içtimii-ahlald düşünceleri bu eseri· 
ne işlemiş ; Kur'an, hadis, hendese, hcy
'ct, hikmet, tıb gibi Şark-islim ilimle
rine aid çqitli bilgileri eserine büyük 
bir cömertlikle yerlqtirmiştir. Esere.le 
verilen bilgilerin yer yer tarihe ve coğ· 
rafyaya uygunluklan aynca dikkate de· 
fer bir meziyettir. 

....... s.m ..&.lıiPtmda. lree.ljej.. •• macenlanna minm 

.. ....._ -na.. ,,. uk1nıu1a bii,;ik --..u.r 7am1an, Ma
bMa:rab cilaaasfr lakender'ia lataabal Ark.oloji Müsai'ndeki 

lskendemame aniz'un FA'llAttia 
fA'llAtiia fA'lliia vezni ile yazılmıştır. 
Eserde Türk zevkinin hoşlandığı redifli 
kafiyelere; yine Türkçe kelimeler ve fi. 
illerle yazılan cinaslı kafiyelere yer ve
rilerek asnn konutulan Türkçesinden 
alınmq sözler ve kelimelerle, lskcnder· 
nlme, milli çehresi, zengin bir dil ve 
üslöpla kaleme alınmıştır. 

Wiatii •• lae:rbli. 

Çin'ia, Türkiatan'uı, Yellıl•I bütün Dofa'nun 
laüldlmdln T ..... Haa'la tan1tır. Onun ülkeain· 
den seçenık Tfirk'lerle Dolma c-·ıarı. kaqılatır. 
Buralarda çe,itli ülkeler söriip Çetitli kaYimler ta· 
aır. Yüluek dailarla çernli bir ;,erde lıiml:re 
etmek iatediii bir kaYlllİ Ye' cüc-Me' cüc '!erin elin

d- kurtarmak için dailar aruına bü;rük duYar ;rap· 
bnr ki b-a S..W-i lakander denir. 

Sonra Bab07a döner. Ruelar"la. Hazar'larla 
çarplflr. Rulan majliip Ye pentan eder. Ken· 
diaini ;,ok etmeie selen. de,..'leri mailiip eder. 
Dalaa aonra Mwr' a sidip l.Iı:.enderine telırini ku
rar. Klbe'Ji, Kudü•ü zi;rlret eder. 

l.kenclerine':re dün:rlnın lıer köteeinden bü
:rük llimler topla:rıp türlü kitaplar ;razdınr. 

Soounda bir rula lıMtalıjına uirar. Her fe
:ria Ye iter aaltanatın flntliiini anlar. Alimler 
o- U... l.aJit'ı bulm-nı taYei;,e ederler. Ariato 
ile Ye Hmr'la birlikt• Ut-a l.a;rlt'ı arana da bula. 

* 
Ahmcdt'nin lskendcrnlmcsi, çok okunmut, bu 

yüzden çok sayıda yazmaları meydana getirilmit bir 
acrdir. (Bakınız : Ahmcdt lskendcrnlmcsi'nin Tür· 
kiye ve Avrupa kütüplıAnclerindeki nüshaları, DA.. 
da-ı T..trlla-1 Miilü-1 .lı-1 0.- ve C-,W 
tl H...,W M.....W, S. 52·62). 

Buiılar arasında bizim bizzat görüp karşılaf tır· 
dı.ğımız nüshaların sayısı 22 dlr. Eserin Türkiye'de, 
komtu ülkelerde bilhassa Avrupa kütüphlnclerinde 
daha batka nüshaları da vardır. 

Yine Ahmcdt'nin bu şöhretli acrine bakaralı:. 
daha sonraki asırlarda lıkendcrnlme'yi yeniden 
yazan flirlere de rastgelinmiftir. Bu fl.irlcrden biri 
bdacl BA,..W devri fl.irlerinden Hay&d'dir ki 
İakcndcrnlmcsi'nde Alt....U'den ve acrinden tu 
şekilde bahlcder: 

n Bb. A. Sun ı...-d. Ha;,atraia lakeluler
aim.U, T. Dili D, 111. 



TORK EDEBİYATI TARİHi 

Gerçi kim pİr-1 makaddem A.hmedl 
Ol aaaiiaıa feTdl devrla •lfretll 
Siibıkii ..... eyleytlh ol s••herl 
fiiTI' ıHmlf ltı .. a-1 l•keacler't11 

* 

Cemşid ü Hurpd 
xvı. asır, Os-
manlı tezkirecisi 
SeJal Bey, Ahme· 
di' den bahsederken; 

«Cemşid ü Hurşid adlı bir kitap dahi nazm etmiş
tir,,. diyerek, şiirin bu eserini haber verir • .1B Bey 
de Künlıü'l-Ahbôr'ında: «Sehl Bcy'in kavlince Cemşid 
ü Hurşid adlı bir manzum kitabı dahi vardır.,, diye· 
rek bu eseri görmediğini ifade eder. 

Böylelikle xvı. asırdan bu yana herhangi bir 
nüshasına bir daha rastlanmayan bu eseri, biz, Üni· 
vcrsite KütüphAncsi'nde bulmuş ve ilim ilemine ta· 
nıtınıştık. ( 22) 

Buna göre: Cmqld ü Hurpd, Ahmedl�nin, 5000 
beyit tutarında, ikinci büyük mesnevisidir. Eser, 
lran tAiri SelmAa'ın aynı ismi taşıyan eserinden fi. 
kir ve mcvzıı almak ıı1retiyle yazılmış, fakat, bütün 
bu kl1silt mesncvt mcvzıılannm başka dillerdeki ya· 
zılış ve işlenişinde görüldüğü gibi, bir tercüme veyl 
adapte olmaktan yüksClerek orijinal bir t�lif kıvimı 
hnnmıştır. 

Mesel! SeJm••'ın eseri 2700 beyit tutarında 
iken .•hmedl'nin bunu 5000 beyit hllinde yazması, 
esere illve edilen yeniliklerin genişliğini gösterir : 
ümedl, Cmı,id fi Hurpd'i o devrin anlayışına göre 
yeni bir t�if hlline koyabilmek için hemen bütün 
Şark cfslnelerinden ve mesnevilerinden faydalanmış; 
onlardan çeşitli motifler almış ve bunları ustalıkla bir
leştirerek Adeti yeni bir biliye vücııda getirmiştir. 

Es!scn Ahmetli'ye böyle bir biliye yazmasını 
teklif eden Emir Stileymaa'ın da kendisinden 
Türkçe bir Cemtld il Haqld istediğini ve bu eserin 
Leyi! vü Mccnı1n'dan, Husrev destanından başka, 
yeni ve tize bir eser hllinde yazılması emrinde 
bulunduğunu bizzat Ahmcdi, eserinin S.bıb-i u'llf 
ü nıwn-ı kitôb bölümünde söylemektedir. (23) 

Bu asırda Anadolu Bcyleri'nin ve bilhassa Os
manlı hükümdarlannın pirlerden, Türkçe eser is
temekte ısrlr ettikleri, bir tlrihi hakikattir. Emir Sii
leymaa'ın da Ahmetli'den istediği, bu dilde (Türkçe) 
bir kitap yazmasıdır. Şiire göre Emir Stileymaa 
Ahmcdl'ye demiştir ki: 

Basl•çb dlsHla bir ••b defter 
lt'o1- ••'•I va IAfq ılr a fekker 
Kitabi k'•dıdar Ce-.id a Har9İd 
Ba dllq •YI ...... (sen) l cemıid ? 

22 Nihad Sami Banarlı, Diatan-ı T evirfh-i 
Aı-i O.man Y• Cemıid Ü Hurtid Meaneviaİ, lat. 
1939. 

ıa A:rm -. S. 91 • 92. 

Aluaedt, Cnn,ltl ü Hur,sd'i qtc bu taleb üzerine 
hayli özenerek yazmış vle bu eserini, eberlsi dlVAnm· 
da dahi ı.uıunınayan çqitli fİİrlerle, bilhusa gazel
lerle süslemiştir. Gazeller arasında şiirin dlvlnmdald 
gazellerden bir bakıma daha güzt;l 16yleıımitlcri 
v.rdır. 

XV. -aSnn ilk yıllannda, flirinin düşürdüiü tl
rihe göre : 

Ve l!k!n yıl BI v! Dil !d! v§ Did 
Beli ol•un dal •an-olaaun dad24 - - - -

Hicri 806 (M. 1403) de yazılan Cmt,f' 1 Hrır,U, 
şiirinin ihtiyarlık çağı eserlerindendir. Eserin tekrar 
hatırlatılacak diğer mühim husilsiycti, bu kitaba 
kaynaklık eden, kitap, destan ve cfilnelcr aruında 
eski Türk destan ve masallarının da bulundutunu 
düşündüren taraflandır. 

Cmqld a Hurıit/, arıız'un Mef&'llila mea'lltla 
fa'6lila vezniyle yazılmıştır. HikAyc tcknili ba
lumından da kuvvetli sayılacak bu 5000 beyitlik mes
ncvt'nin mcvzııu, kısaca şudur: 

''Bir vakitler Çin• de bilırili ve her itele kudretli 
bir hükümdar vardı. Memleketi mlmurdu. Emrinde 
milyonlarca Türk aakeri bulunuyordu ki oklanının 
temreninden aletler çıkıyordu. 

Bu hükümdinn C.mtid iaimli, biricik oilu, 
bir ırece yiyip içip eğlenirken uykuya daldı. Rü' • 

yiaında ırüz•I bir kız ırördü ve ona &,ık oldu. 

Derdini üatad bir r-m ol- bezirırinına açb. 
Bezirırin çok ırezmif, çok ırörmilf bir iftMJldı. Ken
diaine tiril edilen kızın Rum ka:raeri'nin kızı oldu
ğunu -tadı. Bu kızın bi1' reamini ysjrii. Böylelikle 
Cemtid, rii"yida ırörüp aevdiji kızan kim olduğqnu 
anlamıt oldu. 

Rü"yida görüp, ..... aman habrlayaralt yapbiı 
reaimden kimliğini öğrendiği kızın derdi, Cem,W"i 
haata etti. Cün ıründen aaranp aolan ıence Çin' de 
hiçbir kızı beğendiremedile.-. Cemtfd babaaının dzı 
olmayıtana 1'ağmen bu kızı almak için Rum Kay
aeri" nin yanına ıitmeğe karar verdi, yola çıkh. 

Yanında reaaam bezi1'ginı Milırib da vardı. 
Yolda büyük zorluklarla kartıl&fb : Perilerle, ca
dılarla, devlerle çarpıtmak zorunda kaldı. Geçilmez 
kayalıklardan ıeçti. Atılmaz deryilar attı. Sonun
da aevdiii kızın bulunduğu Rum diylnna ulattı. 
Yine Mihrib"ın yardımıyle aevgiliaini buldu. Onunla 
tanııtı. Birlikte eğlencelu tertipledile1'. 

Kızın adı Hu1'fid0 di. HllJ'fid0in anneai onlann 
bu miceraaını öğrendi. Cemıid, vardığı tehirde 
kendini zengin bir tüccar diye tanıttığı için, kedın 
kızının bir tüccarla evlenmesini doğru bulmadı. 
HllJ'fid0i ileri bir kötke hapaetti. 

Beri yandan, Çin hükümdan C•mtid'i koru
mak makaadıyle arkaaınd- bir ordu göndermitti. 
Ordu geldikten aonra C.mtid, Rum aarayına ıride-

H Sene .;. + • + ..,, : Be + Dal + Dad (= 806) 
idi. Sana zıd olanın beli Dal harfi ıribi bükülaün. 



rek kendini tanıttı. Sarayda çok İyi kar,ılandı. 
Fakat o aınada Şam hükümdiinnın oğlu da Hur· 
ticl'i babasından iatemek ve onunla evlenmek için 
Rum'a gelmifti. C.mtid, Hurtid'in huauai bir köık
ten kendilerini aeyrettiği bir meydanda bu genç ile 
türlü apor yantmaları yaptı ve her' seferinde onu 
mağlup etti. 

Oğlunun dilediği kızı alabilmeai iı;;in Şam hü
kümdarı da bir ordu göndermitti. Cemtid bu or· 
duyu da yenerek Hurtid'i almaya hak kazandı. 
iki aevgili evlenerek Çin'e döndüler. 

Bilhassa spor oyunlarını ve savaş sahnelerini 
çok güzel canlandıran bu eser Türk rıihunu tatmin 
edici çizgileri ile edebiyatımızın, üzerinde daha esaslı 
ıekilde durmasını icabettiren hus\ist bir değer taşımak
tadır. Bu eserin diğer Türk destan ve eserleriyle mu
kayeseli bir ,ekilde tahlil ve tenkidi, Divan edebiya
tına Türk zevkinin, Türk kültür ve an'anesinin akis
leri bakımından zengin netice verecektir.(25) 

Ahmedi'nin Osman
lı Tarihi, müstakil Osmanlı Tarihi 
bir eser değildir. 
Bu tarih, lskerukr

name arasına ilive edilmiş 334 beyitlik bir bö
lümdür. Ahmed!, lskenrlemaw'ye, Makedonyalı İsken
der'in destani tarihinden başka; bir yol düşürerek; 
bir islim tlrihi, bir İlhanoğullan tarihi ve bir de Os
manlı tlrihi bölümü ilave etmiftir. Öteki tlrihler de 
tirih kültürü bakımından tedkike değer bölümler 
olmakla beraber, bu eserin en kıymetli tlrih bölü
mü, O.aanlı Tirild'dir. 

Bunun sebebi Ahmetli'nin daha Birlad Murad 
devrinde Osmanlı sarayına intisib etmiş ve Marid-s 
HudAveadigir, Yılduun Beyazul, Emir Stiley
maa ve Çelebi Melmıed devirlerini, bu arada Tl
marlenk Bciasuu., bizzat bu hükümdarların ya
kınında ve yanında yaşamı,, böylelikle Osmanlı İm
paratorluğu 'nun kurulu,u hadisesini çok yakından 
gören ve bilen bir şahıs olmasındandır. 

O kadar ki Osmanlı müellifleri tarafından yazı
larak zamanımıza kadar yaşayan, Türkçe, ilk Os
manlı Tarihi budur. 

Küçük, muhtasar ve manzum bir vekaayi'name 
çehresi taşımakla beraber bu eser bize bu büyük dev
letin temellerine aid bazı mi.ıhim sırlar verebilmiş
tir. Mesela Ahmedi Tarihi'nin tedkikine kadar, kar
deşlerini öldürerek tahta çıkan ve saltanatta rakip
siz kalmak i!teyen ilk Osmanlı padişahının Yslcbrım 
Beyutd olduğu biliniyordu. Ysldınm Beyand'ın 
sert bir hükümdar olutu vikıa;ına da bu hareket 
çok yakıştırılır ve hatta Osmanlılara düşman tlrih
çiler bunu, onların aleyhinde bir çizgi ol:ırak kulla
nırlardı. 

Halbuki bu tarihin tarafımızdan tedkiki ile yeni 
bir hakikat ortaya konmu, oldu : Tahta çıktığı za
man kardeşlerini ortadan kaldırmak lüzUınunu 
duyan ve bu hareketi devlet ve milletinin asayişi, se-

T0ıuc EDEBIY A. n T ARIHI 

Ahmedi Tarihi'nden, vatan bütünlüğünün aağ
lam temeller üzerine kurulup parçalanmamaaı ıçın, 
büyük fedakarlık yaptığını öğrendiğimiz, Sultan 

Murad Hudavendigar Gaazi. 

lameti, huzuru ve istikbali uğruna bir fedakarlık ha
linde yapan, ilk Osmanlı hükümdan, Saltan Ma
ricl-s HiidAveadigAr' dır. 

Maricl HaclAveadlgAr'ın çok idil, çok fazi
letli bir ft'DÜf basan şahsıyeti taşıyan ve Allah yo
lunda şchid olmayı özleyecek kadar, pd riiha ile 
dolu, inannuş bir hükümdar olması, bu hadisenin 
düğümünü çözmüştür : O tarihte Bizans dahil, birçok 
komşu devlet ve beyliklerin ayartılmış şehzadeler 
vasıtasıyle kardeş ve saltanat kavgalan içinde zayıf 
düşüp perişan olmalan karşısında Osmanlı Sultan
lan, tek çıkar yolu, hükümdarlığı rakipsiz bir ŞC· 
kilde idare etmekte bulmuşlardır. 

Bu tedbir, devletin sağlam temellere dayana
rak kurulmasını sağlayan bir siyaset olmut ve Os
manlı Devleti bir de bu suretle hem Bizans'a hem 
bütün komşu beyliklere üstün, kuvvetli ve içinden 
bozulmaz, büyük bir devlet manzarası almıştır.(26) 

21 Cemtid ü Hurtid'in tarafımısdan bulun.an 
tek yazmaaı latanbul OniYenite Kütüphaneai, Türkçe 
Yazmalar Bölümü'nde 921 numaradadır. 

2s Bu huauata daha da iı.ydınlanmak için Bb. 
Nihad Sami Banarlı, Murad'ın Duaaı Hürriyet G. 
29 Eylül 1959, Niçin Öldürürlerdi ) Hayat Tarih 
MecmU.11, aayı: 12, 1966. 



TÜRK EDEBİYATI T ARIHI 

Ahmetli Tarihinde bu hadise : 

Oldılar J@!i! ang kardatları 
X:gmınun bltdl ellnd� itleri 

gibi kısa ve kesin iki mısra içinde hulasa edilmiştir. 
Aynı tarih mısraları arasında böyle kısa ve kesin, da
ha başka tarih ;:izgileri de vardır ki bunlar, ehemmi
yetleri ölçüsünde tarafımııdan incelenerek neşrolun
muştur. 

Şiirin, Distaıı-ı Tevirih-i MülUk-i A.ı-i Os
man adını verdiği bu manzum Osmanlı tarihi, he
men XV. asırdan başlayarak birçok Osmanlı tarih
çilerine kaynak vazifesi de görmüştür. (27) 

Mesela XV. asır sonlarında yazılan anonim 
Tevirih-i A.ı-i Osman'lardan Giese anoniminde 
Ahmedi tarihinden alınmış maıızurn parçalar var
dır. Müelliflerini bildiğimiz tarihler arasında ise Netri 
Tirihi, nesirle hikaye ettiği sahifeler arasında Ahme
cli'nin nazımla söylediklerini hemen aynen naklet
miş bulunmaktadır. (28) XVI. asırda popüler Osmanlı 
tarihleri cereyanını devam ettiren vezir Lütfü Pat•'· 
nın Tevirih-i Al-i Osmin'ında, Ahınedi'nin Os
manlı tarihinden alınmış manzum parçalar vardır. 
Bu eserin bazı cümleleri de Ahmetli'nin mısraları
nın nesre çevrilmiş şekilleri halindedir. 

Fakat Ahmetli Tarihi'ni olduğu gibi benimseyen, 
daha dikkate değer bir eser, Şükrullah'ın Behcetü't
Tevarih'idir : 1456-58 yıllarında Farsça Osmanlı 
tarihi yazan Şükrullah, bu eserinin Sultan Osman'
dan Emir Süleyman'a kadar olan kısmını, hemen 
hemen Ahmetli Tarihi'nin Farisiye tercümesi ha
linde yazmıştır.(29) 

Tıb, hcy'et ve hendese 
Tervihu'l-Ervih ilimlerinde de ihtisası ol-

duğunu söylediğimiz Ah
metli, tıb sahasında ve yine Emir Süleyman için 
10.000 beyiti aşan, ilmi-edebi bir mesnevi vücuda 
getirmiştir. 

Tıbbın muhtelif bahislerine, teşrihe, teşhise 
ve tedaviye dair geniş bölümler ihtiva eden bu büyük 
eser, yazarının tıb sahasındaki bilgilerinin ciddiliğini 
gösterir. Divan şairlerinin yalnız şiir ve t'debiyat sa
hasında değil, edebiyatla alakası yok gibi görünen 
tıb gibi, hey'et gibi, matematik gibi ilimlerde de 
derin bilgiye sahip oldukları hakkında bize müşahhas 
bir örnek verir. 

Şairinin yazmak için dokuz ay çalıştığını söyle
diği bu eser de aruz'un Mefi'ilün mefi'ilün fa'filün 
vezniyle ve yine sade fakat ustalıklı bir üslupla ya-

21 Bkz. Ahmedi Tarihi'nin Ortaya Koyduiu 
Mea'eleler, Dastan-ı T evarllı-i Müluk -i Al-i Osman. 
l.t. 1939, s. 24 - 4 1 .  

2s Bkz. Netri, Kjtab-ı Cihannüma, Faik Re
ıit Unat • Dr. M. Köymen netri, C. 1, Ankara, 1949. 

21 Dastan-ı Tevaı'ih-i Müluk-i AI-i Osman. 
Ahmedi - Şükrullah, S. 45 - 50. &hcetü't - Tevarih 
için Bkz. Atsız, Dokuz Boy Türkler ve Oıımanla 
Sultanları Tarihi, lat . 1939. 
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zılmıştır. Eserin yazılış tarihinin Emir Süleyman'ın 
Bursa'da hüküm sürdüğü yıllara rastladığı tahmin 
edilmektedir. ( 30) 

Ahmedi'nin, başta Mir
Firisi Eserler kaatü'l-Edeb adlı, Arapça-

Farsça manzum lugat ki
tabı olmak üzere Miz&nü'l-Edeb ve Mi'yirü'l-Edeb 
adlı manzlİilleleri de Fars diliyle yazılmıştır. Son iki 
manzumed�n birincisi Arapçanın sarfını, ikincisi de 
Arapçanın nahvini öğretmek maksadıyle kaleme 
alınmıştır. 

Bu eserlerin üçünün de Ahmetli'nin bir aralık 
ve daha genç iken intisab ettiği tahmin olunan Ay
dın Oğulları'ndan Aya• Bey'in oğlu Musi Bey'e 
dil öğretmek maksadıyle yazıldığı haberi doğru ise, (31) 
şairimizin ilim ve hocalık hayatının çok erken baş
ladığı söylenebilir. 

Bu asırlarda Türk şiirlerinin ve hemen bütün 
Türk aydınlannın, o devirlerjn en büyük ilim ve 
edebiyat dilleri olan Arabi ile Farisiyi, bu dillerin sa
hipleriyle yarışacak kadar iyi öğrendikleri bir haki
kattir. Hükümdarlann da tahsil gören çocuklarına 
bu dilleri iyi öğretmeleri sebepsiz değildir. Büyük 
bir ekseriyetle Arapça ve Farsça konuşulan islim ül
kelerinde, bu ülkelerin kültür ve sanat dünybına söz 
geçirecek bir seviyede olmak, bu ülkelere hakimiyet 
iddibındaki Türkler için bir vazife idi. Bu sebeple 
Ahmetli'nin bu gençlik eserleri, Türk edebiyatı ba
kımından değil, devrin kültür ve eğitim hayatı bakı
mından ehemmiyetlidir. 

Ahmedi'nin bütün bu bilinen ve bulunan eser
leri yanında, ilmi, edebi, başka eserleri de oldu
ğu, tarih kaynaklarınca söylenmektedir. Bu kay
naklara göre Ahmecli, bazı eserlerini de Türkçeye baş
ka dillerden çevirmiştir. Bu şiire böyle eserler izafesi, 
daha çok, Ahmetli'nin ilimde ve sanatta bu eserleri 
de yazıp çevirecek ölçüde vclud bir yazar şöhreti 
kazanmış olmasındandır. (32) 

* 

30 Tervihü"I - Ervah'ın genit bir takdimi için 
Bkz. Dr. Bedii Şehaüvaroilu, Şair ve Hekim Ahmedi, 
lat. 1 954. 

3ı Bkz. Nihad M. Çetin, Abmedi'nin Mirka
tü'l-Edeb'i hakkında, Türkiyat M. XIV, 1964, S. 
217  - 227. 

32 Gerek bu eaerler, gerek Ahmedi ile onun 
bilinen ve bulunan eaerleri hakkında bilgi almak •• 
bilhaua Ahmedi'ye dair bibliyografik malumat elde 
etmek için · Türkçede · belli batlı fU eser, makale 
•• aratbrınalara bakılmalıdır: 

a) Prof. Dr. M. Fuad Köprülü, Abmecli, T. l. 
An. I; 216. 

b) Nihad Sami Banarlı. Dutan·ı Tevarih-i 
Müliık-i Al-i Oaman Ye Cemtid Ü Hurfid Meaneyİai, 
lat. 1939. 

c) Dr. Bedii Şehaüvaroğlu, Şiir Ye Hekim 
Ahmedi, lat. 1964. (devamı, S. 396 da) 
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xıv. asırda Anadolu Bcylikleri'nin Selçuk an'
ancsini devlm ettirerek, kültür hayitına büyük kıy
met vermeleri sebebiyle, öğretici mlhiyette ve bir ne
vi den kitabı sayılacak eserler de yazılDUf, böyle cacr
lerin nazımla veyi nesirle Türkçeye çevrilmesi gün 
geçtikçe artDUftır. Bunlar umömiyetle tıb kitap
ları, tlrih, bilhassa islim tlrihine iid eserler; ta
savvuf mevzliunda eserler, evliyi menkıbeleri ve 
diğer den kitaplarıdır. 

Bu arada Kelile ve Dimn1 gibi türlü hikmetler ihti
vi eden eserler de Türkçeye çevrilmiştir. Bunlar 
içinde yine Kul Mes'acl'un, arasında bazı manzum 
parçalar da bulunan, KelDe ve Dlmae tercümesi, 
gerek dil, gerek iflde bakımından zikre değer bir 
eserdir. (33) 

Şiir Muhammed ve 
A t k n i m e ' s i  

Bu asnn son yıl
larında (1398) yazıl
mış, lpnime ad
lı eseriyle tanıdığı
mız şiir Mabam
mecl de, asrın Mes-
nevi Edebiyltı'na 

eser kalDllf bir mlccrA romancısıdır. Şiir Muham
mecl'in hayitı ve başka eserleri hakkında fazla bil
ginllz yoktur. Şliflik kudretini, daha çok, Iflmime 
beyitleri arasına kattığı, hayli düzgün pael'lerin
den anlıyoruz. Mv,,.mmecl'in mesnevisini renk
lendiren bu tarz şürlcrinde: 

Acep ...... ld s&•ll derd 11� ltelA:ra dllıer 
Ki bade ce•r il HIA oı- mllbtelAya dlıer 
Dldlba ki ciilad lulam tii mll:r••Hr 9Ja Yl•AI 
Kader ellae >'BP• .. • dBaer kaaa':r• ••ı•r 
DerUmlt idi Sllreyya sibl kamg flkr8m 
Yeli ki taıı•a. at ı.tılap ••rii':r• dlt•r 

gibi redifli kafiyderle ihcnkli ve kelime oyunlarıyle 
ıüslil bir söyleyiş vardır. 

Bugünkü bilginllze göre Türk Edebiyitı'nda 
öteden beri ApnAme (lşknime) adiyle yazılan 

d) Dr, Nihad M. Çetin, Ahmedi'nin Bilinmİ• 
:ren Birkaç Eaeri, Tarih Dersiai, C. il, .. :rı: 3 - 4, 
1952; 

Ahmedi'nin Mirkatü'l·Edeb'i ltaldunda, Tür
lr.i,.at, XIV. l.t. 1965. 

e) Ali Alparalan, Ahmedi'nin Yeni Bulunan 
Bir Eaeri Mirkat-ı Edeb, Türk Dili Ye EdebiJ'ab Der
pi, c. x. 1 960. 

33 Kelile ve Dimne'nin, a:rnı asırda Murad 
Hudivendigb adı- lurkçe:re ç....nlmit man&Ulll 
bir tercümni daha Yardır. 

TORK EDEBİY An T ARJHI 
mesnevilerin ilkini Şiir Muhwmmecl yazDllftır. 
Ancak Muhammed'in Atlm&me'si ötekiler gibi ta
savvufi bir eser olmayıp maddi aşk mcvzuunda 
kaleme alınmış, ülkeleranuı bir atlı ve mlcerl 
mesnevisidir.•  

Müellifi, Afkdnıe'ye aynca Tvbfeaime adı
nı veriyorsa da eserin asıl adının Afkaime olması 
daha kuvvetle muhtemeldir. 

A91mime, yakın bir ihtimlle göre, aslı Firisi 
olan fakat Muhammed'in tatarcasını elde ettiği es
ki bir eserden mevzu ve ilham alınarak yazılmış bu
lunuyor. Muhammed, bu esere Mısır'da rastla
mış ve kendi Aşkname'sini de orada yazmaya baş
layıp Osmanlı Sultanı Emir Süleyman adına ta
maml&Dllftır. 

Eserde esas vak'a, Fernıh isimli bir şehzlde ile 
HiiınA adında bir sultanın birbirlerini rüyada gö
rüp lşık olmalariyle başlar. (Elimizdeki metne göre 
lşık olan Hüma'dır. Ferruh'un nasıl lşık olduğu, 
bu metinde eksiktir.) Araya giren daha başka iller
deki padişah çocuklarının da HümA'ya lşık olma
lariyle mlceri karışır. Hi.kiycde rol alan pidişah, 
vezir, arkadaş, arkadaşın sevgilisi ve daha başka kah
ramanların, denizde ve karada başlarından geçen 
çeşitli vak'alardan sonra sevgililer buluşur ve murad
lanna ererler. 

Hik!ycde bir padişah kızının, aşk uğrunda sa
ray hayatını bırakıp, tehlikeli adamlarla karşıla�ıp 
tehlikeli mlcerilar geçirmesi dikkati çeker. Eserin 
diğer göze çarpan tarafı, izJivaç sahnesinin tasviridir: 
Bu asırların daha bazı mesnevilerinde olduğu gibi (İ
ran cdebiyitından tevarüs edilmiş bir ifide tarzına 
uyularak) bu sahne, teşbihler, istilreler, inciler, mü
cevherlerle süslü, mecazlı, zarif fakat teferrüatlı anla
tılmıştır. 

Atlmlme'nin tek nüshası Paris'de Bibliotheque 
Nationale'dcdir. (**) Eser, önce Prof. Fuad Köprü
lü tarafından görülmüş, c•••) sonra, Doç. Dr. Scdid 
Yüksel tarafından, mikrofilimleri üzerinde çalışılmak 
sı'.iretiyle işlenerek 1965 de Ankara' da transkripsi von
lu metni ve tedldki ile birlikte neşrolunmuştur. 

Aşknlme'de tahkiye, bir parça çetrefildir. Vak'
ayı tlkip için mısrilara dikkatle eğilmek icibeder. 
Eser, bir mlceri mesnevisi olarak, zamlna dayana
bilecek kudrette değilse de, yazılışındaki dil bakı
mından asrının mühim kaynaklan arasındadır. 

• Diier Aıkni.me'ler hakkında bilsi İçin 
Bkz. Dr. Sedid Yüluel, ltkname, S. 19, Ank. 1965. 

•• E. Blochet, Catalope des Manaac:rits Turca, 
C. 11, S. 9. Paria, 1933. , 

n• Divan Edebiyatı Antolojiai, S. 73, lat. 
1 931.  
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H a l k  E d e b i y a t ı 
XIV. asırda Anadolu'da Halk Edebiyltı, Xlll. 

asırdaki kadar bahtiyar bir devir yapmıştır : 
xııı. asır, nasıl milll tasavvuf edebiyltmuzın 

halka en yakın şAiri Yan .. Emre'nin yap.dığı 
asına, XIV.' asır da bilhassa Doğu Anadolu' da Dede 
Korlınat IUk&yelerl'nin geliştiği asırdır. 

Gerek Türk Halk Edebiyltı'nın, gcrebe destl
nl Türk biklyeciliğinin eşsiz Abidesi Detle Korlmt 
o çapta bir eserdir ki onun yıllar yılı dillerde söy
lenip son teklini alma yoluna girdiği bu asn bir De
cle Korlınat Alln diye karJılamak yerinde olur. ·-

Gerçi Dede Korbt IUk&yeleri'nin yazıya 
alındığı asır xv. belki de xvı. asırdır. 

Fakat Türkler arasında eski Asya asırlanndan 
beri yaşayan; yaşayıp olgunlaşan bu hiklyelerin 
gerek tlrib, gerek coğrafya bakımından yeni vatan
da, yeni bldiselerle bütünlenerek büyük wevkle anla
tılıp son kıvamına yaklaştığı asır, xıv. asırdır. 

Asnn Y.inus Emre 
Mektebi 

İlk 20 yılında bizzat 
Yanua Emre'nin de 
bayatta bulunduğu 
xıv. asır tasavvuf 
edebiyltı, daha çok, 

bir tasavvufi halk edebiyltı hllinde ve Yfulus'un 
yolunda yürümüştür. Yfulus tarzı söyleyif, onun bu 
asırdaki çağdaşl:ınnca ideal söyleyiftir. O kadar ·ki 
bu asırlann bir kısım tekke pirleri, tllii Yfulus gibi 
söylemeğe çalışmakla kalmamış, bı\zan Yfulus'un ya 
Emre'liğini ya da bizzat Yanua adını unvan olarak 
kullanmışlardır. Bu hldise, Yfulus'u tAktb edenlerin 
tam bir tasavvuf terbiyesi içinde, bir nevi Yfulus'da 
flnt olmalan mlnbında, asnn bayi.tına uygun ha
rekettir. 

Bunlar arasında, ya tesi.düfen, ylhut, büyük 
yan .. 'dan alınarak, kendi isimleri Yan .. olanlann 
da bulunması mümkün ve muhtemeldir. 

Bu ölçüde bir Yfulus Emre tatri altında illhtler, 
nefcs'ler söyleyen, çok sayıda halk dervifleri, Atık tl
irler olarak, başta Bekti.ti tekkeleri olmak üzere, as
nn halk tekkelerinde büyük rağbet görmüşlerdir. 

Bu tarzda şiirler söyleyen 
S a i d E m  r e derviJ - pirler arasında 

1tJk .... gibi büyük 
töhret yapmış şahsiyetler bulunduğu milömdur. 
Aynı devirde Yı'.inus tarzı şiirler söylemif diğer mü
him bir Jlir, Salcl Emre'dir. 

Said Emre, hocası Yfulus gibi, Türk edebiyltı
na asırlarca meçhul kalmış bir şiirdir. Onu edebiyat 
dünylmıza ilk tanıtan yine Fuad K&priiltl olmuş
tur. (1) 

ı Köprülüzade Mehmed Fuad, Said Emre, 
Ha�at M. 42, 1927. 

Said Emre Bckti.tlliğc mensup bir tasavvuf tl· 
iridir. Onun bizzat Hacı Bektat Veli'den nastb 
almış ylbud Hacı Bektaş Veli'nin şöhretli halifesi 
IUam Saltaa'a intislb etmif bir Bekti.ti Piri ">ima
sı çok mümkündür. Bu Pirin: 
Said ay4al' ytisbla müuaet HACllll baaa beatlm 

eledi 

mısraı bu ibtimlllerin ikisini de düşündürebilir. 
Şiirlerinde Said, Salcl Ata ve Sa'd isimlerini 

kullanan bu ş1irin, Hacı Bektat VeU'nin M•ka••lt 
adlı, Arapça eserini Türkçeye çeviren Aksaraylı Mol
la Sa'düddin olması ihtimlli kuvvetli görülüyor. (2) 
İçinde daha çok, Yfulus Emre'nin ıiirleri bulunan 
eski bir cönk'de, Said Emre'den "Said Emre rahme
tu'lli.hu aleyh,, diye bahsolunması, bu şiirin unvi
nının da Ytl.nus gibi, Emre olduğunu göstermektedir. 

Aruzla da tiir söylemekle beraber, daha çok 
hece ile ve tamimiyle Yı'.inus tarzında yazan Said 
Emre'yi büyük pir diye tanıtmak mümkün değildir. 
Onun ve daha bir kısım çağdaşlannın Türk Edebi
yltı tlribi'ndeki yeri ve ehemmiyeti, Yfulus tarzını, 
üstAdlarına çok . sldık bir söyleyişle devlm ettirenler 
arasında isim yapmış olmalandır. 

,,. 
Nitekim aynı asırda yine Yfulus tarzında söy

lemiJ, bmAll Emre isimli bir tAir daha vardır : 

Evvel adam Yanua idi, pmcll bmAll Emre'dtlr 
Ol doat lçtla Anlat'da koç tl lnarbua olaa beaem 

gibi şiirler söyleyen bu Emre'nin batıl Yfulus'un 
oğlu lmılil olması ihtimlli bile ileri sürülmüştür. (3} 

Yfulus Emre'nin doğrudan doğruya adını benim
seyerek türlerini yine doğrudan doğruya Yan .. 
imzbıyle söyleyen bir başka tarikat piri Yanua da 
Yfulus Emre'de flnl olmayı zevk ve wevk edüımit bir 
derviHi.irdir. (4) xıv. asırdan çok, xv. belki de bir 
XVI. asır piri olduğu düşünülen bu ikinci Yı'.inus'un: 

Kimi Tapchak kimi Yan .. her Wrlal clery& cleals 
Yanaa'a da bu c:tlr'adaa aerrec:e aaaald11 s-

gibi söyleyitleri, onun bu cephesini gösterir. 
Asnn sonlarında ve belki de XV. asırda yctit

mif diğer bir Y\inus tarzı Jliri, Molla Kanm'dır. 
Diğerleri gibi Molla Kasım'ın da bayltı ve şahsıycti 
hakkında tatmin edici bir bilgimiz yoktur. Elimizde 
bu yolda söylenmiş 9 şiiri bulunan Molla Kasım, bir 
bakıma, öteden beri Yan .. Emre'nin sanılan hatıl 

ı Abdülbaki Gölpınarlı, Yunaa Emre •• Ta• 
aan-uf, lat. 1961, S. 204, Said Emre'nin türleri. 
aynı kitabın 280 • 294. aalıifelerindedir. 

a AJ'lll kitap, S. 208, 347. 
• A� kitap, S. 209 • 212, 358. 



Yı1nus'un destani hayatına çok güzel bir motif ha
linde işlenen, meşhur gelür redifli, çok zeki ve per
visız bir eda ile söylenmiş ilahi'nin de asıl şiiri sa
nılmaktadır. (5) Bu güzel şiirdeki : 

Dervif Ybas bu sözi 'iri büirii söyleme 
Seai .tgaya çeker bir Molla Kasım gelür 

mısrilannın açıkça Molla Kasım adını taşıması, 
bu zannın en büyük delili sanılıyorsa da biz, bir ihti
yat kaydı olarak, bu güzel şiirdeki çok üstün söyleyiş
le Molla Kasım'ın diğer 8 şiiri arasında bir fark gör
düğümüzü belirteceğiz. Bu şiirin, Yıınus Emre Dt
vlnı'ndaki : 

l,ba vikaAl0 felu'lae her elem gfreslm geltir 
lçJndeld salda- yilzla g6reeim gelür 

illhtsine nazire olarak söylenmesi bile onu bu şüp
heden kurtaracak bir sebep kuvvetinde değildir. O 
kadar ki halk an'ancsinin bu şiiri Ylinus Emre'ye 
yakıştırması, mevcud vesikalardan daha mlnalı bir 
hlc:Uscdir. 

* 

Yıınus tarzı söyleyişe 
kendi phsıyetinden 

K a y g u • u z  A bd al bir renk katmaya 
muvaffak olan di
ğer mühim bir şlic 

Ka.,..._. Abclal'dır. Bir XIV. asır sonu ve XV. 
UU' bap şalwyeti bilinen Kaygusuz, bir bakıma, 

.... _ · �.ı · . . -
..-;. -� 

,, ..... _,,.. �,-.... _,_,.,.-

(Bir laalk reuamına ıöre :) ICayru- Abdal. 
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Anadolu'daki Alevi - Bektaşi edebiyatının da ilk şa
irlerindendir. Kaygusuz, yine Bekt3.şi an'anesinin; 
kendisine büyük ehemmiyet verdiği XIV. asır eren
lerinden Abdal Miisi'ya mensuptur. Piri, Abdal 
Mı'.ısi'yı derin bağlılıkla seven ve bu sevgisini şiirleri
ne işleyen Kaygusuz da yine abdal payesi almıştır.(6) 

An'aneye göre Kaygusuz'un asıl adı Gaybi'dir. 
Ona kaygusuz adını, birçok kerametlerini görüp 
hayranı olduğu, Abdal Mt:sa vermiştir. Menkıbeler, 
Kaygusuz'u Antalya Beyliğine, bağlı Alanya (Alaiye) 
sancağı Beyinin oğlu göstermektedir. Buna göre Kay
gusuz Alaiye'de doğmuş, Sultan Ödnci Murad dev
rinde yaşamış ; uzun müddet Anadolu'da, Rumeli'
de dolaşmış ; menkıbeye göre, kendisine bir geyik şek
linde görünerek onu kendi dergahına çeken, piri, 
Abdal Miisa'ya müridlik ve halifelik yapmış ; Hi
caz'a ve Mısır'a gitmiş ve büyük bir ihtimale göre 
Mısır'da ölmüştür : 

Kayguauz'un, piri Abdal Muaa'yı önce geyik 
teklinde sörüp onu okuyla •urduiu, sonra .urdu
iunun Abdal Musa olduiunu anlayınca, onun a&dık 
müridi olduiu teklinde bir destanı vardır. 

Onun bu macerasiyle ilgili bir ker!met hadise
si de, Şeyhi Abdal Mı'.ısi'nın ağaçlara ve taşlara se
mi' ettiren ermişliğidir: 

.. Oğlu Gaybi"nin Abdal Muaa0ya intiaabır.ı iyi 
kar9ılamayan Alaiye Beyi, Tek., Beyi'ne ba,vura
rak oğlunu bu adamdan kurtarma.unı ister. Abdal 
MW"nın, gönderilen elçiyi kerametle parçalatma· 
sına içerliyen Teke Beyi, feyhin üzerine asker yol
layarak onu tutturup ate9te yakmaya karar verir. 
Abdal MW birkaç yüz müridiyle ve yollarda sema' 
ederek hazırlanan ate9in üzerine yürür. Onlar yü
rürken yolda ağaçlar ve ta9lar da onlarla birlikte 
sema' ederler. Yine sema" ederek içine girdikleri 
&tefler söner. Siyah bir canavar tekline giren 
Teke Beyi'nin ri'ıhu, Muaa"nın bir derviti tarafın· 
dan öldürülür. Bütün bu kerametleri yakından gö
rüp anlayan Alaiye Beyi de oğlunun Abdal Mu
a&'ya intiaabına, artık engel olmak istemez.7,, 

Eski Türk - şiman inanışından geniş çizgiler ta
şıyan bu menkıbe, Bekt3.şi tarikatine mensup Türk
ler arasında eski inanışlardan kalan "taşları, ağaçlan 
yürütmek,, "fena ruhlan !iyah yılanlar şekline sok
mak" gibi hatıraların yaşadığını gösterir. 

ı Aynı kitap, S. 209, 252. Molla Kaaım'ın 
tiirleri için, aynca Bkz. Muharrem Ersin, Cami'ül
Meini'deki Türkçe türler, T. D. E. D, 111, S. 565 • 
569. 

• Abdal kelime•i için, kitabımıZlll 677. sa• 
lüfffine ..re bilbaua fU esere bakınız: M. Fuad 
Köprülü, Türk Halk Edebiyab Anaiklopediai, Abdal 
madd. S. 23 • 57, l.t. 1935. 

T Abdal Muaa •• menkıbeleri için Bkz. M. 
Fuad Köprülü, aynı eser, S. 60 - 64. Yine Köprü
lü'nün laıuiiai yaıımaları arauı.ula: Kayııusuz Abdal 
Menakıbi. 
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İşte, hayatı etrafında böyle menkıbeler bulu
nan Kaygusuz Abdal (ona isnad olunan şürlerine göre) 
ilk Anadolu asırlarının, Yünu• Emre'den sonra, 
şürlerini bilhassa zeka çizgileriyle ve bir inanış ser
bestliğiyle söyleyen, kuvvetli bir halk tasavvuf şairi
dir. 

Kaygusuz'un şürlerinde, onları Yı'.lnus'un şürle
rinden ayırd etmemizi mümkün kılan üslı'.lp husı'.l
siyetl('ri vardır. Bu şürler, samimi, lirik, zeki ve de
rin bir heyecan mahsı'.llü söyleyişlerdir. Şürlerin 
dilinde dikkate değer ve çekici bir sadelik gö
rülür. Bu şiir, bilhassa serbest düşünüşlerini, hazan 
cesı'.lr bir zeka diliyle söylemekten çekinmemiştir. 

Bu şiire atfolunan, aşağıdaki ıür; Kaygusuz'un 
böyle cesur söyleyişlerinden biri sayılır : 

Yiicelerdea yiice g&rdiim 
Erbamm •en Koca Taan 
.lıem okar ke!Am ile 
Sen okar811D hece Tann 

.1.ı kullar yaratmıt•m 
Vanm 9öyle dun11D deyu 
Anlan koymut orada 
Sen çalumtsm uca Tann 

Kddaa köprii yaratnu.9•m 
GelsiiD kullar geçsiin deyu 
Hele · bis 9�yle daralam 
Yljit IHD geç a Tann 

Şair bilir ki sofiyane söyleyişte bu pervasız dav
ranış, ele alınan mevzwar ve mefhumlar için değil, 
onları yanlış anlayan ham erv!ha sitemdir. Bunu, 
büyük hocası Yı'.lnus'un lisanından miras kalmış bir 
cesaretle söyler. Esasen Kaygusuz'un şürinde : 

BeyJerbnib eJYIUI . giiliiD ütiiDe 
Allar ıeliir f&ham Abdal MU..'ya 
Uram abdallan postan epabıe 
Batlar geliir f&ham Abdal Mha'ya 

Uram abdallan geliir dost cleyu 
qalmibcle aba hırka post cleyu 
Ha.talan geliir clermaa l.steyii 
Sallar ıeliir f&ham Abdal Mha'ya 

Meydenında elin clarmut gerçekler 
Çalmar koç kurbanlara baçaklar 
J>&tüliir kacliimler altma ... caldar 
Tatlar geliir f&ham Abdal Ma-'ya 

Beniim bir l•tetiim vanlar Kerlm'clea 
Münkir bilmez evllyban ıurrmdaa 
Kanasaz'am ayra clilfCliim plrlmclea 
Allar geliir f&ham Abdal Mha'ya. 

örneğinde görüldüiü gibi, okuyana, yer yer, merdlik 
sahnelerini hatırlatan, gizli bir kahramanlık terennü
mü ve bir destan dili havası vardır. 

Bütün bunlara rağmen, bu XIV. -XV. asır şairi 
Kaygusuz'un hakiki hayltı ve şürleri hakkında henüz 
aatlam vesikalara alhip değiliz. Ona diir bilgimiz, 

daha çok Menikıb-ı Kaygusuz Abdal kitabındaki 
menkıbelerden ve bu kitap sonundaki ıürlerden çı
karılınış, biraz sisli haberlerdir. 

. 

Nitekim, Kaygusuz Abdal adına Kaygusıu:. Sıd
lan Dtvônı adıyle tertiplenmiş bir Divan, DolapnıJm1 
adlı küçük bir mesnevt, Budala-name adlı mensur bir 
rislle ve yine Kaygusuz'a atfedilen daha başka risa
leler vardır. 

Onun böyle bir kısım risaleleri ve şiirleri, İstanbul 
Nuruosmaniye Kütüphlnesi'nde 4904 numaralı bir 
mecmı'.lada toplanmıştır. (Bkz. Abdülblki Gölpınar
lı, Kaygusuz Abdal, Hatlyt ve Kul Himmet, İst. 
1962.) 

* 

Anadolu'cla 
Dest&n.i Türk Edebiyitı 

ve 
DEDE KORKUT 
H İ K A Y E L E R İ  

xıv. asırda 
halk topluluk
ları arasın
da, ordularda, 
hudut boyla
rında, sazlarla 
şür söyleyen 
halk şiirleri, 
gün geçtikçe, 
çotalıyordu. Bu 
asırlarda ya

şanılan bol vak'alı, çok hareketli hayat ve kahra
manlık hldiseleri, söylenen ıürlerle, anlatılan hikl
yclcrin ana vak'alarıydı. Diğer taraftan, eski ve yeni 
t.lim ve Tilrk-hl&m kahramanları etrafında man
zum, mensur hik!yeler anlatılıyor; Ali,. Ha--, 
Battal Gaa.t. Dlnltmeacl Gaaal menkıbeleri al!ka 
ile dinleniyordu. Tamimiyle şifahi edebiyat an'anesi 
içinde söylenen ve anlatılan bu şürler ve hiklyeler, 
çok defi, yazıya geçirilmeden, anlatanların dilinde 
ve hlfızasında, onlarla birlikte kalıp onlarla birlikte 
ebedi karanlığa gömülüyordu. 

İşte aynı asırlarda halk arasında büyük alika 
ile yaşayıp geliştikten ve bir bakıma, Anadolu toprak
larında yerlileştikten sonra, yazıya geçirilerek edebi
yltımızda ve edebiyat tlrihimizde bir milli hazine 
değeriyle ışıldayan bir eser, Dede Korkut Kltam'
dır. Bu kitapta sıralanan Dede Korkut lllllAyelerl, 
bu asırlar Türk edebiyltının her bakımdan en zengin 
ve değerli mir!sıdır. 

Dede Korkut lllllAyelerl, Xll., Xlll., xıv. 
asırlarda Anadolu'nun doğusunda; bütün bu asırlar 
boyunca, buraya gelip yerleşmiş, buralarda vatan tut· 
muş Oğuz Türkleri arasında yaşamış, işlenmiş ve ya
yılmış hiklyelerdir. 

Bu hiklyelerde Oğuz Türkleri'nin Gürciiler, 
Abazalar, Tralnon Rumlan ile yaptıkları dış savaş
lar anlatılır; yeni vatanda yerleşen Türk boylarının 
kendi iç çarpışmaları hiklye edilir. Fakat aynı hikl
yeler, Oğuzların eski destanlarından kalma hltıralar
la zengindir. 

O kadar ki bu hiklyelcrin aslı, belki de, eski Oğuz 
Destanı'nın vak'alarıdır. Fakat bu vak'alar, zamanla 
cotrafya · değiştirn_iş ; kahraman değiştirmiş ve yeni 
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vatan c:otrafyuuun hayltı ve hareketleriyle birlctip 
iflenerek Anadolu'nun yerli hiklyeleri olmuttur. De
de Korkut Kahramanlan arasında, yer yer, Ortaasya 
<>tuzlanna lid vak'alann hltıralan ve hua\Wyet
leri bulunması bundandır. Eslsen bu hiklyeler, 
elimizdeki yazılı tekilleriyle hiklye ve m.ual karak
teri ptermelde berı\ber, daha çok, destan tMri bı
rakan vasıflar taşunaltta ve hiklye - rom.an edebiyl
tında ..._taa'dan ldWye'ye geçit,. devirlerinin en 
karakteristik örnekleri arasında bulunniaktadır. 

Decle Korbt Kimdir ? Bu hiklyelere 
İlim veren De-
de Korkut'un 

kim oldutu ballmda kat'I bilgimiz yoktur. 
Hiliyelerde Delle Korlnat, Declem Korkat ve 

bban o.le 8altaa diye isimlendirilen ve Kldb-ı 
Dede J[Ol'lmt adlı yazma'nın önsözünde Korkat 
Ata denilen bu zlt, şimdilik tArlhl olmaktan ziylde 
menkıbevt bir Türk atası'dır. 

Dede Kor1aat, Nu4imiı'l-Malıabbe, Ş«n1-i T1-
rl!inw ve Yazıcı ()tlu &lplkıa4ırw'si gibi eserlerde de 
ltorkat Ata diye isimlendiriJmiltir. 

Hiliyelerden anl•tıl•n mevküne göre Dede 
Kodmt, eski Türk destanlannda, meaell <>tuz 
Destanı'nda gördütümüz Uhll Tiirk veyl lrlal Ata 
gibi, hUkümdarlara ötüdler veren ak saçlı, ak sakal
lı, engin bilgili ve tecrübeli, baldın Türk ihtiyarların
dan biridir ki hiklYelerde, lüzum hlaıl oldukça kerl
met gösteren bir velt mevkiindedir. 

T0ıuc EDEBIY ATI T ARIHI 
Gerçi hikiyelerin asıl kahramanı Dede Korkut 

delildir. Fakat hikiycler biribirinden ayn iken ikin
ci pllnda görünen bu Oğuz atası, onlar biraraya gel
dili zaman, anlatılan bütün vak'alarda vazifesi olan 
en mühim bir şahsıyet derecesine yükselir: 

O, halkın, türlü mütkillerini danıftığı bir hakim, 
<>tuz'un zorlu dütmanlannı zebWı edecek kolay
lıldar bulup, bu yolda kerimetle; gösteren bir veU, 
velhlaıl Oğuz'un twm•m biHd.ı'dir. 

<>tuz kavimlerini tehdid eden çqitli dütmanla
n zaranız hallere koymaktan �layarak, bir iııim 
alabilecek yararlıldar gösteren Türk çoculdanna ad 
vemie işlerine kadar çqitli vaz ifeler gören Decle 
KOl'lmt, her hiklye sonunda yidedilir: <>tuz boy
lan ve Oğuz beyleri için onun gelip dul ettiti 
söylenir; gördüğü minevl vazife belirtilir. 

HattA bazı hikiyeler bizzat onun tarafından an
latılıyormı.q gibi gösterilir: Onun, eski <>tuz men
kıbelerini anlatarak; Oğuz boylan için destAnt 
hikiyeler tertiplcyeck; çevresindeki insanlara tl
rihten den alıp, vak'alardaki mlniya ve mlnevl 
hikmetlere varma zevki atılayan bir lualdm oldu
ğıı belirtilir. Bu ifldeler, Dede Korkut'u elindeki 
kolca kopuzu ııeslendirercek kahramanlık destanlan 
söyleyen, eski bir Türk ozanı gibi hayli etmemizi de 
sağlar. 

Oğuz Destanı mlraslanyle, yeni destan vak' -
alarmı iııllm inanqlanyle birlqtiren bu hiilyeler
de koyu müalüman bir <>tuz atası gibi gösterilen 
Dede Korlmt'un tlrlht bir llml olup olmadJtı hak-

Topkapı Sarayı, Hulaa Kitapbjı0Haki C&ai•at-Ta..&ıda aa.la- mia,.atGılarhMiea: 
Kül Erki H-·ı. Tuman Han°1 •e Dede Korkut"u bir anıda aa-tann raim. (Soldaki 

liç kiıidan, talata - ,..km olanı Dada Korkut'tur.) 
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kında kat'I bilgimiz yoktur. Ancak onun Bau Göktürk
leri zaminında yaşamq, mAnevi rütbesi üstün bir şah• 
sıyet olabileceği, bir ihtimil olarak düşünülmüştür. 

Her halde elimizdeki hikAyele�e adı · çok sık 
geçen; o kadar ki bu hikAye kitabına kendi adını koy
duran ; şöhreti, yalnız Doğu Anadolu;da değil, Orta
asya Türk illerinde de asırlarca yaşayaiı ve bazı mu
kaddes mezarların onun mezarı olduğuna diir bir 
inanq uyandıran bu Türk velisinin, tArihi-menkıbevl 
bir Türk hakimi veya bir Türk <nanİ hatta şAmanı 
olması çok mümkün ve muhtemeldir. 

Bu bilgin ve hakim Türk büyüğünün Gök-Türk 
kitabelerini yazan Yollus Tlgla gibi edib bir ata 
(hoca) olması ve devrinin devlet büyüklerine akıl 
hocalığı yapması aynı derecede ·muhtemeldir. Ta
blb llefldüddla'in yazdığı Cômiü't-Tevôrllı adlı 
kitapda, Decle Korkut'un dört büyük Türk hüküm
dirına müşavirlik yapmış bir millet büyüğü olarak 
göst�rilmesi bu bakımdan çok minllıdır. (8) 

Hikayelerin 
Bir Yazan 
Var mıdır ? 

kaddes ozan Dede 

* 

Kldb-ı Dedem Korkut 
al& Hda-ı dUe-l ota
sia adlı, Dede Korkut 
Hikiyeleri'nin baş tara
fında, hikAyeleri ilk de
fa anlatuğı söylenen mu-

K.orkut'un bazı hakimine söz-
leriyle süslenmiş bir önsöz vardır. 

"R.esUI aleybi's-sel&m saminı.. yakua 
Bayat boyı.adaa Korkut Ata cUrler bir er kopclı. 
Otuz'- ol kiti tamam bilicisi-y-ldl. Ne der ise 
olur ldL Gayıbdaa diirlü haber dyler ldl. 
Hak TallA -- göallae uı.&m eder ldl.., 

Cümleleriyle başlayan bu önsözde Dede Kor
kut ağzından söylenmiş zengin atasözleri vardır. Bun
lar, Türk halk felsefesinin geniş bir hayat tecrübesi
ne ve böyle tecrübelerden doğan şi.lahi bir kültüre 
dayandığını gösteren vecizelerdir. 

Alliha, Hazret-i Muhammed'e, Ebu Bekir ve 
Ali'ye, Ali'nin şehid çocuklarına, Kur'an-ı Kerim'e, 
ona inananlara, anne ve babaya sevgi ifade eden sa
mimi cümleler, aynı önsözün başka bir bölümünü 
teşkil eder. Bu mukaddimede, kadınları dört gruba 
ayıran ve bunlardan yalnız evin dayağı 
dediği bir grubu beğenen, tam bir 
halk zekisıyle söylenmiş bir bölüm da
ha vardır. Yine bu önsözdeki : 

"lıur •m•nda hanlık g&ii Xa
yı'ya dege, ld.mseDe elleriDd- al
maya, llur D11UU1 olub. lay&met 
kopuaca. Bu dedtigl Oaman nesll
dtir, itte atirllüb glde-yonr • ., 
cümleleri de hikAyelerin, Osmanlı hane
dinı 'nın Anadolu'da ün kazandığı bir 
tarihte (doğruya en yakın bir tahmine 

Yazma nüshada bu mukaddimeden sonra 12 hikA
ye sıralanmıştır. Fakat ayrı ayrı 12 hikAye gibi görü
nen bu destlnl miccrilann müşterek tarafları da 
çoktÜr. 

Bir kısım hikAyelcrdeki vak'a kahramanlannın, 
adlanyle veya başka mlccrilanyle diğer hikAyelerin 
de kahramanlan arasında bulunUfu, böyle müşterek 
taraflardandır. Çoğu hikAyelerin Kam Gan otlu 
Baymclır Haa zaminında ve onun ihdis ettiği bir 
hareketle başlaması, bilhassa Dede Korkut'un her 
hikAyede bir vazife alqı ve daha birçok ortak çiz
giler, Dede Korkut HikAyeleri'ne Adet! bir bütün
lük vermiştir. 

Bundan başka hikAyelerde sık sık tekrarlanan 
birçok klişeleşmiş cümleler ve manzum söyleyişler 
vardır ki bunlar hikayelerin söylenişinde şahıi bir 
üslup bulunduğu zannını uyandmr. 

Mesela bu hikayc;lerde Allaha, çok ddl: 

Yücel� yücesin• 
Kbnse bilmez nlçesln 
Görklü T� 

gibi sözlerle hitab edilir. Dede Korkut kahraman
lan, yanlanndaki 40 savaşçıya : 

Hey kırk qüm kırk yolda9um 

gibi sözlerle seslenirler. Kadınlar, kocalarına kaqı 
sevgilerini : 

Göz •ÇU� gördügüm 
Gönül veriib aevdiigiim 
Koç ylgidüm tah ylgldiiır 

diye ızhar ederler. 
Hikayelerde dağlardan K.ar9u yatan karh 

datlar; sulardan sopk soğuk pınarlar; ağaçlar
dan gölgelice kaba apç'lar diye bahsedilir. 

Atlar için : tavla tavla p.hbaz atlar denir ; 
boynu azun bidev:I atlar denir, Sabah zamanlan: 

Salkum. salkum. tan yelleri esdUglncle 
Göksi güzel kaba tağlaıı:a giiD deg-de 

8 Bu 'H Dede Korkut'dan bahseden diier 
tarih kaynaklan b. Bkz. Prof. Dr. Muharrem Ergin, 
Dede Korkut Kitaba, Ankara, 1958, S. 34 ıre cleır&mı. 

Dede Korkut0un me:&arı göre) XV. una n. yanamcla ya
zıya geçirildiğini düşündürmektedir. Rus Arkeoloji cemiyeti Şark ıubesi meçmuaaı. C. X.Xlll. 



gibi tasvirlerle belirtilir. Göçer evlil Türklerin, öte
den beri ev dedikleri çadırlarını altlm bqh ban ft'• 
ler diye övmeleri adettir. 

Karaab alıpm oıa.da kanal• çobaa 
Kar ile yaimar yatuula çekmaldg çobaa 
Sildi peyalrl bol kaymakla çobua. 

gibi seslenişlerin, küçük farklarla, birkaç bik!yedc 
aynen tekrar edildikleri görülür. Hiklyelerin gerek 
manzum, gerek mensur parçalarında böyle .birbirine 
benzer yihud birbirinin aynı sözler, hitaplar, şahıs 
ve tabiat tasvirleri dikkati çekecek kadar çoktur. O 
kadar ki bazı araştıncılar Dede Korkut Hiklyeleri'n
deki bu üslup birliğine dikkat ederek hiliyelerin, 
bugün ismini ve cismini bilmediğimiz "büyük,, bir 
sanatkar tarafından yazıldığı ihtimllini ileri sür
mUşlerdir. 

Halbuki Dede Korkut Hikiyeleri'ndeki üslup 
ve ifade birliği, hemen her hiliyeyi aynı "hikaye üs
lubu,, ve aynı "atalar mirası cümleler,, le söylemeğe 
alışmış, zengin bir tif&bl edebiyat kültürüne sahip 
bir milletin çok tabii söyleyişidir. 

Türk halk edebiyatı, nazımda ve nesirde, milll 
rıihun, bir bestenin nakaratı gibi, her vesile ile, söy
lemekten zevk aldığı böyle cümleleri tekrarlamak 
adetindedir. Milli söyleyişin öyle söylemekten hoşlan
dığı birçok tarihi cümlelerin, küçük ve hazan daha 
hissedilir farklarla halk şiir ve nesrinde ısrarla tekrar
lanıŞı bundandır. 

Bir misal olarak daha Gök-Türk kitabelerinde 
rastladığımız : 

Blrlye Şadapıt betler, yaraya Tarkat, Bay
rak betleri, Otuz Tatar, Tokuz Oğuz betleri, 
budum, bu -blJDI eclgüti ftlt: Sağdaki Şadapıt 
beyler, soldaki Tarkanlar, Buyruk beyleri, Otuz Ta
tar, Dokuz Qğuz beyleri, milleti ! .. Bu sözümü iyice 
işit ! .. 
cümleleriyle, Dede Korkut Kitabı'ndaki: 

51ltda oturan sağ betler, sol kolda oturan 
sol betler, eı&dekl maklar, dlpde oturan bas 
betler, kutlu olswı devletünüz. (Bamsı Beyrek 
Hikayesi, Dede Korkut Kitabı, 144-145). 
gibi cümleler, aradan geçen 700 yıllık bir zama
nın ve 4eğişen vatanların çeşitli tesirlerine rağmen, 
ifade husıisiyetleri bakımından birbirinin aynıdır_. 
Yine Dede Korkut Türkçesindeki Karta yatan karlu 
kara dağlar gibi mısralar, daha sonraki asırların 
doğu Anadolu türkülerinde : 

Karta yatan kara dağlar 
Acep bizim dağlar m-ola 

söyleyişiyle, aynen yaşamaktadır.(9} Prof Abdülkadir 
İnan, Dede Korkut Hikayeleri'ndeki : 

Depe gibi et yıldırdı 
Göl gibi lwmz -tdardı 

ı Pertev Naili Boratav, (Bir Tercan Tiirlriiaü) 
Folklor •• Eclabi1at. lat. 1939, S. 185. 

·TOıuc EDEBIY An T ARIHI 
gibi söyleyişlerin, bir Ortaasya destanı olan, Ma
naa Destanı'nda da bulunduğuna dikkat etmiştir. 
Bunun gibi, Kırgız-Kazak ve Nogay halk edebiyatın
da kadın güzelliğini wvtr eden bazı sözlerin Dede 
Korkut söyleyişlerine benzediği görülür. Mesela De
de K'Orkut'da beyaz tenli ve al yanaklı güzellerin 
tasvtrinde söylenen : 

Kar Uzerlae laua nm••t pW kml ymld1lm 
mısraı, Kırgız-Kazak halk şiirlerindeki : 

Kar S.tiille kar tuDall 
KIUldaa km1 beti bar 

"Kar üstüne kan damlamış gibi, kandan kızıl 
teni var.,, ınısrıilanyle büyük benzeyiş h!lindedir.(10) 

Hikayelerdeki bu müşterek dil ve üslup, bilhas
!& bıizı manzum söyleyişlerde daha açık görülür. Me
seli Dede Korkut'da rastlanan manzum su, ağaç, 
at tasviri gibi parçalarda bu varlıkları övmek için 
onların hangi sebeple ıuda olduklara birer birer 
sayılır : 

Ataç ajaç der isem .._ erllemn.e ağaç 
Mekke ile MecUae'ailn kap-• ajaç 
M-id KeUm'iln adsa ağaç 
Bilyilk bilyilk •ularaa k6prti81 ajaç 
Kara bra dealzlertia gemlal ağaç 
ŞAla-ı merdaa AU'aiiıa Dillcliil'bailn eteri ajaç 
Ztilflkaar'- lam-y-Ue kabza•• ağaç 
Şala Huaa'la Hütıeyba'iln bltlii ağaç 

Dede Korkut'un yazıya geçirilişinden bir asır sonra 
yaşayan Alevi � Pir Saltan Abdal da ağaçtan 
yapılmış bir sazın medhini aynı sözlerle söyler: 

Öt benim san taabaram 
Senba ••im ağaçtaaubr 
Ağaç dersem göaiillemne 
KtrlDIZI gül aPÇtaadlr 

Ali Fitama'ma yin 
Ali çaldı ZWflkaar'ı 
Dtildül atuwa eteri 
O da ybae ağaçtaaubr 

Apçdar Ki'be etiği 
Clhlıu tutda lfap 
Hasaa, HS.eya'ba betlil 
O da ybae ağaçtaadsr 

Bu sayıp döküşler, Anadolu'da XIII. asırdan 
beri söylenip bıizılan yazıya geçmiş, daha birçok 

ıo Abdülkadir inan, Dede Korkut Kitabı'ndaki 
Bbı Motifler •e Kelimelere Aid Notlar, Ülkü M. 
Ankara. 1937 - 1939. 

Aynca, Mi.Yeri-)'1 Hazer Türkmenlerinin ano
nim balk hiki.yelarinden methur Yuauf ve Ahmed 
hiüyaaiyla, büyük Türkmen ti.iri Mahtum Kulu'nun 
tiirlerinde "Dede Korkut liai.nı,.mn devim ettiii da 
Prof. Fuad Köprülü Ye Prof. Zeki Velidi tarafından 
ahemmiyeda dikkat edilmit noktalardancbr. (Kita· 
bım1&1n XVlll. Asırda Türkmen Edabiyi.b n Meb
tum Kulu bahabae baluaua.) 
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halk edebiyatı mahsullerinde rastlanan bir övme 
üslubudur. Yünu• Emre'ye atfedilen veya bir 
Yunus talebesi olan hatta şiirlerinde yine Yünu• 
adını kullanarak onda ffıni olmuş görünen diğer bir 
Pirin söylediği : 

Hor görmeyin t�prağı 
Toprakda neler yatur 
Nice nice evllyA 
Yüzbin peygamber yatur 

Cemıetde · buiday yiyen 
Gaflet gömleiin giyen 
l>üa)'A•ım terk eden 
Adem Peygamber yatur 

Arka•ıyle kum çeken 
Gözyaııyle yuiuran 
Ki'be'ye bina kuran • 
Halli Peyg1UDber yatur 

Ali sülaleleri 
Kur'- okur hem dilleri 
Fatma Ana op1ları 
Ha•ıuı, Hiilıeyin yatur 

gibi dörtlüklerle tertiplenmiş, uzun bir ilahi de aynı 
üslubu taşır : O kadar büyük ve o kadar aziz insan
ların, sonunda toprak olması, toprağın da azb olu
şu demektir. 

Böylece, Dede Korkut'da birkaç yerde dikkati 
çeken bu tarz söyleyişin, dini veya dindışı halk 
edebiyatı verimlerinde, yazarı bilinsin, bilinmesin, 
müşterek bir üslup olduğu meydana çıkar. 

Yine Gök-Türk Kitabeleri'ndeki Körür közüm 
körmez teg, bilir biligim. bilmez teg boldı( 1 1 )  
gibi, ÇCJk eski söyleyişler, Dede Korkut Hikayeleri'nde : 

Meniim · görür gözlerim görmez oldı 
Tutar menüm ellerüm tutmaz oldı ( 12) 

şeklinde, canlı ve devamlıdır. 

Türk edebiyatı, uzun zamanlar, tifihi bir ede
biyat halinde geliştiğinden, bu edebiyatın, söyle
yenlerle dinleyenleri arasında, asırlar mirası, bir 
üslup birliği meydana gelmiştir. Söylemeği, hatta 
hikayecilik sanatını, dinlerken öğrenip zevkine ve he
yecanına vardıkları unutulmaz cümlelerle devam et
tiren her neslin dilinde, böyle cümleler, bütün sesleri, 
manaları ve esprileriyle, bunun için, olduğu gibi tek
rarlanmıştır. 

Bugün hali, masal anlatan nice insanların bu 
masallara "evvel zaman içinde, kalbur saman için
de,, gibi tekerlemelerle başlayıp masallarını, birbi
rinden çok ayrı vatan köşelerinde, birbirinin çok ben
zeri cümlelerle söylemeleri bu hadiseyi açıkça aydın
latır. Sazşairlerinin de birçok şiirlerinde evvelce söy
lenmiş birçok mısraları - hazan aynen - tekrar ediş
leri bundandır. 

1 1  
ıı 

Kültil'in Kitibeıi, şimal ;,onu, S. 10. 
Deli Dumrul .Hiki:yeıi, biriaci manaialne. 

tt3 
Nihayet, Dede Korkut Hikayeleri gibi her cüm

lesiyle üstün ve büyük bir eseri, hem de XV. asır son
larında bizzat yazacak ve yaratacak kadar büyük 
bir yazarın, hem sanatkar hem de ermiş büyüklerini 
aslaa unutmayan Türk halkı arasında herhangi 
bir isim ve menkıbe bırakmamış olması, kolay kabı'.il 
edilir bir ihtimil değildir. 

Her halde : Bu hikayeler, Oğuz Türkleri arasın
da o çağların ortak ve an'anevi hikaye üslubuyle söy
lenen, destani ve anonim halk hikayeleridir. 

Bu hikayeler, herhangi bir meraklı, belki de bil
diği hikayeleri anlatmayı meslek edinmiş bir kıssa
han veya ozan tarafından bir deftere yazılmak s-Ure
tiyle ölmezleştirilmiştir. 

Halk toplulukları karşısında, şahıslarının değil, 
bütün bir milletin eseri olarak, asırlar içinde teşek
kül etmiş halk hikaye ve destanlarını, onların kendi 
işlenmiş ve çekici üsluplarıyle tekrarlayan halk hi
kayecilerine• her devirde rastlanması bu ihtimAli, 
bu bakımdan da ku�etlendirir. 

* 

Dede Korkut Hikayeleri, 
Hikayelerin Dili daha IX. asırdan beri 

halk vicdanına nüfı'.iz et-. 
miş, ortak İ•li.m medeni

yeti kelimeleriyle de zenginleşen, her bakımdan 
işlenmiş bir halk diliyle anlatılmıştır. Bu hikayeler
deki tiirkçeletmİ.f kelimeler de Türkçe kelimeler 
gibi, Türkçe'nin bir mecazlar, cinaslar ve kafiyeler 
lisanı oluşundaki dehaya uymuştur. 

Hikayelerde yalnız nazım cümleleri değil, nesir 
cümleleri de sözü sazla söyleyen, şiffıhi edebiyat an'
anesine uygun bir ses güzelliği içinde m\isıkileştiril
miş söyleyişlerdir. 

Daha çok, fiil'leri ve çeşitli cümle incelikleriyle 
zengin Türk dili, bu hikayelerde bu milli ve tarihi 
karakterinin, kendi çağı bakımından, en üstün sevi
yesine varmış fakat hiçbir şekilde bir öztürkçe keli
me taassubu içinde kısır ve sun'i olmamıştır. Dede 
Korkut hikayecileri : 

Dü.nliigi altun � eviimin kabza•ı otul 

derken, Arapçadan Türkçeleşmiş kabza kelimesini ; 

Oğuz beğleri at çapanda mey� kalınıt 
Kara mudbak dlldlende ocak kalm.ıt 

derken, mey� ve (m.atbah dan Türkçeleşmiş) 
mutbak kelimesini ; utanmak, haya etmek manasında 
kullanılan edeblenmek fiilini ; para, paraı.mak, 
paral••mak gibi, Farisiden Türkçeleşmiş daha 
böyle yüzlerce kelimeyi, Türkçenin kendi kelimesi 
sayıp öyle kullanmışlardır. Arapça esir kelimesinin 

Türkçe tutsak müteradifi olarak yesir şeklinde kul
lanılışı gibi tasarruflar da böyledir. 

Hikayelerde Allah, resiil gibi islimi kelimeler, 
Arapçadan, fakat abdest, -m-.u, peyıamber 
gibi kelimeler Farisiden Türkçeleşmiştir. 



Dede Korkut güzelleri 

Bununla beraber Dede Korkut Hikayeleri, daha 
çok Türkçe fiiller, ·Türkçe kelimeler ve Türkçe cümle 
yapıları bakımından zengin bir hazine değerindedir. 

Dede Korkut Tiirkçeal, daha Ortaasya'daki 
kuruluşundan beri, kelimelerinin mühim bir kısmını 
başka dillerden alan, fakat fiilleri, mecazları, kafiye
leri, cinasları ve cümle örgüleri her saniye milli olan 
Türk dili'nin XV. asırda vardığı şaheser bir lisandır. 
Bu dil, Türkçenin böyle mecazlar, cinaslar ve kafi
yeler lisanı olarak batta az kelime ile ne engin bir ifa
de kudretine sahip oldyğıınu gösterir. 

Dildeki güzellik, hazan tek kelimeye kadar inen, 
kısa, kuvvetli, daimi vecize karakteri ve atasözü 
hAtırası taşıyan cümlelerle; bilhassa bu cümlelerin 
Türk dili mı'.lsıkisiyle, . Türkçenin tabii ve mantıki 
grameriyle olan hArikulAde uygunluğuyle sağlanmış
tır. Sözlerin çeşitli edebi sanatlarla ve en küçük bir 
yapmacığa düşmeksizin, milletçe alışılmış sanatlı 
bir· söyleyişle kaynaşmış bulunması, Dccİe Korkut 
üslubundaki güzelliği arttıran değerlerdendir. 

Bu dil, hazan kulakta aynı sesi bırakan harf ve 
hecelerin tekrarlanmasıyle, hazan, çeşitli iç kafi
yelerle (seci'lerle) seslendirilmiştir. 

Bu dil, nazımda olsun, nesirde olsun, sözü sık sık 
kafiye il� seslendirir. Bu kafiyelerin sesi çok kere re
diflerle zengindir: 

Gümbür stimbilr aakaralar döiüJdil, bir 
kıyimet • a v a t o 1 d u 1 mey� dolu b a t 
o 1 d � .  (Bamsı Beyrek Hikayesi) . 

TÜRK EDEBJY ATI T AllJHJ 
Hey kırk ettim kırk yoldqum 
Kırlmawıa kurban oı.- me

atim bafum 
(Kan Turalı Hikayesi) 

�u kafiyelerin redifleri, hazan kafi
yeden öncedir: 

Babam, at •etfrdithne bak
• u a, k ı v a a s u a ; ok atquna 
b a k  s u n , g ü v e a a ü a ; kıhç 
çalıpma b a k s u a  • e v l a 
• il a , der leli. (Dirse Han oğlu 
Buğaç Han Hikayesi) : 

Böyle -, en, bı sesleriyle tan
nan yanın kafiyeler, eserde çok kul
lanılır: 

Menüm clabı oğlum olsa, Han 
Bayuıdur'- karfusm alsa, tuna 
kulluk eylese, men clabı bak
sam, s e v i n s e m, k ıva nsa m ,  
ı ii v e a • e m, dedi.,, 

Türkçenin · bu çeşit yarım ve iç 
kafiyelerle (seci'ler) ve alliterasyon
larla çok eskiden beri işlendiğini 
daha Kutadgu Bilig'e akseden şekil
leriyle görmüş bulunuyoruz. Ku
tadgu Bilig'deki : 

Kilvençhn avmçım aevbıçhn 
kamui 

Sevbaçbı içbıde turur ay ulut 

gibi, her hecesiyle alliterasyoiılu söyleyişler bunlar 
arasındadır. Aynı ses unsurlarının Dede Korkut li
sanına daha Asya asırlarında aksetmiş olması çok 
tabiidir.( 13) 

Yine Dede Korkut'un nesir cümleleri arasında : 
Yumra yumru ağladı, yanak cltercütbıl 

tağladı. (Salur Kazan Hikayesi) 
Ol zamanda beilerün alkışı alkış, karkışı 

karkış idi. (Bamsı Beyrek Hikayesi) 
gibi ses benzerlikleriyle mı'.lsıkili söyleyişler pek çoktur. 

Bhı harflerin, manzum illdelerin en eski za� 
manlanna aid bir söyleyişle, bilhassa mısra başların
da ısrarla tekrarlanmasıyle yapılan bir nevi allite
rasyoalar da bize, yalnız Dede Korkut'daki man
zum söyleyiş hakkında değil, eski Türk nazmı ve Türk 
nazmının eskiliği hakkında mühim bir fıkir verecek 
mahiyettedir : 

Kar üzerine kan tammış gibi kızıl yanaklum 
Koşa badem sığmayan tar ağızlum 
Kalemçiler çalduğı kara kaşlum 
K•ırumsı kırk tutam kara saçlum 

(Kan Turalı Hikayesi) 

parçasında tekrarlanan K sesleri böyledir. Aynı ses
ler bazı manzum parçalarda : 

ıs A•J'• uarianndaki Türk tiiriniıı MI un
surlan b. bilsi için Bla. S. 46 - 49 v. d. 
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Kanlu Wir iline dünin girdün 
Kara huğa geldüginde hurdahaş eyledün 
Kağan aslan geldüginde belini bültdün 
Kara buğra geldügindl" ne kiçdün? 

Kara kara tağlardan haber aşa 
Kanlu kanlu sulardan haber k�e 
Kalın Oğuz iline haber vara 
Kanlı Koca oğlu Kan Turalı nitmiş diyeler 
Kara huğa geldüginde lulçatmamış 
Kağan aslan geldüginde belin bükmiş 
Kara buğra geldüginde ne kiçmiş diyeler.(14) 

gibi, daha çok dikkati çeker. Kafiyeyi mısra sonuna 
getirebilmenin henüz kolay bir hüner ve bir alışkan
lık haline gelmediği eski devirlerden kalma bu mısra 
başı tekrarları, söze ses katma bakımından bulunması 
daha kolay seslerdir. 

Yukarıda verilen bAzı nesir cümlClerinde de 
görüldüğü gibi bu hiliyelerin n_esirle söylenişinde bile 
nazım unsurları ve nazma yaklaşan bir terennüm 
lisanı vardır. 

Hiliyelerde ses güzelliğini daha kuvvetle akset
tiren parçalar ise hizan muntazam nazma, hazan 
serbest söyleyişe yakla,an fakat mutlakaa vezin ve 
kafiye unsurlarıyle zengin bir çeşitlilik içindedir. 

Manzumelerde muntazam mısralar, ekseriya; 

GaafD olma - kara hat- - kaldar yitit 
Ala kıyma - ıörldil söztia .....; açgıl yilit 
GaafD De - sörldil bat- - ke.llıned& 
Alça kanaa - .,U ytidae - döldilmecUD 
Yap yeteli - diifmaa ircU 
Ne yatllnm - ka1ksD yitlt. ( 15) 

Mısrilarında görüldüğü gibi 4 + 4 + 4 = 12 
veya 4 + 4 = 8 heceli vezinlerle söylenmiştir. Böy
le dörder heceli söyleyiş, bazı manzum parçalarda, 
kafiyelerin de yardımıyle, söze daha kuvvetli bir 
mıisiki verir. Küf'ur söz söylemesi yüzünden Azrail'
le karşılaşan ve canı yerine can bulmak zorunda 
kalan Delii Dumral'un annesine hitaben söylediği. :  

Senden can dilerem ana 
Canun bana verür misin 
Yobn opl - Dumral deyil - atlar mıBID 
Acı tırmak - at ytisüae � çalar mum 
Karsa pbi - kara saçan - yolar mıBID 

Mısralarında görülen ahenk, bu çeşittendir. Bu_. 
rada tamimiyle 4 + 4 + 4 ahengiyle söylenen 
son üç mısram birincisinde Dumrul adının başına 
ilave edilmiş bir Delü sözü vardır ki bunun (daha 
bazı benzerleri gibi) şiirin ilk söylenişinde bulun
madığını ve metne sonradan ilave edildiğini zan
nediyoruz. 

14 · Dede Korkut metinlerindeki kelimeler için . 

en i:ri kaynak, Prof. Dr. Muharrem Ergin'in Dede 
Korkut Kitabı (il, indeks - Gramer, Ankara, 1 963) 
dür. 

ı5 Kan Turalı Hikayesi. 
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·Ortaasya Türk şürinde 4 + 4 + 4 = 12 li veznin 
adeti milli vezin değeri kazandığını ve Ortaasyalı saz
şiirlerinin; daha sonraları ise, Alınıed Yesevi, Ha· 
kim Süleyman Ata gibi tasavvuf şiirlerinin bu vez
ni çok kullandıklarını kendi bahislerinde görmüştük. 

Dede Korkut Hikayeleri arasındaki sayica hayli 
kabarık manzum parÇalarda, zamanla bozulmuş 
olmakla beraber; hakim veznin aynı ız li v�in ol
ması bu bakımdan çok mühimdir. 

Yalnız bu 4 + 4 + 4 = 12 li ahenk bile Dede 
Korkut mısralarının Anadolu'ya · gelmeden evvel 
Asya topraklarında uzun müddet söylenmiş ve iş
Jenmiş olduğunu düşündürmeğe kafidir. 

Yine Dede Korkut mısraları arasında arada bir : 

Yücelerden yücesin 
Kimse bilmez aiçesbı 

gibi, yahud : 

Ya varanı ya varmayam 
Ya selem ya gelm.eyem 

gibi 4 + 3 = 7 H vezinle söylenmiş olanlar da vardır. 
Eski Türk şürinde yine Çok kullanılan vezinlerdeıı 
biri olan bu yedlli vezin, daha sonraki Anadolu 
Türk şiirinde ( 1 1  heceli vezinden sonra) en çok kul
lanılan vezinlerden olmuştur. 

Manzlıınelerde hemen bütün mısraların, başlan
gıçta bu vezinlerle söylendiğini düşündürecek sebepler 
çoktur. Bazı mısralar, ancak zamanla bu 4 + 4 + 4 
ahengini kaybetmiş görünmektedir. 

Manzumelerin, dilden dile dolaşırken bu ka· 
yıplara uğramadan önceki nazım. ıeklllerbıl kes
tirmek kolay değildir. Görülebilen şekiller arasında 
zamanla kaybolmuş dörtliilder'le: 

At. yüzlü, ala gözlü selin aenilD. pder 
Meaiim dabs içinde aiplllwn var 
Komağum. yok kırk n&merde 

Al� batlu ban · evler ._üa pder 
Menüm. de içinde. odam var 
Komağum. yok kırk n&merde 

gibi örneklerde daha belirli görünen üçlü biriılı'
ler vardır. Aynca son iki mısraı nakarat hissi veren 
betli birimlere, ikinci mısralarmda kafiyeler tek
rarlanan ildli birimlere ve daha başka şekillerden 
bozulmuş gibi görünen nazım parçalarına rastlan
maktadır. 

Ayrıca: 

Al� batlu ban ev virsD bu oğlana gölge olsun 
Erdemlüdür 

Çigai kutlu cübbe ton vir bu oğlana geyer ohun 
Hünerlüdür 

örneğinde görülen ve manzumenin buraya almadı
ğımız mısralarının sonlarında da aynen tekraredilen 
bir nevi ziyade'lerie hareketlendirilmiş bir miistezad 
çeşidine de tesadüf ediliyor. 

Dede Korkut Hikayeleri'ndeki güzel dile ve bir 
bakıma Türk hikaye edebiyatındaki müşterek ve 



hareketa üsluba daha başka anonim eserlerde, Bat
talname'de, bazı Oğuzname'lerde ve bu arada Rab
pd'nin Kısas-ı Enbiya'sı gibi, Erzunuıılu • Kadı 
Darir'in Siretü'n-Nebi'si gibi, Neşri Tarihi gibi müel
lifleri biline� eserlerde de rastlamak mümkündür. 
Bir misil olarak, Kadı Darir'in kitabındaki : "Mas
bthat oldur kim Ben dahı at bhıem, ton pyem, 
bllemce çeri atlana, Oğlancuk sebebinden. Ziri 
bunun dlifmanları çoktur." gibi cümleler, tama
mıyle, Dede Korkut lisanıyle müşterek söyl�yişlerdir*. 

Kaynağının Dede Korkut Hikayeleri, yahud 
Dede Korkut Hikayeleri'ni meydana getiren halk 
hikaye üslubu olduğu bilinmeksizin, bugün hala halk 
dilinde yaşayan daha bazı hikayelerde de bu �il .  -

XV. asır Türk hikaye dilinin zengin hatıraları var
dır. 

· Dede Korkut Hikayeleri'ne hakim nesir ciim
lesl, Türkçrnin fMI -r .mef'Ul + fW sıralanışındaki 
milli ve mantıki cümle mimarisine tamimiyle uygun
dur. Bu kadar milli ve zengin l;Jir halk edebiyatı ese
rinin bu derece sağlam bir cümle mimarisi'ne 
sahip olması her bakımdan dikkate değer bir hu
süsiyettir. O kadar ki bu hikayc::lerin nazım cümlele
rinde bile çok kere nesir mimarisinin mantığı ve çiz
gileri görülür. Buna mukaabil : 

Çıksun benüm görür gözüm a Dirse Han, 
yaman seğirir 

Kesllsün oğlan emen &üd damarum, yaman 
•azlar 

Ahlat'da Akkoyunlu Beylerinden Bayındır Han 
türbesi. 

( •) Siretü'n·Nebi, lst. Süleymaniye Kütüp
biaesi, No. 4274, S. 24/b, Sabrı 9. 
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gibi nazım cümlelerinJe r�tlanan, filli başa alışlar, 
çok kere, büyük acılar, büyük telişlar içinde şaşıran
lann söylediği sözlerde vardır. Bu dikkat de -Türk hal
kının edebiyatta ancak tatırclığı zaman devrik 
veya ters cümle yaptığını düşündürür. 

D e s t a n  
H a t ı r a l a r ı  

Dede Korkut Hikayeleri'n
de eski destanlardan kal
ma çizgiler ve hatıra
lar görülür. Böyle çizgi-
ler, bu · hikayelerin bil

hassa Oğuz Destanı'ndan seçilmiş vak'aların halk 
dilinde, halk hayalinde gelişmesiyle meydana gel
diği ihtimalini kuvvetlendirir. Hikayelerde Hanlar 
Ham Ba)'lllclır, diğer Türk hanlannın kendisine bağ
lı ve tabi' oldukları bir büyük ban'dır ki onun bu 
mevkii eski Türk tarih ve destanlanna tamimiyle 
uygundur. ( 16) 

Hikayelerde, ayrıca, Uruz Beğ gibi, Oğuz Des
tanl'nda geçen isimlere rastlanır. Dede Korkut Hi
kayeleri'nin de bazı kahramanları, Oğuz Destanı'n
da olduğu gibi, halka ağır eziyet eden bir canavan 
öldürerek şöhret yaparlar. (Bkz. Basat - Depe Göz 
Hikayesi) Bunlar, hazan bir yerine birkaç canavarı 
sıra ile yere sereı;ler. (Bkz. Kan Turalı Hikayesi) 
Aynı hikayelerde bir kurt tarafından büyütülmüş 
eski destan kahramanlarıpa benzer fakat bu sefer bir 
arslan tarafından beslenmiş, yeni kahramanlar gö
rülür. (Bkz. Basat) Esasen bu hikayelerin vak'ala
rı Türkmenler · arasında gelişir. Fakat anlatışta: 
Oğuz'da Duha Koca oğlu Delü Dumrul dirler 
idi, bir er vardı gibi cümlelerle eski Oğuz boyları 
arasında geçtiği belirtilir. 

Dede Korkut kahramanları da atlarını, kadın
larını ve silahlarını namus bilip severler. At, ağaç, 
su ve ışık sevgiııi ;  ahun, gümüş, çelik gibi maden ad
ları, bu hikayelerde de eski destanları hatırlatan bir 
hava içerisinde geçer. 

(Aynı hikayelerde yeni vatandaki maceraların 
bir destan kahramanı haline koyduğu yeni şahsıyet-

ıs Eski Türk deatanlanndaki 24 lü idari tak
simat Ye . Oiuz Deatanı'nda, Oiuz'un birçok bey
lere Ye hanlara hakan olutu ıribi... Burada adı ıre· 
çen Bayındır Han, büyük destan kahramanı Oiuz 
Han'ın torunudur. . Akkoyunlu DeYleti'ni kuran 
Türkmen atireti de kendisinin Bayındır Han •o
yundan ıreldiiine inanır. Esasen bu deYletin bir 
diier ismi Bayındırıyye Devleti'dir. Dede Korkut 
Hikayeleri, Bayındınyye DeYleti'nin hüküm aürdüiü 
ailıalardaki Yak'alar etrafında yenilenmittir. Hika
yeler, bu bölıreye aynı Türkmen atireti tarafından 
getirilmit Ye burada yeni Yatanın yeni vak'alanyle 
birleter,;k gelitmittir. Bu ihtimil, hikayelerdeki 
Hanlar Hanı Han Bayındır adının nereden ırelip 
nasıl Yaf8dıiını dütünmemizi kolaylatbnr. 

Ahlat'daki Bayındır Türbesi ise XV. asır, Ak
koyualu Beylerinden Bayındır Han'a aid olmalıdır. 
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ler de vardır. Mesela Kanlı Hoca oğlu Kan Turalı 
bunların başındadır. Çünkü bu hikıiyede Turalı 
şekline giren isim, hakikatte Akkoyunlu Devleti'ni 
kuran Tur Ali Beğ olsa gerektir. Bu arada bir kısım 
hikaye vak'alarının da Otuz Destam'ndan .sonra 
fakat Oğuz Türkleri Anadolu'ya gelmeden önce, es
ki Türk . illerinde geçen vak'alar olması pek müm
kündür : Dede Korkut kahramanları, yeni vatan
da, daha çok, Gürdller, Abazalar ve Trabzon 
Ramlan gibi düşmanlarla çarpışdıkları halde bu 
düşman beylerinin adları yine Türkçe adlardır.) 

* 

Ayrıca bu hikayelerin, çok eski adet ve inanışlar
dan hatıralar taşıdığı söylenebilir: Bir misil olarak 
hikayelerde rastlanan çadır yağması böyle eski bir 
adettir. "Üç Ok, Boz Ok, yığınak olsa, Kazan, evi
ni (çadırını) yağmalatırdı.,, gibi vak'alar, bunlann, 
Türkler arasında milli bir adet halinde yaşadığı, 
eski devirlerden kalma hatıralardır. 

Böyle yağmalarda aşiret reisi, çadırına kıymetli 
şeyler yığar, beğlerine verdiği büyük toyda (ziya
fet) bu çadırı yağmalatırdı. Bu adet, daha sonraki 
asırlarda mekela sofr!l yağmalatmak gibi şekillerle 
devam etmiştir. ( 17) 

İnanışa aid kalıntılar arasında, eski Türk des
tanlarına, suya tapma, ağaca tapma, ışığa tapma 

• devirlerinden akseden su sevgisi, apç sevgisi, 
•tık sevgisi gibi motifler çok mühimdir. Bunlar 
yeni hikayelerde yine tabiat sevgisi ve islam inanış
larıyle birleşerek devam etmiştir. 

Bunlardan islim şehidlerine ve islim büyükle
rine aid eşyanın ağaçtan yapıldığını söyleyerek ağaç
da bir kudsiyet yaşatan inanış aşikardır. 

Çağa.anı çığa.anı kayalardan akan su, 
Ağaç gemileri oyaadan su 
Hasan ile Hüseyin'ln hasred su 
Bağ ve bostan- d)'lled su 
Ayi9e ile Fituna'n- ııigih.a su 
Şahbaz atlar ıelüb içdği su 
KIZll devler gelüb geçdti su 

gibi söyleyişlerde ise, su'ya karşı duyulan, çok eski 
dini sevgi ve inanışlarla islam inanışının kaynaştığı 
görülür. 

* 

Tarihi ve lçtinıü 
Çizgiler 

Dede Kork\lt 
yeleri, gerek 
gerek sosyal 
bakımından 

Hika
tarih, 
hayat 

bize 
Türk milletini çok iyi tanıtan, zengin kaynaktır. 

Bu eserde destanlaşan ve hikayeleşen vak'ala
rın ne zaman ve nerede cereyan etmiş ve hangi tarih 
hadiselerinden doğmuş olduğıınu kat'i şekilde anla-

ı1 Bkz. Abdülkadir inan, Hin-ı Yaima De-
1iminin Kökeni, Türk Dili Der•iai, Sarı: 70, 1957. 

mamız kolay değildir : Hikayelerde hem çok eski, 
hem de yazıya geçirildiği zamana nisbetle yeni sayı
lacak vak'alar kaynaşmış durumdadır. Bununla be" 
raber bu yaygın ve dumanlı görünüş, aynı hikıiyeler
de bazı kuvvetli tarih çizgileri bulmamıza mani de-
ğildir. 

. 
Mesela bu hikıiyelerde büyük han, Haa'lar 

Haa'ı Bayındır olmakla beraber eserin daha fa'al 
kahramanı Salur Kıuaa'dır. Bu Salur adı, bütün" 
Türk destanlarında görüldüğü gibi, bir şahsın 
adı değil, bir kavmin adıdır. Nitekim Dede Korkut 
Hik!yeleri'nin : "0ğıız'ların, eski vatanları olan 
Sır-derya bölgesindeki komşularıyle, Peçenekler ve 
. Kıpçaklarla,, mücadelelerinden hatıralar taşıdığı 
müşihede edilmiştir. "Oğıızlar Anadolu'ya gelme
den önce Salur Kazan'ın adı etrafında ve Salur 
boyu'nun bir destanı halinde,, teşekkül eden ve şüp
hesiz daha eski Türk - Oğıız destanlarından da ha
tıralar saklayan bu destan - h kiyeler, Anadolu'yu 
fethe gelen Oğıız boylarıyle birlikte yeni vatana ak
mış, ( 18} burada, Türklerin eski düşmanlarının yerini 
Gürcüler, Abazalar ve Trabzon Rumları alınca, 
aynı hikıiyeler, Anadolu'da bir müslüman - Türk ve 
kafir mücadelesi çehresine girmiştir. 

Hikayelerde ayrıca İç Otuz ve Tat Ot- di
ye tanıtılan. iki Oğıız zümresinin maceraları hatta 
mücadelesi vardır. 

Fakat bu hikayelerde bize tanıtılan Türk boyla
rının, tarihi hayatlarından ziyade içtimai hayatları, 
çok canlı, zengin ve orijinaldir : 

A i 1 e : Hiki yeler öyle haber verir ki bu 
cemiyette çok sağlam bir mü

essese, ille'dir. Bu aile, kadınla erkeğin birbirlerine 
ölesiye bağlı bulundukları ; gerek çocukları için, ge
rek birbirleri için hayatlarını fedadan çekinmedik
leri, vefalı ve manalı bir aile tipidir. Mitolojik bir hi
kaye çehresi taşımakla beraber, Dede Korkut Türk
lerinin aile anlayışını bize büyük ustalıkla anlatan 
mühim hikaye Deli Dumrul bikiyesl'dir: 

Tanrıya karşı işlediği bir suç yüzünden ölüme 
mahkum edilen Deli Dwnrul, canını almaya gelen 
Azriil'e "Sen aradan çık! Benim canımı alacaksa 
Tanrı alsın!,, deyince Allah tarafından affedilir. Şu 
şartla ki : "Deli Dumrul, canı yerine can bulacak ve 
kendi canı azad olacaktır.,, Fakat Dumrul'a canını 
kim verecek? İhtiyar babasına gidiyor, can istiyor, 
alamıyor. Hatta annesi bile oğlu için canını feda ede
miyor. "Dünya şirin, can aziz,, diyorlar. çaresiz 
kalan Dumrul, ölmeğe razı oluyor. Fakat iki oğlan
cığı vardır. Onları doğuran kansına gidiyor. Öle
ceğini söylüyor. Ona birçok bağışlarda bulunuyor. 
Hatta ölümünden sonra . evlenmesine bile razı oluyor. 
Tek dileği, bu iki oğlancığı öksüz bırakmamasıdır 
Fakat kadın bu sözlere isyan ediyor ve : 

ı s Pertev Naili Boratav, Dede. Korkut Hikaye· 
!erindeki Tarihi Olaylar ve Kitabın T e'lif Tarihi, 
T. M. Xlll. ht. 1958, S. 31 - 62. 



Dede Korkut kabramanlanndan: Deli Dumrul 
(Resim: Aydın Yükmel) 

* 

Ne denin ae 90ylanm 
Göz açuban gördtigtim 
Köaül vffüb sevdüpm 
Koç yipdüm pla yigidüm 
Karta yatan kara tatlan 
Sead- 90ara m- aeylerem 
Yaylar olsam m-üm goram olsan 
Sovak 90vaJı salarua 
içer olsam meaüm kaaum olsan 
Altua akçan barcayar olsam 
M-üm kef-üm olsan 
Tavla tavla plabaz atan 
Biner olsam m-üm tabutum olsan 
Sead- sonra bir yigidl 
Sevüp varsam bile yatsam 
Ala ydıuı olup meal soksan 
Seaiia ol mahaaaet anan baban 
Bir canda ae var ki sana kıyamamı9lar 

diyor. Sonra daha yüksek sesle, şunlan haykırıyor : 

Art tanıt olsan Kiinl tanıt olsan 
Yer tanıt olsan gök tanıt olsan 
Kaadlr Taan tanıt olsan 
Meaüm caaum ._İİD canuaa kurban olsan 

diyip kocasının yaşaması için ölmeğe razı oluyor. 

Öyle görülüyor ki bu hikaye, sırf bir kadına bu söz. 
lerl söyletmek ve ailede ferdlerin ; annelerin, baba
ların da üstüne yükselerek birbirleri için en büyük 
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fedakarlığı yapacak sevgide olmaları gereğini be
lirtmek için anlatılmıştır. Çünkü hikayenin devamın
da erkek de karısının ölmesine razı olmayacak ve Al
lah'a : 

Alur isen ikimüziia 1 canım bile alp1 
Kor-isen ikimüziia caar.n. bile kopl 
Keremi çok kaadir Taan 

diye yalvaracaktır. Ancak hikaye, büyük hikaye ge
leneğine sahip bir milletin vücuda getirdiği bir hi
k! yecilik sanatının bütün icapları içinde o kadar 
ustalıkla anlatılmıştır ki okuyan bunun tezli bir hi
kaye olduğunu, ancak bu bakışla incelerse farkede
bilir. 

Türkler, fatih millet olduk
Nüfus Siyaseti : ları, başka ülkelerde dev-

letler kurdukları ve ömür
leri savaşlarla geçtiği için, Türk ailesinde çocuğun 
kıymeti bir kat daha büyüktür. Milli imtidadı sağ
layacak olan çocuk, bu bakımdan yarı mukaddes 
varlıktır. Ve çocukların da, yine milli imtidadı ger-. 
çekleştirecek olan erkekleri, daha kıymetli tutulur. 
Bu, oğlan çocuk kıymeti, lisanın mecazlanna kadar 
işlemiştir. 

Bir misal olarak, Delü Karçar isimli, belalı bir 
ağabeyden kızkardeşini istemeğe gonderilen Dede 
Korkut, kendisine kılıç çeken Karçar'a karşı kerametini 
kullanır .. Delü Karçar'ın eli yukarıda asılı kalır. Kar
çar, vak'anın dehşeti içinde imana gelir. Kızkarde
şini vermeğe razı olur. Dede Korkut geri döndüğü 
zaman, onu merakla bekleyenler sorarlar : 

- Dede, oğlan mısın, kız mısın? 
Dede: "Oğlanım,, cevabını verir. Bu mecazı 

söyleyişe göre oğlan : hayır haber, iyi netice' dir; kız : 
kötü haber, fena netice'dir. (Bamsı Beyrek Hikayesi) 

Bu bakımdan Dede Korkut topluluğunda Türk 
hükümdarlannın ciddi ve tesirli bir nüfus siyaseti 
güttükleri görülür. Mesela Haalar Ham Han 
Bayındır, bir gün beylerine bir toy verecek olur. 
Fakat ziyafete davet edilen Han'lar için emretti
ği ağırlama şartlan tamimiyle bir nüfus siyaseti esa
sına dayanır: Bu ziyafette hem oğlu hem kızı olan 
Hanlar ak çadıra alınırlar. Oğlu olmayanlar kızıl 
çadıra misafir edilir. Hiç çocuAu olmayanlar ise 
kara çadıra oturtulup altlarına kara keçe serilir 
ve önlerine kara koyun yahnisinden yemek verilir. 
Aynca: 

" - Yer ise yesin, yemez ise kalksın gitsin; oğ
lu kızı olmayanı Tanrı Taala linetlemiştir, biz dahi 
lanetleriz, belli bilsirı.,, diye emir verilir. 

Bu, büyük Han'ın, zürriyetsiz Han'lara . ve on
ların şahsıyetinde bütün çocuksuz Ailelere öir ikaa
zıdır. 

Dede Korkut Kitabı'nın Dine Han otla Ba
PÇ Han adlı, ilk hikayesi, böyle, cemiyet hayitı ba
kımından çok dikkate değer bir hadise ile başlar. 

Bu, çocuğu, bilhassa erkek çocuğu olmayan bir 
Ailenin böyle bir çocuğa sihip olmak için nasıl adak-
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lar adayıp yoksullara iyilik edip Tannda?) çocuk 
dilediklerini anlatan, tamimiyle içtiınii ve terbiyevi 
bir hikayedir. 

Aynı hikayede ve diğer 
Dede Korkut sahifele-

K a d ı D rinde dikkati çeken mü-
him bir nokta, bu hika
yelerde eski Türklerin 

kadına verdikleri büyük değerden izler . bulunması
dır. Buna göre, kadın, Türk topluluk hayatında 
erkeğe yakın hatta onunla. her bakımdan müşterek 
bir hayat yaşar : Ata biner, silah kullanır, kısaca, 
erkeği kadar savaş gücüne sahip, müstesna bir ka
dındır. Yine aynı hikayede, nice dilekler ve nice 
adaklar sonunda elde ettiği biricik oğlunun kafir
lere esir olduğunu sanan, Dlrsea Haa'ın, Han kızı, 
kadını : 

Han babam- katma bea vara)'UI 
Apr hazine bol leşker ala)'UI 
Aspa dialii kiflre bea vara)'UI 
Paralaaap kazdık atamclaa buneylace 
Ylaiim ile alça kanam silmeylace 
Kol bad olab yer iisdae diitmeylace 
Yalauz opı yollanuulaa deameyeyla 

der ki bu sözler, eski Oğuz kadınlarının ata binen, 
silah· kullanan ve düşmanla savaşan kadınlar oldu
ğuna bir işarettir. Nitekim bu hatun, dediğini yapar, 
yanına kırk ince kız alarak atlanır, oğlunu bulmaya 
gider. Bulmaya da muvaffak olur. 

Hikayelerde, kadınlara, kızlara iid böyle çiz
giler, aynı zamanda Türk kadın tipini ve kadın gü
zelliğini belli eder : Bu kadınlar ve bu kızlar, ince 
belli, selvi boylu, al yanaklı, kalem kaşlıdırlar. Hi
kaye kahramanı Dine Haa'ın hatta en muztarip 
ve küskün bir zamanında bile karısına: 

Beril gelgil bafam bahtı erim tahtı 
Evci- çıkup yonyaada 11eM boylam 
Topuiwıda -rm•t•ada kara -çıam 
Kurala yaya benzer çatma kaflam( 19) 
Ko.. bidem aıpnayaa tar atızlam 
Güz almas._ benzer al yaaaklam 

diye seslenişi bundandır. 
Han kadınlarının yanlarında bulunan 40 ku'a da 

kırk ince kur: denmesi aynı güzellik anlayışını belirtir. 
Fakat kadın'a bu itibar ve bu sevgi, daha çok, 

onun mukaddes Türk çocuğunun annesi olmasından
dır. Anne olamıyan kadına aynı itibar gösterilmez. 
O kadar ki yukarıdaki mısralarda kadınına o dere
ce güzel sözler söyleyen Dine Han, aynı kadının 
anne olmayışı karşısında kükrer : 

Han kuı:ı yerümd- hu'a)'UI mı 
Yakan ile bopzmıdaa tata)'UI mı 
Kaba ökçem altına aala)'UI mı 
Kara polat öz kıhcam eliime ala)'UI mı 
Öz gövdenden hatam keaeyla mi 
Can tadusm � bildtireyla mi 
Alça kan- yer yüzlae dökeyla mi 
Han JD.. 11ebebi aedtir degil mana 
Katı gazab ederem timdi sana 

diye, acı sözler sarfeder. Erkeğin, burada sebebi 
nedir? diye sorduğu müdhiş sual "Bir oğlumuz ol
mayışının sebebi nedir ?,, manasındadır. 

Bu kadın ve çocuk 
Çocuk Terbiyesi sevgisine muvazl ola-

rak Dede .Korkut 
Hikayeleri'nde çocuk büyütme ve gençlik terbiym 
çizgileri de vardır. 

19 Bu mısra, Kan Tur;.ıı hikayesinde: 

Kalemciler çaldığı kara katlum 

.. klinde aöylenmiftir. 

Atlı ve ailahlı Dede Korkut kadınlan 
( 1 000 Temel Eser Seriaindeki Dede Korkut Kitabı"ndan) 
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Bunlar arasında, annelerin, han kızı ve han 
karısı da olsalar, çocuklarına "dolap dolap ak sütle
rini emzirdikleri,, söylenir ; onları "dolama beşik
lerde beledik.leri,, bezleyip kundakladıkları ifade edi
lir. Biricik evladlannı dadılara verip muhafaza ettir
dikleri bildirilir. Bu çocuklar biraz daha büyüyünce, 
onlara yay çekmek, ok atmak, ata binmek, avlan
mak ve savaşta kılıç çalmak gibi dersler verilir. Ço
cukların, yaşlan büyük de olsa, babalarının, ana
larının hatta ağabeylerinin ellerini öpmeleri ve on
ların öğüdlerini ; emirlerini dinlemeleri vazgeçilmez 
bir terbiye icabıdır : 

Ol gm•ncla ota1. ata sözbı iki eylemez idi. 
İki eylese ol otlanı kabiil eylemezler idi. (Ka
zan Beğ .oğlu Uruz Beğ'in Tutsak olduğu Boyu.) 

gibi, daha birçok çizgiler bu cemiyette köklü bir 
terbiyenin varlığını gösterir. Dede Korkut gençlerinin 
çok müşkil anlarda, bütün inanışlanyle Allaha sığı
nıp muzaffer olmaları da gençlik terbiyesinde ima
nın ehemmiyetini belirtir. 

D i n  

rUhu hikayeleşir. 

Dede Korkut Hikayeleri'nde 
inanmış bir milletin, bun
dan, büyük güç kazanmış 

Hikayelerde müteassıp bir müslümanlık yoktur. 
Fakat bir gad atmosferinde yaşayan Türklerin 
yücelercl- yüce Tann'ya, onun varlığına, bir
liğine ve adı görklü Muhammed'e inançları son
suzdur. 

"Ak alınla beş kelime dua kılmak,, da büyük 
hayır bulunduğu inancındadırlar. Hikaye bölüm
leri arasında yer yer eski göçebe inanışları ve eski 
timan devri adet ve hatıraları yaşar. Yer yer, İsla
miyetin esaslarını bilmezler. (Deli Dumrul koca 

·bir er, ünlü bir kahraman olduğu halde Azrail'den 
ve dolayısıyle Allah'ın meleklerinden haberli de-
ğildir.) 

Şarap içerler. Yalnız şarabın itisinden (keski
ninden) içmeyi, sartıoş olmayı ayıplarlar. 

Hükümdarların, saray gibi çadırlarda kurduk
ları zengin şarap meclisleri efsanevi Iran Hüküm
darı Cem'in ayinlerinden farksızdır. Hikayelerde 
böyle meclislerin aynı zamanda bir dil, ifade, takdim 
ve tasvir şiheseri olan an!4tılışı şöyledir: 

"Bir gün, Ulat otlu, tülü kut- yavrun, 
beze miskin umudı, Anut sayın- aslanı, 
Karaçap kaplanı, konur atun iyesi, Han 
Uruz'- apsı, Bayındır 11.an'm güveygiiai, kaim 
otuz·- devleti, kalmıt yisit arba•ı s a 1 a r 
K a z a n yerind- turDuf idi. 

Toksan. batlıı: Lan evlerin kara yeribı üze
rine dikdürmit idi. Toksan yUde ala balı ipek 
dütenmi9 idi. Seks- yerde badyalar lnırulmıt 
idi. Altun ayal saribiler düzllmit idi. 

Tokuz kara gözlü, hôb yüzlü, -çı ardına 
örilü, göksi kızıl dügmelü, elleri bllegln.d
kmalu, parmaklan nigirla, mahbub Ufir kız-
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lan kaim Otuz betlerin.e sqrak sürüp içerler 
idi.,, (20) 

Buna mukaabil, Dede Korkut kahramanları 
AllaJı'ın, mü'minlerin gönlünde bulunduğu inanışı
na varmış bir iman seviyesi içindedirler. Halk dilin
de ve halk rıihunda tasavvuf inanışlarından süzüle
rek billurlaşmış görünen bu Allah anla)'lfı hikaye 
kahramanları t.ırafından, sık sık, şu güzel ifadeyle 
söylenir : 

Yücelerden yiice11in. 
Kimse bilmez Diçe11in. 
Görklü Tann 
Niçe dhlller --1 gökte arar, yerele bter 
S- hod mü'min.lerin. könliiDdesin 
Dlyim duran Cebbar Tann 
Blld kalan Settar Taarı 

Bu Türk-islim kahramanları, şuna inanırlar ki 
onların bir Allah'ı, kafirlerin 72 puthanede birik
miş bütün yo- putlan'ından üstündür. Bu ina
nış bilhassa Begiloğlu F.mren Hikiyesi'nde kuvvetle 
belirtilir : 

"Kahraman Begil av ardından at salarken atı 
sürçer, oyluğu kayaya çarpar, kırılır. Bunu · duyan 
kafir tekfuru, Begil üzerine asker salıp onu yok et
mek ister. Bu düşmana karşı çıkma vazifesi, daha 
çocuk yaştaki oğlancığı Emren'e düşer. Oğlan, ba
basının atını., kılıcını, zırhını ve 40 yiğidini alıp düş
man tekfuru üzerine varır. Kafir beği ile karşılaşır
lar. Gürz'le, kılıçla, süngü ile çarpışır, birbirini ye
nemezler. Sonunda silahsız tutuşurlaı . O zaman ka
firin gücü üstün gelir. Oğlan, mahvolacağını anlayın
ca Allah'a sığınır ve şöyle yalvarır: 

Yücelerd- yiiee11in. 
Yüce Tann 
Kimse bilmez Diçesin. 
Görklü TUrı 
S- Adem'e tlc urd
Şeytan'a . linet kıld
İbrihlm'i tatdurd
Götürüb oda •tturd
Odı bostan kıld
BirllgiiDe sıtmdum 
Aziz Allah. Hocam., mana meded 

der. Kafir söyler : "Oğlan, alındun-ise Tanrına mı 
yalvarursın, senin bir Tanrın var-ise benim yetmiş iki 
puthinem var, der. Oğlan söyler : Ya asi mel'un, sen 
putlanna yalvarur-isen ben alemleri yokdan var eden 
Allihıma sığındum, der. 

Bunun üzerine : 
Hak Taala, Cebrail'e buyurur : Ya Cebrail, var, 

şu kuluma kırk erce kuvvet verdim, der . .  
Oğlan, kafiri götürür, yere VUl'\!I'. Öldüreceği 

20 Salur Kazan'ın E•i Yaimalanclaia Hiki
yeai. (Girit kısmı) . 
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zaman, kafir beği Allahın büyüklüğünü anlayıp 
imana gelir, müslüman olur.,, (21) 

* 

D i ğ e r  
Medeni Çizgiler : 

Hikayelerde, çadır
larda yaşayan fakat 
çadır m.eclea.iyed 
denebilecek, güçlü ve 
orijinal bir hayat 

nizamı kuran bu söçer evlü Türklerin medeni haya
tından, birçok çizgiler vardır. Türkler, Anadolu'daki 
ilk mimari abidelerini nasıl çadır çizgileriyle işlemiş
lerse ; bu çadır hayatını ve çadır hatıralarını, hika
yelerinde de aynı kuvvetle yaşatmışlardır. Bu çadır
lar, seyyar evler, hazan seyyar saraylar halinde, renk 
renk ve çeşit çeşittir. Bunlardan hükümdar çadırla
rının 90 başlı yani doksan direkli olduğu bildirilir. 
Direklerin tepelerinde altundan yapılmış başlar, baş
lıklar ışıldar. Çadırların bölme bölme odaları ; ipek 
kumaştan, ışıklı sayvanları varılır. İçerileri, çok sayı
da ipek halılarla döşenmiştir. Hasılı bu çadırlar, eski, 
temiz ve hazan çok kalabalık Türk ailelerinin mukad
des çatılarıdır. Türkler, bu çadırlara çadır, otas, 
ban ev v.b. gibi isimler verirler. Gündüz, güneşten 
korunmak için bir şemsiye gibi açılmış çadırlara 
paltik derler. Fakat yine de çadırların umumi 
adı sadece ev'dir. 

Çadırlarda düzenli ve hareketli bir hayat yaşa
nır. Sabahları erken kalkılır. Günün bu ilk saatinde 
hayatın başlayışı, hikiyelerde tabii ve içtimai bir tab· 
lo halinde, şöyle anlatılır: 

Salkum. salkum. tan yBleri esclqiııde 
Sakalla bosaç turpy -yradukda 
Bidevi atlar IHUl sörüp okradukda 
Sa.kah uzun tat eri baaladukda 
Aldu karala seçilen çağda 
Kalın Oğuz'un gelini kızı bezenen çağda 
Göı.si pzel kaba tağlara gün degende 
Bec yigitler cılasunlar birbirine koyulan çağda 

(Tan yelleri'nin bulutları aallum aalkım bölerek 
önüne katbğı anda, aakallı, boz çayır kutu ötmeie 

2 ı  Dede Korkut Hikayeleri'nde İman, o kadar 
büyük kuvvettir ki, XX. asırda bunu fark ve idrak 
eden Sovyet Ruaya bu kitabı, kendi rejimi İçin 
tehlikeli bulmuttur. Bu yüzden, Dede Korkut Ki
tabı, Rua "'atbui.bnıl) hücumuna uiramıt, ırazete
ler, bu hikayelerdeki Peyıramber aevıriaine ve kah
ramanlık riıhuna taarruz eden yazılar yazmıtlardır. 

Hemen ardından Rua Hükumeti, hikayelerin bü
tün Rusya dahilinde okunmaunı men'etmit ve Dede 
Korkut Kitabı"na bir gömme töreni yaparak bu ki
tabı ortadan kaldırmıttır. 

Bla. Nihad Si.mi Banarlı, Ruaya"da Yasak Edi
len Kitap, Meydan, 24.8. 1956; Fuad Köprülü, ls
li.m Medeniyeti Tarihi, S. 205 - 206, Ankara, 1963; 
Dr. Muharrem Erırin, Dede Korkut Kitabı, Ankara, 
1958, s. 33. 
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batlıyor; aakalı uzun tat eri ezan okuyor. Bunlar, 
Tiirk illerinde bir aabab musıkisidir, aababın ilk 
aesleridir. Erkekler bu aesler içinde kalkıp atla• 
rının yanına koıuyorlar. lçtimi.i bayi.tın nice sivil 
ve askeri hareketlerine hız veren atlar, o çailar 
Türklerinin en kıymetli ve .. ,,ırili varlıklarıdır. ilk 
itleYi kotUP atların tımarını yapmak oluyor, Atlar, 
.&hiplerini ıröriince seviniyor ve hep birden kit· 
niyorlar. Anlıyoruz ki yeryüzünü koro bi.linde 
at sesleri kaplıyor. Bu sırada bava aiarmıt ak 
ıriyenle kara ıriyen inaanlar aeçilmeie baılamıtbr. 
Göisü ıriizel kaba dailara ırün deimittir. Yiiit· 
lerin c�li.sunlann birbirlerine koyuldukları zaman 
budur ki aynı aabi.bın bu ilk anlarında Türk lbz. 
lan, ırenç Türk kadınlan da ilk it olarak yıkan· 
mak, •iyiamek ve süslenmek suretiyle erkeklerine 
en ıriizel ve medeni kıyafetleriyle ıröriinmeie hazır• 
lanıyorlar.) 

Bir sabah tasvirine işlenen şu birkaç ıııedeni 
çizgi ve bunİar arasında bilhassa kadınların günün 
ilk işi olarak süslenmeğe baş.lamaları ve bilindiği 
gibi, çok güzel ipekli kumaşlardan, göğüslerine kuş 
nakışları işlenmiş elbiseler, kaftanlar giymeleri dik
kate değer ifadelerdir ki Dede Korkut Hikayeleri 
daha böyle birçok hayat ve medeniyet çizgileriyle 
süslüdür. 

Hikayelerde dikkati çeken diğer bir sanat ve me
deniyet çizgisi de Türkler arasındaki miısıki haya
tıdır. Sosyal hayat, büyük bir opera sahnesi imiş gibi, 
bu hayatın hemen bütün hareketleri miısıki ile bir
leşmiş, sazlar tarafından bestelenmiştir :  Dede Kor
kut kahramanları, teke tek döğüşlerde kolca kopuz'
larını çalarak ve kahramanlık şiirleri söyleyerek, sa
vaşa miısıki ile girerler. Kırk eşleri, kırk yoldaşları, 
onları, koro halinde söyledikleri aynı kahramanlık 
şiirleriyle şevka getirirler ; onlara, miısıki ile cesaret 
verirler. Aşk gibi, ayrılık gibi, hissi mevzularda sôy
leşenler, birbirlerine diyeceklerini yine kopuz ça
larak, ahenkli şiirlerle söylerler. Kopuz adlı, milli 
saz, aralarında öylesine mukaddestir ki Türk yiğit
leri, elinde kopuz olan rakibe kılıç çekmezler. (Me
sela : Seyrek Hikayesi) : 

Kalabalık Türk erlerinin · düşman üzerine atıl
dığı, daha büyük savaşlarda ise miısıki daha gür sesli 
ve daha cesaret vericidir. Böyle savaşlarda musıki : 
Gümbür pm.btir davullar çalındı; burması 
altuıa, tunç borular çalındı cümleleriyle tarif 
edilir. 

* 

Türk vicdanında köklü yeri olan doğruluk ve 
adalet anlayışı da Dede Korkut Hikayeleri'ne us
talıkla işlenmiştir. Bunuaı dikkate değer bir misili 
Dine Han'ın Hikayesi'dir : Dirse Han'ın bir nevi 
muhafız taburu mahiyetindeki kırk yiğidi, Han'ın 
biricik oğlu Bupç'ı kıskanırlar. Onu, bizzat Dirse 
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Han'a öldürtmek isterler. Hakkında ağır iftiralarda 
bulunurlar. Han, bir ok atışıyle oğlunu vurur. Bunu 
yaparken herhangi bir tahkikata lüzum görmez. 
Kendisini muhifazaya memilr 40 yiğidin hep bir
den yalan söyleyecekleri aklına bile gelmez. Sonra, 
iftira meydana çıkınca aynı adamlar Dirse Han'ı 
bağlar, esir diye satmaya götürürler. 

Ölümden kurtulan oğlu, kendisini kurtamiaya 
geldiği zaman, onu ölmüş bilen yaşlı Han, evladını 
tanımaz : 

- Beni kurtarmaya geldinsc, oğlancığımı öldür
müşüm, (Ben bu cezayı hak - etmişim) yiğit, dön ge
riye ! diye yalvarır ve böylece milli vicdandaki hak 
ve adalet fikrini açığa vurur. 

Bu toplulukta kaanun ve cemiyet nizamı, mil
letçe kabili edilmiş bir saygı ve disiplin içinde düzen
lidir. Halk ve beyler, bunu hükümdarlarına göster
dikleri bağlılıkla . ifade ederler. Bu toplulukta beyler 
bile Büyük Haa'a aynı kulluk duygusuyle bağlıdır. 

Bunlardan Kam Püre Beg'in bir toplantıda 
söylediği şu sözler bu gerçeğin sıcak bir ifadesidir : 
"Benim de bir oğlum olsa, Han Bı>yındır'ın karşı
sında dursa, kulluk eylese, ben de baksam, sevinsem, 
kıvansam, güvensem.,, 

* 

Yine bu hikayelerden, Türklerin güzel gıyınış
leri hakkında etraflı bilgiler edinmek mümkündür : 
Kadınlar gibi erkekler de ipekli kumaşlardan, süslü, 
işlenmiş elbiseler giyiyorlardı. Bir yararlık gösteren
lere hükümdarlar tarafından cübbe - çuka veriliyor
du. Erkekler de kulaklarına kıymetli ·küpeler takıyor
lardı. Çok güzel erkekler cemiyet içinde yüzleri ni
kablı (örtülü) geziyorlardı. Serpuşlarından pabuç
larına kadar giydikleri her şey güzel, zarif, kıymetli 
idi. Çelikten yapılan silahların, altuı;ıdan, gümüşden, 
murassa' kabzaları ; okların sanatla işlenmiş sadak
ları vardı. Elbiseler üzerine kuş resimleri gibi, sevi
len ve hala mukaddes bilinen hayvanların resimleri, 
nakışları işleniyordu. Tabiat güzelliklerinden ve ta
biat varlıklarından faydalanmakta o kadar ileri 
gidiyorlardı ki hikayeler, yaralanmış insanların onul
maz yaralarına "dağ çiçeği ile anne sütü,, nden yapı
lacak bir merhemin iyi geldiğini söylüyorlardı. 

* 

Dede Korkut hikayelerindeki çok çeşitli tarihi, 
edebi, hukuuki, estetik ve içtimai. değerler hakkında 
burada ancak çok kısa çizgi\er verilmiştir. Bu eser
de çeşitli tedkiklere mevzu olacak bellibaşlı dil, tarih, 
sanat, hukuk, adalet, an'ane, inanış ve medeniyet 
çizgileri de şunlardır: 

- Hak Ye adAJet aala)'lfl 
- Çocuk ve laalk terbiyen 
- MldfirperYerUk ye mhafir aprlama 

&detleri 
- 1ile ye ille ablAJo 
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- Esiri lnamtlardan kalma blt:aralar · ve 
islim anla)'lfl 

- Devlet teıJdl&tı, biik6met, ordu ve me
murlar 

- Eski destanlardan blt:aralar 
- Çadır medeniyeti. Çadırlarda ba)'llt, 

çadır çefltleri, e,yi ve süslemeler 
- Giyim, kupm. sllihlanma, atlaama 

ve siisleameğe cliir çbgiler 
- SDAblar, av, -vaı ve kabramanbk tas

virleri 
- Portreler. Şahıs ve cemiyet tasYirleri 
- Özel isimler, soy adlan, kaYim, kabile 

adlan ve bmalarm minilan 
- Kut adlan 
- Su HYpsi 
- At sevgisi 
- Ataç, aiaç sevgisi ve aPÇtan yapılnut 

e,yi 
- Kadın güzellljl ve kaclmın cemlyett�Jd 

yeri ve değeri 
- Erkek giizellljl ve bu giizelllte ilt adetler 
- Güzel .suaatlar 
- Masıld ve masıld aletleri. Sözü masıld 

ile söyleme a'aanesi 
- Tabiat 8evgisi ve tabiat ta&Yirleri 
- Mukaddes -yılar 
- Hikayec:llik --ti 
- Hikayelerde masal 11D8urlan ve tiribi, 

realist çbgiler 
- Edebi suaatlar, söz ve söyleyi9 özellikleri 
- Cümle çe,itleri 
- Ata sözleri, halk deyimleri 
- Halk diline itlemlt ve Türkçeletmlt 

kelimeler 
- ö.,,meler "e yermeler. Bunlann bayatla, 

inam.ti&, milli fadletlerle ilgileri 

* 

Batka Edebiyatlarla 
Ortak Taraflar 

Dede Korkut hi
kayeleri, bütün 
bu çeşit değer
leriyle milli oluş 
çerçevesini de 
aşarak, aynı 
zamanda, bü-

tün insanl1ğı ilgilendiren vasıflara ve öyle değer
lere sahiptir. Ahlak, fazilet, iman ve kahramanlık 
duyguları yanında, şahsi menfaat, hiyle, hased ve 
ihtiras çizgilerine ve inanmamış insanlann şaşkınlık
larına yer ve değer veren bu hikayelerde yalnız bir 
cemiyetin değil, çok kere, bütün insanlığın macerası 
vardır. 

Bu hikayeler, önce belirttiğimiz gibi, bütün diin
ya edebiyltında, manzum destan'dan nesirle hikayeye 
geçiş devri'nin en karakteristik ilk örneklerindendir. 
Dünya edebiyatında buna en yakın hikayeler, mevzu 
benzerlikleri ve destAni tarafları olmamakla beraber, 
nesirle bikAye tarzına başlangıç sayılabildikieri 



-
T0ıuc EDEBIY A Ti T A.RIHI 

için İtalyan edibi Boccado'nun Decameron kita
bındaki hikAyelerdir. 

Batı dünyasında gmiaı, IUkaye anlatarak, 
zevkle ye --ti• delerlendlrmek, ihtiyacının, 
ismi bilinen bir edib tarafından yazılan, bu ilk 
örnekleri, daha önce İtalyan halkı arasında aynı 
vasıflarla söylenen anonim hiklyelerden ilham al
mıştır. Sonlarına manziimeler, müsıki ve raks hare
ltetleri de karışan Dekameron hikayeleri, bu· bakım
dan, Dede Korkut'la çağdaş ve (insanların hikaye 
ihtiyaçlarını karşılama bakımından) ortak vasıflara 
sahiptir. 

Dede Korkut Hikayeleri'yle mevzu ve vak'a ba
kımından benzerlikleri olan bazı eserlere ise, eski Yu
nan klasikleri arasında rastlanmaktadır. 

Bunlar arasında Yunan trajedi şiiri Eurlpides'
in Alkesd• trajedisinde eserin en mühim bir moti
fini teşkil eden "koca için yapılan fedakarlık,, Dede 
Korkut Hiklyeleri'ndeki Deli Dumrul masalını ve 
Deli Dumrul'a kansı tarafından yapılan fedakarlığı 
hatırlatır.(22) 

Dede Korkut Hiklyeleri arasında masal karakte
ri taşıyan ikinci mühim hikaye de Ba-t ve Depegöz · 
macerasıdır. Basat'ın bu hikayedeki macerası Yunar. 
destan şiiri Homeros'un Odise'sindeki Küklop di
yarında geçen bir vak'ayı andırır. (ı3) 

Eski edebiyatlarda. daha birçok eserlerde rastla
nan bu gibi tem, motif ve vak'a benzerliklerinin asıl 
menşe'lerini kesin olarak bilmek ve bulmak kolay de
ğildir. Ancak Dede Korkut Hikayeleri ile Yunan e
serleri arasındaki oenzerliklerde, gerek vak'a bütün
lüğü, gerek kompozisyon bakımından, Türk hikayele
ri daha sağlam ve dAha esaslı görülmektedir. (24) 

Nüshalar, 
Neşirler ve 
Araştırmalar 

Dede Korkut kitabının bugün 
elimizde bulunan tek ve bütün 
yazması Dresden Kütüphane
si'ndedir. Bu yazmada 12 hi
kaye v'ardır. 

Bu hikayelerin 6 tanesini 
ihtiva eden, harekeli yazılmış diğer bir yazma cja 
İtalyan Şarkıyatcısı Ettor Rom•i tarafından Vatican 
Kütüphanesi'nde bulunmuş ve 1952 de kıymetli bir 
önsözle birlikte neşredilmiştir. 

Bu hikayelerin bazıları, birtakım değişmelere 
uğramakla beraber bugün hala Anadolu halkı ara
sında yaşamaktadır. Bamsı Beyrek Hikayesi bunların 

22 Euripidea, Alkesti5. M. Ei. B. JCli.ailderi, 
54. ÇY. A. H. Tanpınar. 2. Bal. 1 964. 

23 Odiae'nin Türkçe tercümesi için Bkz. 
Odusaeia, Ahmet CeYat Emre tercümesi. C. 1, S. 
223, Ankara, 1941 .  

24 Bibli:rosrafJ'a için, Bkz. Tabir Alansa, 
Türk Muallarında Yunan Etkileri ve Dede Korkut 
Kitabı, Türk Dili, 33, 1954. 

25 Abdülkadir inan, Dede Korkut Kitabın
daki BUı Motifler n Kelimelere Ait Notlar, Ülkü 
M. s.,..: 60, A.nk. 1938. 
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başındadır. Bu güzel ve yaygın hikayenin, Asya'da 
Karakalpak, Başkurd, Kırgız Kazak Türkleri arasın
da yaşayan rivayetleri vardır. (25) 

Dede Korkut kitabı Türkiye'de ilk defi Kilisli 
Muallim Rıfat tarafından, eski harflerle, neşrolun
muştur. (İst. 1332)., Bu hikayeler üzerinde Türki
ye'de, başlıca, Fuad Köprülti'nün, Zeki VellcU 
Togan'ın, Abdülkadir İnan'ın, Faruk Sumer, 
Fahreddin Kıraıoğla, Suad Baydur ve, Pertev 
Nam Boratav'ın ciddi ve ilmi araştırmalari. vardır. 

Avrupa'da Prof. Barthold'dan başlayarak E. 
RoHi'ye kadar birçok ilim adamları hiklyeler üze
�nde inceleme yapmışlardır. Yine Türkiye'de ufaklı 
büyüklü bazı Dede Korkut neşirlerinden sonra, bu 
eserin en ciddi ve ilmi neşrini Dr. Muharrem. Ergin 
yapmıştır. (Dede K•kut Kitabı, 1. Girit - Metin 
- Faksimile, Ank. 1958 ve Dede Korkut Kitabı 
il, İndeks - Gramer, Ank. 1963. Ayrıca : .

Dede 
Korkut Kitabı, Metin - Sözlük, Ank. 1964). 

Aynı eserin, son asır Türkçesiyle ifade edilmiş bir 
neşri de aynı müellif tarafından 1000 Tem.el Eser 
serisinin 1 .  kitabı olarak yayımlanmıştır. 

Bu esere aid Türk ve Avrupa dillerindeki bibli
yografya için Pertev Naili Boratav'ın İslam Ansiklo
pedisi'ndeki Korkud Ata maddesine ve orada adı 
gc:çen kitap ve makalelerin de bibliyografyasına 
bakılmalıdır. 

1 000 TEMEL ESER serisinin 1. kitabı. (Kapağında bir 
Dede Korkut. Kahramanın resmiyle. )  
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XV. asırda Türk Yalanlan Ye Türk dnle
0
tleri - XV. asırda Ortaasya Türk Edebiyab Ye Ortaasya Türk 

Pirleri: - Sekkaki, Sultan lakender Şirazi - Haydar Harizmi - Lutfi - Mukimi - Yakini --'- Emiri -
Gedai - Sultan Hüseyin Baykara - Ali Şir Nevai - XV. asırda Azeri Türkçesi Edebiyab - Habibi -
XV. asırda Osmanlı Türkçesi Edebiyab: Divan Şiiri - Hükümdar Ş&irler - Sultan İkinci Murad - Fitih 
Sultan Mehmed - Sultan İkinci Bayezid - Sultan Cem - .Kadın Ş&irler: Zeynep Hatun - Mihri -
Aann Divan Ş&irleri: Ahmed Dai - Şeyhi - Ahmed Pata - Necati - At&yi - Hüm&mi -;--- Safi - Ce· 
m&li - Adni - Ni,&ni - Melihi - Şeyh Elnn Şir&zi - Nizami - Sa'di-i Cem - Mesihi - Via&li 
- M esnevi Edebiyab: Halili - Cafer Çelebi - Hamdullah Hamdi - Revani - Ahi - Abdi -
Dini Edebiyat Cereyana: Süleyman Çelebi ve Mevlid - Süleyman Çelebi ve Nazire Edebiyab - Diier bir 
Mevlid fairi: Ahmed - Yazacıoiİu Mehmed Efendi ve Muhammediyye - XV. aairda Nesir: Sanatlı nesir 
ve Sinan Pata - Sade nesir ve Mercimek Ahmed - Ali bin Hüseyin - XV. aurda Tarih: Dunun Be:r 
- Beyati - Halk için tarih: Anonim T evarih-i Al-i Osman - Atakpata·zade Tarihi - Y azıcıoilu Ali -
Netri - Manzum Tarihler: EnYerİ - Kemal - Uzun Firdevai - Kavami - Asnn Nazire Mecmualan 
- XV. asırda Tekke Ye Halk Edehiyab: Hacı Bay ram Veli - Ak Şemseddin - Etref Oilu - Kemal 
Ümmi - Dindatı Halk Edebiyab: Osmanlı Destanlara: Türk Mezan - Oaman'ın Rü'yU. 

XV. asır Türk edebiyatı, bütün Türk vatanların
da, xıv. asırda kurulan temeller üzerinde yükselmiş
tir. 

Bu asırda Türk dili,"}'ine üç ayrı edebi lehçe halin· 
de gelişmiş ve eserlerini bu üç ayrı lehçe ile vermiştir. 

Asrın üç lehçesinden Ortaasya (Türkistan) Türk
çesi, edebi tekamülünün zirvesine bu asırda ulaşmış ; 
birçok kuvvetli şairler ve yazarlar arasında yükselen 
en büyük edibini bu asırda yetiştirmiştir. 

Azeri ve Anadolu türkçeleri ise bir taraftan ölmez 
isimler vermeğe devam etmiş, öte yandan, ileride 
daha büyük şiirler yetiştireceklerini müjdeleyen, zen
gin bir debi faaliyet· göstermişlerdir. 

Bu arada, gelecek için en kuvvetli temeller Anado
lu • Osmanlı bölgesinde atılıruf, bu bölgedeki kültür, 
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sanat ve edebiyat hareketleri, Türk tarihinin en büyük 
imparatorluğunun kurulma ve yükselmesine uygun 
bir gelişme göstermiştir. 

* 

Türkistan Türkleri, XV. asra, Ankara Muh&re
betd'nden gaalip çıkarak girmişlerdi. Timurleak, 
bu muharebede ihanete uğrayan Yılchrun Beyazıd'ı 
mağlup ve esir etmiş ; Bizans'ı haraca bağlamış ve 
Anadolu Beylikleri'ni tabiiyeti altına almıştı. 

Guya Türkleşmiş bir Moğol hükümdarı olmasına 
rağmen, Timurlenk'in bilhassa İrak ve Anadolu'daki 
fetih ve istila üslubu, Türk üslubu'ndan ziyade Moğol 
üslubuna benzediğinden, bu hükümdarın hele Anadolu 
vicdanında bıraktığı hatıra çok kötü olmuştu. 
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Timurlenk Trabzon Rum İmparatorluğu'nu ve 
daha mühim olıİ.rak Bizans İmparatorluğu'nu keridi 
zulmünden uzak tutmuş ve amansız şiddetini daha çok 
Türk - İslim halkı üzerinde göstermişti. 

Böylelikle Anadolu'da ancak bir zulüm ve kıtal 
hatırası bırakan bu serdar, Rıim fatihliğinden sonra, 
Çin'i zabtetmek için geriye dönmüş, .fakat çok geçme
den ölerek kısa zamanda fethettiği ülkelerin çoğunu 
başı boş bırakmıştır. 

Gerçi Timur, hükümdarlığının dağılmaması için 
sağlığında tertibat almış ve kendi yerine, torunu (Ti
mur'un sağlığında ölen oğlu Clh•nglr'in çocuğu) 
Pir Mebmed'i halef tayin etmişti. Ancak ordusu bu 
emri dinlemedi ve Timur'un bir başka torunu olan 
Halil Saltan'ı hükümdar tayin ettiler. Hadise Timur 
oğullan arasında dahili bir mücadele doğurdu. İç sa
vaşlar büyüdü. İmparatorluk bir sabun köpüğü gibi 
sönme ve dağılma vaziyetine girdi. Nihayet Timurlenk'in 
küçük torunu Şihruh ve onun oğlu Ulat Bey, Semer
kand'de kuvvetli bir idare kurarak saltanatı parçalan
maktan kurtardılar. 

Fakat, .zamanla merkezden ayrılan uzak ülkeler, 
Timur oğullan arasında başka taksimlere uğradı. Bu 
arada Uluğ Bey'den başka Timur'un diğer bir torunu 
olan Hüseyin Baykara da Horasan çevresinde ayn 
ve parlak bir medeni devlet kurmaya muvaffak oldu. 

Bütün bunların sonunda, Özbekler'in Hanı, Şey
WDI, Timur oğulları'nın Türkistan'daki bütün ül
kelerini zaptederek (XVI. asrın başında) bu impa
ratorluğa nihayet verdi. Bununla betaber, öteden 
beri büyük hükümdarlar yetiştiren Timur ailesi yine 
de ortadan kalkmış olmadı. Bilakis, artık daha çok 
Türkleşmiş olan bu ailenin diğer büyük bir evi.adı 
BAbür ŞAia, (yine XVI. asrın başında) Hindistan'da 
büyük bir TÜrk - Moğol İmparatorluğu kurarak 
hanedanının saltanat ve medeniyetini bir başka ülke
de, üç asır daha yaşatmaya muvaffak oldu. 

* 

Timur istilası müddetince bu hükümdar tarafından 
çok sevilen ve ehemmiyet verilen Azerbaycan bölgesi, 
Timurlenk'den sonra uzun müddet Türkmen aşiret
leri tarafından idare edilmiştir : 

Daha XIV. asır sonlarında ve Timur istilasından 
önce, Azerbaycan ve İrak'da Karakoymala, Türk
men aşireti tarafından bir devlet kur�lmuştu. ( 1380) 
Bu devletin ikinc.i hükümdarı Kara Yii•uf, savaş ve 
idare kaabiliyeti üstün bir şahsıyetti. Ancak Azerbay
can, .onun hükümdar.lığı sırasında Timur İstilası'na 
uğradı. Kara Yii•uf, Celairi Devleti Hükümdarı Ah
med'le birlikte bu müşkil devreyi hizan Osmanlı Dcv
leti'ne, hizan Mısır Sultanlığı'na iltica ile geçirmiş ve 
sonunda Timurlenk'den kurtulan ülkesinde tekrar sal
tanat kurmaya muvaffak olmuştu. Onun büyülttüğü 
Karakoyunlu Devleti, diğer bir Türkmen aşireti olan 
Akkoyunlu'ların Hükümdarı Uzun Ha•an zamanına 
kadar yaşamış, fakat bu Türkmen hükümdarına ve 
onun oğlu Uğurlu Mehmed'e mağlup plarak tarihden 
ıilinmifti. (1469). 
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Azerbaycan bölgesine Karakoymalu'lardan sonra 
Akkoymalu'lar bakim oldular. Akkoyunlu'lar, kendi 
nesillerinin başlangıcını. destan kahramanı Oğıız Han'ın 
torunu Bayuachr Han'a kadar uzatan bir Türkmen 
aşiretidir. 8'u Türkmen boyuna bu sebeple Bayuu:b
nyye Aşireti ismi de verilmiştir. Akkoyunlu Dcvleti'nin 
bilinen ilk atası, Dede Korkut Hikayeleri'ne Turalı 
adıyle geçen Tur Ali Bey'dir. Devleti onun torunu 
ve Kara Yölük adıyle tanınmış Kara Oıaman Bey 
kurmuştur. (1403?) 

Bu devletin en büyük hükümdarı Uz- U.... 
(hükümdarlığı 1453 ? - 1478) dır. Fakat devletini hayli 
büyülten ve kuvvetlendiren bu hükümdarın 1 473 de 
Otluk, Beli Muharebesi ile FAdb Saltan Mebmed'e 
mağlup olması sonunda, Akkoyunlu Devleti temelinden 
sarsılmış ve kısa bir zaman sonra da topraklarını Safevi 
DcvleÜ'ne bırakmıştır. ( 1508). 

* 

Devletlerini aşiret gelenekleri içinde kurmaları ve 
ömürlerini komşu aşiret ve devletlerle yapılan zaruri 
savaşlar içinde geçirmeleri gibi, büyük ve devamlı 
medeniyet kurmaya elverişli olmayan tarih ve coğrafya 
şartlarına rağmen, Karakoyunlu, bilhassa, Akkoyunlu 
Dcvleti'nin, hatırı sayılır bir medeni hayatı olmuştur. 

ŞU Karakoyunlu'ların Sünni Memlukler ve Ak
koyunlu'larla, Sünni Akkoyunlu'lann da Şii Safcvi
ler'le yaptıkları şiddetli mezhep mücadeleleri, her iki 
Azerbaycan Dcvleti'nin de medeni hayatında büyük 
zorluklar yaratmıştır. 

Bununla beraber bu Türkmen hükümdarları, ül
kelerini camiler, medreseler, türbeler ve kütüphane
lerle süslemeği ihmal etmemişlerdir. Türk islim 
devletlerinin ilme, şiire, müsıkiye değer vermeleri an'a
nesi, bu hükümdarlar zamanında da ehemmiyetli bir 
şekilde devam etmiştir. Ayrıca aynı hükümdarlar ara
sında, Karakoyunlu Cihan Şah gibi, bizzat alim ve 
şiir sultanlar da yetişmiştir.· 

* 

Anadolu ve Balkanlar coğrafyasında ise Çubuk
ova Muharebesi, Osmanlı Dcvleti'nin geçici bir zaman 
için sarsılıp yıkılmasına sebep olmuş; Anadolu yeni
den muhtelif parçalara bölünmÜştür. Fakat bu par
çalar içinde Osmanlı Dcvleti'ne aid en mühim yerler ; 
Timur'a tabi olmayı kabul eden ; Osmanlı şehzadele
rinin elinde kalmıştır. Rumc:li'de ise, geçen asırda atılan 
sağlam temeller üzerinde Osmanlı Devleti, kendini 
daha çabuk toparlamıştır. Bu başarıda, Bizans'ın zaafr 
kadar, Rumeli'de öteden beri bulunan Türk nüfüsunun 
ve bu arada Avrupa'nın yeni bir haçlı ordusu topla
maya vakit bulamayışının tesiri vardır. 

Anadolu'da, Rumeli'de Osmanlı şehzadeleri .ara
sındaki saltanat kavgalarından sonra devlet, Çelebi 
Sultan Mehmed tarafından, Anadolu ve Rumeli'
deki toprakları birleştirmek suretiyle; yeniden kurul
muştur: 

Böylelikle Aksak Timur'un Anadolu'yu istilası, 
Bizans'ın hayatını biraz daha uzatmaktan ve Moğol-



416 

---""'"/- " 
' --�- ·\'> �-�� -.. ���.,� �-'<-,,.· --

Buraada Türk mimariai 

lar adına Anadolu'da çok fena izler bırakmaktan baş
ka hiç bir şeye yaramamıştır. 

Aynı istil3;nın Anadolu Türklüğü adına tek iyi ta
rafı ise, istiladan önce Timur'u11 Asya'daki şiddetin
den yılarak Anadolu ve Rumeli'ye hicret eden Türk
men unsurlarının mühim ve kıymetli bir yekun tut
masıdır. 

Fakat lstanbul'un Fatih Sultan Mehıned gibi 
insanlık terbiyesi en üstün bir Osmanlı hükümdarı 
tarafından fethedilmesi ; aynı hükümdar tarafından 
Trabzon lmparatorluğu'na son verilmesi ; Akkoyunlu 
hükümdarı Uzun Hasan'ın yine Fatih'e yenilmesi ile 
Osmaniı · hudutlarının Fırat kıyılarına kadar geniş
lemesi ; Ceneviz'lerin mağlup edilmesiyle Kınm'ın 
Osmanlı hakimiyetine girmesi ; rine Fatih Sultan Meh
med'in Balkanlar'da kazandığı zaferler ve topraklar ; 
Türk doııanmasının Akdeniz'de Venediklilerle savaşa 

ve şiirlerint' 
yordu. 
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ve yarışa giıiımesi; hatta Gedik 
Ahmed Pap kumandasındaki Türk 
askerinin, ileride Roma'nın fethi için 
bir. üs olarak kullanılmak üzere, İtal
ya'da Otranto'ya çıkması ve ben
zerleri gibi büyük ve devamlı başa
rılar, Osmanlı lmparatorluğu'na yal
nız Yakın Şark'da değil, bütün Av
rupa'da asrın en hatırı sayılır dev
leti manzarası vermekte gecikme
miştir. 

* 

XV. asır, kültür ve sanat hayatı, 
bir kelime ile, medeni hayat bakı
nundan da bir ilerleme asrıdır : Ti
murlenk, istifi zamanlarındaki sert 
ve yıkıcı hareketlerini onun tam zıd
dı bir yapıcılıkla tamire çalışmış ve 
bu medeni hamJe, Timı..r oğulları 
zamanında takdire değer bir şekilde 
devam etmiştir. Timurlenk'in büyük. 
ve alim torunu Ulut Bey, kırk yıl 
süren iyi ve medeni idaresi zama
nında Semerkancl, Buhara ve 
Kitgar çevrelerinde geniş ölçüde 
bir ilim, bir fen ve sanat hayatı ya
ratmıştır : Alimler ve sana tkirlar, 
hükümdar sarayında toplanarak biz
zat büyük alim olan hükümdarla. 
birlikte çalışmışlardır. Ulut Bey'in 
Semerkand'de yaptırdığı meşhur 
rasathane, orta çağ hey'et ilmini 
zirveye ulaştıran bir' tbis olmuştur. 

Aynı asırda Horasan ve Mga
nistan'dan başka Harzem'in büyük 
bir kısmında hüküm süren Hüseyin 
Baykara zamanında ise, Berat 
şehrinde parlak bir medeni hayat 
vardı. Aynı zamanda değerli bir şiir 
olan Baykara, bütün güzel sanat
lardan anlıyor ve ülkesinin alim 

büyük saygı gösterip onları himaye edi-

Timur ve çocuklarının ana dillerinin Türkçe ol
ması, Türkistan'daki Türk dili ve edebiyatı için hayırlı 
hadiseydi : Çevrelerindeki şairler arasında Türkçe eser 
vermeyi milli bir zevk ve milli i1lkü edinen imzalar, 
bundan cesaret alıyordu. 

Gerçi Ortaasya Türk edebiyatı, Iran edebiyatının 
kuvvetli tesirinden uzaklaşmış değildi. Iran şiiri yine 
klasik örnek biliniyor, mesnevi mevzuları da yine Iran 
edebiyatından alınıyordu. Fakat Türk şairleri, kendi 
eserlerini Farisi örneklerden geri bulmuyorlardı. Ak
sine, üstün olmak yolundaydılar. Uluğ Eey'e : "Be
nim gibi bir Türk şiiri ve senin gibi bir padişah do
ğurmak için felek, daha çok dönecektir.,, diyen şair 
Sekkald'nin bu . sözlerinde aşikar bir milll gurur 
hissesi vardı. 



Yalnız yüz çizgileriyle değil, kıyafeti, giyini,i hatta bakıtlanyle de milli ve olgun bir medeniyetin temsilcisi 
ve insanlık tarihinin büyük hükümdarı Fatih Sultan Mehmed (Ressam: Bellini.) 
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Asnn en büyük şiiri, Beratlı, AH Şlr Neril ise Türk
çenin Farsçadan daha zengin ve daha güzel bir dil 
olduğuna inanmış ve bunu isbat için ilmi - edebi eser, 
)er yazarak Kişgarlı Mahmud'dan beri devam eden 
Türkçülük Cercyanı'nda yeni bir hamle yapmıştı. 

* 

Akkoyunlu hükümdarları arasında �a Saltan Y&-
kab gibi, ilimden, .  edebiyattan anlayan ; alimleri, 
şiirleri koruyarak bu yoldaki çalışmalara imkan hazır
layan hükümdarlar mevcuttu. Fakat Azeri Türkçesi 
edebiyatının XV. asırdaki gelişmni, diğer Türk ül
keleri ölçüsünde zengin ve etraflı olmadı. 

* 

Osmanlı Ttirlderi'ne gelince : Anadolu'da XV. 
asrın ilk yarısında Osmanlı Devleti'nden başka Ka
raman Oğulları, Candar Oğullan gibi beylikler de bü
yük devlet olma emelinde idiler. Bu sebeple o çağlar
da büyük devlet ol;nanın şartı haline gelen kültür 
hayatı'na kıymet veriyorlardı.  Asrın ilk yarwnda he
men bütün beylikler böl
gesinde esaslı bir sanal 
ve medeniyet faaliyeti 
vardı. 

Fakat XV. asır Ana
dolusu'nda en kuvvetli 
medeni gelişmeler, Oi
maalı -rayı'nın hüküm 
sürdüğü yerlerde oldu : 

41'1 

Önce Iran şiiri Selman tarafından yazılmış Cem
şid ü Hurşid Mesnevisi'ni Ahmedi'ye tav�ıye eden 
oydu. Ahmedi'den · . bu eseri Türk dili'yle yazmasını 
bilhassa istemişti. Ahmedi'nin Cemfld ti Htll'fld 
mukaddimcsindcı Emir Süleyman'ın bu mühim sözle
rini şu mısralarla nazma aldığını evvelce söylemi,tik : 

Bla:lmçGa dlzesla bir laiib defter 
K'olA ••'•İ d IAta:ı tir A tekker 
Kitabi k'9dıd•r C••ıid a Huqid 
B• dUC9 971dpıa (.o;en) 1 e•mıld 

"Bi.:iın içirı ga.ul bir kilap _ııaz, mô11aJ1 l'e 5ö4ü, süd ue 
şeker gibi olsun. Bir kitap ki (onun) adı Cemşid ü Hur

şid' iir.E_yCenışid ! Sen bu (kitabı) { Türk) Jili'yk SÖ)•le." (1)  

s. 393. 

Yıldırım'ın oğlu Emir 
Saleymaa'ın şiir söyle
diği yihud mesnevi saha
sında eser verdiği mev
zıiunda bilgimiz yoktur. 
Fakat bunların ihtimal 
dahilinde olabileceğini 
düşündürecek belirtiler 
mevcuddur. Hayatı hak
kında yeter bilgimiz bu
lunmayan MevUd sahibi, 
SWeyınan Çelebi'nin, 
bu çok mühim eseri onun 
zamanında ve onun hi
mayesinde yazması ; Ah
mecli gibi büyük bir di
van ve mesnevi şairinin, 
ondan, büyük teşvik ve 
anlayış görmesi gibi mü
him çizgiler, bu hüküm
darın şiirden ve sanattan 
çok iyi anladığını göster
mektedir. O kadar ki 
Emir Süleyman Türk 
dili'ne kazandırılmasını 
istediği eserleri bizzat se
çiyor, bunların bilhassa 
Türk cliU ile yazılma
sını yanındaki şairlen: 
tavsiye ediyordu. Fatih ordularının XV. asırda bir mucize gibi yarıp ııeçıikleri latanbul Surlıon 



411 

Yine bu sebepledir ki  asrın ilk yıllarında, onun hü
küm sürdüğü yerlerde, bu sanatsever hükümdar adı
na birçok Türkçe eser yazılmıştı. 

Fakat Türk dilini hem de sade ve temiz bir Türk
çeyi, devrinin şairlerine tavsıye eden .yalnız Emir Sü
leyman değildi. Asrın çok büyük bir hükümdarı, Varaa 
ve :bdnci Kosova kahramanı, Fatih'in babası, Sultan 
İkinci Murad da çevresindeki şflir ve mütercimlere 
açık bir Türkçe ile eser vermeleri tavsiyesinde bulunu
yordu. Osmanlı hükümdarları arasında şiir yazdığı 
iyi bilinen ve henüz tamamı ele geçmemiş olmakla be
raber, ilk defa bir divan tertip ettiği bildirilen hüküm
dar odur. Aynı hükümdann mimari sanatına da bü
yük değer verdiği, memleketinin Bursa gibi, Edime 
gibi �ehirlerini camiler, medreseler ve diğer mimiri 
eserlerle süslediği malumdur. İkinci Murad zama
nında Bursa'da yapılan Muradiye camll, türbesi, 
Edirne'de yine Muradiye ve tlç Şerefeli camileri 
ve Ergene Köprüsü (Uzun Köprü) bu eserlerin en 
güzelleridir. 

Büyük bir devletin teşkilatçı ve kurucu hükümdarı 
olmak ve oğlu Fitih Sultan Mehmed'e çok iyi imkan
lar hazırlamak bakımından da Sultan İkinci Murad,Os
manlı İmparatorluğu'nun sayılı büyüklerindendir. Fa
tih Sultan Mehmed devrinin Molla Gurini gibi, Ak
Şemseddin gibi, ·Hızır Bey Çelebi ve Hatiboila 
gibi ya dışarıdan davet edilmiş, yahud imparatorluk 
dahilinde yetişmiş birçok ilim, iman ve sanat adam
la!'ı, İstanbul Fatihi' ne onun bıraktığı değerlerdi. Mem
lekette tasavvuf tt>rbiyesine büyük değer veren bu hü
kümdar Mevlevilik ve Bayramilik gibi, sevilen tari
katlerin de gelişmesine hizmet etmişti. 

Fitih Sultan Mehmed, Osmanlı İmparatorla
rının belki en kültürlüsü ve en iyi terbiye görerek ye
tişeni idi. Onda bir taraftan, babasının büyük ehem
miyet verdiği ve bir hükümdarı, iyi hazmettiği tak
dirde, büyük insan yapan tasavvuf terbiyesi ; öte yan-

rv .  asırda 
Osmanlı Türk 
İmparat oru, 
Fat ih Sult an 
Mehmed t ara
fıM.an İstan

b ul '  da kurulan, büyükt; 
Türk Univers it e s i  : 

Fat ih Külliyes i '  
nin b ir b o"l. ümü • 

............. ................................ 
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dan daha çocuk yaşında iken iki defa babasının tahtı
na oturtulmak gibi bir hükümdarlık tecrübesi g�lişmişti. 

Fatih bu terbiye ile, bütün güzel sanatlardan, ileri 
ve serbest bir görüşle anlıyor ; kendisi de şiir yazıyor
du. Bu sebeple :bdnd Murad, F&dh ve yine bir şflir 
olan :bdnci B&yezid devirleri, XV. asırda Anadolu 
ve Balkanlar Türkiyesi'ndeki Türk lisan ve edebiyatı 
için büyük bir gelişme devri oldu. Fatih devrinde tam 
bir imparatorluk çehresi alan ve göz kamaştırıcı bir 
saltanat kuran Osmanlı devleti, yalnız Anadolu ve Ru
meli Türkiyesi'nde değil, diğer Türk, müslüman 
ve hıristiyan ülkelerinde yetişen alim, şflir' tarihçi, 
r�ssam ve diğer sanatkarları da kendi çevresine çekme
ğe başladı. F&dh Sultan Mebmed,· başta İstanbul 
olmak üzere fethettiği beld�leri ya bizzat yahud ken
di devlet adamları vasıtasıyle yaptırdığı çok sayıda 
mimari abidelerle süslüyordu. 

Fatih'in ve devrindeki devlet büyüklerinin başta 
İstanbul olmak üzere Bursa, Edirne, �dana, :.\fyon, 
Akşehir, Atina, Amasya, Amasra, Ankara, Babaeski, 
Balıkesir, Bergama, Çanakkıil,!, Çorlu, Filibe, Geli
bolu, Göynük, Hayrebolu, İnegöl, İzmir, İznik, Kay
seri, Kütahya, Midilli, Silivri, Sofya, Trabzon, Tır
nova, Üsküp, Vize, Yenişehir v.b. şehir ve kasabalarda 
yaptırdıklar:. yekunu 600 ün üstüne yükselen cami, 
medrese, mescid, mektep, kütüphane, hastahane, aş
hane, darbhane, saray, han, hamam, imarethane, 
kervansaray, çarşı, çeşme, su te'sisleri ve başta Rumeli 
Hi-n olmak üzere askeri mimari eserleri ve türbeler, 
imparatorluğun çehresiı\i d.eğişliren ve onu büyük bir 
medeniyet müzesi haline koyan eserlerdi. (2) 

lkinci Murad •• Fatih deYrindeki büyük mimari 
failiyetleri Ye eaerleri lçin bakınız: Ekrem Hakkı Ay. 
verdi, Osmanlı Mimari•inde Mehmed Çelebi ve Sul
tan ikinci Murad Devirleri, { lat. 1 97 2 )  ve : 
Fatih Devri Mimariai, lat. 1953 Ye Fatih Devri Mi
marisi, Zeyl 1 961.  
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Baştan başa milli çizgilerle ışıklı bu mimari abide
ler, çok büyük bir vatanın taşını toprağını Türk yapan, 
Türk şehri, Türk beldesi haline koyan bir hey't"t ve 
heybet gösteriyordu. 

İstanbul'da yine İkinci Mehmed tarafından- tt"'sis 
edilen ve Fatih Külliyesi diye anılan muazzam med
rese teşkilatı, bir taraftan Osmanlı lmparatorluğu'nun 
ilk üniversitesi, bir taraftan da o çağlar ilminin en bü
yük m�rkezlerintien biri olmuştur. (3) 

Fatih Sultan Mehmed'i, İstanbul fethindt"n son
ra Avrupalılar da bir Roma İmparatoru olarak 
karşılamaya hazırlanmışlardı. Fatih Sultan Mehmed 
de yalnız Şark ilim ve sanatı ile yetinmeyerek Av
rupa'da yeni başlayan Renaissance hareketinden fay
dalanmaya çalışmıştı. Bu yeni harekete henüz Avrupa 
memleketlerinden çoğu ısınmamışken Fatih, İtalya'dan 
sanatkarlar getirtmiş, sarayını resimler ve heykellerle 
süskmiş ; yerli ve Avrupalı ressamlara kendi resimlerini 
yaptırmıştı. Bir taraftan da İran'dan ve Mısır'dan 
alimler davet etmiş ve sarayını bu büyük kültür adam
ları için akademik bir muhit haline getirmişti. 

* 
Ancak bu faaliyet, İkinci Bayezid devrinde aynı 

yolda olmadı. Fatih'in oğlu, babası gibi alim ve şairdi. 
Alimlere, şairlere, hattatlara, mimarlara ehemmiyet 
veriyor; onlara Beyazıd Camii, medresesi, ·hamamı 
v.b. gibi güzel bir külliye yaptırtıyor; o da vatanin her 
bucağını dini, ilmi, iktisadi, sivil mimari eserlerlt" do
natıyordu. Alimlere, şairlere maaş tahsis ediyor. Molla 
Cami gibi, uzaktaki alimler.e bile para gönderiyordu. 
Kendisi de şiir sanatından başka hat sanatında ustalık 
gösteriyordu. İlıni Kemal gibi, İdris Bitlisi gibi, 
Ticizide Cafer Çelebi, Zenbilli Ali Eleneli v.b. 
gibi büyük ilim, iman ve sanat adamları onun zama
ııında yetişmişti . 

. Fakat İkinci Bayezid, İmparatorluğun salaht"tini 
daha çok Şark, Türk ve İslam aleminde yapılacak kuv
vetli bir anlaşma ve birlik'de buluyordu. Bu sebeple 
onun zamanında devletin yüzü daha çok Şark'a dön
dü ve Batı dünyası ile fazla ilgilenmedi. 

* 

XV. asırda Türkçenin geçirdiği inkılap ve tekamül 
de üzerinde durulacak kadar mühimdir: XIll .  ve XIV. 

Fatih Devri "ndeki ilim hareketleri ve Fatih'in 
ilmi, dini ve felsefi hüviyeti hakkında bilsi için Bkz: 

A. Adnan Adıvar. Osmanlı Türklerinde ilim. f5t. 
1 94 3 .  
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asırlarda gördüğµmüz Türkçeye dönüş hareketi bu 
asırda yavaşlamıştır. Bilhassa ilim ve edebiyat dilinde 
Arabi ve Far�i kelimeler rağbet görmeğe başlamıştır. 
Bu hareket, Türk aydınlarının yeniden .<\rap ve İran 
dillt"rine dönmeleri manasında değildir. Büyük impara
torluk kuran bir Türk-İslam Devleti'nin hakim bulun
duğu sahalara söz geçirecek derecede zengin bir dile 
duyduğu ihtiyaçtandır. Kısaca, yeniden bir impara
torluk dili olmasındandır. Çünkü bu asırlarda Türk
çeye giren kelimeler yalnız Arap ve Acem dillerindt"n 
gelen sözler değildir. Balkan dillt"rinden Yunanca, 
Latince ve İtalyancadan kelimeler gelmiştir. Bu dille
rin konuşulduğu yerlere hakim ve sahip olan Türkler, 
bir taraftan oralara Türkçe sözler götürmüşler, öte 
yandan, buralardan kelimeler almışlardır. Yeni gelen 
kelimeler Türkçenin kendi bünyesi içinde gelişmesine 
mani olmuş, fakat dilimize daha geniş bir ifade ko
laylığı vermiştir. 

Dilin sadeliğini terketmesi veya başka dillerden 
kelimeler alıp Türkçeleştirmesi, devletin çeşitli milletler 
coğrafyasında imparatorluk kurmakla meşg(ıl oldu
ğu, büyük hamleler devrine rastladığından, fazla göze 
batmamış ve esasen farkedilecek sür'atte olmamıştır. 

Bununla beraber, aynı asırda bir kısım yazarların 
bunun farkına vardığı ve belki de bunu önlemek için 
sade, basit ve kökü Türkçe kelimelerle şiirler söyle
diklt"ri olmuştur. 

Daha mühim olarak : 
Aynı asırda Osmanlı hükümdarlarının emriyle; 

sade ve güzel halk Türkçesiyle, popüler eserler yazıl
mıştır. Halka halk diliyle hit&b eden bu çeşit eser
lerin başın�a anonim Osmanlı tarihleri göıülür. Nesirle 
yazılmış birer destan değeri taşıyan bu türlü eserlerin, 
Osmanlı imparatorluğu'nu geniş Türk kütleleri
ne tanıtmak ve sevdirmek gibi bir gaayelt"ri İ:le 
vardır. 

Aynı asırda halk diline ve dolayısıyle halk edebi
yatına da yeni kelimeler girmiştir. Halk diline daha 
çok aydınların ve halka islamiyeti tanıtanların dilinden 
akan ve mühim bir kısmı da Türk halkının fethedilen 
yerlerde yaşayan yerli ahaliden öğrendikleri bu keli
melf'r, ya ortak islam medt"niyetinin ya da Osmanlı 
ihtişamının Türkçeye işlediği sözlerdir. Fakat : 

l mparatorluk dilinin yeni coğrafyalarda zenginleş
mesi ile az çok değişen halk dili, bu kelimeleri, Yunus 
Emre Türkçesi'nde olduğu gibi, büyük kudretlt" haz
metmiş ; onları kendi cümle ve mısra mimarisi içinde 
halis Türkçeden farkedilmez hale koymuştur. 

XV. ASIRDA 

ORTAASYA TÜ R K  EDEBİYAT I 
[Ortaasya Türkçesi, Moğol istilası'nın ve bunu 

takib eden Moğol Devletleri'nin meydana getirdik-
leri geniş tesirli tarihi, içtimai ve kültürel hadiseler 
içinde, eski Uygur ve llikaaniye edebi lehçelerinden 
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yeni bir Ortaasya Türkçesi'ne doğru gelişme göster
miştir. 

);eni edebi Ietıçe, Harzem' de, Altunordu ve Kıpçak 
sahalarında az çok farklı olmakla beraber (XIV. asır 
Ortaasya Türk Edebiyatı bölümünde de belirttiğimiz 
gibi) Çaptay Lehçesi umumi adı ile mutalaa edil
mektedir. 

Biz, bir millet dilinin bir şalus adıyle, hele Türk
çenin bir Moğol hükümdannın ismiyle yadını çok yanlış 
buluyoruz. 

Bu sebeple Çağatay Lehçesi edebiyatı ve Çap
tayca gibi aykın isimleri burada kullanmıyoruz. (yine 
xıv. asır bölümünde belirttiğimiz gibi) bu çağların 
(Türkiye ve Azerbaycan sabalan dışındaki) Asya Türk
çesi edebiyatını Ortaaıııya Türk Edebiyitı başlığı 
altında topluyoruz.] 

* 
Ortaasya Türkçesi XV. asırda Timur oğullan'nın 

idare ettikleri ülkelerde gelişmiştir. 
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İlk gelişme, önce Timur'un oğlu Şahruh zamanında, 
Herat'da, sonra onun Semerkand'e vali tayin ettiği 
ve Şahruh'dan sonra burada hükümdar olan oğlu 
Ulut Bey zamanında Semerkand'de olmuştur. 

Timur ve çocuklannın dilleri Türkçe olduğu; bu 
ailenin hemen bütün prensleri tarafından, Türkçe şüre 
ve Türkçe eserlere büyük rağbet gösterildiği için, daha 
asrın birinci yarısında Türkçenin gerek Herat gerek 
Semerkand çevrelerinde geniş hayatı olmuştur. 

Semerkand'de, Timur devri imarından sonra bu 
şehri tekrar büyük binalarla, medeni abidelerle süsle
yen Uluğ Bey, çevresinde gelişen şiir ve edebiyat· 
hareketlerini ; matematik ve astronomi çalışmalarını 
himaye ve idare etmiş, bilhassa bu ikinci kol çalışma
larına kendisi de katılmıştır. Büyük ehemmiyet vere
rek yaptırdığı rasathaneye, Ali Kaaıi, Kachdde 
ve Ali Kuıçu gibi büyük alimler getirmiş ; aynı 
yollarda yeni alimler yetiştirmek için de Semerkand'de 
bir medrese yaptırmıştır. 

Semerkand Sarayı'nın her türlü ilim 
ve sanat hayatına verdiği bu kıymet ve 
ehemmiyet derhal iyi netice vermiş ve bu 
sahada kısa zamanda biribirinden değerli 
şflirler, ediblec yetişmiştir. Bunlar ara
sında : Sekkald, Sultan İskeader 
Şlrbi, Haydar Harizmi, Lutfi, Emiri, 
Gedil, AtAi, Yakini gibi, bir kısmı 
ıultan ve emir olan mühim şairler var
dır : 

Bunlardan Sekliki, M;iveraünnehir'
de doğmuş ve XV. asrın ilk yarısında 
Semerkand'de bilhassa Uluğ Bey'in sa
rayında şiirleriyle büyük takdiı;- görmüş
tür. Büyük bir hükümdar ve o ölçüde 
bir kültür adamı olan Uluğ Bey'e : 
"Benim gibi bir Türk şairi ve senin 
gibi bir padişah doğurmak için, felek 
daha çok dönecektir.,, diyen şflir, Sek
llki'dir. Sekliki daha Timur zama
nında şiir söylemeğe başlamış ve devri
nin Halil Sultan, Uluğ Bey gibi hüküm
darlarıyle Emir-i Kebir Arslan Hoca Tar
han gibi devlet büyüklerine kasideler 
sunmuştur. 

Bu şairin Türkçe söyleyişte halk zev
kine bağlı kaldığı, Türkçenin ahenk 
sırlarına dikkat ettiği; şiirlerini alliteras
yonlarla, redifli ve cinaslı kafiyelerle süs
lediği görülür. Onun: 

Sekkılkl yıtlap köz ya�an yaz 
yağmurı teg yağdurur 

YetkGr kil f!D! ay saba yqzı glll-1 
handanım@ 

Ressam Behzad tarafından yapılmıt vı• Baykara'nın gazel beyit
leriyle de aüalenmit bir Hüseyn Baykara meclisi. (XV. Asır. ileride 

Hüseyin Baykara bahaine bakınız.) 

"Sekkaki ağlayıp gözyaşını ilkbahar 
yağmurları gibi yağdırır. Ey saba, sen 
onu, yüzü bir gül-i handan olan 
sevgilime ulaştır !,, 
gibi söyleyişleri, ilk mısradaki yıi-yaı -
yaz-yat.yat tekrarlarında görülen alli-
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terasyonlarla ihenklidir. Kaside ve gazellerinde i
hcnk, ısrarlı bir şekilde redifli kafiyelerle zengindir. 
Divanında tuyug yoksa da cinaslı kafiyelerle ve 
tuyug zevkiyle söylenmiş gazellere tesadüf edilmiştir. 

Türk halk edebiyitlnın Sekkiki üzerindeki t&ıiri, 
bazı Sovyet ve Alman Türkologlarının dikkatini çek
miştir. (4J 

Şairin hayli noksan .  olduğu zannedilen divinının 
tek yazması,. Londra'da B!'itisch Museum'dadır. (Rieu 
Kataloğu, S. 284) . 

Asnn diğer büyük Ortaasya şairi Lıitfi'nin diva
nında Sekkini'den ya ayı;ıen yahud değiştirilerek alın
mış şiirler bulunması (eğer bir istinsah oyunu değilse) 
bir yandan Lıitfi'nin şiir ve nazire anlayışını, bir yan
dan da Sekkinki'nin, devrinin şiirleri üzerinde birak
tığı tesir derecesini gösterir. Fakat hadisenin bunun 
zıddı olması ve bu sefer Sekkaki'nin Lıitfi tbirinde 
kalması da mümkündür. 

Sekkiki hakkında, asrın büyük Ortaasya edibi 
Ali Şir Nevai'nin Mecalisü'n-Nefiis'inde mühim bil
giler vardır. 

... 
A,nn ilk yıllarında eser ve-ren diğer bir Asya 

Türkçesi şiiri, Sultan tsk-der Şlr&zl'dir. İsken
der Şirazi, Timur torunlarından, bir hükümdar şair
dir. Genç yaşta Türkistan'da fütühatta bulunmuş ; 
Nihavend Vililiği yapmış ; bir aralık Şiriz'ı, Isfa
han'ı zaptettiği ve Şiraz'da oturduğu için kendisine 
tsk-der-l Ştrbi deni' :ıiştir. 

Güzel bir tuyug'una AH Şir Nevll'nin Medli· 
sü'n-Nefiis'inde rastlanan Sultan İskender Şirizi
'nin diğer şiirleri hakkında fazla bilgimiz yoktur. 
Nevai, onun yedi sekiz yıl saltanat sürdüğünü ve : 

Telaa •YSA nlsbet ittim yiiru•9 
Ol haealet-dln kim oldı y9nam9 
Tiir-ı miiyınan zekAtın mln birey 
Yii Mısır·nı yii Haleb-nl ya Rum'a 

Şeklindeki tuyugunun Türkine bir edi ile söylendi
ğini bildiriyor. (5) Gerçekten bu bir tek örnek bile 

E. Bertela, Navoi. Opit tvorçeskoy biografii. 
Moakova • Leningrad, 1 948, S. 54 • 58; 

Erga1 Rustamov, Norodnie elementi u uzbekskoy 
poezii pervoy polovini XV veka .. Sbornik, T&fkent, 
1 959, S. 383 v.d. 

J. Eckmann, Sekkiki Divanı'ndan Parçalar, 
Türk Dili ve Edebiyab Dergisi, C. Xll, S. 157 • 174, 
lat. 1 963. 

Ali Şir Nevai, Mecalisü'n • Nefaia, 7. Mec-
lia; 

Prof. Dr. Köprülüzade M. Fuad, Tuyug, Türk 
Dili ve Edebiyab Hakkında Aratbrmalar, S. 1 12, 
lat. 1934; 

Prof. Reıit Rahmeti Arat, Bir Yazı Nümüneai 
Miinuebetiyle, Türk Dili va Edebiyab Dergisi, Xll, 
.s. 125, 1 963. 

'21 
Sultan İskender Şirizi'nin mücadeleli hayatından 
şiir söylemeğe vakit bulduğu zaman, cinaslanna ve 
diğer inceliklerine vakıf olduğu Türkçe ile başarılı 
şiirler söylediğini dÜşündürecek güzelliktedir. 

* 

Sultan İskender Şirazi'den büyük anlayış ve 
iltifat gördüğü anlaşılan ve bu hükümdar adına 
Malız-il '1- Esrir adlı bir mesnevi yazan Haydar 
H&rbmi adlı bir şair, asrın bu ilk yarısının diğer
mühim edebi simasıdır. Mahzcnü'l-Esrar, lran şiiri 
Niziml'nin aynı isimdeki mesnevisine yazılmış kuv
vetli bir naziredir. Mesnevisinde şiirlerinin şöhre
ti dünyiyı doldurduğundan bahseden Haydar'ın 
Türk dili'yle güzel şiirler söylediği, ona Haydar-ı 
Türki-py denilm�sinden anlaşılıyor. 

Ali Şir Nevii'nin Muhikemetü'l-Lugateyn'de 
kendisinden bahsederek, Timur ve Şahruh devrinde 
(Horasan'da) Türkçe şiir söylemeğe başlayan şiirler 
arasında saydığı Haydar Harizmi'nin kaside ve 
gazel vadisinde söylediği şiirler henüz elde edilme
miştir. Fakat onun Mahzenü'l-Esrir'da görüler\ 
kuvvetli ve ahenkli üslübu, bu şairin, kaside ve 
gazel tarzında da şöhretine yakışır şiirler söylediğini 
tahmin ettirmektedir. Mahzenü'l-Esrar'ın İst!lJlbul'da ' 
Millet Kütüphinesi'nde güzel ve minyatürlü b:r 
yazması vardır. Eser ilk defa 1 858 de Kazan'da 
bastırılmıştır. 

* 

AH Şir Nevll'nin Timur ve Şahruh devri şiir-
lerini sayarken, "bunlar arasında Mevlina Lıitfi'den 
başka, Fars şiirleri ölçüsij,rıde bir şiir yetişmedi,, di
ye, diğerlerinden çok üstün tuttuğu tek şiir, as
rın derviş şiiri Lutfi'dir. (Muhakemetü'l-Lugateyn 
96 - 97). 

Lutfl, XV. asır Asya Türkçesi edebiyatının Ne
\'ii'den önce, en haklı ve geniş şöhretli şairidir. Ne
vii'nin, bu şaire Mellkü'l-Kelim (söz padişahı) de
mesi ; onun şiirlerini tahmis etmesi ve bu şairin, ga
zelleriyle İrak'da, Horasan'da büyük şöhret kazan
dığını bildirmesi, Lutfi'nin, devrinde ve ülkesinde 
ulaştığı sanat derecesini gösterir. 

Bir sôfi şair olduğu için, Ali Şir Neval, Lutfi
'den hem Mecalisü'n-Nefais'de bahsetmiş, ona, hem 
de Nedimü'l-Mahabbe'de mühim bir ye-r ayır
mıştır. 

Lütfi çok uzun bir ömür sürmüş ; 99 yıl yaşa
mış ; hayatının son senesinde de kaside ve gazel 
söylemiş ; Şahruh ve Uluğ Bey'den Hüseyin Bayka
ra'va kadar Timur Oğulları hükümdarlarından haklı 
iltifat görm'üş ve Herat yakınında Dih-i Kenar'da 
ölerek oraya gömülmüştür. 

Lıitfi'yi tanımış, ondan iltifat görmüş, hatta 
onun öğüdlerini dinlemiş olmak, büyük şair \'e devlet , 
adamı Ali Şir Nevai'nin de unutulmaz hatıraları 
arasındadır. 

Devrinin büyük sôfilcrinden ŞUıabedtUa Hıyi
bini'ye intisıib ederek kuvvetli bir tasavvuf terbiyesi 
alan Lutfi'nin şiirlerinde sofiyane tefe-kkür ..,.e he-



yed.nın da akisleri bulunmakla beraber, bu şairin 
bütün şiirleri tasavvuf şiiri değildir. 

Lutfi, kaside, gazel, tuyug v.b. nevilerinde şi
irler söylemiş ve daha çok, bir aşk şiiri olan gazel'de 
muvaffak olmuştur. Bununla beraber, Ali Şir Ne
vai'nin ondan Muhakemetü'l - Lugateyn'e aldığı 
matla' örneği, daha çok tasavvufi bir aşk düşün
cesiyle terennüm edilmiştir : 

Ol ki hlsn ı6taı bahane llnl şeyda kılgah 
K&zgG dı6k kaldı sı6nl izini peyda kılgah 

"0 ki güzelliği, insanları çılgına döndürmek 
için yarattı ; kendisini göstereliden beri, sen onun 
aynası gibi oldun : Sende kendi güzelliğini . görü
yor.,, 

Lutfi'nin Türkçe şiirlerden mürekkep bir di
vanı vardır. Fan hülrümdarı, Sultan İskender Mir
za'nın emriyle yazdığı Gül ü Nevriiz adlı mesnevisi, 
devrinin kıynıetli bir sanat eseridir. Bu mesnevi 
Mefülün mefiülün faiilün vezniyle yazılmıştır. 
Şairin ayrıca Farisi şiirleri ve bir ihtimale göre 
başka mesnevileri vardır. Yine böyle bir ihtimale 
göre Türkçeye Zalername adlı bir tarihi, manzum 
olarak çevirmiş, fakat bu eser müsveddelerde kal
mıştır. 

Lutfi'nin şöhreti yalnız Horasan, Ortaasya Türk
leri arasında değil, Osmanlı Türkleri arasında da 
yaşayarak Ziya Paşa'nın Harabat'ına kadar uzan
mıştır. 

Bu şair hakkında bilgi ve bibliyografik bilgi 
için Türkçe İslam Ansiklopedisi'ndeki Çağatay Ede
biyatı maddesine bakılmalıdır. (S. 292). 

Nevai'nin, Timur ve Şahruh Devri'nde Türkçe, 
şiir söylediklerini belirterek saydığı şairler arasında 
Sekkalô, Haydar ve Lutli'den başka Atayi, Muid
mi, yaıwu, Emiri, Gedai mahlaslı şairler vardır. 
Muhakemetü'l-Lugateyn'de sayılan bu isimlere, Me
calisü'n Nefais'le Nesaimü'l-Mahabbe'de adı geçen 
diğer Ortaasya şair ve sôfi şairleri de ilave edilirse 
asrın Ortaasya Türk edebiyatının ne kadar hare
ketli ve rağbet gören bir sanat olduğu daha iyi anla
şılır. Bilhassa Iran'a yakın Türk ülkelerinde Farisi 
edebiyatdan TürkÇe söyleyişe geçiş ; bir taraftan 
Türkler arasında yeni edebiyatı ka.vrayanların ço
ğalması; öte yandan Emirler arasında Türkçe şiir 
söylemeği zevk edinen şiirler yetişmesi gibi sebeplere' 
dayanır. Timur oğullarının sür'atle Türkleşerek, Türk 
harsini kuvvetle benimseyip alim ve şairlere büyük 
alaka ve saygı göstermeleri de bunda tesirli olmuştur. 

Yukarıda adları sa yılan şairlerden Atai, Y esevi 
dervişlerinden İsmail Ata'nın torunudur. Nevai'ye 
göre bu şairin şiirleri biraz Türüne, yani klasik şiir 
kaaidelerine yeteri kadar uyulmadan söylenmiş şi
irlerdir. 

Mukimi, Horasan'da Tarhan Kabilesi ara
sında yaşadığı bildirilen Heratlı bir · şairdir. 
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Yakini, Türkçe - Farsça şiirler söylemiş Emir. 
şairlerdendir. Sert mizaçlı bir adam olan Yakini'nin 
nesir, nazım, karışık şekilde yazdığı bir Ok ve Yay 
manzumesi British Museum'dadır. (Rieu Kataloğu, 
7914) .  

Emiri, devrindeki şiir nevilerinin hepsini de
neyerek kaside, gazel, mesnevi, tuyug yazmış ; na
zım, nesir karışık münazaralar kaleme almış ; Türkçe 
ve Fa{Sça eserler vermiş, orta halli bir şairdir. 

Dirin'ı, Diluıame adlı bir mesnevisi, Beng ü 
Capr adında, manzum - mensur bir münazarası 
vardır. Cinaslı kafiyelerle söylediği tuyugları, bu 

·şairin d.e halk zevkine yakın bir ruhu olduğunu gös-
terir. 

* 
Orta Asya Türkçesi'nin uzun ömürlü şairlerin-

den biri de Gedai'dir. Hayatı hakkında fazla bil
gimiz olmayan bu şairi de yine Ali Şir Nevai'nin 
Mecalisü'n-Nefais'inden öğreniyoruz. Buna göre Ge
dai, Ebülkaasım Babür zamanında ( 1452 - 1457) 
şöhret kazanmış ve 90 yıldan fazla yaşamış bir şair
dir. Bu şairin Divan-ı Geda adlı, kıymetli bir di
vanı, Paris'de Bibliotheque Nationale'dedir. Divan' 
da 231 gazel, 1 müstezad ve 5 de kaside vardır. 

Gedai Divanı ilk .defa J .  Eckmann tarafından 
tedkik edilmiş, hakkında bulunabilen bilgilerle, dili ve 
sanatı üzerindeki ilk kısa araştırmalar da bu ted
kikle birlikte neşrolunmuştur. (Çağatay Dili Örnek
leri, Gedai Divanı'ndan Parçalar, Türk Dili ve 
Edebiyatı Dergisi, X. İstanbul, 1960) Gerek bu bil
gilerden gerek neşredilen şiirlerinden anlaşıldığına 
göre, Gedai şiirlerinde

· 
Oğuz Türkçesi husıi.siyetleri 

bulunan, Türkçeye kuvvetle hakim ve usta bir şa
irdir. Aruz veznine hakimiyeti, dikkati çekecek üs
tünlüktedir. Şiirlerinde aşk temi, ayrılık ıztırabı, 
özleyiş duyguları, .sevgili'nin güzelliğine hayranlık, 
coşkun ve ahenkli bir söyleyiş vardır. Aşağıdaki ör
tlekler, bu şairin nazım • kudreti ile, asrındaki ve 
daha sonraki Oğuz Türkçesi edebiyatına ne kadar 
yakın bir söyleyişi olduğunu gösterecek mahiyettedir : 

Gazel Örneği : 

Yarab mini ol 'serv-1 bıraman-dın ayırma 
Ol g&zlerl nergis gül-1 bandan- d ın ayırma 

By bab t · • peritansa eya kevkeb-1 tali' 
Rabm eyle dagı ol gGl-l bandan-dın ayırma 

Ey çerb-1 •ltemker mln-l •erkeıtenl zinhar 
Rabm eyle dagı ol meb-1 taban-dın ayırma 

Bu bendege her cevr 1 cefAyı ki kılarsın 
Kıl·gıl veli ol busrev·I büban-dın ayırma 

Ger baste Geda k@nına na· bak girer olsan 
Canın-dın ayır-gıl veli canan-dın ayırma 

Müatezad Örneği : 

Ey gamzesi fltn� g6zl fett an &zl afet 
Rabm eyle bu cane 

Hatm oldı san@ saltanat· ı m6Jk-1 letafet 
Ey tah-ı yegAae 

* 
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Sultan Hüseyn 
Baykara 

Horasan çevresinde, 
asrın hükümdar şairi, 
Sultan Hüseyn Bay
kar:a ( 1 438- 1 507j dır. 
Timur'un bir başka 

torunu olan Ebü'l-gaazi Hüseyn Baykara, bu asrın 
ikinci yarısında, baş şehri Herat olmak üzere, Hora
san, Sistan, Belh ve Harzem bölgelerine hakim 
olarak; yarım aMı bulan uzun bir zaman ; bu 
yerlerde ileri bir hakimiyet ve medeniyet kurdu. 
Uluğ Bey'in 1 449 daki vefatı üzerine bir ilim ve 
sanat merkezi olarak yıldızı sönmeye başlayan Se
merkand medeniyeti yerine, bu sefer, Berat mede
niyeti denebilecek bir medeni hayat uyandırdı. Onun 
bu saltanatı 1 506 daki ölümüne kadar devam etti. 

Hüseyn, hem kahraman bir hükümdar, hem 
de ilim ve sanat aşıkı bir devlet adamı idi. Devri
nin en üstün alim ve şairlerini sarayı çevresine 
toplayarak tarihte Baykara Meclisleri, Baykara 
sohbetleri diye meşhur, zevkli, eğlenceli, saltanatlı 
fakat akademik toplantılar tertipledi. Onun zama
nında bu meclislere devam edenler arasında Ci
mi, Hatifi, Ali Şir Nevii gibi büyük İran ve 
Türk şairleri, Bihzad gibi ressamlar : Sultan Ali 
gibi hat sanatkarları ; birçok musıki 
üstadları ; Devletşah gibi tanınmış 
bir edebiyat tarihi (tezkire) müellifi 
ve daha birçok ilim ve sanat ada
nu vardı. 

Aslında sert bir hükümdar ol
masına rağmen, Hüseyn Baykara 
bu akademik toplantıları, efsanevi 

Cem meclisleri gibi zengin bir zevk, 
bir sanat ve tefekkür meclisi haline 
getirmeyi bilmişti. Bu meclislerde 
bilhassa Nevai'nin şiirleri, büyük 
lezzetle okunuyordu. 

Kendisi de Hüseyni mahla
sıyle Farsça ve Türkçe şiirler söylemiş 
olm,akla beraber, Baykara'nın şairliği, 
hükümdarlığı ve askerliği ölçüsünde 
değildir. Türkçe divanı ölümünden 
sonra tertiplenmiş, (6) Farisi di
vanı ortaya çıkmamıştır. Hüseyn'in, 
mutasavvufların hayat lıikayelerini 
biraraya toplayarak nazımla ve ne:-
sirle yazılmış Mecilisü'I - Uşşak 
adlı bir eserin de müellifi olduğu 
söyleniyorsa da, bu eserin Hüseyn 
Baykara'ya aidiyeti oldukça şüP
helidir. 

* 
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Doğu Türkçesi söyleyişle

A Lİ ŞİR NEV Aİ rinin hemen bütün güzel
liklerini, kendi sanatında 

( 144 1  - 1 501 ) toplayarak, Ortaasya Türk 
Edebiyatını, yükselişinin en 

ileri derecesine ulaştıran şair, Ali Şir Nevii'dir. 
Nevii, büyük şair, büyük alim ve büyük dev

let adamı olarak Ortaasya Türkçesine, Türk edebi
yat ve medeniyetine geniş hizmette bulunmuştur. 

Yalnız Ortaasya Türklerinin değil, bütün Yük· 
sek Zümere Edebiyatı'mızın haklı şöhreti Nevii, 
1 44 1  de Herat şehrinde doğmuştur. Babası, Kiçki
ne .Bahadır veya Kiçkine Bahşı diye anılan Gıya
seddin Kiçkine' dir. Bu zat, Timur Oğulları'ndan 
Ebü'l-Kasım Bibür'ün hizmetinde bulunmuş, hatta 
onun adına Sebzevir şehrini fethetmişti. Ancak 
Gıyaseddin Kiçkine, memleketinde çıkan karışıklık
lar yüzünden, oğlu Ali Şir ile birlikte yurdun
dan uzaklaşmış, İ"rak'a gitmiş ve Nevii'nin ilk 
gençlik hayatı, bu yüzden, vatanından uzakta geç
miştir. 

Nevii, babasının ölümünden sonra, yine Ebüll
Kasım Babür tarafından himaye edilmiş ve iyi 
tahsil görerek, yetişmiştir. Bu yetişme Meşhed gibi, 

Hüseyn Baykara Divanı, İs
mail Hikmet Ertaylan tarafından fak
simile olarak lstanbul'da bastırılmıt
tır: Türk Edebiyatı Örnekleri, V. Di
van-ı Sultan Hüseyn Mirza Baykara. 
1946. 

XV. Asır, Herat Türk medeniyeti'nin tair ve alim hükümdarı 
Sultan Hüseyn Bııykara (Ressa-m: Münif Fehim) 



Se.merkand gibi, devrin yüksek ilim merkezlerinde, 
bu illerin medreselerindedir. Fakat Ali Şir Ne
vii'nin asıl büyük hayatı, çocukluk ve mektep 
arkadaşı Horasan Hükümdar!, Sultan Hüseyn Bay
kara'nın yanında veya 'lnun hizmetinde geçmiştir. 

Nedi, Herat sarayında Mühürdarlık mevkiine 
getirilmiş, kendisine vezirlik ve bir müddet sonra 
da Emir unvanı verilmiştir. Böylelikle şair, kısa za
manda sarayın en mühim bir siyasi ve idari şahsı
yeti olmuş, Hüseyn Baykara salatanatının yükse
lişine, hem bir ilim ve sanat adamı olarak hem de 

·iktidarda bulunarak hizmet etmiştir. 
Devlet idaresinin, memleketine iyi hizmet gör

mek ve her yaptığını gerçekten iyi yapmak isteyen, 
münevver bir elde bulunması, Herat'da, derhal te
sirini göste�ş ve Nerii, yalnız ilimde ve sanatta 
değil, yurdun imarında teknik sanatların gelişme
sinde, medeni ve iktisadi terakkide milletine hizmet 
e.ımişiir. O kadar ki onun bu müsbet ve verimli 
çalışmaları, etrafının hasud düşmanlarla sarılmaqını 
icap ettirmiş ; düşmanları, NevAi'nin mevkiini sars
mak için her türlü iftiradan çekinmemişler ve bü
yük şiir, bunlardan müteessir olarak, bir müddet 
Emirlik'ten uzaklaşmıştır. 

Bir aralık da Nevit, Esterabad Emirliği vazife
siyle, Herat'dan adeta sürülmüş ve düşmanları, bu
nunla da yetinmeyerek Nevii'yi zehirlemeğe teşebbüs 
etmişlerdir. 

Bunun üzerine Nevıii, birçok da kendi gayre
tiyle büyük bir ilim, sanat ve medeniyet merkezi 
haline gelen Herat'a dönmek fakat herhangi bir 
devlet vazifesi almaksızın, yalnız ilim ve edebiyatla 
meşgul olmak istemiş ve Herat'a böyle kayıtlarla 
dönmüştür. 

Aslında bu davranış, Nevai'nin en zeki hare
ketlerinden biridir. Çünkü herhangi bir resmi sıfatı 
olmadığı halde, bu devirde, Nevai, Hükümdar, 
Hüseyin Baykara'nın en çok itimad edip fikir danış
tığı bir yüksek şahsıyet olarak Herat'da eskisinden 
de büyük bir sevgi ve saygı görmüş, hakikatte, 
devleti, yine onun tecrübesi, nüfüzu ve siyaseti ida
re etmiştir. 

Nevai'nin, bu devirde çok zengin ve ihtişamlı 
bir hayatı olmuş ; hükümdarı tarafından def'alarca 
evinde ziyaret edilmek şerefine ulaşmış ; başta kendi 
g�el evi olmak üzere, bütün çevresini, bütün He
rat"ı her an daha hareketli bir akademik muhit 
haline koymuştur. Bu yıllarda Nevai, adeta, ikinci 
bir hükümdar havatı yaşamış ; şairlerin, kendisine 
kaside sundukları: alimlerin kitaplar ithaf ettikleri/ 
saygı ve takdir dolu bir hayatı olmuştur. 

En sonunda, Sultian Hüseyn Baykara, baş
larında oğullarının bulunduğu bir ayaklanmayı bas
tırmak için, ordusuyle birlikte Herat'dan ayrılırken 
Nevai'yi kf'ndi yerine vekil bırakmıştır. Nevai, işte 
bu seferden dönen hükümdarını karşılamaya gittiği 
gün, bir kalb kırizi geçirmiş ; Sultan Hüseyn Bay
kara, onu, kendi tahtırevanıyle Herat'a getirmiş, 
fakat, büyük şair, bu hastalıktan kurtulamıyarak 
3 Ocak 1501 de Herat'da vefat etmiştir. 
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Ali Şir Nerii, 

hnıi ve Edebi Şahsıyeti çok iyi anlaştığı 
Sultan Hüseyn 
Baykara ile tam 

bir iş birliği yaparak, kendi çağında ve kendi çev
resindeki Türk ilim ve edebiyatına çok parlak, geniş 
ve uzun tesirli bir Edebi Devir yaşatmıştır. Bu 
arada Ortaasy:> Türkçesi de tekamülünün en olgun 
seviyesine, Nevıii'nin şiiri ve yine onun nesri ile 
ulaşmıştır. 

Memleketinin zengin bir devlet adamı olan Ne
vai'nin, Sultan Hüseyn Baykara ile Herat şehrin
de yaptırdıkları medreseler, hastahi'lneler, hamamlar, 
bahçeler; ilim ve sanat adamlarının toplanabileceği 
daha başka müesseseler, tarihin o devresinde, coğ
rafyanın bu bölgesine gerçekten büyük bir medeni 
hayat yaşatmıştır. 

İran'ın, Horasan'ın, Maverannehr'in nice ilim 
ve sanat adamını, ışık gören pervaneler gibi, He
rat'a toplayan sebep bu medeni anlayıştır. 

Bu devirde Herat'da, Molla Clinıi gibi büyük 
bir alim; Hatifi gibi, kudretli bir mesnevi şf.iri ; 
Vasıfi gibi, diğer mühim bir şair; Herat vaizi Hüse
yin Kitifi, lran edebiyatına çok kıymetli bir ede
biyat tarihi ka�andıran, Tezkire sahibi Devletşıih 
ve daha birçok ilim ve sanat adamı, musıkişinaslar, 
mimarlar, ressamlar, hattaıiar toplanmışlardı. 

Nevai, bunlar arasında, kendisinden, geniş ilim 
ve felsefe öğrendiği Molla Climi'ye hayrandı. Ken
disi de devrinin diğer ilim, fikir ve sanat büyükleri 
arasında aynı hayranlığı uy,.ndırıyordu. Hüseyn 
Baykara ile ve diğer ilim ve sanat adamlarıyle 
yaptıkları akademik toplantılar, sohbetler, eğlence 
�eclisleri, kısaca, Hüseyn Baykara Alemleri, ta
rihi Cem Meclisleri gibi zevkli, ihtişamlı. uzun 
şöhretli toplant,ılardı. 

Şiir sanatı'ndan başka, resim ve mlısıki sanat
larına da vakıf olan Nevıii'nin yanında devrin mu
sı,ki üstadları kadar, kudretli ressamlar da vardı. Bir 
misal ·,..,!arak, şairin resimlerini yapan Mahmud 
Müzehhib, onun hususi ressamlarındandı. 

Nevıii, bütün bu ilim ve sanat çalışmaları ile ; 
şiir'e, resme, musıki ve mimari'ye hizmetleriyle, aynı 
zamanda, popüler bjr şöhret kazanmış ve geniş bir 
halk tarafından devamlı surette sevilmişti. Devrinin 
ve çevresinin önıek adam'ı, o idL Yaşadığı müd
detçe ve onu takip eden asırlar boyunca, Nevıii 
gibi şiir söylemek:  onun gibi meclis adamı ol
mak; güzel konuşmak, çevreshdeki söz ve sanat 
adamlarının idealleri olmuştu Nevai de kendisini 
seven, ilmini ve sanatını •�· .;.dir eden muhitinden, 
şüphesiz, büyük kuv,·et alı;'urdu. Bu heves ve idealle, 
yalnız büyük bir ·şair olarak, çok sayıda şiir söyle
mekle kalmadı ; aynı zamanda büyük alim, büyük 
fikir adamı ve bilhassa samimi bir milliyetçi ve 
türkçcci olarak, milletinin diline,. kültürüne köklü 
hizmette bulundu. 
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Şair, Arap ve Fars dillerini, anadili gibi bili
yor, bu dillerin inceliklerini ve edebiyatlarını tam bir 
vukufla öğrenmiş bulunuyordu. Türk dilini ve ede
biyatını, bu örnek edebiyatlardan aldığı mukaayeseli 
fikir ve ilhamla, bulunduğu seviyeden daha da 
yükseklere çıkarmak için gayret gösteriyordu .. 

Çok zengin bir hayali, kuvvetli hafızası, derin 
zekası ve duygulu bir ruhu vardı. Şiirlerinde, duy
gu, düşünce, bilgi ve hayal unsurlarını ustalıkla 
birleştiriyor;  aynı zamanda engin bir tarihi olan Şark 
Türkçesi'ni gittikçe daha üstün bir musıki lisanı 
haline getiriyordu. 

Kullandığı dil, milletimizin artık büyük un
suru bulunduğu, Ortak İslim Medeniyeti'nin ke
limeleriyle zengindi. Ancak Nevii, bu kelimeleri, 
şiirinde de nesrinde de Türkçenin kendi kelimeleri 
imiş gibi, çok tabii kullanıyor ; bu arada Türkçe 
Söyleyit'in bütün esaslarına ve inceliklerine sadık 
kalarak, milletinin, ileride, Nevai Dili diye isim
lendireceği, kuvvetli ve milli bir şiir dili meydana 
getiriyordu. 

Bu şiirlerde Divan Edebiyatı'nın çeşitli söz ve 
mana sanatlarına da yer verilmişti. ' Fakat bu sanat
lar, o kadar ustalıklı bir söyleyişle ve o kuvvetli 
ahenkle birleştirilmişti ki, okuyan, sanatkarının her
hangi bir mecaz, bir tenasüh veya istiare yapmak 
için aslaa zaman sarfetmediğini ve Nevii'nin böyle 
hünerli bir ifadeyi tabii söyleyiş haline koyduğu
nu, haz duyarak anlamakta idi. 

Nevii, klasik Divan Şiiri'nin bütün vezinlerini. 
bütün şekillerini, nevilerini ve hemen hemen bütün 
klasik mevzularını işlemiş ; bir yandan da bu şiire 
onun eliyle ve onun sanatında klasikleşen, 
yeni mevzular, yeni şekiller ve yeni sanat un
surları getirmişti. 

Nevii'nin, Divan Şiiri'nde tam bir tt'
kamül seviyesine ulaştırdığı, milli nazım şekil
leri arasında T'uyug gibi, zarif bir şekil ; milli 
zevke uyarak ve bilerek kullandığı, redifli ve 
cinaslı kafiyeler ve alliterasyonlar vardı. Türk
çe kök ve eklerin Arap ve Fars kelimeleriyle 
de birleşerek meydana getirdikleri yeni cinas
lar, Nevai'nin dilinde, Türkçeyi alabildiğine 
zenginleştiren bir zevk unsuru seviyesine var
mıştı. 

Büyük sanatkar, şiirde olduğu kadar, ta
rih, tedkik, tenkid, biyografi, hikaye ve bil
hassa mesnevi sahalarında üstün başarı �ös
termiş, ölümsüz eserler bırakmıştı. 

T ü r k ç ül ü ğ ü  
ve 

T ü r k ç e c i l i ği 

İslim Medeniyeti çağla
rında, Türk dili ile Türk
lüğün milli değerleri üze
rinde zararlı tesir yapan, 
yabancı dil ve göreneklere 
karşı Türkçeyi korumaya 
çalışan alim bir şair de 

Ali Şir Nevii'dir. Nevai, tam manasıyle şuurlu ve 
idealist bir miWyetçi'dir. 

O, adında çok sevdiği, çok iyi bildiği, ve bir talihsiz
liğe uğramaması için gayret sarfettiği Türkçe üzerin
de milli hassasiyet göstermiş, bu dilin karşılaştığı 
zorlukları yenmeğe çalışmıştır. 

Bir mecazlar, cinaslar, kafiyeler ve füller lisanı 
olan Türkçe'nin ses ve mana inceliklerini, fiil zen
ginliklerini ve bunlarla sağlanacak ifade imkanlarını 
çok iyi bildiği için, Nevii, Türkçe'nin bilhassa Acem 
dilinden üstün tarafları bulunduğunu, başkalarına da 
anlatmak ve isbat etmek ihtiyacını duymuştur. Çünkü, 
Nevai'nin, kendi ana dilini müdafaası pek de kolay 
olmamış, devrin bazı şairleri, bu ısrarlı Türkçeciliği 

tenkid etmişler, lüzumsuz bulmuş hatta alaya almışlardır. 
Halbuki Nevii'nin Türkçe anlayışı, aşırı ve mütaassıp 

bir öztürkçecilik manasında değildi. o, edebi eser
lerin ve bilhassa şiir'in, doğrudan doğruya Farisi ile 
yazılma5ına itiraz ediyordu. Yoksa, kendi şiirlerini de 
öztürkçe yazmıyor ; çok tabii ve şuurlu bir dil an
layışı içinde, Ortak İslam Medeniyeti'nin Türkçeye 
lüzumlu kelimelerini, yukarıda belirttiğimiz gibi, Türk
çe'nin krnrli k··limeleri kadar yerinde ve tabii kullanı
yordu. 

Nesir lisanı da güzel, ince, şiirli ve ustalıklı 
olmakla beraber, onun asıl zaferi, Ortaasya 
Türk şiirini, bu coğrafyadaki bütün hayatının 
en üstün seviyesine ulaştırmak olmuştu. Bu 
şiirdeki duygu, dü�ünce, kültür, dil, ahenk, 
milli ve mahalli renk kompozisyonu dolayı
siyledir ki, Ortaasya Türkleri, onun sanatına 
hayran hatta minnettar kaldı! ar. Yine bunun için
dir ki .,.evresinin hatta diğer çevrclt"rin vefalı Türk 
halkı, onun şiirinde kullanılan Türkçeyi, asırlar
ca, Nevii Dili adıyle andı, hu isimle yaşattı. Ali Şir Nevai'nin Atık Çelebi tezkireaindeki minyatü:-ii 
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Nerii, Arapçanın büyük ve zengin bir dil olduğu
nu kabul ediyor ; Kur'an ve Hadis diline karşı saygı 
gösteriyor ; bu dilin güzelliğini, Kur'an'dan ve 
Hadis'den misiller getirerek belirtiyordu. (7) 

Buna mukaabil, Türk ve Acem dillerini, adeta tarafsız 
bir göı;iişle mukaayese ve muhakeme ediyor ; Türkçe'nin 
üstün ve ağır basan taraflarını birer birer belirterek, 
bunları Muhikenıe':ii'l-Liipteyn adlı kitabı ile ifa
deye ve isbata çalışıyordu. Türkçe ile Farisi'nin kar
şılaştırılması mevziıundaki bu kitapta Nevü, gerek 
Türkçe'nin gerek Türklerin, neden ve hangi bakım
lardan Acemlerden daha ilitün olduğunu şu bilgilerle 
ve böyle delillerle ormya koyuyordu : 

"Öyle bilinir '!1 
Türk, Sart'dan daha 
kesk.in zekalı, daha üs
tün anlayışlı, daha saf 
ve temiz yaratılışlıdır. 
Sart i�e zihin yorarak 
anlamada ve ilim' de 
Türk'ten daha ince : 
fazl, kemal ve tefek
kürde daha derin gö
nin ür. 

Bu hal, Türklerin 
doğru, temiz ve dü
rüst niyetinden, Sart
ların ise ilminden, 
fenninden, hikmetin
den bellidir. Lakin her 
ikisinin dillerinde ku
sursuzluk veya nok
sanlık bakımından a
Şırı farklar vardır. Söz 
ve ibare vaz'ında 
Türk, Sart'dan üstün
dür.,, 

TORJC EDEBIY An T ARIHI 

avamına; ulusundan aşağısına kadar, hiç birisi Türk 
diliyle konuşmazlar. Konuştukların·ın da manasını 
bilemezler. Eğer yüzde belki binde biri bu dili öğ
renip konuşsa bile, dinleyenl.�r onun Acem olduğu
nu anlar ve o kendi diliyle kendisini gülünç düşü
rür.,, 

Nevii, bundan sonra, yüz kadar Türkçe fiil sayarak 
bu 100 kelimenin hiçbirisi için Fariside karşılık bulun
madığını söyler ve mesela, o devir Türkçesinde lezzetle 
kullanılan süzer gibi, emer gibi : içmek, �dum 
�dum içmek gibi Türkçe fiillerin Filriside karşılık
ları olmadığı için, Farsça'nın bu kelimelerin lezzetinden 
mahrum bulunduğuna dikkati çeker. Yine Türkçe'de 

çeşitli ağlayışları ifade 
eden l iillerin Farsça
daki eksikliğini göste
rir. Bu kelime ve ma
na karşılaştırmasına . 
Türkçe şiir örnekleri 
vererek devam eder. 
Türkçe'nin zengin bir 
fiil lisam olarak Fa
risiden üstün tarafla
rını böylece meydana 
koyar. 

"Yine Türk'ün 
Sart'dan daha üstün 
yaratılmış olduğunun 
bundan açık, bundan 
parlak bir delili ola
bilir mi ki bu iki ta
ifeden genç, ihtiyar : 
büyük, küçük herkes 
aynı hayat şartları 
içinde yaşadıkları hal
de Türkler, büyükle

Türkçe'nin aynı 
zamauda bir cinaslar 
Usinı oluşuna dikkat 
eden Nevlii, bunun 
için de güzel örnekler 
verir. Mesela Türkçe'
de bir kök sözü var
dır. Bu kelime, hem 
sema manasındadır, 
hem de makam, bes
te manasında kulla
nılır. Kelimenin, bun
lardan başka ağaç kö
kü, iri kazık ve kö
ğermek, (yeşillenmek) 
manaları da vardır. 
Böylelikle "Türkçe'de 
tecnis ve iylıim 
begaa yet küllidir.,, di
yen Nevii, bunlara 
da örnekler verir. Ali Şir Nevai'nin doğumunun 500. yıldönümü dolayısıyle 

yapılmıt bir resmi (Ressam: Prof. Sadi Yalın) Sonra, Türkçe'nin, 
bir kafiye Usam olu

ses incelikleri üzerine dikkati rinden küçüklerine ve Bey'lerinden kölelerıne varın
caya kadar Fars dilini öğrenmişlerdir.,, "Hatta Türk 
şairleri Fars dili ile çeşitli şiirler söyleyip güzel söz
ler yaratırlar." Buna karşı Sart milleti, eşrafından 

Muhakemetü"I - Lügateyn : "İmdi keldük söz 
heyanıga ve kelam dastanıga., cümleleriyle hatlayan 
bölüm. 

Nevai'nin hu mühim sözleri Ortaasya Türk 
Edehiyatı'nda genit ölçüde bir Iran Edebiyatı teıiri 
bulunduiunu ve Türkler arasında lran kültürünün 
yayırın bir hal aldıiını gösterir. Gerçekten bu çai· 

şunu belirtir, Türkçe'nin 
çeker. 

Daha başka kelimeler üzerinde de bilgiler verir. 
.Mesela Türkçe'de her çeşidinin bir başka adı olan 
ördek'e Fariside sadece mürgab deniyor. Halbuki 
Türkçede ördeğin erkeğine suna, dişisine burçla 
denir. Ördeğin ayrıca çörke, almabaş, çakırkar""-d, 

!arda Ortaaıya Türk Edebiyatı, lran Edebiyatı ile 
tam bir kaynatma halindedir. Nevai"nin milli asa
biyeti, Türk dünyasında lran kültürünün atırı hal 
almasından ileri ;relmif, yine milli bir reaksiyondur. 
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temürkanacl, alapeke, batça! ve başka isimleri de 
vardır. 

Arapça'da ve Türkçe'de bulunup Fariside bulun
mayan bazı gramer inceliklerine de dikkati çeken Ne
vii, Türkçe'de daha böyle nice zenginlikler ve incelik
ler olduğunu söyleyerek kendi zamanına kadar kimse
nin bunları incelemediğini, inceleyip meydana çıkar
madığını da belirtmeğe lüzum görür ve der ki : 

"'Fariside böyle bir mazmun olmayınca, tair 
ne yapacaktır}, .  ; "Türkçe'de böyle incelikler, de
rinlikler, yükseklikler çoktur. Bugüne kadar hiç 
kimse bunları inceliyerek meydana çıkarmadığı için 
gizli kalmıttır . ., "Türk"ün bilgisiz ve zavallı genç
leri, güzel sanarak, Farsça tiir söylemeğe özeniyor
lar. Gerçekten bir insan iyi ve derin dütünse, 
Türkçe"de bunca zenginlik dururken bu dilde tiir 
söylemenin, hüner göstermenin daha yerinde ve 
daha kolay olacağını anlar. ,. ; "Türk Dili"nin zengin
lik ve genişliği bunca delillerle sabit olduktan sonra 
da lazımdır ki bu halk nrasında yetiıen sanat adam
ları, öz dilleri dururken, özge dillerle tiir söyleme
melidir. ,.  ; "Ve eğer her iki dille ·de söyleyip yazma 
kaabliyetleri vaMa, öz dilleriyle, özge dille söyle
diklerinden daha çok söyleyip yazmalıdırlar. ,, 

Bundan sonra şair, kendisinin Türk dili üzerindeki 
ülkücü çalışmalarına geçerek bu mevzuda şunları 
söyler : 

"Anadilim üzerinde düşünmeğe koyuldum : 
Türkçenin derinliklerine dalınca gözlerime onsekiz 
bin alemden daha yüksek bir alem göründü. Bu 
alemin süsler, ziynetler içersinde enginleten göğü, 
Dokuz Gök"den daha yüksekti. Orada nice fazilet
ler, nice yücelikler hazinesine rastladım. Bu hazi
nenin incileri yıldızların mücevherlerinden daha par
laktı. 

Bu alemin gül bahçelerine girdim. Gülleri, fe
leğin günetinden daha parlaktı. Her yanında göz 
görmedik, el değmedik daha neler ve neler vardı. ,. 

"Ama bu mahzenin yılanı kan dökücü ve gül
lerinin dikeni sayısızdı. Bunları görünce c:!ütündüm 
ve dedim ki: Demek bizim Türk şairleri bu kor
kulu ve dikenli yollardan çekindikleri için Türk
çeyi bırakıp gitmişler. ,, 

"Bu yol yüksek himmet istiyordu. Ben bu 
yoldan vazgeçmedim. Onun 5eyrine doyamadım. 
Bu yolda yürümekten korkmadım ve yılmadım. ,, 

"Türkçe'nin fezasında tabiatimin atını koştur
dum; hayalimin kutunu kanadlandırdım. Vicdanım 
bu hazineden, nihayetsiz kıymetli taşlar, la'ller, 
inciler aldı ; gönlüm bu gül bahçesinin türlü çiçek
lerinden uçsuz bucaksız güzel kokular kokladı. ,, 

Nevai, bundan sonra böyle bir dil"le yazd ığı divan
ların ve diğer eserlerin adlarını söylüyor, haklarında 
kısa bilgiler veriyor. Bu arada : 

"'Zannedilm.,sin ki benim Türkçe"yi övüşum 
Türk olduğumdan ve tabiatimin Türkçe sözlere alış
masından ve Farisi bilmeyitimdendir. Aslında Fa
risi"yi öğrenmekte biç kimse benim kadar gayret 

U'2 

sarfetmemit ve bu dilin doğrusunu yanlıtını be
nim kadar iyi öğrenmemittir • ., 

Diyerek mevcud ve muhtemel itirazları karşılamış 
oluyor ; daha başka mevzulara, bu arada Hüseyin Bay
kara'ya hasrettiği yazılarından sonra kitabını şu söz
lerle tamamlıyor : 

"Türk ve Sarı dillerinin keyfiyet ve hakikat
lerini bu risalede toplayıp, açıklayıp yazdım ve ona 
Muhakemetü'I • Lugateyn adını koydum. Öyle sanı
yorum ki Türk milletinin fairlerine büyük hak 
kazandırdım. Kendi öz dillerinin nasıl bir dil ol
duğunu öğrendiler ve Acemce söyleyenlerin Türk
çe'yi küçümseyen sözlerinden kurtuldular. 

Türk şairleri benim bu gizli hakikati ortaya 
koymaktaki gayretimi öğrenirlerse umarım ki beni 
hayır dua ile anacak ve ruhumu şad edeceklerdir . .. 

Bütün bu satırlar, bu idealist Türk şairinin Türk dili 
için nasıl bir gayretle çalıştığım gösteren delillerdir. 
Nevai, Türkçe'yi yalnız Muhakemetü'l-Liıgateyn'inde 
övmekle kalmamış, bizzat çok sayıda Türkçe eser ya
zarak bu dili bilfiil yükı\ellmiştir. Ayrıca ve sırası gel
dikçe Türkçe'yi daha başka eserlerinde de medhedip 
yüceltmekten uzak durmamıştır. Mesela Ne\tıii'nin 
Leyla vü Mecnun Mesnevisi sonunda Türkçe içih söy� 
ledikleri şunlardır: 

ÇGa Fart .. ı l rdl nGkte ıevld 
Azrak idi anda türkl zevki 
Ol 111 bile nazm boldı melfüs 
Kim farlsl anlar oldı milhzii• 
Mln Türklçe baılabiln rfyayet 
Kıldım bu fes9ne--n! hlklyet 
Kim tlhretl çün cihansa tolgay 
TGrk ehllge d9kı behre bolgay 
Nlvçiin ki bu kGa cihanda Etdk9 
Klptür, hoş tab' u •afi ldrlk 

"Nükte şevki f'arisi ifli. Bu yolda Türkçenin zevki 
azdı. Şiir Farisi ile söylendiğinden şiirden ancak Farsca 
bilenler zevk alıyordu. Ben bu hikayeye Türk dili ile baş
layıp bu efsaneyi onunla hikaye _ettim. Ki şöhreti dhanı 
dolduran bu efsaneden: Türk halkı da istifade etsin. 
Onun için ki bugün cihanda Türkler hem sayıca daha 
çok, hem de hoş yaratılışlı ve temiz anlayışlıdırlar.,, 

Bundan başka Nevai, hakiki Türk üstünlüğünün 
ancak devlet dili olarak Türkçenin kullanıldığı ve ede
biyatın Türk dili ile yapıldığı zaman mümkün olaca
ğına inanmakta idi. Türk şair ve muharrirlerine Fari
siye muhtac olmayacak kadar kuvvetli bir edebi dil 
vermeğe çalışmasında bu inancın tesiri vardı. 

Her halde, bütün bu iddiaları gerçekleştirmeğe ça
lışarak devrinin Ortaasya Türkçcsi'ni çok ileri bir 
seviyeye ulaştıran bu şairin diline Nevii Dili demekle, 
Türk halkı, onun bu gayretini en iyi şekilde değerlen· 
dirıniş oldu. 

Nevai, Hamae, Tatkent 1 905, S. 269. 
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Türk edebiyatına 30 dan fazla eser 

E s e r 1 e r i : kazancb·an, Ali Şir Nevai bu ede
biyatın en velud bir şiiri ve edi
bidir. Bu şail', bir taraftan milli 

dil'e ve milli değerlere hak ve hayat kazandırmak için 
şuurlu bir gayretle çalışmış, bir taraftan da Iran 
edebiyatının o çağlardaki üstünlüğünü inkar etmemiş
tir. Eserlerini pek tabi! olarak klasik Iran eserlerinden 
mevzu, fikir ve örnek almak suretiyle meydana getir
miştir. Ancak onun bu klasik mevzu ve örneklere ver
diği şahsi üslup ve kazandırdığ\ milli vasıflardır ki 
Nevai'nin birçok eserlerini edebiyatımızın en orijinal 
mahsulleri arasına yerleştirmiştir. 

Nevai bu eserlerinde, evvelce belirttiğimiz gibi, 
Arap ve Acem kelimelerini de kullanmış ve çok defa 
bu ortak medeniyet kelime ve ıstılahlarıııa Türkçe'nin 
kendi kelimeleri imiş gibi, bir ifade tabiiliği vermiştir. 
Diğer taraftan aruzla Türkçe söyleyişin bir icabı 
olarak Ortaasya Türkçesi'ni bu veznin ve bu -kelime
lerin uzun hece'leriyle seslendirmiş, ayrıca yine Iran 
klasik üslubuna uyarak şiirler.inde Türkçe'nin de bir 
çok hecelerini zevkli ve ahenkli bir şekilde uzatmıştır. 

Böylelikle Nerii'nin şiirinde Türkçe, aynı asrın 
Osmanlı ahenk şairi Ahmed Pata'nın ve bir asır soıı
rakiTürkşairleri, FuzUU veBaki'nin şiirlerindeki Türk
çeye gerek kullanılan kelimeler bakımından, gerek 
umumi ahenk ve ifade bakımından tatru1miyle uygun 
bir kıvam içinde gelişmiştir. O kadar ki bu üç dil (Azeri, 
Anadolu ve Ortaasya edebi dilleri) arasındaki fark 
yine Türkçe'nin kendi lehçe {arklan olarak yaşa
mıştır. 

Bütün bu sebeplerle şiirdo Ortaasya Türkçesi'nin 
en ileri mlısıkisiyle olgun Nevi! cUH. ayilı zamanda 
XV. asır Ortaasya Türkçesi bakımından da çok zen
gin bir Türkçe kelime hazinesine sahiptir. limumi 
Türk dili içinde çok çabuk erimeklı· ber1ber, iki asır
dan beri Türk dünyasına bakım bulunan Moğolların 
dilleri ve kelimeleri de (keı;ıdi karakteristik ekleriyle 
birlikte) Nevai dilinde uzaktan hissedilmesi müşkül 
bir şekilde Türkçeleşmiştir. Bundan başka, şairin, kt>n
di zatru1nına kadar uzayıp gelen Şark fikir ve felsefesini 
ve Şark-İslam estetiğini Türk ruhuna daha uygun bir 
tarzda ifade etmek gibi, yine milli bir gaaye güttüğü 
de bu eserlerden kolayca anlaşılır. Böylelikle onun, 
Ortaasya Türkçesi'nin en kıymetli verimleri arasında 
bulunan çeşitli ilim ve sanat eserleri, gerek sayı, gerek 
değer bakımından ayrı ayrı incelenmesi gereken kıy
metli eserlerdir. 

Biz, burada, sayısı otuzu aşan bu eserlerin en mü
himleri üzerinde bilinmesini lüzumlu bulduğumuz bazı 
umumi bilgiler vereceğiz. ( 1 O) 

• 
10 Ali Şir Nevai'dn eserleri hakkında bibliyo

srafik bilsiler için Türkçe lalim Anaiklopediai'nde 
Ali Şir Nevai maddesine; f'rof. Fuad Köprülü'nün, 
ayni anaiklopedideki Çağatay Edebiyatı makalesine; 
Ali Şir Nevai riaileaine (latanbul, 194 1 ) ;  Agah 
Sırrı Levend'in Nevai'nin Eserleri adlı liateaine 
(Türk Dili Aratbrmalan Yıllıjı, 1957 ve S. L. 

Divanlar : 

TORK EDEBiYATI TARiHi 

Nevai'nin döı-dü Türkçe ve biri 
Farsça olmak üzere beş divanı var
dır. ( 1 1 )  Türkçe divanlarının umu-
mi adı Haziinü'l-Maani'dir. Bu 

divanlar bir mensur mukaddimeden sonra, sırasıyle_, 
şairin çocukluğunda, gençliğinde, orta yaşlannda . ye 
yaşlılık çağlarında söylediği şiirlerle tertib edilmiştir. 
Nevai, bu dört Türkçe divanı Muh&kemetü'l-Lup
teyu eserinde bizzat şöyle tanftmaktadır: "Bunlardan 
biri : 

G4dlbü'•-Sıpr divanıdır, ki çocukluğumda söy
lediğim şiirlerden meydana gelmiştfr. 1 kincisi : Nevi
dirii'9-ŞebAb divanıdır ki gençliğimde yazdığım şiir
leri havidir. Üçüncüsü ; Beclayi'ü-1-Va-t divanıdır ki 
ömrümün ortalarında yazdığım şiirlerden mürekkep
tir. Dördüncüsü : Fevildü'l-Kiber divanıdır ki içinde 
hayatımın sonlarına doğru söylediğim şiirler vardır. 
(Bu kitaplaruı adları çocukluk garibeleri, gençlik na
direleri, orta yaş bediaları ve yaşlılık f:iideleri mana
sındadır.) Bu dört divaııın umünıi adı olan Hazii
aül'-Maıi.al dt" mana(lar) hazineleri demektir. 

Nevai'nin divanlarında Divan şiirinin çeşitli şekiJ
leriyfe söylenmiş şiirler (gazeller, musanunatlar, rubai
ler, müstezadlar, terci ve tuyuglar müfredler), vardır. 
Şairin st"vdiği ve değt"r verdiği bir nazım şekli de tuyug' -
dur. Tuyug'un, Divan şiirine Türk şairleri tarafından 
ıı;etirilen milli bir nazım şekli olduğunu biliyoruz. Milli 
dörtlük zevkinin aruz'la birleşmt"sinden doğan bti 
şeklin bilhassa Azeri ve Çağ�tay edebiyatında güzel 
örnekleri vardır. Ortaasya Türkçesi edebiyatında 
tuyug'un belki en güzel örneklt:rini Nevai söylemiştir. 

Tuyug'u :  "Türk milleti, bil�assa Çağatay şairleri 
arasında yayılmış bir milli vezindir ki (Fıi.'llatüa li'ili
tüa fıi'llat) bahri ile v._ ekseriya üç hazan dört mısraııı
da cinas-ı tam bulunmasına gayret edilerek söylenir.,, 
diye tarif eden Nevai, kendi şiirleri arasıııda _ bu milli 
söyleyişe geniş bir yer vermiştir. Onun tuyugları ara
sında: 

LA'll-dla ciiaımca odlar Y•kılur 
K••• kaddlm·nJ cefa-dın Yll kılar 
Mln vefası va'desl-dln şad mln 
Ol vefa bUmea ki kılmas ya kılar 

"'Dudağından canıma atetler yakılıyor. (Yay 
biçimi) katının verdiği cefa ile ( benim de) belim 
yay gibi bükülüyor. Ben onun bağlılık vadi ile •e· 
vinçliyim. ( fakat) O söz ünde durur mu, du rmaz 
mı } Bilemiyorum . ., gibi yahut: 

Ol ki her gizi gaziiiH Çla dGrGr 
Ktlt• d• pey-.rede tlDID çla dGrGr 
Ç!\nkl kap yalgaa ayıttı ol 11ı1ilaa 
Ger dlsem yalgaacı anı çla 1" dürür 

Voliün Leningrad Kütüphanelerindeki Nevai Yaz· 
maları adlı makalesine bakılmalıdır. ( Türkçesi : Türk 
Dili Arattırmaları Yıllığı, 1 95 5, Ankara ) .  

1 1  Nevii, Firiai ile aöylediii tiirlerinde Fini 
mahlasını kullanmıttır. 

ı o Çin veyi çın: hakikat, hakiki, doiru. 
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"Onun ki gözleri Çin ceylanının gözleri gibidir. 
Kaılan da daimi çatık durur • . O, bana çok yalan· 
lar söyledi ( timdi) ona yalancı desem doğrudur • ., 

gibi, kendi tarifine uygun (tam cinaslı) olanlar vardır. 
Aynı tuyuglar arasında üçüncü mısraları gibi birinci 
mısraları da serbest (kafiyesiz bırakılmış) olanlar da 
görülür. 

Bununla beraber, Nevai'nin çok muvaffak olduğu 
ve çok sayıda ııöylediği şür pzel'dir. Nevai, gazelle
rinde divan şiirinin husı'.ısi gazel üslubuna uymakla 
beraber, bu aşk ve şarab heyecanları şiirine Ortaasya 
Türkçesi'nin de birçok inceliklerini işlemiştir. Gazel 
üslubunda tecnis zevki ve redifli kafiyelerin ses zengin
liği bunlar arasındadır. Fakat bu gazellerin dil bakı
mından en büyük hususiyeti üç dil arasındaki ortak 
gazel üslubu ile Ortaasya Türkçesi'nin lehçe husu
siyetlerini çok iyi kaynaştırmış olmasındadır. 

Şairin daha Gariibü's-Sıgar'da söylediği ve : 

Yiir-dıa ayrg klnlll mlllkİ dllrllr sultiiaı yok 
lllllk kim sultiaı yok cismi dllrllr kim ciiaı yok 
Cl•m-dia eaaH• al hiisd �y mllselmanlar kim ol 
Bir kar@ tofr!!k dik dllr kim glll 1 reyhanı yok 
Bir kar!! tofr!!k kim yoktur gGI t reyhan an!! 
Ol karaagy klçe dik dllr klm mela-1 tiibiinı yok 
Ol karaar- klçe klm yoktur melı-1 taban an!! 
Zulmeti dllr kim aaın ser-çeıme·I hayvanı yok 
Zulmeti kim Çeıme 1 HayYiiaı !!•ıa bolmasay 
Diizalıi dllr kim yanı·d!! Rav:sa•I Rulviinı yok 
Diizalıi kim Ravza·I Rıdvaaa-dıa olsay nii·llmid 
Bir bumari dllr kim and!! mestUk lmkAaı yok 
Ey NeYil bar •Dl! mundak akiibetler kl bar 
Heer-dln �erdi vll itkin Yisl-dm dermanı yok 

··vardan ayrı gönül sultansız bir ülke gibidir; 
Bir ülke ki sultanı yoktur, bu ülke cansız bir cisme 
benzer . .. ; "Cansız cisimden ne çıkar1 Ey müslü
manlar, böyle bir cisim, gülü ve fesleğeni olmayan 
bir kara toprak"tan başka nedir} ., ; '"Gülü ve fesle· 
ğeni olmayan bir kara toprak ise, parlak aydan 
mahrum, karanlık bir gece gibidir . .. ; ··Bir karanlık 
gece ki onda o parlak ay yoktur, bu bir ··karanlıklar 
ülkesi., dir ki onda •'hayat kaynağı .. yoktur. • •  ; 
••Bir karanlıklar ülkesi ki onda ••hayat kaynağı·· 
yoktur, o bir cehennemdir ki yanında cennet"i yok· 
tur . .. ; ••Bir cehennem ki onda cennet ümidi yoktur;  
bu öyle bir içkin·in verdiği bat ağrısıdır ki  onda sar· 
hoşlu!C imkanı yoktur . .. ; •'Ey Nevii ayrılıktan 
derdi olan fakat vuslat gibi bir dermanı olmayan 
bir insana bunun gibi (daha çok) azaplar vardır . ., 

gibi, kelimelere basa basa rnısralaştırılrnış sözlerle ter
tiplediğı gazelJer, böyle kelime ve mana hünerleriyle 
fakat birbirini "bütünleyerek,, akıp giden ustalıklı 
söyleyişlerdir. 

Nevai'nin : 

NiaGk harir kim tenlg� biill olmagay 
Gara� cemiid mlimkln lmes miill olmagay 
Ç&n tiir ü piidu ltltfd!! can rlıtesl dürtır 
Taat )'Ok diiriir eser tenlaı9 bili olmaaıay 

�&•Un laayiill can ara bir 11iikt datda kim 
Ab·! laayiit 11!1 yasalar zail olmaga7 
Bir 7 ıl lbiidet 'rmlı •Y•t•aga secdei 
B@ı•n Neval almas••!J tii 7ıl olmagay 

••Jnce ipekli kumaf ki teninin görünmesine 
engel olmuyor; ( bu vücU:d güzelliğini canlılar töyle 
duraun)  cansızların ( bile) görüp sevmemesi müm 
kün değildir. ,. 

Ali Şir Nevai'nin, T opkapı Sara:rı Müzeai'ndeki 
(Hazine kısmı, No. 2155 deki albüm) bir minyatürü. 

' " (Giyindiğin kumaşın) en ve boy iplikleri (ki 
teffaf) güzellikte ruhdan yapılmıt iplikler ( gibi) dir; 
.( ruh görünmediği için onlar da görünmez. ) .  itte bu
nun için böyle ipliklerle ürülmüt o kumaf eğer teni
nin görünmeıine engel olmuyo'rsa bunda tatacak bir 
fey yoktur . .. 

··Dudaklarının hayali canımın içine öyle bir 
işlendi ki canımı ib-ı hayat ile yıkaealar ( ben 
hiç ölmeyecek olaam) yine o hayal oradan silin-
mez. " 

"Senin ayağına bir defi kapanıp ıecde etmek 
bir yıllık ibadete bedelmif. Halbüki Nevii ta yıl 
olmadan (b\l secdeden) batını kaldırmıyacaktır . . ,  
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Gibi ince, zevkli ve hür fikirli söyleyişleri de onun 
gazellerinde sık görülen olgun ifadelerdir. 'Böyle şiir
lerinde Nevai (kısa açıklamada görüldüğü gibi) as
lında çok daha zengin olan sözlerden eksik bıraktıkla
ı:ını okuyana hayal ettirecek ve mısralarında o sözler 
de varmış gibi kuvvetle ve etrafiyle duyuracak bir söy
leyiş ustasıdır. Bu söyleyiş : 

Din afeti bir mutbeçeel mah-llkadur 
Meyhvare vil bİ-bAk 

Klm ııkı-dın �aın -vatanım deyr-1 fenadar 
Sermert G yakam ç&k 

oı çlhre filriiın tltilben zar tenlmge 
Bir nev' k6yar kim 

Her kimse an! k6rdl salındı ki yan�dar 
Ot içi-de biitAk 

Hecrlnde yil:ıı! sargarıban dem ara alma• 
Biçare Ne-viil 

G6ya ki hazan faslı-da bi bers il ae-vidar 
Ol bülbill-1 gamnAk13 

Gibi müstezadlarda müşterek Ortaasya-Osmanh 
söyleyişine daha uygun örnekler halindedir. O kadar 
ki mesela bu müstezaddaki "biçare Nevii" ziyade'si 
daha sonra�i Anadolu şiirinde benimsenecek ve mühim 
olarak, :?'VIII.  asır şairi Nedim'in bir müstezad'ında 
"Biçare Nedimi" ziyadesi'siyle, bir aks-i sada gibi, 
yankılanacaktır. 

Nevai'nin ahenk dolu lisanı : 

Ah kim Yiillla-mla ol •erv·I "ıriimaa.dıa cAclii 
G6slerlm pyaadar ol sAlbers-1 •aadaa·dıa cAdi 
Bi-aeYiitlar -• dalq ol hiir•I RıdYaa-dıa cAdii. 
Hl aevii·llii.• e7leso7 ltUbAI sAllstaa.dıa cAdii 
E)'lem•• tiili telı:ellAa t•kkerlstaa-dıa ctldii 

Batrılll@ ,,. ••r-ı •lcraa hor saaaa ... çllma-sll 
E)' k6aU )'b C9YJ' )''be s••s• S•)'rıa alaıa-sıl 
illa bel& )'Aslease � caa )'iir-dıa a7rdma- sal 
Bol- )'b mla cii.aım al e)' •ecr lilı:la klima-sal 
Yiü·•! mladla cAdii. 7iibad ..... andıa cldii 

"Ah ki ben o salınan aelvi boylu güzelden uzak
ta, fatırmıf durumdayım, o, gülen gül yaprağından 
ayrı, gözlerim yaflıdır; o cennet güzelinden uzakta 
gönlüm nasibsi:dir. Gül bahçesinden ayrı düten 
bülbül neyi terennüm edebilir} Dudu kutu tekersiz 
bırakılınca söz .söylenebilir mi} ., 

13 insanı dinden imandan eden, ay yüzlü bir 
(içki sunan) çocuktur, 

içki İçen ve korkusuz. 
Ki onun atkından, benim vatanım fena m�yhi.neaidir, 

Sarhot(um) ve yakam yırbk. 
O güzel yüzün .alevi benim zayıf vücuduma vurunca, 

O türlü yakar ki. 
Her kim onu gördü (İse) zannetti ki yanıyor, 

Ateıte ince dallar. 
Onun aynlığından yüzü saranp aeai çıkmaz olan 

Biçare Nevai. 
Guya ki hazan mevsimiaıde, yapraksız, tarktsız, (mah
rum) kalmıtbr, 

o ıamlı bülbül. 
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"Ey ayrılık dikeni 1 Durmaksızın bağrıma bat
ma 1 Ey gönül, çektiğin azabın aayıeı yüze de varsa 
gözüne bat kasını alma 1 Bin .bela ile yüz yüze gel
sen ey can, yardan ayrılma! Ey ayrılık ! Yüz bin 
canım da olsa hepsini al fakat yarimi benden yahud 
beni yarimden ayrı dütürme 1 .. 

Gibi, terennüme daha elverişli musammat'larda, 
ses tekrarlarının da yardımıyle daha mlısıkili, hatta 
daha raksan söyleyişJer halindedir. 

Kudretli şairin böyle şiirlerle tertiplenmiş dört di
vanından meydana gelen büyük divanlar mecmuası 
55.000 mısra tutarında ve her bakımdan doyurucu bir 
dil ve şiir abidesidir. Nevai'nin divanları dışında kal
mış kasideleri ve başına yine bir mukaddime yazıl
mış bir de Fıirisi Divıin'ı vardır. Şair, Türkçe şiirlerini, 
Hüseyin Baykara'nın teşvikiyle dört divan halinde top
ladığı zaman bu divanlara dibace başlıklı, ikinci bir 
"önsöz,, daha yazmıştır. 

Bugünkü bilgimize göre Nevai, 

H a Dl s e Türk Edebiyatı'nda ilk defa beş 
mesnevi yazmak suretiyle bir Hamse 
vücuda getiren şairdir. Hatta bu 

velud şair, beş mesnevi ile de iktifa etmiyerek ve 
klasik hamse hudutlarını aşarak altıncı bir mesnevi 
daha yazmıştır. 

Nevii'nin mesnevileri, yaztlışları sırasına göre şun-
lardır : 

1 )  Hayretü'l-Ebrıir 
2) Ferbıid ü Şirin 
3) Leyli vü Mecniin 
4) Seb'a-i Seyyare 
5) Sedd-i lskenderi 
6) Lisıinü't-Tayr 

Hayretü'l-Ebrıir, islim 

Hayretü'l-Ebrir ahlakı, tasavvuf, iman, ada
let, kerem, edeb, mürailik, 
kanaat, vefa, aşk, doğruluk, 

ilim, kalem, cömertlik, felekten şikayet, cehalet, ah
laksızlık, yiğitlik, hak emrine itaat v.b. üzerine yazıl
mış manzum makale ve hikayelerden mürekkep bir 
mesnevidir. 

* 

Klasik Şark Edebiyatı'mn 
F erhid ü Şirin büyük nazire'lerinden biri-

dir. Eski Yunan'dan beri 
Klasik Batı Edebiyatı'nda da görülen "üstadların 
mevzularını yeniden işlemek an'anesi,, bir bakı
ma, İ&lami Şark Erlebiyatı'nda daha yaygın ve da
ha disiplinli bir klasik tnbiye icabıdır. ( 1 4) üstad bil
dikleri edebiyat büyüklerinin eserlerini, aym mevzu 
ve plan dahilinde yeniden yazarken büyük icad, 
üslüp .

görüş, duyuş, düşünüş ve söyleyiş şahsıyeti 
gösterebilmek, bu gibi nazirelerin hedefleri ve zafer
leridir. Bir bakıma da bu, (Prof. Bertels'in çok yerinde 
bir ifadesiyle) "Yeni şairin saygı ile giriştiği bir nevi 

14 Bakınız: Nihad Sami Banarlı, Büyük Nazi
reler, lst. 1962. 

• 
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yarış,. dır. ( 15) Nevai'nin de Ferhld ü Şirin'i birinci 
derecede İran mesnevi üstadı Nldml'nin Husrev il 
Şirin'ine; ikinci derecede ise aynı yolda Firlsi eserler 
vere� Hind şiiri Emir Hasrev-l Delalevl'nin eserine 
naziredir. Nevii'nin bu gibi "nazire,, lerinde görülen 
yerli çizgiler, eserlerindeki vak'a ve kahramanlara 
verdiği milli karakterdedir. O kadar ki bu vak'alar 
Asya'daki Türk hayat ve an'aneleri içinde geçiyor ve 
bu kahramanlar Türk tarihinin içinden seçiliyor gibi
dir. Aynca vak'alann işlenişine halk masallarından 
alınmış motifler de yerleştirilmiştir. 

Nldmt'nin Husrev ti Şirin'i SU&ni-İran hü· 
kümdarlarından Husrev ti Perviz ile, Arran (Er
menistan) prensesi Şirin arasında gelişen bir aşk 
hikayesidir : 

Şirin'e, onu rü'yisında görerek iıık olan Hua
rev'le, Huarev'e, -onun resmini görerek i91k olan 
Şiri ı arasındaki atkın &fıl vefalı ve karakterli kah

ramanı Şirin'dir. 
Kadınlara dü,künlüğü yüzünden, memleketin

deki bir halk ayaklanmasında tahtını kaybeden Hua
nıv' e, her9eyden önce tahtını kurtarma•• lüzumunu 
hatırlatan da o'dur. Fakat Huarev, bu tahtı ancak 
Rum Kayaerinin kızıyle evlenmek 9artıyle ve Kay
ser'den aldığı askerle kurtarabilir. 

Yine Nisimi'nin hikayesinde, Şirin'in kasrına 
tize aüt akıtmak İçin dağları, kayaları delerek kanal 
açan ve bu inanılmaz iti Şirin 'in Bfkıyle yapan bir 

de Ferhad vardır. Bu, halk içinden yetiımiı. büyük 
bir mimardır. Yine Şirin'in a9kıyle, B"ıatun adlı. 

yol kesen bir daiı ortadan kaldırırken, kendisine. 
bir hiyle yapılarak, Şirin'in öldüğü söylenince, o 

anda dütÜP ölecek kadar da gerçekten aeven, vefalı 
insandır. 

Hikayede, Kayaer kızı Me..,.em'in ölümünden 
sonra, kadın dütkünlüğü devimeden Huarev'i, Şirin, 
kendiaiyle eğlenmeğe değil evlenmeğe mecbur ede

cek bir otorite göaterir. Huarev'in, Kayaer kızın
dan doğup büyüyen kendi çocuğu tarafından öldü
rülmesi üzerine, onun mezarına �apanarak intihar 
eden de yine Şirin'dir. 

Nldml'nin Husrev ti Şlrin'i, bu çeşit vak'a
larm psikolojisi içinde yazılmıştır. 

NevıU'nin eserinde ise Husrev, Nizami'nin Hus
rev'inden de fena, zalim, hiyleci ve kan dökücü bir 
şahsıyettir. Buna mukaabil, Ferhad, yine demokrat 
bir ruha sahip olmakla beraber, bir halk adamı de
ğil, bir Çin Türkistanı şehzadesidir ; sağlam karak
teri ve büyük mAneviyatı olan bir kahramandır. 
Aynca Ni.zami'nin eserinde, Şirin'in ruhunda sadece 
hürmet ve merhamet uyandıran Ferhad, Nevai'nin 
eserinde Şirin tarafından büyük bir aşkla sevilir. 
Eserin adı bunun için Husrev ü Şirin değil, Ferhad 
ü Şirin olur ve Ferhad, Nevai'nin eserinde Leyla'-

15 E. E. Bertela, Aliıer Navoi. Ferhad i Şirin 
Poema. Penıval Lev Penkovakiy. Taıkent 1943. 
(Öa aöa) T. terciimeai: T. Dili Aratbrmalan Yıl
bjı, 1957. 
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nın Mecmln'u gibi temiz, fedaili, veflUı, hatta Dilll 
bir &lkın kahramanıdır. 

Nevii, "kendi yarattığı Ferhad tipini o ka
dar sever ki öldükten sonra, mezar taşının Ferhad gibi 
bir sanatkar tarafından yontulmasını hayal eder.,, (16) 
Kısaca, Nevil'nin eseri, Nldml'nin eserinden, yal
nız karakterler bakımından değil, vak'alar ve mAce
ralar bakımından da. çok değişiktir : 

Bu eaerde .,k, önce Ferhad ile Şirin arasında 

baılar :  Daha genç yafında, bol vak'alı bir hayat 
içinde, birçok kahramanlıkları görülen Ferhad, henüz 
çocukken, yurdunun ustalarından taf yontmanın 

aırlarını öğrenir. Sonra l.kend•r'in bıraktığı cihanı 
gÖateren ( esrarlı bir) ayna'da hayalini ve ülkesini 
gördüğü Şirin'e itık olur. 

Bu ülkeye varınca, kalabalık bir iıçi gurubunun, 

uzaktaki bir çefmeden Şirin 'in ••rayına au getirmek 
için yıllardır açamadıkları bir yolu, kıaa zamanda 
açar. Mucizeyi görmeğe gelen Şirin, Ferhad'a vu
rulurken, Feriıad da aynada gördüğü güzeli tanır. 

lran hükümdarı Huarev, maceraya bu aı:-ada 

karıtır. Şirin'le evlenmek iater. Yüz bulamayınca 
zora bafVurur. Orduııuyle Ermen'e gelir. Fakat 
Ferhad'la bata çıkamaz. Hiyleye b.,vurup ona Şi
rin'in ölüm haberini yollayarak Ferhad'ın ölümüne 
aebep 'blur. Ancak Huarev'in oğlu ŞirU,.e, Şirin'e 

öyleıiine vurulur ki onu kendine almak için, Huarev'in 
zulmünden bıkan halk'la anla9arak babaaını öldü: 

rür. Hikayenin sonunda Şirin, Husrev'in değil, 
Ferhad'ın .na'ıı üzerine kapanarak can verir. 

Leyli vü Mecnb 
,,. 

Nevai'nin üçüncü mes
nevisidir. Bu eser yine 
Nizimi'nin ve Husrev-i 
Dehlevi'nin izinde mey

dana getirilmiş olmakla bcriber vak'alann psikolojisi, 
tasviri ve sosyal hayat içinde yürütülüşü bakımından 
tamAmiyle orijinal, milli hatta mahalli bir eser çehre
sindedir. Hikayede şahısların ve vak'aların tasviri, 
kelimelerle yapılan birer tablo bilinde, resme vakındır 
ve adeti Ortaasya hayatının tablolandır. 

Mesela yine E. Bertles'in dikkat ettiği gibi, Ncvai'de 
Leyla vü Mecniin Hikiyesi'nin meşhur ve romaQtik 
ceylan vak'ası ikinci plana bırakılmış, onun yerine : 
"harikulade bir maharetle tasvir edilen ve Leyli'nin. 
oturduğu sokakta gördüğü için, Mecniin'un çok sev
diği bir köpek meydana çıkmıştır. Avrupalı bir oku
yucu iÇin bu köpek belki de biraz tabiilikten uzaktır. 
Ancak XV. asır Ortaasya edebiyatında d-t soka
lmda bir köpek, şairlerin birçok bakımlardan işle
dikleri bir motiftir \"e Ortaasya hayat şartları içinde 
bu motifin hususi ehemmiyeti vardır. ( 1 7) ,. 

ı s  Prof. Zeki Velidi Togan, Ali Şir, T. 1. An, 
1, 354. 

17 Prof. E. Bertel•, Aliter Navoi. l.eJ'lİ i Mec
nun. Semioıa Lipkin tercümesine ön.öz. T.,kent, 
1948. (Türkçesi için Bb. Türki,.at M. C. IX, 1946'· 
51.) 



Bundan başka, mesnevisinde bizzat : "Benim bu 
ebedi aşkı ·yazmaktaki maksadım efsane yazmak de
jpldi. Röhum bu efsanenin iç alemine bir yakınlık 
dı.:y:uyordu.,, Bu arada "Bu efsane ve onun iç Alemin
deki nükteyi söyleyişler, fimdive kadar hep Flrisi ile 

Eaki bir Le,.li ri Mecnun minyatürü: L.FIA ile Mec
nun aynı mektepte okuyorlar. 

yazılıyordu. Türk ve Türkçe bu zevkten mahrum ka
lıyordu.,, "Ben şöhreti cihana dolan bu efsaneyi on
dan Türk milletinin de faydalanması için Türk dili'yle. 
yazdım.,, 

Diyen Nevai, bu.ve böyle eserleriyle Ortaasya'da, 
Türk edebi ihtiyacını Türk diliyle karşılamak gaayesini 
de gütmüştür. 

Nedi, Leyla vü Mecnı'.ın'unda, yer yer, Nid
mi'den ve Emir Husrev'den ayrılmış fakat bq ay
rılış, Ferhad ve Şirin ölçüsünde olmamıştır. (Leyla 
vü Mecnun mevzuu için Fuziill bölümüne bakınız.) 

* 

Seb'a-i Seyyare : 
Bu mesnevi meşhur Sa
sani Hükümdarı Behram 
Guur'un hikayesidir : 
Daha çocukluğunda ba

bası tarafından Medayin'den uzaklaştırılan ve babasının 
l\lUmündcn sonra çıkan saltanat kavgaları arasında, bir 
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ordu ile Medayin'e gelerek hükUmdar olan Behram'ın 
başka ordularla yaptığı savaşlar; av macerllan ve ba
şından geçen aşk hikayeleri, onun için yazılan bu hi
kayelerin de mevzöu olmuştur. 

Önce Nldml tarafından Helt Peyker adıyle ya
zılan bu mesnevi, ikinci olarak e-rev-l Dehlevl 
eliyle ve Hett Behltt adıyle tekrir edilmiştir. Nevai, 
aynı mevzuu üçüncü defa yine mesnevi tarzında 
ve Seb'a-1 Seyyare adıyle yazmıştır. 

Behrim'ın daha çok gönül maceralarına kıymet 
verilerek yazılan bu mesneviye de Neval, Türkçe söy
leyişten başka, daha birçok yerli ve milll çizgiler iş
lemiştir. 

Nevai'nin Hamse'•inin 
�dd-i İskenderi ı son mesnevısı Sedd-l 

t.keaderl'dir. Bu eser, 
Makedonyalı Büyük İskender'in hayltını, fetihlerini, 
kahramanlıklarını adaletini ve imanını anlatır, bir 
lskeadern&me'dir. Eserdeki savaşları ve kahraman
ları, Türk savaşları ve Türk kahramanları gibi tasvir 
eden taraflariyle, Nevli'nin bu mesnevisi de yine 
milli çizgilerle süslüdür, ve İskender, bu eserde bü
yük bir Türk hükümdarının vasıflarını taşır. Nevli 
bu eserinde aynca Kutadgu Bilig'de görülen bir dü
şünüşle, ideli devlet hakkındaki fikirlerini de söylemek 
ve söyletmek fırsatını bulmuştur. ( 18) 

Şairin 6. mesnevisi l.Jdaü't-Tayr ise İran şiiri 
Attlr'ın Maatıku't-Tayr'ına nazire olarak yazılmış, 
3500 beyit tutarında, bir tasavvufi eserdir. 

Nevii'nin çoğu nesirle yazılmış il
İlıni-Edebi mi - edebi eserleri, Türk dili ve 

Eserleri edebiyatı, inanış hayatı, Türk 
tefekkürü ve içtimaiyatı bakımın

dan büyük değer taşıyan eserlerdir. Bunlar ara
sında idealist bir Türk edibi için başlı başına milli bir 
hizmet değerindeki eser : 

MuhiRmetü'l-Liigateyn'dir 
Bilgi ve iddialarını inandırıcı örneklerle değer

lendirerek eserine rubailer, kıt'alar, beyitler illve 
eden şiirin bu kitabı hakkında onun Türkçülüğü 
ve Türkçecilijp bahsinde izahat vermiş bulunuyoruz. 

Buraya şunu ilave edelim ki Farisiyi ana dili kadar 
iyi bilen Nevai, bu eserinde_ her şeyden önce bir dilin 
dehasına, inceliklerinf' ve başka dillerden ayrılan ta· 
raflarına nasıl dikkat edileceği hakkında, kendi devri 
için, ileri bir örnek vermiştir. 

Mec11iıü'n-NefAis : Bu eser, Türk edebiyatında 
ilk defa Nevai tarafından yazılan bir şiirler tezkiresidir. 
Aynı eserle Nevai, edebiyat tlrihi ve edebiyat tenkidi 

ıs Nevii'nin bu mesnevileri hakkında bibli,.o
grafik bilııi "için Bkz. bir de : latanbul Kütüphaneleri 
Türkçe Hamaeler Kataloğu, Milli Eiitim Baaımevi, 
lat. 1961,  S. 2 .  22. (lakendern&me meniau için, 
kitabunaan Ahmedi bölümüne bakınız. ) 
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slhalannda da iyi gören ve iyi seçen bir münekkid 
oldutunu gösterir. Bu eser, Devletfih'ın Fan edebiyatı 
iç� yazdığı Tız.kirıtü'ş-Şuarô. ( 19) yı, daha çok, Orta
asya Türk edebiyatı bakımından bütünlemiştir. Eserde 
Timuriler devrinden ba,layarak, Nevii ile çağda, Orta
asya Türk tiifleri ve mesela SekkAld, L6dl, Geclü 
v.b. gibi ıiirler hakkında ansiklopedik bilgiler veril
miştir. 

Bunun içindir ki eser, Nevai'nin edebt görü,Ierini, 
devrinin edebt hayltı ve eserleri hakkındaki fikirlerini 
ve şiirin tenkid kaabiliyetiiıi belirtmesi bakımın
dan mühim ve kıymetlidir. Eserinde kendilerinden 
bahsettiği flirlerin ,iirierinden örnekler de veren Nevit, 
Medlisü'n-Ncfais'i ile kendinden sonraki Türk tezki
recilerine örnek olmuttur. Eserde Fars şairleri hakkın
da da bilgiler vardır. 

Nevai'nin diğer ilim ese

Mizlnü'l • Evzin : ri, Aruz veznine ve na
zım şekillerine dair bil-
giler veren, Mizanü'l 

-Evzan rbalesidir. Bu risalede Tayus, Kotuk, Mahftb
hecnAa•, Çeaae, Türkl ve milli bir beste ile söylendiği 
için milli şekiilcr arasında sayılan Miiatezad gibi Orta
asya Türk nazım şekilleri hakkında bilgiler ve ör
nekler vardır. (20) Bunlar, aruzla söylenen ve umumi
-yede beste ile terennüm edilen manzumelerdir. Mi
zanü'l-Evıan, verdiği bilgi ve örneklerle Türk şair
lerinin Iran şiirini kayıdsız . şartsız taklid etmediklerini 
meydana koyması bakımından ayrıca mühim ve 
kıymetlidir. 

Neval, bunlardan ba,ka üç yakın dostu için hatıra 
risaleleri yazmıştır. Bunlardan biri, kendine hem dost 
hem şeyh bildiği büyük Alim ve şair Molla Ciml'nin 

2a Tezkire, lalami Şark edebiyabnda bir nHİ 
ed•bitat tirihi yaaİfftİ sören -rıere Yerilen iaim
dir. Önce At'aplar tarafından, methur adamlann 
hayatlannı yumak aureti:rle meyd-a setirilen T •· 
bakaat adlı, bu çe9it eMrler, -ralan lran ve Türk 
eclebi1•anda daha büyük renç sörüp tekamül et· 
mittir. Büyük ,.yhlerin bayat H menkıbelerini hi· 
kaye eden tezkirelere Tezkiretü"l-Evliyi ve ,&irlerle 
ediblerin bayatlannı, eserlerini tanıtan tezkirelere 
de Tezkiretü09-Şuari denmittir. Teakireler, bir ba
kama, anıiklopedik birer biyosrafi mecmuaıı mahi
yetindedir. Şiirler, bu eaerlerde ya tabakalara ayn· > 
larak ya da iıimlerinin ilk harfleri 11ra11nca tanıtalır. 
Böylelikle, tezkirelerde tahıalann yafadıklan tarih 
devrini n 9abıiyetlerinin tetekkül ettiii tarihi, 
içtimai, fikri H medeni çevreyi bir bütün bilinde 
incelemek sibi, edebiyat tarihi için lüzumlu bir taraf 
eksik bırakılmıtbr. Fakat aırnı eserlerde fairler Ye 
edibler hakkında b&zan çok ia&betli Ye kıymetli 
tenkidlere tea&diif olunmu9tur. 

20 Mizi.nü.'l·Enan'daki nazım tekilleri halr.kan· 
da bilsi için Bakanaz: Prof. Fuad Köprülü, T u y u  g, 
Türk Dili Ye Edebiyab Hakkanda AratbrnuJar, lst. 
1934, s. 204 • 25&. 

Ölümünden sonra, ona Ait h!tıralarla yazılan Hanue
tii'l-Miitelulyyirla risalesidir. 

Diğerleri, yine yakın dostlanndan Pehlivan Mu
hammed ve Hasan Ardcşir için yazdığı IUIAt-ı Peb
levaa Muhammed ve Hil&t-ı Haaaa Ardeflr ad
lı risalelerdir. 

Her üç eserde de bize Nevai'yi yetiştiren sosyal ve 
kültürel çevrenin ne gibi bir fikir ve sanat hayitı içinde 
bulunduğunu haber verecek, mühim çizgiler vardır. 

Büyük Jiirin diğer 
Nesiimü'l-Mahabbe mühim bir eseri de 

bilhassa Ortaasya 
Türk sôfilert hakkında bilgiler verip menkıbeler an
latan bu tezkirctü'l-evliya'sıdır. Tasavvufun Türkler 
arasında nasıl karşılandığı, büyük sôflleriıı Türk 
halkından nasıl sayga ve sevgi gördüğü, Türk tasav
vufu ve umumiyetle Türk tefekkürü hakkında bilgiler 
veren bu eserde bilhassa halk psikolojisi bakamından 
mühim çizgiler vardır. Atebetü'l-Hakaayık şiiri Edib 
Ahmed hakkındaki meşhur Edib Ahmed ve İm!ın-ı 
Azam menkıbesi de Nevai tarafından bu eserde hi· 
kiye edilmiştir. Nesaimü'l-Mahabbe, Cami'nin Jtfefe· 
lıô.tü'l-üns adlı eserinin Türkçeye, ilavelerle, yapılan 
bir tercümesidir. 

Şairin Mahbubü'l·Kıılub adlı eserinde Herat şehri 
ve çevresi hakkında t!rihi, içtimai ve edebi, kıymetli 
notlar bulunmaktadır. Muhtelif içtimai sınıflar hak
kında ; devrin siyasi, içtimai ve ahlaki hayatı ve görüş
leri üzerinde; çeşitli meslek ve vazife erbabı hakkında 
bilgiler veren bu eserin tarih ve sosyoloji ara,tırmalan 
bakımından husılsi değeri vardır. 

Nevai'nin bunlardan ba,ka bir Miinteı\t'ı (nesir
leri), Farisi ile yazılmış ikinci bir MilDfelt'ı ; Türkçe 
Nazmii'l-Cevı\lür ve Fança IUsile-i MaammA 
adlı eserleri ; TArDa-l Elabiy& ve HakemA'sı ; Tirlla-l 
MiilUk-l Acem'i, Vakflyye'si, ÇUd1 Hadls'i ve da
ha ba,ka eserleri vardar. (21) 

... 
Ali Şir Nevai hakkında ilk mühim eser, Sul

tan Hüseyin Baykara'nın ona ve Cimi'ye dair yaz
dığı ufak bir risiledir. Gerçi, Molla" Cimi ba,ta olmak 
üzere Nevai'nin çağdaşları, muhtelif eserlerinde Nevii'-

21 Nt:vai ve eıerleri hakkında buraya kadar 
verilen bibliyoıırafilr. bilsiler dahil, bilhaua Ru Ye 
Fr-sız arqbncılann eserlerini �atan bir bibli· 
yografya cedveli için bakanaa: Prof: M. Fuad Köp
rülü, islim Medeniyeti Tarihi (Bartbold'ün ese
rine yapılan ilanlar, düzeltmeler) Ankara, 1963, 
s. 218 . 220. 

Nevii hakkında diier tafıilatlı Bibliyografya 
için, bir de fU eııere bakanız: As&b Sırn LeYend, 
Ali Şir Nevii, ( 4 cild) Ankara, 1965, 66, 67, 88. 
Bibi. Herin 1. cildindedir. (S. 258-284 ) Aynı eser, 
Türkçede Nevii'nin hayab, fa}ıııyeti, bütün eaer· 
leri, eaerlerinin meYzialan b. bilsi, buliaa ye ... r. 
lerinden ömelder Yeren, en tafsil&tlı. reaiınli ve 
ııözlüldii kitapbr. 



den takdir, hürmet ve aitlyifle babsetmiflerdir. Fakat 
bir hükümdar tarafmdan yazılan bu küçük risllenin 
bu mevdda ayn ehemmiyeti vardır. Profesör Fuad 
J{6prülü'nün huaasl kütüphlncsinde bir kopyuı bu
lunan bu rialle yine K6pİ'tllü'nün bildirditine göre 
edebi bir üalılpla yazıhmttır. 

R.Wlede, kadirbilir hülr.üındar-, kendi unnm Molla 
Clml ve Nevll gibi kemli alhibi iki büyük imanla te· 
ref Jr.azandıtuu IÖ)'lcmclr.te; Nevll'nin kurdup hayır 
mücaeaelerinden ve onun edebi kudretinden bahsede
rek; ••eaJr..i ve yeni bütün flirlerin ona cevap vcrmclr.
ten ldz olduklannı,, ltirlf etmektedir. 

(Bakınız: Fuad Köprülü, Türkçe 1ıl1m Anailr.lopc
clia1,. Çaiatay Edebiyltı maddeai S. 304.) 

* 
Ali Ştr Ncvll, Türk va-
tanlarının hepainde, çağd&1-

T e • i r 1 e r 1 lanndan b8f}ayaralr. zaml
rumıza kadar üatad bilin
m4 büyük flirdir. NevAI'· 

nin Clel'lerinin Dolu ve Batı kütüphlnelerinde çok 1&· 
yıda yazmaları bulunmuı, onun aaırlarca naaıl ve ne 
çok okundutunu gösterir. (22) Aynı flir, ealr.i, yeni, 
Dotulu, Batılı ilim ve edebiyat adamlan tarafından 
halr.Jr.mda çok aayıda &r&ftırma yapılıp eacr ve makale 
ncp-edilen en töhrctli Ortauya edlbidir. 

Nevll, hafta Sultan Hüacyin Baykara, Clml, Dev
letflh ve dftcr çatdatlan olmak üzere XV. uırdan 
bu yana, Ortaaaya Türk flirleri tarafından ıararla 
takdir ve tllr.lb edilmif; eacrlerine birçok nazireler ya· 
zılmqtır. Onun güzel Türlr.çeai, bu aAha edebiyA· 
tında büyük ölçüde bcnimaenmif, ilminin ve aanatı. 
nm uzun süren bir hayltı ve hizmeti olmuttur. 

Başta Fuzılll olmalr. üzere Azeri edebiyltı flirlcri 
ve başta İkinci Sultan BAyezid, Ahmed Pap, Yavuz 
Sultan Selim, BAJr.I, Nedim ve Şeyh Gaalib olmak üzere, 
birçok Anadolu Divan flirlcri Nevll'yi tanımış, eacr· 

11 1u ....leria Leainsnıd Kitüplaia.A'.
MI-- 7-.lan İfİn S. L. Volin'in Aliter Navoi, 
Sbonaik atat.7. Ak.Mleıni)'a Na•lı: SSSR. Mo.lı:.oTa • 

� 1948 clalı:i ınalı:al..m. Mia ... (n..q..ir 
Riaime Uysun. Leainpacl Kitapbldaruulalı:i N .. li 
Yumalan Halı:lı:ıada, T. D. Arattırmalan Yıllıfı, 
1 9 S S ) .  

Ham..a.ria İataabul lı:itüpbineleriaclelı:i ais
laalan Türkçe Hamaeler Kataloiu'.ıa tanablınqbr. 
Jet. IHI. 

lerini takdirle okumUf)ardır. İçlerinde onun filrleriııe 
nazire a6ylcyenler olmuttur. Bu arada 6nce Huu 
Çelebi Tezlr.ireainde ileri ıürülen ve Tanııhnat'd&n llOft• 
ra Nlmık Kemal tarafından tekrarlanan bir rtvlyete 
göre, XV. uır Türkiye fliri Ahmed Pata'nın Ncvll'ye 
nazire 16ylcyerck yetiftiti ve bu dyede ,Air oldutu 
iddillı, gcrçcte aykırıdır. 

Bu iddil, Ali Şlr Nevit tarafından Sultan lldncl 
BAyezid'e gönderilen 33 guel �yeshıden çalmufur, 
Ancak Atık Çelebi Tealdreai'nin çok dotfu ltaydıtti• 
tıne göre bu gueller, tıtanbul'a Ahmed Pata'nın pnçA 
litind� dctil, hayltının aon aamanlannda �llfıittit.(n) 

Gerçek olan, Nevll'nin türlerine Ahmed Pap'dan 
baflayarak XV. uırda ve daha aonra, ÜaküplU At&, 
Atlr.I, UmD, S&ft, İbni Kemli, Mealhl, Sevdll, Ulvi, 
Addi, Zihni v.b. gibi Türkiyeli tAirlerin nazireler 
16ylecfilidir. (24) 

Yulr.an� bclirttitimiz gibi, Nevit t&trf, XVlll. 
asırda Nedim gibi büyük bir İıtanbul ve lıtanbul TUrk
çeai flirini de aamuştıi'. Nedim, kendi tlblrtyle "Nea 
vll'nin kaleminin rılhundan gelen., bir "nevl., ile 
güzel bir gazel 16ylemiftir, Bu pzelln matla' ve 
makta beyitleri f6yledir: 

Banb kt7ıasa J•sl•aak tllf41m Wr .... t:atbb 
Ylslrdl mla •arı ol s•••• tiı-1 alrmo·•• t:anılt 

• 
NoTiıJ'l riilı·ı ldlkla-dla Nodİmii kip t:&l!Mll' loaaot 
Teroaalm 07losot •1 J••ht la ••llp •••l t:al'tlb 

Türkiye'de Nevll'nin töhrcti Tanzbnat'dan aonra 
da devim etmiftir. Nevll'nin tilrleri, Ziyl Pap'nın 
Harlblt'ında mühim bir yer almıt ve onun Ma.laba· 
Wl'l-KalAb'u Ahmed Vefik Pqa tarafından latanbul'· 
da nqrcdilıniftir. {1872) Hatıl bu sıralarda Nevlt 
Türkçesine gösterilen rqbct, bir aralık, NAmık Ke· 
mll'in tenkidine utramıftır. Kemli, bu harekette asır· 
larca iflerunif Ttlrldye T�'nin yeniden Çaja· 
taycaya döndürülmeai gibi bir tehlike hiacdenlerc 
mahsus bir hasaaaiyetle bundan bir iatihzl mcvzılu çı· 
karmıştır. (25) 

t3 Bu mo..Gan minalı:eıa11 İfİn ika. M. Fuad 
Köprülü, Alamecl p..., T. I. Aa. 1, S. iti. 

H Bb. A)'DI ,. ... , •J'DI alaf. A:rnca ika. 
Oaman F. Sertka7a, o...-ı. $iirloriain Çajata7ca 
Şiirlori, T. D. E. D, XVIU • xıx, lst. 1970 . lifi. 

H Bb. Fevziye Abdullah Tanael, HuW Molı:· 
taplan- Ciro Nimılı: ICem&I .. Abclillaalı: Himi41, 
Aalıara, 1147, s. 17. 

XV. ASIRDA 

AZERİ TÜRKÇESİ EDEBİYAT! 
Azeri edebiyltı'nm XV. asırdaki hayatı Ka- 1 riyeti Türkmenlerden kurulu ordulannda Türkçe 

rakoyunlular, Altkoyunlular gibi Türkmen ıülAlclcri konutuluyor, Türk dili gittikçe yayılıyordu. 
aamlnındadır. Bu aülAlelerin aaraylannda ve ekle- Türkmen bükUındarlan, eaJr.i devletlerin an'a· 



TUH EDDIYATİ TAllİHi 

nesine uyarak Fars edebiyltını da himAye etmekle 
berlber 'Türkçe eserlere ve Türkçeye büyük kıymet 
veriyorlardı. Karakoyunlu hükümdarlarından Cl
... ,ıJa'm Fanca ve Türkçe şürler söylediği haber 
veril<fiti gibi, bu hükümdar zamlnmda Karakoyun
lu aaraymm kayda değer bir medeni falliyet pter· 
dili bilinmektedir. 

Akltoyunlular devrinde ise bilhassa s.Jtaa Yl
bb zam!nmda gerek Farsça, gerek Türkçe ıüre 
büyült ehemmiyet verildiği hatıl bizzat Sultan 
Ylltub'un hem Flrisl, hem Türkçe ıürler söylediği 
hakkında tlrih kaynaklannda kayıtlar vardır. 

Bununla beraber, bu unn Azeri edebiylu yeter 
derecede zengin ve birbiri ardınca büyük flirler ye
tiştiren bir edebiyat nizlmında detfidir. Bunun mü
him sebebi iyi niyetli hükümdarlara rağıtıen, Azer. 
baycan cotrafyuında ıiylsl ve idlrt bir istikrar ku
rulmayışıdır. Mahalll hülttlmetler arasındaki ıiylsl 
mücldelelerden başka, Şlllik gibi bltml mezheble
rin yayılmak için giriştikleri maddi, mlnevl savaş
lar da ülkede bir huzur ve emniyet kurulmasını 
engellemiştir. Yine bu gibi sebeplerle Azeri ede
biyAtuım bu ura lit örnekleri ziylna utramıf ve 
bir k.wm şlirlerinin eserleri şöyle dunun ilimleri 
bile zamlnımıza kadar yaşayam&mlfbr. Bununla be
rlber bu asırda Azerbaycan topraklarmda bir taraf. 
tan lran bir taraftan da Ortauya tasavvuf hare
ket ve edebiyatlanmn tUri alunda kuvvetli bir 

-
tau.vvuf cereylıu bulundu{u ve Azeri Türk edebi
ylbnm bu llhalarda daha çok bir tasavvuf edebi
ylta hllinde selifdti 16ylenebilir. 

Aann, eserleri ve '6hreti zamlnımu kadar ya· 
pyan tek mühim fliri Jle, zamlnında -.llldl'f111-
'ul diye anılan Habrbl'dir: 

• 
Habibi, Azerbaycan'da G6kçay 
b6lgesinde Berküpt kasabasında H a b 1 b 1 dotmUftur. . Çocuklutunu çoban· 
lıkla geçjrirken Akkoyun)u Hü· 

kümdln Sultan Ylltup'la karşıJapnıf ve bu hü· 
kümdar tarafından bimAye edilerek yetiştiıilmittir: 

Sultan Ylltup bir av seferinde kırda küçük bir 
çobana rastlamış ve adamlarından birini çobanın ya• 
nına yollamıştı. Bu dikkati çekecek kadar küçük 
çobanla hültümdlnn adamı arumda töyle bir � 
nuşma oldu: 

- Bu kuzular kimindir? 
- Koyunlann. 
- Köyünüzün büyükleri kimlerdir? 
- Öküzler hepinden daha büyüktür. 
- Ben onu sormuyorum. İmanlara yol pteren-

leri soruyonun. 
- Köyümüze senin gibileri gefince yol pte

renler, itlerle köpeklerdir. Hültümdlnn, bu c:eviba 
kızan adamı batırdı: 

- Hey ne çapaydum men seni! (1)  
Küçült ve zeki çoban bu 16zün de albnda kalmaya. 

rak şu cesur cevlbı verdi: 
- Çapa gör ki yoldaşların gitti! (2) 
Sultan Ylltup, çocukla kendi adamı uuuıdald 

bu konUfm&yı öğrenince çocutun zeltlsını ve calre
tini takdir etmiş, ondaki kaabiliyet ve istldlda dikkat 
ederek küçült çobanı himAyeye karar vermiştir. 

Böylelikle tahsil ve terbiyesine saray tarafın
dan ltinl pterilen küçült çoban, kısa zamanda zeltl 
ve istldldını ilim ve edebiyat dhasında geliftirerek 
asrının büyült şliri olmuştur. 

Yurdunda takdir gören ve Sultan Ylltup'dan 
aonra, Safevi Hükümdln ŞAia l...an tarafından .... 
Hldl't-.. 'u& unvlniyle değerlendirilen Habibi, bir 
aralık ve bugün bilinmeyen bir sebeple Safevi Sa
rayı 'nı terkederek Sultan İkinci Blyezid devri son
larında lıtanbul'a gelmiştir. 

Böylelikle haylu ve sanatı hakkında Slm Mir· 
zl Tezltircsi'nden (3) mlhimlt aldıtmuz Hablbl'ye 

ı Çapmak: Yumak, ııliimak, katmak. 
1 Kopn-a bak ki krada tıak ....... . 
ı S&m Mini. ......... Saim llilı:iındin Şah 

lmıail Safnrllia oilnar. Baball sibi t1ir va acli1t 
olaa Sim, babaulUll iliınündaa IOllra, kanlati Ş&Jı 
Tahmub'a -.... llismat, -.... İaJ'- •tmit, Mfian 

affMU-m. raim- cdranlaia bir ilatiliW. ... kif 
adilclijincla• laapialai11ada ilmiftiir. Dnletflh •· 
kinsiaa MJ'I milai,.atiıacla J'u.bp Tulıfe·İ Slmi adle 
taakinei, wu..... faiclatlan lııakluHa la,.....U bil· 
siler ..... 



Azerbaycan'da Türk Sanab: (Bir türbe mimarisi) 

dair, Latifi, Aşık Çelebi ve Hasan Çelebi gibi Os
manlı Tezkirecileri de kısa bilgiler vermek fırsatını 
bulmuşlardır. Onun lstanbul'da vefat edip Sütlü
ce'de Ciferabad Tekkesi civarına gömüldüğü hak
kında bir kayıt da Evliya Çelebi Seyahatnamesi'n· 
dedir. 

Habibi, Azeri edebiyatında XIV. asır şairi Nesi
mi'yi XVI. asrın büyük şairi Fuzuli'ye bağlayan bir 
geçit devrini, sanatı ve şahsıyetiyle doldurmuş, ol
dukça kudretli bir şairdir. Daha çok muvaffak oldu
ğu saha, gazel tarzıdır. Gazelleri aşıkaane ve sôfiya
ne bir eda ile ve yer yer temiz bir Türkçe ile söy
leıımiştir. Bir tarikate mensup olduğu kesin olarak 
bilinmemekle beraber, onda hazmedilmiş bir tasavvuf 
kültürü ve duygusu vardır. Bazı şiirlerine Fuzuli 
tarafından nazireler söylenmiş olması, onun Fuzuli 
gibi büyük bir sanat dehası üzerinde izler bırakacak 
kadar kuvvetli tarafları olduğunu gösterir. 

Aşık Çelebi, Habibi'den bahsederken onun ilim 
ehli bir kimse olduğunu ; şiirlerini acemane bir üs
lupla söylediğini, tab'ıııda tasavvuf kokusu ve şiirin
de aşk çeşnisi bulunduğunu söylemekte ve onun 
şiirinden bir müseddes örneği vermektedir. Çctebi'· 
nin Habibi'ye nisbet edildiğini bildirdiği müseddes'in 
ilk bendi şudur : 

DBn slrdtlm ol alsArı tarab:ıaak B ereemend 
Ktlfiir eliyle destelemiş aaberJn kemend 
Bakdım tlkene-i tarras•Dt! air B mBstemend 
Bir şaha-• Dİi·tllvan otarar serdenlnde bend 
KlmclBr ba miskin ol ne resen dür d'dllm d4dl 
Zllflm kemendi tgtutu canBadBrBr seatln 

"Dün o büt gibi sevgiliyi gördüm, aziz ve 
neş'eli. Kafur (gibi beyaz) elleriyle anber. kokulu 
saçlarını örmüş, alnına düşen saçının kıvrımına üzgün 
ve ağlamakla baktım. 

TORK EDEBIYA Ti TARiHi 

Bitkin bir adam oturuyordu, boynunda bir bağ 
vardı. Kimdir bu miskin, o ne ipdir? dedim, dedi 
ki : (o gördüğün) saçlarımın kemendine bağlı, senin 
ruhundur.,, (4) 

Bu müseddes eğer Habibi'nin ise, bu şür, Fu
zuli'nin en güzel- söyleyişlerqıden biri olan ve : 

DBn saıe saldı b@şuma bir serv•I aer·bBlead 
Kim kaddl dll-rGoii idi reftiirı dU-peeend 
GBftiire seldi ·•·seh açub 14'1-l DÜf Jaand 
Bir piste slrdllm anda döker rize rizı<! kand 
Sordum meser bu dGrc-1 delaeadtlr d�dtlm d�dl 
Yoh )'Oh dewa 71 derd-1 nlhiinBadArtlr aeatla 

bendiyle başlayan müseddes'ine ilham vermiş ve 
Fuzuli, Ruhi, Cami gibi şairler tarafından tanzir 
edilmiştir. 

Habibi'nin Fuzuli tarafından tahmis edilen di
ğer bir şiiri de Sam Mirza, Aşık Çelebi ve Latifi 
tezkirelerine örnek seçilmiş ve mısralarına Latifi ta
rafından da bir nazire söylenmiş olan şu tanınmı, 
gazelidir : 

Ger •en6n·ç6n kılmayam çAk ey büt ! niizük-beden 
Gürum ol•nn ol kah@ eğnümde pİriihen kefen 
Çıhmay!! •evdii-yı zülfGn batdan ey meh ger yüz ıl 
Ostühiin ! kellem lçrt dutsa akrebler vatan 
Dlltdli tebnem bağa gel tii glll nl•iir itsün san@ 
Sebzenlln her herırlnt bir dClrr tipt11rmış çemen 
Ey gönGI atk ehlins: her teb. gülerdün tem' tek 
Men dimez mlydOm ki bir gln afl•n•!dur glile11 
N!çe dlnlaa•lin Habibi senstlz ey endamı glU 
Çlin batar ciam!ne tendt her tüt olmnt bir dlkeıı. 

Belki de Habibi'nin bu tarz şiirlerine Fuzult 
tarafından gösterilen alakadan çıkarılarak Habibi'nin 
Fuzuli'ye hocalık ettiği gibi, bir rivayet de · söylene· 
gelmiştir. 

Habibi'nin 42 parça şiiri Edebiyat Fakültesi 
Mecmuası'nda, (sayı : 5, s. 86-133) Fuad Köprü
lü'nün Habibi'ye dair bir makaalesiyle birlikte neşr
edilmiştir. Bu şiirlerde Şii olduğu kadar Hurufi oldu
ğu da dikkati çeken Habibi'nin, canlı ve ahenkli bir 
üslubu vardır. Nesimi kadar coşkun olmamakla be
raber Habibi, sanat kudreti bakımından kendi as
rındaki Azeri şiirini temsil edebilecek bir kudret
tedir. Yukarıdaki gazelinde görülen : 

Ben aemez mlydüm ki bir g6n ağlay@a!dur gülen 

mısraındaki katıksız Türkçe söylcyiJe onun öteki şi· 
irlerinde de rastlanır. 

Azeri edebiyatında Nesinıi'den Fuzuli'ye kadar 
bir tekamül çizgisi gösteren, sade, samimi ve 
aşıkaane söyleyiş, Fuzuli'ye Habibi'nin şiirinden ge
çerek ulaşmıştır. Esasen onun sanat değerinin en 
açık delili, bütün Türk şiirinin en kudretli şiiri 
Fuzuli tarafından tesdis ve tanzir edilmeğe değer 
bulunmuş olmasıdır. 

Habibi'J'• atfolunan bu müsaddesin bütünü 
ve nazireleri için bakıaız: lsmail Hikmet, Habibi, 
Ha,.at Mecmuası, Sayı: 64 • 66, 67, lst. 1928. 



XV. ASIRDA 

OSMANLI TÜRKÇESİ EDEBİYATI 

O S MAN LI 
T Ü RK Ç ES İ  

XV. asırdan bu yana 
Anadolu ve Balkanlar Tür
kiyesi'nde ve bütün Os
manlı İmparatorluğu coğ

rafyasında gelişen Türkçeyi bundan böyle Osmanh 
TUrkçeal diye tanıyacağız. 

Bunun ilk sebebi, İmparatorluğun Rumeli ve 
Balkanlar'daki topraklarının da Anadolu kadar. g�
niş olması ve gittikçe genişlemesidir. Bu sebeple 
Osmanlı' adı, burada Türkçe'den ayrılan ve�·i Türk
çe 'olmayan bir dilin ismi değil, çok geniş coğrafta
lara hakim, büyük bir Türkçe'nin belirtici ismidir. 

Türk dili bu asırda tam bir imparatorluk haline 
gelen ve hakim olduğu medeni ülkeleri idare iddia
sında ve iktidarında bulunan büyük bir devlet ve 
milletin ortak İslam inedeniyeti'nde söz sahibi ol
masını sağlayacak bir kelime zenginliği ve ifade üs
tünlüğü seviyesine ilerlemiştir. 

Osmanlı Türkçesi, aynı topraklarda yaşayan 
Arap, Acem, Yunan, Ermenistan ve Balkan dille
riyle Türk dili lehine savaşan ve kendi toprakla
rında bütün bu dilleri ikinci plana düşüren, milli 
bir -fer kazanmıştır. 

Türk dili, kendi sintaksm� ve kendi güzel
leşen mtisıkisine sadık ve bu bakımlardan milli kal
mış, fakat topraklarına sahip olduğu millet ve 
medeniyetlerin dillerinden kelime almaktan ve böyle 
kelimelerle zenginleşmekten müstağni kalmamıştır. Bu 
asırlarda Türkçe'ye Arabi ve Farisi'den başka, Y\I· 
nan, İtalyan, Balkan, Ermenistan ( 1). Azerbaycan 
ve Kafkas dillerinden, yeni kelimeler girmiştir. 

İlim ve edebiyat dilinde klasik bir görüşle ve 
ortak bir islimi kültür icabı olarak kendi kaaidele-

Türkler Anadolu'>'• seldilderi zaman bu 
ülkede Ermeni halkı )'&)'l'ındı. XV. aann ilk )'an· 
unda Antakya •• Karaman çeYrHinden l'eçen Ber· 
trandon de la Broquiere buralarda Ermenilerin 
)'erini Türklerin •• Ermenieenin )'erini de Türkçe'• 
nin aldıiını ifade etmittir. (Le Voyage d'Outremer, 
P. 1 00 • 1 O 1 )  Bu aaman içinde Türk halkı diier 
diller a'ibi Ermenice)'İ de )'enmit fakat mailiib et
tiii iN dildea de )'İn• bazı kelimeler ıeçip almıttır • .  

riyle yaşayan bir kısım Arapça, Acemce kelime v e  ter
!Qpler istisna edilirse Türkçeye giren bütün diğer 
kelimeler, Türk halk söyleyişine uyarak gerek ses, 
gerek m!na bakımından Türkçeleşme yollarına gir
miştir : Başka dillerden gelen kelime ve ıstılahlar, 
halk diline, halk şür ve hikayesine, halk tiyatrosuna 
ve milli tasavvuf edebiyatına işlenerek halkın öz 
malı olmaya ve en çok bu yollardan Türkçeleşmeye 
başlamıştır. 

Osmanlı Türkçesi'nin yabancı dillerden yeni 
kelimeler almak ve bu kelimelerle birleşmekten 
doğan bir İmparatorluk dili hustisiyeti kazanmakla 
beraber, ses ve söyleyiş esa.�larında Türkçe kalmasını 
ve Türkçe'nin dehası içinde gelişmesini sağlayan di
ğer kuvvetli bir t�r de Osmanlı hükümdar Aile-

De•rİnin )'azarlanna Side Türkçe kullanma)'I 
emreden bir Oamanlı Hükümdirı: ikinci Sultan 

Murad, 

� 



linin Türkçe'ye ve Türkçe)CflDCYe verdikleri ehem
miyetdir. 

Kitabunwn bu bölümünün (XV. uır Türk ede
biylb} batında, Omıanlı hükümdar liluinden Emir 
SüleyDıan'm tlir Ahmedt'den Türkçe CiCi' istedi· 
tini belirtmiftik. Aann büyük hiikümdln, Fltih'in 
babuı S.ıtaa lldacl M.....a'm da Türkçe'ye hu· 
ıılst ehemmiyet venfitinden bahsetmiftik. 

Şlir olan ve bizzat Türkçe ıiirler IÖyleyen İkinci 
Murad'm ıiiri ve Türkçeciliti haklwıda diğer bilgi· 
ler, ileriki sahifelerde, kendi bölümündedir. Sultan 
İkinci Murad'ln tanınmq devlet adımlarından, Ti

....... ........ Umar a., de Türk dili ede· 
biyltmm gelişmesi için ıuurlu gayret sarfedenler· 
dendi. Bu devlet adamının milli lislna büyük kıymet 
verdiği ve devrinin edtbler.ne tercüme ettirdiği eser. 
lerde mümkün oldutu kadar çok Türkçe kelime 
kullanılmua için tavsiyelerde bulunduğu lıaklunda 
tlıiht kayıtlar vardır • 

• 
s.ltaa lld.cl M.....ı'dan sonra, otlu Fldll 

S.ıtaa Meh= .. 'in ve onun da otullan S.ıtaa 
C..'le 's.ıtaa lldacl 81.,..W'in Türk dili'yle kuv· 
vetli fiirler IÖylediklerini ve bu fiirlerinde, yer yer, 
halk kullan11lariyle ıüslü, ilde Türkçe nımllar te
rennüm ettiklerini de yine kendi bahislerinde belir
teceiiz. 

İtte bütün bu ıuurlu T'1rkçe sevgileri ve zengin 
bir medeniyet ve edebiyat dili anla)'lflariyle mey• 
dana gelen T .lrls Dl,,.. E•ıw,&ta, XV. uırda hu.. 
kiimdar flirlerin de tqvtki ve ittirlkiyle büyük iler· 
leme göatermiftir. 

Bu devrin edebiylb, önce dindqı mlhiyetteki 
atk ve tarab fiirleri, tabiat güzellikleri ve IOl}'&I hl
diseler için söylenmif türlerle zengindir. 

Divan fiiri, gazel, kulde, terktb-i bend, terd·i 
bend, murabbl, muhammes, v.b. gibi ÇCfitli nazım 
tckilleriyle eserler vermif ve bu nazım tekillerine ileri 
de fUla adıyle büsbütün millUetccek, husılst bir tekil 
ve söyleyif daha katmaya muvaffak olmuttur. Dfter 
taraftan aynı asır, •W ..... JAt'm da büyük bir çı· 
lır hllinde geliftJti uırdır. · 

Daha XIV. asırda hayli , kıymetli eserlerini 
16rdüiümöz ---S tana da teUmülüne devlm 
etmiftir. Bu tarz, bir taraftan dini • ahWd; didaktik 
eserler vermif; mesnevi tckliyle manzum tlrihler 
yazılmq, bir taraftan da yine mesnevi tckliyle, k1lsik 
ve manzum aşk mlcerllarınm hiUy.csine devlm 
edilmittir. 

D i V A N 
Bu asırda hükümdarlara ve diğer devlet bü· 

yüklerine kuldeler takdim eden ve bu devlet büyük. 
lerinden allka, saygı ve himlye gören divan pir· 
leri'niD sayw hayli yüksektir. Asrın hük�mdarlan, 

<>-ula lıitWljlal :re.w.. bna lliklaa.ı.rı 
ç.&.W Wtaa ...._ .. 

Asrın wlr ... Wy&ta da dikkate deler dere
cede zengindir: Bu asırda bir taraftan tasavvuf ve 
tlrih gibi dhalarda kullanılan bir ....... ...... 
çıtın bllflamq ve bu nesir bilhaaa ..._ Pata gibi 
büyük bir sanatUr elinde çok zevkli ve çok seviyeli 
bir dereceye uJatmqtır. Ancak bu nesir yübek bir 
Kur'an ve tasavvuf kültürüyle iflenditinden, daha 
çok, ,.._.. siimre'ye hitlb eden bir üslQpla yazıl. 
mqbr. 

Öte yandan aynı uırda daha dde, daha halk 
kültürüne aes.lenen bir nesirle de yine tlrihler ya· 
zılmq, tercümeler yapılmq ve daha bqka eserler ka· 
leme alınmqtır. 

Böylelikle, bu asrın gerek sanatlı nesir, gerek 
ilde nesir hareketleri, iki ayn çıtır hllinde, sonraki 
uıJlara da intikaal etmiftir. 

* 

Ş t 1 R İ 
saraylarmı ve saray· çevrelerini birer akademik mu· 
htt hlline koyduklarından devrin divan flirleri d� 
bu çevrelerde toplanıyor; orada töhret bzamp orad• 
yükseliyorlardı. Dindqı tiir, büyük bir ıelipQe ıöt-



T0aK IDDIYATI TAAIHI 
terdJtinden. atk ve tarab tiirleri (pseller) genJt rat
�t &örüyor; pttikçe daha ustalıklı, daha .-..ı 
... u ,U.ln hllinde IÖyleniyordu. 

Bu edebtyltın kllaik sevdi micerllan (mesnevi
ler) de, yer yer, iyi iflenmif, ustalıkla IÖylenmif be. 
yitlerle yazılıyordu. 

Asnn batında Tmv iadlaaıyle keyfi kaçan O.. 
manh cemiyeti, ç.JeW l..ıtaa �--·in, devleti 
yeniden kurmuı ve laltaa bd.cl M...a'ın bu 
devlete büyüme ve yükselme hnklnlan hazırlaması ile 
kendine plmif, bir huzur ve emniyet atmolferine 
ııirmit ve bu atmolfer. onun fürin� de t&lr ederek 
bu türe bir ,.,._. Mf'eel getirmiftir. Hele İstan
bul fethi, bilhassa Osmanlı Türkçesi edebiyltında 
bu yqama nqe'sini en yüksek seviyesine ulattınmt
tır : � kıyılannda besteli atk ve teVk tiirleri 

Çelelti Sultaa Melune4 tarafıadaa .......... bati 
ettirilea Y.,U Clmi �- Tirk ıüelemeleri. (Eknaa 

Hakka AYT•rıli koleluiyoa-daa) 

IÖyleniyor; bu nq'eyi iflde için, bestelenerek teren
nüme elverifli obun diye "1ft nuarllan bir nakarat 
ıibi teluarlanan murabb&lar yazılıyordu. Fldlt'in, 

AJmaed Pata sibi tlirleri, kendilerinin atk tAiri 

olduklarını ve atk meclislerinin kendi tiirleriyle ha
rlret baandıtını iftiharla söylüyorlardı. 

ııc . ahun kadeh alqlar, fiirde daha teVkle panldı
yor ı sevpUlerin bellerinde gümüt kemerler daha 
tıq'o ile ıtıldıyor; tlirler gül mevaiminde vliz din
lomenin yeri olmadıtını daha cealretle ileri. ııürüyor
lardı. Şiin: tehir, bilhassa btaaW Ttirlltnl'ni it
lem. •evki bu uırda bqhyordu : Halkın, asrın üç 
büyük dilinden seçtili kelimelerle konuturken, bunlar 
içinden birtakım ıinonim'ler seçerek bunları yan 
yana getirip ............... T�'nin zevkini 
çıkardıtına yine bu asırda dikkat ediliyordu; Şlir 

Ahmed Pata. tehir güzellerinin kendisine NJ--. 
.... ...... .... _, deyiflerindeki güzelliti 
ve güzel dili dinlemek için sablhı dar cttitini derin 
bir ıevkle IÖylüyordu: Nloeeia Türkçe idi. Bot ... 
... Farislden, ..ac. - Arapçadan Türkçe
letmitti. 

• 
XV. urm birinci yananda Divan tiiri Oamanh 

ülkesinden bqka, Karamanotulları ve Canc:laroiul
lan slhasında da ifleniyordu. Henüz Anadolu bir
lituıi kendi bayrakları altında gerçeklqtirme iddil
IUU kaybetmemif olan g...._. lleJllil, bölgesinin 
llim ve tlirlerini hJmlye ediyor ve bu hareketi ile 
de Anadolu Selçukluları an'anesini devlm ettirdi
line inanıyordu. � da hükömetlerinin 
Sinop ve Kastamonu gibi fehirlerini birer kültür ve 
sanat merkezi hlline koymutlardı. Fakat bu beylik
lerin idc:IWan ancak F&dla Saltaa Meh= .. za
mlnına kadar sürebildi. Bu hükümdlnn zam1ıunda 

ile, hemen bütün Anadolu'nun Osmanlı bayrağı .a). 
tında birlqmesi, öteki iddillara kat'I netice verdi. 

Böylelikle, asrın ikinci yananda lıtanbul'u da 
alarak Anadolu ve Balkanlar Türkiyesi'ni yekplre
lcttiren Oamanh İmparatorları, bu topraklardiki 
Türk Divan Edebiyltı'nm gelifmesini birçok da 
kendi türleriyle temin ettiler: 

* 

H 0K0MDAR ŞiiRLER : 
XV. uırda Osmanlı Türkçesi edebiyltınm bü

yük gelitme pterifindeki tqvlk edici bir sebep 
de bizzat Osmanlı hükümdar lilesi'nin tik .... 
........ ve ,.ı.&•eler yetiftirmif olmuıdır. Büyük 
bir saray'm dil'le, tiirle, kültür ve edebiyltla ya
kından ve derinden IDCfl'}l olman Türk kültür ve 
edebiyltı için iki bakımdan hayırlı ve kalkındırıcı 
olmuttur: Dilden ve edebiyattan, onunla üstün tür 
söyleyecek kadar iyi anlayan hükümdarlar,. ülkCle
rindeki ilim ve sanat adamlannın kıymetini bilmif
lerdir. 

Hükümdarların ilimden ve sanattan o derece 

iyi anlam•l•n, ülkelerindeki ilim ve sanat adam. 
lannm seviyesini yübeltmiftir. 

Gerçekten bu unn hükümdar veyl tehdde tl· 
irleri, asırlarının hattl büyük flirleri arasında yer 
alabilecek, bban onlarla ıiir yarıtmuı yapabilecek 
ve her hareketleriyle edebiyat tlrlhinin malı olabile
cek bir kudret ve kaabiliyet ptermitlerdir: 

.. 
Bugünkü bilgi-

Wnd Sultan Murad : =ı ::� 
( 1402 - 1451 ) içinde ilimle ve 

bilhaaa lilr l&n
atı ile biazat IDCfl'6l olan hükümdar, Sultan İkinci 
Murad'clır. Kendi zamlnındaki Türk dili ve ed(:. 
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ve lldnd Ko110q g-ibi büyük meydan savaş
ları kazanacak kadıır da kudretli bir savaş 
kahramanıydı. ÇağdaŞ İslam tarihçisi İbni 
Tagribirdi, onun büyük bir mücahid olduğu
nu; Allah yolunda yaptığı gazalara büyük 
�aretle ve bütün varlığiyle atıldığını söyler. 
Halka kar9ı çok adil bir hükümdar olan İkinci 
Murad'ın ayrıca eğlenceye ve çalgıya da düş
künlüğünü bir nevi kusur gibi kaydeder. ( 1 )  
İslam tarihçisinin bu görüşü İkinci Murad'ın 
tifr aaatı yanında muı.ld saaatı ile de meş
gul oluşunun ifadesidir. 

Hakikatte İkinci Murad, devrinin atim, şa
ir ve mılsıkişinaslarını sarayında topluyor ; on
lara hürmet ve iltifatta bulunuyor ; kendisi de 
tuavvuf felsefesiyle haşır neşir oluyordu. Başta 
Mevlevi Vt! Bayrlmi tarikatleri olmak üzere, 
hükümdarın tarikatlere :verdiği değer ve gös
terdiği itibar, kendisinin de samimi bir şekilde 
tasavvuf duyuf, düşünüş ve inanışına bağlı ol
masındandı. Bir misAl olarak hükümdar, Hacı 
Bayram mensuplarından vergi almayacak ka. 
dar tarikat erbabına imtiyaz tanımıştı. 

Sultan İkinci Murad'ın Türkçeciliği de 
bilgili ve şuorlu bir dil anlayışıydı :  Hüküm
dar, bir taraftan Türkçeye Arabi ve Farisiden 
tercümeler yaptırıyor ve tercüme yapacaklara 
eserlerinde sade ve açık bir dil tavsiye ediyor
du. Daha XIJI. asırda lldnd &ı..eclclin Key
k&vwı'un emriyle İbn-i Ala tarafından halk 
içinden derlenerek, Türk diliyle yazılan Da
llifmeaddme'yi, Tokad dizdarı Arif Ali'ye, 
daha sade bir Türkçe ile yazdırması bundandı. 
Devrin nesir yazarlarından Mercimek AJııned'e 
FArisiden Türkçeye çevrilmesini istediği Kaa. 
busname için aynen söylediği şu sözler ise, 
onun dil ve edebiyat anlayışının daha açık bir 
ifadesidir : 

Siir •• Tlrkçeci s.ltaa ikinci Marad'an Topluıpı Saraya'nda 
Şakaaik-ı Numlniy:re niialaaundaki min:ratiirü. 

'"Hot kitabdur ve ic;incle çok faideler ve 
nasihatler vardur; amma Farisi dilinced�r. Bir 
kiti Türkiye terceme etmit veli ruten değül, 
ac;uk aöylememif. Eyle olaa hikiyetinden ha· 

biyatının gelişmesinde ıuurlu bir rolü ve hizmeti 
olan İkinci Murad, her bakımdan büyük insan 
ve büyük hükümdardı. Osmanlı devlet teşkilatını 
o sağlamlaştırmış ; devleti lüzumsuz sergüzeşt· 
lere sürüklemeksizin temkinli hatta sulhçü bir 
siylset gütmüş ; mecbur kalmadıkça savaşmamış ; 
savaştığı zaman da Türk tarihine kat'i neticeli ve 
şanlı zaferler kazandırn'uştı. Bu hükümdar, Osmanlı 
saltanatı gibi sağlam temelli; büyük gelecekli bir 
saltanatı, oğlu bdad Melımecl adına, iki defa terkc
decek kadar rind ve olgun bir insandı. Ancak onun 
bu saltanatı genç bir şehzadeye bırakışından istifi.de 
hevesine kapılarak devleti tehdide ve Türklere karşı 
yeni haçlı seferleri açmaya kalkan birlqik Leh, 
Venedik, Macar ve Balkan ordularına kal'fı Vanaa 

lavet bulımazız. Ve lakin bir kimae olaa ki 
kitabı ac;uk terceme etae, ti ki mefhumundan gö
nüller hazzalsa. ,, 

Seferde olmadığı yahud inzivaya çekilmediği 
zamanlarda, haftada iki def!, ilim ve sanat adam
larını sarayında toplayarak onlarla ilim ve şür sohbet
leri tertipleyen Sultan MuraQ, bu davranışıyle Os
manlı sarayını akademik bir muhit haline koy
muştu. Hükümdar, devrinin alim ve şiirleriyle bu· 
rada buluşuyor ; onlara dil ve ifade hakkındaki 
fikirlerini burada söylüyordu. (Meşhur ve mühim 
tArihini Sultan İkinci Bayezid veya daha yeni bir 

El Menhelü'a-Safi, il. 215 •• T. 1. An, Mu
rad il. Macid. 5. 610, 
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ihtimile göre Fatih 
ıfı:vriqde yazan Atık 
Papdde1nin Sıılti� 
İkinci Murad'la bir
likte başta İkinci Ko
sova olmak üzere Bal
kan savaşlarına iştirAk 
ettiği bilinmektedir. 
Çok sade, gwel ve 
bir halk dili çeşnisin
deki Türkçesiyİe asrın 
lıa1" için tarih dili
ni kuraı'ı Atık Pap
zi4e"'�h; tarihinde 
kulla�ıl�n dil ile yu
karıdaki ��4e dil fi
kirleri arasında bir 
bağlantı olduğunu 
düşünmek bu bakım
dan çok mümkün· 
dür.) 

.f41 

[öylelikle çevre
sindeki pir ve edible
r� sade dll, açık dil, 
halk dili fikri veren 

Fatih Sultan Mehmed'in, XV. aaır imk&nlanyle dörtbuçuk ayda yaptırdıiı Rumeli HiMn. 

Sultan İkinci Murad, bizzat nazmettiği şiirleri de ga
zel U.lı)bu bakımından çok sade bir lisanla söylü)(ordu. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve yükselişinde 
büyük rol oynamış bu hükümdarın pirliği meselesi 
ayrıca mühimdir. Onun bir Divan teşkil edecek öl
çüde şiir söylediği hakkındaki rivayetler henüz ger
çekleşmiş de�ildir. (2) Fakat elimizde bulunan bir
kaç şiirden onun şiir sanatı hakkında bir fikir edin
memiz mümkündür : 

U1hucht dla g4ce ciiaam 1lbl ci:aaa slrdlm 
Tıi-.-; efaBrdede kalkab eser•I eaa ılrdlm 
Edr&lı g 'ıerçi glzeller :r•rldlr '' hemde• 
Baraa'd• d••· DIH •Uber·I fet,., slrdüm 
Ni.selaaa bea bu artıctt Kadr'e 4r8b Kabluea'da 
Bir slmBtd•a yapılg aen•l laıri:maa slrd8m 
Ey Muri.di 9eh-I devria lkea el'i:a aeal 
Ztllfla9 kılmıt esir ol fe�-1 laiibaa alrdüm 

Dün rece rü'yamda canım ribi (aevdiiim) 
cananı rörd�. 'Uyancbiam zaman donmuf:· hiaaiı:· 
ı.,mit •Ücudumda bir canlılık duydum. ,, 

"Edirne rerçi rüzeller ,.hridir, ey doat, fakat 
ben Buraa'da dahi inaanı atka alan nice süzeller 
rördüm. " 

"Ben bu rece anNllD ,Ldr'' erdim Ye aanki 

2 E. Blochet kataloiunda (Catalogue Oee 
Manuacrita T urcea) Paria'de Bibliotheque National· 
deki Türkçe yazmalar araaında Sultan ikinci Murad'a 
iit bir Divan ile bir gazeller mecmuası röaterilmit• 
tir. Katalorda 274 •• 1030 numaralarda (C. 1, S. 
1 15 •• C. il, �· 137) b�annda i&ihat Yerilen ltu 
yazmalar, aalıııda J�inci �ura4'a deiiJ Üçüncü Mu· 
rad'a iit türlerdir. 

rümü,den yapılmıt bir HrTi boylu rüseli kaplıcada 
salınır gördüm . ., 

"Ey Murad! zamanın pidifihı &en olduiun 
hilde ben bir güzeller şihı rördüm ki aeni saç
larıyle bailayıp eair etmitti . ., 

Gibi XV. asır divan şiiri için çok sade sayı
lacak söyleyişler bunlar arasındadır. 

Bu mühim gazelde Edirne, Bursa gibi ilk payi
taht şehirlerini yad eden mahalli renk dikkati çeki
yor. İkinci Murad'ın, şiirin Qir başka istinsahında 
şeh-i afak şeklinde yazılan, 9eh-l devran olduğuna 
inanışı da mühimdir. Devran'ın hükümdarı olduğu 
halde bir güzelin saçlarına esir oluşdaki ince aşk 
duyguları ise, İkinci Murad'ı XVI. asırdaki torunu 
Yavuz Sultan Selim adına söylenmiş : 

Şİrler peaçe-1 kahrımda olarken leraia 
Beni bir s&zleri ahiiya zebiin etdl felek 

mısralarına bağlayan duygulardır. İkinci lsultan 
Murad'ın diğer rindane bir söyleyişi de, öteden beri 
defalarca söylenmiş bir söz olmasına rağmen, gerek 
dile, gerek manaya hakim bu hükümdarın Şürin· 
de bir başka güzellik kazanan şu dört mısralık 
kıt'adır : (3) 

Siki setir setBr yine dtlakl 9eribumı 
Slylet dil� setir ylae çeas fi rebi:bumı 
Bea Yl!r iken serek baaa bg •••k u bg safa 
Bir stla selt ki sarmeye klms§! ttlribamı 

3 Jkinci Murad'ın tiirleri için Bu. Li.tifi, S. 
61; Ati Tarihi, C. iV. S. 9; Dr. Süheyl Ünver, 
Muradiye Camii, S. 7; Samiha Ayverdi, Edebi .. 
Minevi Diinyüa içinde Fitib, S. 2 - 4, 'lat. 1953. 



Böylelikle, rincllik ve derviflik seviyesi kendi
Iİnİ ve1$ler merteJ>aine ulaftıran Sultan İkinci Mu
rad'uı bp güzel IÖyleyişindeki endişesi dotru çık
Dl&Dllftlr; Hz. Muhammed'in sünneti gereğince top
rağa gömülmesini vuiyet eden bu Osmanlı p!dişl
huıuı Buna'da Muddiye Türbesi'ndeki mezaruıı 
ziylret edenler onun toprağını kısmbı olsun görebil
mektedirler. Çünki İkinci Murad, mezarına rahmet 
yatması için, türbelİnİn üzerini açık bırakmalarını 
da vasiyet etJD4ti. 

Sultan İkinci Murad'ın XVll. asra kadar dil
lerde kalan bir 11111r&1 da: 

Ge'41 kıbpaa fltea-1 riiasAr 

söyleyişidir. Bu mısrl, asrın büyük tliri Şeyhi tara
fından IÖylenen bir kasidenin matla' beytine alın. 
J1U1 ve kasidenin ilk beyitleri: 

Clefdl kılıp.. flte•·I rüsAr 
D•t-1 All'dea pkdAb Zllflkar 
llatla'-c aiir •••• ı• •••sa'·• t&• 
D ... I ... ._ •••IJta• .a7!-qr 

tckUOOıe bq m.unın � Jll�yesi �lµıde �l� 
IDİftir. 

Aynı mısd, XVll. asırda, Nefl'nin de tak
dlriae mazhar olan tlir Sami tarafından yine bir 
kasidenin matla' beytine aıınmıŞ ve ıu fCkild� bü
tünlCDIDİftir. 

O.pi lub�aa flt••·I rüsAr 
hyf•I ,_. .... ._ el•lt afUrt 

* 

FATiH SULTAN 
MEllMED 
( 1432 - 14S7 ) 

Osmanlı İmparator
luk Ailesinin hüküm
dar fljrlerinden bi
ri de Fldla &.haa 
Mehmed'dir. Bu hü-
kümdar, Co-.P•· 

ilk ....a'ndan zaman ayınp tHr --tı'na vak. 
fedecek vakit bulabilseydi, asrının batta gelen tliri 
olabilirdi. Çünkü Alııme4 ..... u... ..... 
Melllal, Necid v.b. gibi, Osmanlı tür ve edebi
yltına hamle yaptıran kudretli isimler asrında 
kllıtl• .. na tBr ..,..._.. kolay detildir. 

Bunun için, yaradılıtın izninden �ita. üstün bir 
kültüre dhip olmak gerekir; Türk, Arap, Acem ede-

• Sabri'aia IMa kuitl•i, Nlnuk ıc.maJ tara· 
hlMlaa da takdir edilmit fiiderdeadir. (Tabrib-i 
Harabat, S. 7Z, J.t. 1886) IC'.uitlelerdeki ilk -• 
s.ltaa ikinci Mand'a üt olduima• NU.-bi7• 
ltDtllfÜaeei'adeki INr mecmddaa iina•• Ali Cl· 
nib, 1ı--. Yahya Kemal'• 7aadıi1 lıir mektupta 

lıiUauu lıelirtmeldedir. .. ...lmap Yalap JC.mal 
EuaitW1i ...,m.wir. 

bfya�ı, islını Uimlefim, jwlAm tefe"UftPıQ, twvvYf 
fdlcfelini, Şark·illlm nıim!ı>jiaini bilme�. _.-ı\z vcı R• 
fiye ilimlerini öğrenerek f�hat ve bellpt'in Qıce�. 
lerine vlkıf olmak IAJımd�. Bunla�aq �R MtfQ. 
nomiden tı� bilıPaine, lqltc�tibt� EmYlYi Wır 
fcq bilgilerinj� fiitj o�t.r1* besleyecek � türde onlann 
akislerini farkedecek kadar qvramq olmak lüzılmu 
vardır. 

Giriftiii tıcr İft• Hmuzaftiıru bir pAdpti içirl. 
deyrüµn mr •ultanlaıı Uc tür YIU'llı yapma� Mt4 
türlü olamaz. 

İıtanbul'u fethetmek ıQretiyle, milletine di4Jıyıom 
en güzel beldesiyle birlikte ebedi bir vatan kazandıran 
Fitih'in bu zaferi, onun lclı:lece Dk W...etl idi, Fltih, 
bu zaferinden sonra �qJ\4 vtı Balkanlı" c:otrafY•· 
unda kazandıtı müselad werlerlc Osınımb 1mpara· 
torlutu'nu l>if "t• hlline koymuıtu. 

lüendiy..- Beyliti'ne son verip Trabzon Ramlm
paratori111a'nu ortadan kaldırarak ve Kınm'ı Qs. 
manlı tlbiiyetine alarak Karıule.b'i bir Tiirk 161ii 
blline koymu,; Otlukbeli'nde Uzun Hasan'ı mağlup 
ederek devletiiı Dotu'daki tcvketini arttlrJIUI ; Anado
lu'da Karamanoğullan'yle, Rumcli'dc Balkan dev· 
letleriyle sav� derin ıfılirli zımrltıf PzanQ\lftı. 
�k hqq İmp!lfltorl� l\µd\4tl11mı ıepifl•tm!t 
�� ı:ıc devletin get�" 11ın:la l'�c��n \iç kıt'a 
üzerindeki �ntinin t�Ucmu atınıttı. 

Fltih Sultan Mehınecl'm bütün bynl;ln Y•ptbil· 
mesi ve tu�daki El·.-..ıfcr ...._ iddilauıı 
gerçeklq�. birtPmı ıııaddt v• mlnevl temellere 
dayıanıY•i �\I merler, bellibafh fU teJ11eller üzerinde 
yülueliyordu: 

Fltih, her bakımdan büyük ve 1'adlm bir Türk 
'il� �ıutydı •  �-op. K•1'!1111'nm, X•p 
luıq 9'_.....'nin, -� Afh'ett'nin M1FllJ'4 
ca teklmülünden meydana ıelmit 0.-.b .ln..t'n• 
de bir XV. asır hükümdln QJmN, tlrihde ve cot· 
rafyada büyük itler pmek lçin yaradıllfCfan izAn 
alllUI bulunmaktı. 

Fltih Wr .... ......,.. Babumın ve dedele· 
rinin birer gaazl, hattA fChid olduklarını biliyor; Türk 
güeüyle lallm hnlnmın birlqmninden doğan büyük 
kudrete kaderin verditi vazifeyi birinci pllnda tutu· 
yordu. Trabzon llum İmparatorlutu'nu ortadan kal· 
dırmaya giderlerken : "Gansams kale fedd Mili· 
.ur . .. ........ .... ,............ Ziri ..... . u . 
...... islim kdaca ....mr. Eter ... ..ı..etı .. 
d,... ......... .... ..... .... .,.... ...... " 
diyen Fltih, kendisini, haldı olarak, yeryüaüne 1s-
1Am'ın hak ve adllet prensiplerini yaymata mbnur 
addediyordu. 

F&dla, lna...cll Wr tanYY11f terbiyesi abmt
tı. Dünylnın en Adil hükümdarlarından biri olmut i 
insan hak ve hürriyetlerine tirihde mislı görülm� 
dereced� fült say� g�te�; �yeti a!t•Df lirela 
milletlere tam biı tıil y� vicdaıı lıµfl'We� Y�j 
onlan ldetlmnde,' kıylretlerinde, gele���nm�c hYı 
bırakDUf bulunuyordu. Taıavvuf terbiye ve inanışı OD• 
da o kaı:lar kuvvetliydi ki genç hükümdar, hocası ve 
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büyük tarikat adamı Ak Şema..wla'i bir gece çadırı
na dlvet etmiş ve kendisine naalb vermesi için yalvar
mlftı. 

Ak ,_. .. ,,_, bir hükümdlr olarak büyük ifler 

HJ 

leketd.a pyrl ..._.,.. ltdpl ıistenneyeab.,, 
gibi cümlelerle yolladıtı mqhur mektubu (5) batır• 
latan bir ifldeyle : "Siz bir din ve tarikat adamı 
detil, (din yolunda aavqan) bir devlet adamısınız. 

lataabul Fkilai Sultan ikinci Mebmecl 
(Asrın ltalyan nuama Bellini'nin tabl-u) 

gönn�e kudretli ve bu yolda vazifeli bildiği genç ta
lebesinden yalnız bu himmeti esirgemiş ve ona "Sb, 
llbl dlr  laalk pw �eab. bW.-ı mem-

1 5 Fitih'in taaanuf terbiyeai .e Çadır ırecHİ 
için bakınız: Simiha A;JYerdi, Edebi ,,. Min.,,İ 
D1in1Uı içinde Fatih, laL 1953, 5. 18 • 28, 
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l.taalnd'w almak· içia dailardan sen seçin. ı Fatih, bü,.ik tetebbü.iinii gerçekleştirirken. 

Memfeketinizin ve insanlığın selameti için bir devlet 
adamı gibi harekete mecbununuz.,, demişti. (6) 

Fldla'la ıealt ve sailam bir kültürü vardı. 
Sarayını akademik muhit haline koyan Sultan İkinci 
Murad, oğluna, esaslı bir tahsil çevresi hazırlamış, 
onu devrinin üstün hocaları elinde yetiştirmişti. Fa
tih, yalnız 13  ya;ındaki birinci hükümdarlığından 
:IOllra deği11 19 yaşındaki ikinci hükümdarlığından 
sonra da, hocalarına derin saygı ile bağiı kalmış, on
lardan hayatının sonuna kadar faydalanmıştır. 

Fltih'in ŞelalbecWa ŞWa Pap ve Zapaos 
Pap gibi, ıiylst, askeri hocaları, atabeg'leri vardı. 
Kendilerinden ilim elde ettiği hocaları Molla Hasrev, 
Molla G6rlal, Molla Y egb, llızar JJey Çelebi, 
Jlocadde gibi asrın Alimleridir. Devrinin alimlerini 
ilim ve felsefe mün!zaralanna davet edecek ve kendi 
büyük hocalarını bu nıün!zaralara hakem seçecek ka
dar ilim hayat ve hareketlerine kıymet verirdi. Hüküm
dinn kendisi de bu mevzı'.ılarda söz sihibi olabilecek 
bir kültür seviyesinde idi. Ç.Ok iyi bildiği Türkçe, Arap
ça, Acemceden başka Yunan ve Sırp dillerini biliyordu. 
Zengin kütüphanesinin mühim bir kısım kitapları 
Yunanca idi. Kütüphinesinde tarihe, matematiğe, 
astronomiye !it kitaplar vardı. İstanbul fethinde ve diğer 
savaşlarda kullanılan ağır toplarla havan toplarının 
ölçülerini bizzat tayin edecek kadar, devrinin balistik 
fennine vikıf bulunuyordu. Hükümdarlık yıllarında 
kendilerinden ders almaya devim ettiği hocalarına 
gösterdiği saygı onun büyük hükümdarlığına yakışı
yordu. Hocalarının, kendisine sidece Mehmed deme
lerini İlter ; hocası Gıirini'yi nerede görse elini öper, 
diğer hocası Molla Husrev'le camide bile kaqılaşsa, 
onu ayağa kalkarak selamlardı. 

Fldla, llU'8claa bir latilriimdar detllt bir milli 
llaluuluuMh. O, Türk milletinin hükümdarlar dev
rinde bir şahlanışı, hükümdarlık vazifesi almış bir Mela· 
... dk'di. Diimi beyaz bir at üstünde, denize bile 
atla yürüyen bu '1hin bakışlı, heybetli insan, yontuluşu 

asırlar �aplamış bir canlı heykeldi. Büyük azim 
ve irade' sahibi idi. Zaferlerini çok kuvvetli ve hazan 
tamamiyle gizli planlariyle adeti zaferden önce ka
zanıyordu. İstanbul fethi için dört buçuk ayda yaptır
dığı Kameli Hisan XV. asır Türk gücünün ve tim
silini Fatih'de bulan Türk azminin abidesiydi. İstanbul 
fethi gibi, Peygamber tarafından müjdelenmiş büyük 
hadisenin kahramanı olduğu halde Fatih, fethettiği 
şehirde üst üste birkaç ay kalamıyacak kadar mille
tine ve memleketine hizmet yollarındaydı. (7) 

Fidla bir sanat aclAmıydı. Yalnız şiir sanatını 
değil, diğer sanatları, bu arada Rönesans'ın hıristiyan 
sanatını da anlıyor ve takdir ediyordu. Kütüphinesin· 
de bulunan bir defterde Fatih'in, çocukluğunda bizzat 
resim yaptığını düşündürecek çiZgiler görülmüştür. 
Bu çizgiler onun resim sanatında da bir kaabiliyet ol
duğunu göstermektedir. (8) 

Mimari sanatına verdiği değer, fethettiği toprak
ları yüzlerce mimari abide ile süslemesinden bellidir. 
Başta Ayasofya olduğu hıilde, girdiği şehirlerdeki hı· 
riatiyan Abidelerini hatta kendi askerinden bile koru· 
duğu, yabancı kaynakların da itiraf ettikleri faziletle-

8 A)qemseddin'in bu mektubu için de aynı 
oı&ere bakanııı. S. 36 ·• 39. 

Bu mevııUcla Yahya Kemal'in mühim bir 
dikkati tadur : Oamanlı · Türk Piditabları ince 
.. ,.,.ar idiler. Çoculduldannclan ilimlerin• kadar, 
at 81rbndan inec:.k vakit bulamı,.orlarda. l.tanbul 
Fitibi (Topkapı Sara:ra'na) arada- sarada, yol üstü 
uira,.abili,.or, .. ,.,.alı sibi. birkaç sün seçirebiliyordu. 

Bütün ömrünü Mferlerde :raprattaktan aonra, fet· 
bettiii tebrin içinde olııun ölemedi. Geb:ııe'de Sultan 
Ça,.ın'nda, çadır altmda öldü. Oilu Biyezid, to• 
nanu Selim, onua oilu Süleyman ela ,.ollarda ildi· 
ler. (Blu. Fıkralar ve Hatıralar, ileri Gaııeteai, · 14 
Şubat 1921) .  

s Prof. Dr. Sühe,.I Oaa,,.r, Fitih"in Çoc:ukluk 
Defteri, lst. 1961. 
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rindendir. Sarayını resimler ve heykellerle süslemesi, 
bir islam hükümdarı için cesaret sayılacak bir sanat 
toleransı ile mümkün olmuştur. İtalya'dan ressamlar 
getirterek kendi resmini yaptırması, yeni Avrupa sa
natına bir cemiledir. 

İşte bu hükümdar, aynı zamanda devrinin kuv
vetli bir şiiriydi. Avni mahlasıyle divan şiirleri .'söy
lüyor ; şiirleri küçük bir divan teşkil edecek sayıya va
rıyordu. Bugün elimizde bulunan şiirlerinin çoğu ga
zeldir. Bunlar, Fatih'in sert, savaşcı, kahraman mizacı 
içindeki ruh inceliğini belirten sevda şiirleri ; aşk ve 
şarap terennümleridir. Bunlar, Fatih Sultan Meh
med'in aynı zamanda bir aşk insanı oluşundaki gü· 
zelliği belirtir. 

Fatih'in aşk şiirleri, genç ve güzel bir padişahın 
her emrine amade, kolay sevgiler için değil ; sevgileri 
gönülde sıcak ürperişler uyandıran güzeller için söy
lenmiştir. Bu şiirlerde şahane bir tevazu', aşkı ve sev
giliyi her saltanatın üstünde tutan bir incelik var
dır. Aynı şiirler, yer yer, bu mısralarda tasavvufi aşk
ların da yer aldığını düşünd.iren çizgilerle renklidir.(9) 

Yine bu şiirlerin bazı mısra ve beyitleri keskin 
bir zeka ve nükte zevki içinde söylenmiştir. 

Vaslam dileye• cevrlmi çeluDn der imlt yar 
Bg va'dHI geyii. ki de,t&I cevrine dalail 

beyti böyledir. Aynı şiirlerde hükümdarın geniş kül
türü de sezilir. Kur'an, siyer ve kısas-ı enbiya kültürü; 
tarih ve destan kültürü; matematik, astronomi v.b. 

9 Bakınız: Atk lnaanı Fatih ; Nihad Sami Ba· 
narh, Fatih.in Zafer Sırlari, İstanbul Enstitüsü Mac• 
ınuası, C. V. S. 12, J.t. 1959. 
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kültürleri bu şiirlerde yer yer, duyan ve düşünen bir 
kafanın, yüksek bilgi ve fikir çizgileriyle birleşerek 
söylenir. 

Dlme:aem vasfa� !imldiyl� beal şiid eyle-sil 
Riiuyem �en 1 cefa kd•tıt lçlla yid eyle-git 
gibi ince aşk şiirleri yanmda, onun, söyleyiş bakımından 
eskilerce en beğenilen şiiri : 

Sa kıya mey san ki bir ırtla lllezii.r eldea gider 
Jrlıllr fa11l-1 laazaa bat 1 babar eldea sfder 
Her alc!P ••hd I sallb@ mali 9lar laataram 
Glrd8ttlmc� ol a l rlrı llatlyar eldea gider 
beyitleriyle söyİediği gazel'dir. 

* 

Fakat Fatih Sultan Mehmed'in şür lanatı hak
kında bize mukaay"eseli bir fikir �recek en mühim IQy
leyişi, onun, Göaülalme'sidir. 

Bu Jiir, bir nazire'dir. Divan şiirinde nazire hazan 
şAirler arasında bir şiiri aynı vezin, şekil ve kafiye ile 
fakat daha başka ve daha güzel söylemek şeklinde, bir 
yarışma mahiyeti alırdı. Fatih'in gönül redifli muham
mesi de XV, asrın en tanınmış pirleri arasında yapı
lan böyle bir yarışmaya Fatihine bir katılıştı. 

Bugünkü bilgimize göre bu şiir, önce Mellbl tara
fından söylendi. Son mısraları bestelenerek terennüme 
elverişli olsun diye aynen tekrarlanan bir murabba' 
tarzı, Türk şürinde önce bu ve benzeri manzumelerle 
milli bir söyleyiş çeşnisi aldı. 

Melihi'nin şiiri aşağıdaki kıt'alarla söyleniyordu : 

Seal bend ııStdl çla ol zllf-1 semen-say saaaı 
Kılmada• dcahl halAs olmat·tçla ra)' pail 
itdl se•dii seni iilemlere .... vay sBatll 
GaaGI eyvi,- saaCU ••7 sla&I eyviiJ' saaU 

Fatila Sultan Mel.med, Oiuz Türkleriain uarlarca Kızılelma bilılilderi AJuol,.a iaaüa41.. 



Dil •lllMI•• alee ltlr kenda..I iiwii,. kala• 
Tİ ... laaaretle d._l••r clterl piire kıla• 
Akl • •H el•ı N••• derdtlae •9 pre kala• 
oaaaa .,..,.,. s••• ••J slaül •J•iiF s•••• 

Bu murabba' devrin en büyük İstanbul ve nazire şiiri 
ve Fltih'in hocaaı Alıımed Pata tarafmc:İan tanzir 
edildi. Ahmed Pqa'nın naziresinde pek tabit olarak 
Mcllhl'nin söyleyişinden daha kuvvetli mısrilar vardı : 

oaa , ....... s6rell ... , •• •••••• ,. ..... 
Kara ••••• .. ı•••r ltİ·aer tt bİ·piiJ sıaaı 
INm•d•• •I aaaa dolaı•a -· lıliiy slall 
Yayalaat ••J ita ..... ••F si•• •JYİiJ glall 

* 

A•••'I• ki• olnlaar aii11111• ll9 •ii•e l aık 
Giirmdar elslerhab •ii•ll• he•sA••• •tk Dil ellıııld- ltltUaWar ltoJ••B c9•e-I aık 
YaJ slaaa ••J ita ..... ••J s6aaa •ı•iiJ slal 

Bu murabba'm bil. 
hula son dörtJ.ütünde 
Ahmed Pqa'nm sözü : 
"Ben o Ahmed'im ki 
&f]t kitabı benim ... 
dunla okunur; aşk ça· 
tı. benim sözlerimin 
ateşiyle hariretlidir; 
vüctlduma giyditim 
aşk elbiscai de · gönül 
eliyle biçilmiştir.,, gi. 
bi dikkate değer bir 
fahriye'yle biter. 

Mühim bir kısım 
divan '1U'lerinin birer 
aşk '1iri olmakla ifti. 
h1r ettikleri mAhun· 
dur. Kimi tasavvufi 
ve ilAhl, kimi beşeri 
qkı terennüm eden 
bu tiirler içinde, Ah· 
med Pqa gibi, seven
lerin ve sevilenlerin 
dilinde kendi nusrt.
lannm do}aftıtını gö
rerek bundan haz du. 
yanlar çoktur. MeUhl 
ile batlayan bu sa-td 
tlİ.t.d ile, haklı ola
rak o devir İstanbul'
unda muzaffer bir 
milletin gönül ürpe
riflerine tercüman o. 
luyonfu. 

* 

FAtih'in 1iiri işte 
bu iki aöyleyifc nazl
redir. Yine beste ile 
terennüme clverifli ol-

TÜH EDEBfv An TARiHi 
sun diye son mısraları aynen tekrarlanan J>u türde 
nakarat mısraı, Ahmed Pqa'dan değil, Mellhl'den 
almmıttır. Fakat söyleyifdeki ustalık, güzellik; atk 
duygularındaki incelik ve çeşitli kültür ve tasavvuf 

çizgileriyle dcğerlenif bakımından, Fatih'in filri, ge
rek Melihi'nin gerek Ahmed Pqa'nın flirlcrinden, 
geri olmak töyle dunun, belki biraz daha üstündür: 

h•dla ol dilberi el• ••••• .. •• wiiJ slaaJ 
EJl .. b kealdal iile•• rlaYİiJ' ala .. 
Saaa c••r •JI••••• kalmas o per,,a,. sıaal 
Ce•r• aabr •Jl&J•••asb aldo,.ıa laiiJ slaal 
Glaaı OJ9İiJ alall ••J ..... •.r,,iiy alaal 

Çak olen dest·I cefii il• alrİbiiaaadar 
11 .. ea laar-ı S•• 1 mlhaete diimiiaaadar 
D6kalea :rlre bolA tisi 119 kpaad,.r 
Her dem Bhsa s•lea mihnet lltı ciiaaadar 
Ga••• ·�·•ı slaiil ••:r ..... ·�·•ı ..... 



TOluc EDEBIYAtt TARiHi 
fiili'la Fisl ıtUil olllladı llA•tıaa liitle,.i• 
, ........ '*•t•ita• ... ı ...... ....... ·•••ıi• 
ka�•at yar pkeHk llaa.t•·• i.Grraa ıHde�ln 
'V'ltl•9ra. lt11 sa• 1i 111ih•t iı. caa alderla 
Gaa•l e,.ii7 slall •ay .. tall •1vii7 sl•ll 
•..ı�ı eilt..fle rauitt oıma.ta •U-ta• ol••k 
bett4 i•W ll• 71italaa 4dGn iiltiid olmak 
Diilii•I •••••• dil 1 caa 'ltllltlll iiaiid olmall Nitii_tl ••!t •••• .,,.. lh' ferriid el•all 
Oldl •ıvay skll vay sltaiil err•1 sl•ll 

an. .... ....... ..... .... 11 ••• , dermiial 
Ölortn ..... ile tok slrm•reıi• laleriiaı 
•1•a11t 1 .,,.. 1 f6ıilt el•alııla eniiftl 
AYhiyi IHeiia,til •llla•t 1 sam·k•t k9aı 
CllAtil .,.-,. c••ll vay sa.il eyviiy slaU 

tıuraya bet bt'uını aldıtmm bu şürin asli yedi kıt'a
dır. Uilhı, halk dilinde y1l4&yan kelime ve deyimlerle 
b�mq, tabU bir XV. aiır Türkçesidir. Böyle slde 
ft tıtmbnt bir Türkçe iİe söyleyif ile Osmanlı hüküm· 
dar ilirleriniıi hemeıt hepsinde rastlanan milU bir dil 
\ot Wıat anlay1*ıdır. 

Aynca, gerek Melthl'nin gerek Ahmed Pap'nın 
ve Fltih'in bu gönül türlerinde dikkati çeken bir incelik 
de, bu asırda lıtanbul fethi ile şahlanan Osmanlı • Türk 
net'tainin bu şiirlerde bir 11tırap lislniyle ifldesidir. 
Bütün bu tiirlerden tafan, bir flnua altındaki şevk, ay· 
nı türlerin her melodisinde lşiklrdır. Bu tarz söyle
Yifte Fransız ldlsisiZminin litote'lanne benzer bir menfi 

ııöyleyitle müsbet'in ifldesi göriUilr. 

Fldla'in diğer güzel bir ...tre'ai, hocası All
.... ..... nm : 

Ylao ,._ , .. • slltl ••itila doll •J' caa 'ita •' 
kl .... , .. 11ıa il• .. 111tew ciiaan it• •"• 

Matla'lı gazelinedir ve birkaç beyti töyledir : 

T- •ular •tse .. nll nele vtl •fca• it• •"• 
Gol••dl •oeli" ol dllber•I fottaa ita SH• 

ile acelt atlar la9 ltllltll-1 caa tlaki selllt 
Gllllt •tleamodl ol ytd .,au.taa ita gMo 

likl)'i def'·• ...... 4tm•t• peymii•• s•tlr 
Çla ••dı tllllterlmls alad Do peyman it• s'-=• 

v .. 1atı ...... , , .. )'a .. adı •• yar ...... 
Firkati niirıaa Aval )'iri ••• yaa H s'c• 

Fltih Sultan Mehmed'in, tlrlhe mal olmuş, diğer 
bir edebi ve tlrihl buluşu da İstanbul fethi bldisesini, 
bu fethin Ebced Heslbı'yle t1rihini gösteren lldriia 

kelimesinde toplamasıdır. Harflerinin toplamı Hicri 
817 yi haber veren bu kelime devrin ilim fiirlerinden 
ve lstanbul'un ilk kad11ı 11Dar Be)' Çelebi tarafından 
bir "tlrih beyti., b1line konmuştur: 

Fetb·I 1.taabgl'a aaaret balmad!l•r evvel6a10 
Fetb ı6dtlb Saltan llebemmed dldl tarlla ı Ablriia 

86ylelikle tür söylemenin inceliklerini, aanat ve 
kültür lcablaruu ve aerçek liirin detcrini vakınclan bi· 

len Fltih, devrİhde; fiir ikltmine girebilmif, hakW fl
irlete büytll saygı ve anlayıf gösteriyordu. 

Sultan hinci Murad'm, ilimleri ve şiirleri sara
yında toplıi'fıtı ciddi bir an'ane ve bir devlet vaztfeai 

· b11inde Fitih devrinde de ehemmiyetle devim ediyor
du. Hükümdar; devrinin, Melull, Meıa.t, Banak 
Alamecl Pap gibi fiirlerini hemen her zaman mec
lisinde bulunduruyordu. Diğer birçok şiirleri de yine 
bir flir olan veziri Maiun..ı Pap ile birlikte, ailtemlJ 
bir şekiİde teşvik ve himlye ediyordu. Osmanlı kaynak
lan, Fltih'fn ve veziri Mahmud Pap'nm, kendilerine 
maat bağlayarak ve eserler yazdırarak teşvik ettikleri 
flirler arasında Necmi, Fedl, NGrt, Afld, Hali, 
Da'I, DalJI, Kildtt, Kldbl, Nalalfl, Vllddl gibi 
daha bir çok isimler kaydetmişlerdir. (ll)  

* 
F&tlla Dl.am'nm ilk defl Yaftm s.&taa Sellm1in 

emriyle yazıldığı hakkında doğru olması çolt muhtemel 
bir bilgi, henüz böyle bir divan ele geçtııeditinden 
timdilik tahakkuk etmemiftir. 

FAtih'in tiii'leri, Upsala Kralhk Üniveniteai Kitap 
Sarayı'ndaki bir mecniiıadan ve Osmanlı Tezkirtle· 
rinden derlenerek önce Alman ilimi G. jacob ta,rafın· 
dan, 1904 de Berlin'de neşrediİmiftir. (12) 

Türkiye'de bu türlerin nisbeten ciddi bir neşri, 
İstanbul Millet Kütüpblnesi'ndeki Türkçe tllik yaz• 
ma'dan alınarak fotoğraflariyle birlikte ve FAtih'iD 
Şiirleri adıyle Kemal Edib Ü mel taraf mdan yapılmq• 
tır. (Ankara, 1946). 

Şiirlerin diğer mühim neşirleri · tunlardır: 
Saffet Sıtkı (Bilmen), FAtih Dtvlnı, İstanbul, 1944 • 

Ahmed Aymutlu, Fltih ve Şiirleri, lıtanbul, 1959. 
FAtih'in Şiirleri ve şiirliği üzerinde 40 aahlrelik 

bir tedldk makalesi de Prof. Abdülkadir Karahan ta
rafından FAtih Şiir Avni adiyle 1954 de lıtanbul'da 
neşredilmiştir. 

ikinci Blyezid 
( 1447 - 1512 ) 

Aann diğer bir hükümdar 
fliri de Fltih Sultan Meh
med'in büyük oğlu, Sultan 
lkinci Blyezid'dir. Babası-
nın hükümdarlığı boyunca 

Amasya'da villlik yapan İkinci Blyezid, Ama•ya 
gibi, o devir Anadolu'sunun esaslı bir kültür merke-

10 Bu beyit •• i.waHI fethi ı1o1a,....,.1. dü· 
tirilmit clijer tlrilaler laaldaada iks. Prof. Dr. 
A. salte,.I 0Her, lataabul Kalelerinin Tarih iba
releri. lataabal, ı H3, S. H, ıa. 

ıı lalwuaı Profnlr Dr. Köprilüicle M.luaed 
F...t. Aaadolu'da Türk Dili .. Edebi,.abaı• Tella· 
mili, Yeai Tiirk M--· S.:rı: 1, u.laifeı 388. 

11 Dr. Ceors .lacolt, Der Divan Sultan Mell· 
med• d .. Zweiten clea Eroberen von K.onatantinople. 
&erlin, 1 904. 



zinde yetişmesinin faziletlerine slhfp, olgun bir hüküm
dardı. TArih kaynaklan, onun, gençlitindc içkiye, et· 

T0Rx EDEBi}'� Ti ·y A.RtHt 

Er •har-ı ••11-i ais 9laa rikAb-1 ciiae baa 
Hlaa .. ,diiaı •••••dtlr IJ•I•• merdi•• b•• 

gibi, bir Osmanlı hü
kümdlrına yakışır 
sağlamlıkta, coşkun 
beyitler terennüm edi
yor; "Ey naz atının 
binicisi 1 Can özengi
sinc bas f Mia�ftt iti 
güzellik meydanı se
nindir, (bu meydan
da koşturduğum atın 
özengisine) ayağını er
kekçe bas!,, diyordu. 

Fldla'ia, 1t17Gk clmll ,...._, -�. 1t1a 1aptı"4aiı, mGt .. bl' faptı Fitila TGrlıeai. 

Bu hükümdlrın 
Alimliği, şiirliği, hatt 
sanatlirlığı, ilim ve 
şür erblbına ve diğer 
m!rifetlcre gösterdiği 
saygı ve sevgi, Fltih 
Sultan Mehmed'in 
oğluna yakışır dere
cede idi. Bizzat islimi 
ilimlerde, astronomi
de, o devir için mü
him sayılacak bir bil

lenceye dütkün fakat hükümdarlığında böyle hareket
leri terk etmiş, hatıl aşın dindar ve sofu bir ,ahsiyet 
olduğıuıu ısrarla belirtir. Tlrihlerin onu Biyedd-l 
VeU diye anmaları da bunu gösterir. Haktkatte İkinci 
Biyczid, babasının kısa zamanda fethettiği, hayli ge
niş ve değişik kavimlerle meskun ülkeleri mümkün 
olduğu kadar harbsiz, buhransız, sükun içinde haz
metmeği lüzumlu gören, ağırbaşlı bir siyaset gütmüt
tür. şn ve BAtıni Şah İsmlil tehlikesine karşı, Sünni 
Ortaasya Türklüğü ile bir anlaşma yapmak istemesi, 
onun hem Türk bütünlüğünü idrakden hem de ıünnt 
Türklüğü mezhep ve iman anarşilerinden muhlfaza 
etmek endişesinden ileri geliniş görünmektedir. 

Daha Amasya'daki valiliğinden başlayarak çev
resine ilim ve sanat adamları toplaması, onun da zıkre 
değer bir meziyetidir. Kendisi, harb sporları yapar, 
iyi ok atar, vücıidunu muhtemel bir savaş için hazır 
bulundururken, ilim sohbetleri, şür sanatı yanında gµ. 
zel yazı sanatına da ehemmiyet vermişti. Devrinin bU
yük hatt sanatkarı Şeyh Hamclallih'ı Amasya'dan 
lıtanbul'a getirerek ona sanatında o/tikselme ve ebedi
leşme imkanları sağlaması bundandır. 

Bütün bu ağırbaşlı hükümdarlığı esnasında Yeni
çeri Ocağı'nı sağlamlaştırmış, ileride büyük işler göre
cek bir Osmanlı donanması hazırlamış ; yurdun imA
rına ve fethedilen yerlerde ·İmlr hareketleriyle, yerleş
me siyasetine ehemmiyet vermişti. 1509 da ıiddetli 
bir zelzele ile harab olan lstanbul'u yeniden kurm�, 
bu arada şehrin Bayezid semtini meşhur camü, med
resesi, hamamı, imlreth!l)esi, kervansarayı ve mek
tebi ile bir medeni abideler bölgesi haline getirmişti. 
İkinci' Bayezid, ekseriya ıôfiyane ve rind!ne ıürler 
aöylüyor. bAzan da: 

gisi vardı. Saraya alınacak iç oğlanlarının tahsil ve 
terbiyeai için Galam•ray'ı ilk defa, mektep o' arak 
o yaptırmqtı. 

İdrts-i Bitltst gibi, İbni Kemal gibi, Tacidde CAfer 
Çelebi gibi Alimleri ve daha çok sayıda benzerlerini, 
Necltt, Zlti gibi şiirleri anlayışla taltif etmiş ; zaml
nında 30 dan fazla alim ve şiire maaş bağlatmıştı. 

Asnn büyük Alimlerinden Molla C!mi'ye her sene 
1000 altun göndermesi eski kaynakların ehemnilyetle 
kaydettikleri büyüklük ve cömerdlikleri arasındadır. 

,,. 
İkinci Blyezid'in şiirleri küçük bir divan meydana 

getirecek sayıda ve yer yer güzel aöylenmiş manzu· 
melerdir. Divan: 

Hadiyii Ha.talak ••Rtl T9••t•r 
Nit�klm ... iJık ban& ı•r•ı•r 
ça .... ı,. ... ihl cihan halkm•• 
Kam&ün •""4 Utleii ı•r•ı•r 

gibi, d.de Türkçe ile aöylehıniş, samimi bir mün!cat'la 
başlar; Blyczid-i Veli'nin diğer türleri arasında : 

Ey kemiin ebrii aolıı kurban ederaem can aana 
Bla benim ırlbl 'der her llhza can kurban sana 
Mlhrlnl caudıı ezahlen aaklar ldiim aanma kim 
Diir-ı dOnyiii'dıı 16rllb bayriiin olubdur can aana 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Hün· ı dll J!!ıanla Adli ırerçl ae7l old! dlrİt 
Kanla )'ı!tUn strlcek rahm eylemez ciiinan aana 



İstanbul tehrini yeni Türk medeniyetinin sembolü haline getirmeğe ba,layan mimari eserlerden f;inili 
Kö§k. Türk sivil mimarisinin taheserlerinden olan ve 1 4 7 2  de tamamlanan bu kötk Fatih Sultan Mehmed 

tarafından yaptırılmıştır. 





TÜRK EDEBlYA Ti T ARlHI 

�,. ... . ..  

o-anlı id1reaİne seçtikt- sonra, XV. Ye XVl. uarlarcla, .. hz&delerin orada Y&lilik 
yapmalan ile, akademik bir muhit biline selen; yetiftirdiii ilimlerin büyüldüjü Ye 
medreaelerinin üatünlüiü dola)"laıyle, ayrupalılarca Anadolu'nun Oksfordu diye yuıf. 

landınlan Amuya tehrinde Yddınm Cimü. 

gibi, tasavvuf duygusu ve kültürüyle söylenmiş gazel
lere daha sıkca rastlanır. Bu samimi aşk ve hayranlık 
şiirleri de yine side ve tabii bir Türkçe ile söylenmiş 
manzumelerdir. İkinci Bayezid'in "gaflet uykusundan 
uyanıp Tanrı sanatıyle yaratılmış tabiat güzelliklerine 
bakmayı,, tavsıye eden hakimane bir şiiri vardır. Şiir, 
bu hükümdarın dış tabiate, islim imanıyle olgun bir 
gönülle bakarken neler duyup düşündüğünü ifade et
mesi bakımından, dikkate değer bir kompozisyondur : 

Kndret·I Hakk'e nazar kd revnak· ! ezhiire bak 
Hiib-ı ırafletden nyennb zlynet•I .. ciire bak 
O§dn aç g&r nlC-lhyii oldı emval•! zemin 
Haıt·ı lhyiide o mtlnklr 'tdllııl lnkAre bak 
Sebz·piif elab kıyiime tarddar her bir ıeeer 
Kdddar a,eedii haziir· ı kalb il� kllhaiire bak 
Mlnber· I ph bre çıkmıı •a'z 'der mllrır-1 çemen 
Selsebil iiyiitıD! tefair 4der enbiire bak 
�eırebln iib-! reva• ırlbl eğer aiif eyleylb 
Atık ! aiidık ıreçeraen ırel berii dİdiire bak 
Hiir fikri blllblll� ırllldea komaz hii·Y! vefii 
Yok heaiib!•!! aay atyiir! ber� gel Jİire bak 
Y.iirın ande kalmayam deıraen fll'iin D ziirda 
Adliya bundan tılddlılla ftıri.a D ziire bak 

Bu örneklerde görüldüğü gibi, şiirlerinde Adli mah
lasını kullanan Sultan Bayazid, ayrıca, Melihi, Ahmed 
Paşa ve 'Fatih Sultan Mehmed arasında ortak bir söy
leyif meydana getiren shtil redifli murabba' ve mu-

hammeslere de gözüm redifiyle iştirak etmiştir. Bu 
iştirakin zamanını kat't ·olarak söylememiz mümkün 
değildir. Ancak böyle bir müşı\areye onun da katılına
sı, gönül redifli bu şiirlerin daha ilk söylendikleri aylar
da ne kadar çok sevilip yayıldığını gösterir. Eğer İkinci 
Bayezid böyle bir moda şiire sonradan katılmışsa, bu 
<ia gönül şiirlerinin bütün bu asır boyunca yapyan 
bir rağbete mazhar olduklarını ifade eder. Bu ikinci 
ihtimali kuvvetlendiren diğer bir sebep de bu şiirlere 
XVI. asırda nazireler söylenmiş olmasıdır. (Bkz. Edir
neli Nazmi). 

Sultan İkinci Bayezid'in gözüm redifiyle söylediği 
murabba'ın bazı kıt'aları şunlardır ki umumi ahenk 
bakımından, onun, kendi babasından .çok, Melihi'nin 
ve Ahmed P.aşa'nın tesirinde olduğunu gösterir : 

Göreli ol aanemtın katlarını Y!!Y ır&ztlm 
Kaldı eeyr oklarıne •ine alper vay ırözllm 
D4medlim mi aana ben bakma ane hiiy ır&zllm 
Göztım eyviiy g&zllm vay glzllm eyviiy a8zllm 

Tiitl)'a olmayalı ıözlerüm!ı ıerd-1 rehin 
G&rmedl iki g&zllm pertevlnl mlhr ü mehln 
Ey g&zllm banca belA derd ile neykl ırtınebln 
G&zllm eyriy g&zllm vay gözllm e1viiy g&zllm 

Dalma eevr kılur ben kulune şiih nldem 
Şeb-l hecrlnde tuli' eylemez ol miih nldem 
Glzlerllm ırörmez la!ı ırtın yllzllnl iih nldem 
G&zlim eyviiy ı&zllm vay gözllm eyviiy g&ziim 



Hemen bütün Osmanlı, hükümdar şairler gibi, ıür
lerinde side, tabii bir dil kullandığını tekrara lüzum 
gördüğümüz, Sultan İkinci Bayezid'in : 

Sabha dek her slce ey burıid-rii ae11 mihdan 
Nice bir feryiid idem korkmaz mıaın Alliihdan 

gibi ince aşk duyguları ile söyleyişleri, bilhassa şu son 
mısrada görüldüğü gil;ıi XV. asrın en t•bii ve temiz 
bir hallı. Türkçesiyle ve halk kullanışıyle söylenmiştir. 

Bulunduiu her çureyi akademik bir muhit biline 
setirerek ilimlere, aanatkanara bü,.ük dejer Yeren 
Ye Adli mahli.aıyle tiirler aöyleyen, Sultan ikinci 

Bayezid 

İkinci Bayezid Divanı, 1308-1890 da Matbaa-i 
Osınaniye'de basılmıştır. İçinde 124 şür bulunmakla 
berAber, bu "divançe,, de bazı şiirler eksiktir. Yine 
Yavuz Sultan Selim'in emriyle yazıldığı rivAyet edilen 
yazına divanının 4 kıymetli nüshasL ise Fatih Millet 
(Ali Emiri) Kütüphancsi'nde 274, 275, 276, 277 nu
maralarda kayıtlıdır. 

Cem. Sultan 
( 1459 - 1495 ) 

* 

İkinci Bayezid kuvvetlerine 
karşı bir savaş kazanarak 
girdiği Bursa1da halkın da 
gönlünü kazanıp hükümdarlı-
ğını ilan etmesine rağmen, 

Osmanlı tarihinde bir hükümdar olarak değil, talihsiz 
bir şehzade kaderiyle yer alan Sultan Cem veya Cem 
Sultan da Osmanlı İmparatorluk ailesinin yetiştirdiği 
bir 1ChzAde tiirdir. 
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Fatih'in oğlu ve İkinci Blyezid'in kardeşi olan 
Cem Sultan, çok iyi bir tahsil görmüş, ayrıca, ata 
binmek, silah kullanmak gibi o devir Osmanlı sultan
larında aranan en iyi vasıflarla yetişmişti. HattA Cem'in 
bu vasıflannı B&ye:ıdd'den üstün bulan Osmanlı pa
şaları içinde, BAyezid'in yerine, Cem'i hükümdar yap
mak isteyenler de olmuştu. 

Sultan Cem, babasının ölümü üzerine, kendi hakkı 
tanıdığı padişahlığı ağabeyinden almak, hiç olmazsa 
bölüşmek için harekete geçmiş, bir ordu sevkedip elde 
ettiği Bursa'da 1 8  gün kadar hükümdarlık yapmıştı. 

Fakat bu hükümdarlık ihtirAsı, şehzAdeye çok pa
halıya mal oldu: Cem, bu hırsla sürüklendiği hazin 
hayat macerAsında bAzı savaşlar ve mağlubiyetlerden 
sonra, Rodos şövalyelerinin ve Papa'nın eline düştü; 
Papa Rodrlco Borgla tarafından zehirletilerek öldü
rüldü. 

Arapçadan başka, Fars dili ve edebiyAtını bu dille 
şür söyleyecek kadar iyi bilen Cem, gerek esaslı tahsili 
gerek Aileşinden gelme kaabiliyeti ile devrinin ıiir ve 
edebiyatında söz sAhibi olacak bir kültür ve sanat se
viyesi göstermiştir. 

Daha şehzadeliği yıllarından başlayarak akade
mik bir muhit içinde yaşayan Cem, etrAfına hayli 
kıymetli şiirler ve alimler toplamıştı. Onlarla ilim ve 
şiir sohbetleri yaparak bir ilim ve sanat zevki için
de yetişmişti. Hatta, başta Sa'cli-1 Cem olmak üze
re onun çevresinde toplanan ve hayitının en talihsiz 
zamanlarında bile ondan ayrılmayan bir kısım ıAir
ler vardı. Bu şairlere, Cem 9iirleri denmişti. Daha 
çocuk yaşlarında şiir söylemeye başlayan Şehzade 
Cem'in şiirlermde, başta Ahmed Paşa olmak üzere, 
Şeyhi, Necati gibi çağdaş -Osmanlı şairlerinin tbiri 
vardır. Cem, Iran edebiyatından da Nizami'nin Sel
m!n'ın ve Hifız'ın tesirinde görünür. 

Böylelikle Cem Sultan'ın genç yaşta söylediği şiirler 
muhitinde takdirle karşılanmış, hatta Cenıtld ü Har
tld adıyle yazdığı bir meanevl, babası, Fatih Sultan 
Mehmed'in de takdirini kazanmıştı. 

Cem Sultan'ın biri Farisi, diğeri Türkçe olmak ü
zere iki divan'ı vardır. Bu divanların muhtelif yazına 
nüshalarını bilhassa İstanbul kütüphanelerinde bul
mak mümkündür. Türkçe divanındaki şiirlerin çoğu 
çağdaş üstadlara nazire olarak yazılmıştır. 

Ccm'in şiirlerinde talihsiz bir macera ile gezip 
dolaştığı yerlerin, Hicaz'ın Mısır'ın, Rodos'un ve 
Frenk ülkelerinin adları ve bazı kısa çizgiler halin
de hatıraları vardır. 

Bunlar arasında, annesine yazdığı manzum bir 
mektup, onun hayat hikayesinin bir hü!Asası gibidir. 
"ancak,, redifli bu mektubun : 

Rodoa azmini a•IHD!! valld!!! emr·I acib ancak 
llan!j! Y!!Z!! lmlı riis ! ezel Hak'daa naııib ancak 1 Senin becrln beni IAI etdl aıdklle halill evle 

�� �a�re� �a�r� -�.ı�! :d.el�m. ;:b: � t�k�b .-�c�k 
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Varub hacc-eyleyüb elbamdülllllh Mımr'a seldükda 
Gönül sevda yı biim il� edüb flkr·I acİb ancak 
Sıjınub Hakk'a Şiim'ın le9kerlyl� Rüm'a azm ıUdük 
Varub EnsChl'd!! olm!!d• rüıı:i bir zebib ancak(") 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ball:r!! mübteJA aldak_ Rodqa'aa blylesin anm!! 
Bu derd� çare bulmaz İaevt'den bin tabib ancak 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kalııb pejmürde kaç yıl Pffa':r!! teslim edüb düımen 
Alub ırltdl bizi aerhens·I erbilb ! Salih ancak 
FraDÇ!! elçi saldı lsteyüb mektüb sönderdl 
Hediiyil·Y! ırftzlnl!! biidpil·:r! aer-rekin. ancak 
Söz!n!! Rlm Pap!! olm!!d• killi iki ciinlbden 
Alaylar düzdller utraı lçftn bili·! sarih ancak 
Sıyub P!!P!!'Y• h arb il!! Franç!! hem bizi aldı 
Gehi ızhilr·ı lGtf etdl sehi verdi nehib ancak 

gibi beyitleri, Cem'in başından geçenlerin kendi 
duyuş ve görüşüyle yazılmış ifadeleridir. Cem'in 
Fransa'da Nis şehrinde az çok eğlenebildiği günler
de söylenmiş : 

Ciim-ı Cem niif eyle ey Cı-m bg Flrengl•tiiadur 
Her kulun b�u.na y�:r.!lan gelür devriindur 
KA'betu'lliib� varub bir kez taviif e)'l!dütün 
Bin Karaman bin Acem bin mllket·! Osmiin'dar 
Çok tükür Alliiba kim geldün Flrengl•tiine •ai 
Sağhğınc� her kit! nefslnce bir •ult�ndar 
Fanat! fevt eylem! ayı eyle •ür zevk g safii 
Klmaey! baki dejlll devran ba dünyii fiindar 

beyitleriyle başlayan uzun bir manzumesi vardır. Bu 
şiirin, Cem'in vefalı arkadaşı Sa'cll-l Cem tarafından 
bütünlc;nmiş, büyültülmüş, hatta onun tarafmdan ya
zılmış olduğu, öteden beri bir ihtimal olarak ileri 
sürülmüştür. ( 14) 

Bir taraftan, Fatih Sultan Mehmed gibi bir 
hükümdarın şehzadesi olmak; geniş bir kültürle, 
duyan, düşünen ve çok şeyler bilen bir genç ola
rak yetişmek ; öte yandan, bir saltanat mücadelesi 
sonunda hıristiyanların eline düşerek, diyar diyar, 
vatandan uzak yaşamak ; bu duygulu şehzadeye 
haklı bir nostalji vermiş ; ona o asırlar Divan şiirin
de nadir rastlanır gurbet ve vatan tilrleri söylet
miştir. 

Cem Sultan'ın, vatan'ı bir sevgiliye benzeterek 
onu bir sevgili için duyulan bir özleyişle yad edişi, 
vatan redifli gazelindedir. Bu gazel, böyle bir vatan 
anlayışının, yalnız Tıirk edebiyatında değil, daha 
başka edebiyatlarda da dikkati çekebilecek ölçüde 
samimi bir ifadesidir : 

Caa dımili ın� 'rüb biiy·! vatan 
Dil diler kim g�rün� riiy·ı vatan 
Çeıme-! Hayvan'dan ey dil boıdürür 
Ben garib üftiıidey� ciiy•! vatan 
G&nlüm eyler dalma �nı taleb 
Bend olaldan L@na glyaii·Y! vatan 
Hurrem olub can-ı Cem •rdl safa 
Dil •aba'

-
dan @lalı laiiy.•ı "Wata• 

13  Zebib: kuru üzüm. 
H Latifi T ezkireai, S.188 ye deYamı. 
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Cem Sultan, Papa Albncı Alekaandır'ın aara)'lnda. 

Bu şiirdeki vatan sevgisi, Türk edebiyatında 
vatan devri diyebileceğimiz, Namık Kemal'lerin 
Tevfik Fikret'lerin, Süleyman Nazif ve Yahya 
Kemal'lerin vatan şiirleri söyledikleri en yakın ve 
yeni devirlerdeki vatan anlayışını andınr •. 

Vatan devri şiirlerinde güzel bir kadın, bir 
anne olarak tasvir ve tahayyül edilen vatan, bu 
şiirde de yine özlenen bir sevgilidir. Ayrıca Süley
man Nazif'in Daüssıla'Mnı andıran bir vatan has
reti, XV. asırda Osmanlı vatanından uzakta kalan 
bu şehzadeyi duygulandırmıştır. 

Cem Sultan'ın, mes'ud şehz!deliği sırasında 
doğan oğluna Otuz Han diye isim koyması ÜS· 
manlı İmparatorluk ailesinde yaşayan Türklük şuı'.lru 
ile Türklük gururunun bir ifadesidir. 

Osmanlı şehzadeleri içinde Cem'den başka Şeh
zade Mustafa ile İkinci Bayezid'in büyük oğlu 
Şehz&de Korkud da asrın şehzade şiirleri arasın· 
dadır. 

* 

K a d ı n  Ş i i r l e r  
XV. asır, Divan ede
biyatında isim yapmış, 
şöhret yapmış kadın 
şairlerin belirdiğ:.. asır

dır. Bu hadise, Divan şiir lisanının ve Divan kül
türünün, ev ve aile harimine nüfüz ettiğini gösterir ; 
bu kültürün, ev kadınlan ve genç kızlar arasında 
yayıldığını ; şehir kadınlarının, şiir ihtiyacını ;  hatta 



okuma, yazma ihtiyacını tatmin ·edecek bir sevgi 
ve a1ila kazandığını belirtir. 

Öteden beri, halk içinde yayılan ve halk diliyle 
söylenen cleetaa, dlrldl, llAJd gibi halk şürlerinin ; 
ha1km aşk, mAcerA ve kahramanlık hikAyelerinin 
halk ldlldlril bakımından ehemmiyetini biliyoruz. 
Bunun yanında o devir için milletlerarası hikAyeler 
demek olan Leyi& ri Mecab'ların, Yhaf a Ze
Ula&'lann, İakeader mAcerAlannın da, şehirlerdeki 
evlerde, kadınların da bulunduğu Aile toplantıların
da okunduğu ve bu hiklyelerde anlatılanların za
manla ev ve Aile kültürü arasında yer aldığı hakkın
da bAzı tArih bilgi ve vestkalanna sAhip bulunuyoruz. 

Aynca bu asrın Şeyhi, Almaecl Pap, Nedd 
gibi birinci sınıf flirlerinin ev kadınları arasında 
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okunduğunu ve şiirlerine nazire söylemek yolunda 
genç kız ve kadınlarda bir heves uyandığını, bu 
şiirlere bdınlar tarafından söylenmiş nazirelerden 
öğreniyoruz. 

Bu hAdise, Divan şiiri Türkçesinin (bu !isim 
medresede tahsil eden) mahdud bir aydınlar sınıfı 
arasında kalmayıp ev kadınlan tarafından da anla
şılacak bir yaygınlık kazandığını gösterir. 

Osmanlı imparatorluk kültürü, öteden beri Türk
leşmiş topraklarla, durmaksızın fethedilen ülkeler 
arasında gidip gelmelerden ; kazanılan zaferlerden; 
elde edilen tecrübelerden; görülen yeni alemlerden 
ve 11\Üesses islami Türk medeniyeti kültüründen 
birleşmiş ve yükselmiş bir kültürdür. Aynı kültürün, 
bu hayat ve hareket asırlarında, yalnız şehirlerde 

kalmayıp kasaba ve 
köy çevrelerine kadar 
yayılması ve her yurd 
bölgesinin bu kültür ve 
medeniyetten, kendi 
ölçüsünde, bir hisse 
alması çok tabiidir. 
İşte böyle bir kültür, 
sanat ve hayat gel;ş
mesi, ev ve aile çev
relerini de sardığı için
dir ki İmparatorluğun 
hem de Amasya gibi 
Kastamonu gibi böl
gelerinde kadın şairler 
ve devrin ilim hayatın
da söz söyleyecek ka
dınlar yetişmiştir. Ka
dınların şiir sanatına 
heves etmelerinde mü
essir olan diğer amil
ler arasında an'anevl 
ve duygulu Şark ka
dınlığının şiire karşı 
tabii çekilişi de vardır. 
Bu ça�arda şiirin ve 
şiirlerin halk ve devlet 
katında gördüğü hür
met ve itibarın da bun
da tabii bir hissesi bu
lunmak lizımgelir. 

Zeyneb 
Hitun 

( ?  - 1474 ) 

* 

Asrın adı 
ve eseri 
bilinen ilk 
kadın şii
ri Zeyneb 

Hatun' dur. 

Tirk Llebiylbncla ilk vatan hureti şiiri •• Fatila'ia ,.Wdeai Cem Sultan. 

Fatih Sultan Meh
med adına bir Dtvan 
tertib ettiği söylenen 
Zeyneb'in bu Dlvan'ı 
henüz bulunmamıştır. 
Biz onu, eski mecmıla 
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ve tezkirelere akseden iki şürinden ve yine bu tezki
relerin onun hakkında verdiği bilgilerden öğreniyo
ruz. ( 15) Bu bilgiye göre Kastamonulu (16) veyi 
Amasyalı bir aileye mensup olan Zeyneb, Amasya
lı, Mehmed adlı bir kadı'nın kızıdır, 

Zeyneb, babası tarafından evde okutulmuş, 
devrinin iki büyük dili olan Arabi ve Firisiyi yine 
babasından öğrenmiştir. Asıl adı Zeynü'a-Nld'dır. 
Farsca şiir söyleyecek kadar Fars edebiyatını bilen 
Zeyneb'in ayrıca mıisıki sanatına da istidadı ve mıi
sıki kültürü vardı. Onun hayitı hakkında diğer bir 
bilgimiz yine Amasya kadılarından İshak Fehmi 
Efendi ile evlenmiş olmasıdır. 

Zeyneb Hitıin'un edebiyitımızda unutulmaz 
isim olmasını sağlayan şüri, raksin bir ifade ile söy
lemeğe muvaffak olduğu şu güzel ve orijinal kıt'ası
dır: 

fela& b)!. •iiret-1 •İbii •an� Hak'dan lıniiyetdllr 
San�aıa liire-1 Yii•af cemiiillladeli bir iiyetdlr 
Seafn hllaalla 'benim aıkım •enin ce1'rln .benim aabrım 
Demiidem artar eı..llmez tllkenme• bİ nllaiiyetdllr 

Bir Kur'an (Sure-i Ywuf) ve tasavvuf kültti(üyle; 
rakseder gibi musıkili bir dil ve aruz anlaşmasiyle 
söylenen bu tek kıt'a bile, Zeyneb Hitun'un şür 
sanatı hakkında bize bir fikir verecek güzelliktedir. 
Zeyneb'in elimizde bulunan diğer şüri bir ıazel'dir. 
Bu gazel asrin ilk büyük şiiri Şeyhi'nin : 

Aç alnını ytlzlnl clbiinan mtlnevver •t 
Ç&z zlllf6aft dımiitını ciinaa maa ttar •t 
matla'lı gazeline söylenmiş bir naziredir. Aynı za
manda bir münicit beyti ile de süslü bu gazel, 
çeşitli Divin ve iman kültürüyle meşbıi' bir söyleyiş
le devim eder ; zarif hikmetler ve teşbihlerle, şiiri
nin bir divan teşkil edecek ölçüde şür söylediğine 
dikkati çeken bir haberle son bulur. 

Eski tezkireciler, çok iyi seçerek, şiirlerµı en gü
zel, en karakteristik şürlerini misil aldıklarına göre 
Zeyneb'den seçilmiş bu şürlerin de aynı vasıflarda 
olduğunu düşünmemiz tabiidir. Zeyneb'in gazeli : 

Ketf •t nikabını yer il glil mlnevver •t 
B� iilem-1 anasırı Flrdevs•I eaver ı6t 
İki cihanda kılmamııam nesn•:r!! hemin 
Yiirab HabiblnGn bana vad lA mGyesser et 
Depret leblnl ciita getGr Havz-ı K.evserl 
Anber saç�nı ç&z ba cihanı maanber •t 
Yiiri :rotanda •tk· lle derdinden llenl 
Kim der san� ki lıecr ile ciinan mtlkedder •t 
Hattan beriit yazdı sabii'y� dedi ki ti� 
!ar mllket-1 Rıtii ile Çln'I ıntlsalıhar •t 
Ab-ı bayit olma)'lcak kı•met ey pntll 
Bin yıl serekse Hızr Ue seyr-1 Skeader et 
Zeyneb çtl dost alllftl blsl tilrmirsıa 
Dİvine elma 9l'rlnl dtvlln 1 defter et 

u Latifi, A,ık Çelebi •• C&mi'ü'n-Nez&ir. 
1e Latifi'nin Kaatamonulu diye tamttıiı Zeyneb 

için Aıık Çelebi, claba tarafuz olarak, Amuyahcbr, 
cli1or. 

şeklinde, yedi beyittir. Ancak bu ga�clin Cimiü'n· 
Nezair'de ve tezkirelerdeid yazılışı biraz değişiktir. 
Bilhassa son üç beyitte rastlanan bu değişik söyle
yişlerdçn buraya en uygun olanları, bütünleme yo
luyle, seçilmiştir. 

* 

Asrın diğer bir kadın şiiri M i  b r i Milırl'dir. Kaynak göstermeyen 
( ? - 1506 ) bizt araştırmalara göre : Mih-

ri' nin asıl adı Mllıriimald veyi 
Fahrünnlsi'dır. Oiıa Mihri mahlisını da Amasya'da 
Beliyf mahlasıyle şürler söyleyen babası vermiştir. 
Belayi'nin de asıl adı Mebmed Çelebi bla Yaia
yA idi ( 1 7) 

Mihri, babasının Amasya'da kadılık yaptığa 
bir zamanda veyi daha önce bu şehirde dojtmuştu. 

Böylelikle, asrın ikinci mühim kadın şiirinin 
de Amasyalı bir Aileye mensup olması; Amasya'da 
doğup orada yetişmcşi, bu şehrin bir aydınlar fehri 
olduğunu gösteren işiretler arasındadır. 

Saltan Ddnci Biye:dd'in Amasya'da vilt 
bulunduğu yıllarda bu şehrin ciddi Qir kültür v� sa
nat merkezi olduğu milıimdur. Bizzat Şehzide Şi
ye.zid'in etrifında toplanan kıymetli ilimler, şiir
ler ve başka sanatkirlar, o devirde bu şchzidenin iyi 
yetişmesini sağlayan akademik bir muhit meydana 
getirmişlerdi. 

ikinci Biyezid'in üçüncü oğlu Şchzide Ahmed 
de Amasya'da vAli iken ( 1 8' ilim ve şür meclisleri 
kurmuş ve hatti bu meclislerde şiir Mihri de bulun
muştu. 

Kendi Ailesi çevresinde iyi yetişmiş, kültürlü 
ve çok güzel bir kadın olduğu ll>ylenen Mihri, hiç 
evlenmemiş, izdivaç tekliflerini kabıil etmemiş ve 
bir ihtimile göre ·bütün ömrünü, Amasya'da bulu
nan, Sinan - Paşazide İ•kender Çelebl'yc duydu
ğu derin ve plitonik bir aşk içinde geçirmiştir ( 1 9) 
Şiirin bir kısım gazellerinde görülen İskendcr adı, 
onun : 

Erdi çil• iib-1. ha:riit '• Mlb•I aımea h•ıre dek 
Glrdtl çlln ıeb salmetlad!! ol ıyiia f•kender'I 

gibi söyleyişlerle bu temiz aşkı tcrel').nüm ettiğini dü
şündürmektedir. Başta Litifi olmak üzere XVI. 
asır tezkirecileri, Mihri'nin güzelliği derecesinde 
iffet ve ismet sihibi bir kadın olduğunu söylemeyi 
lüzumlu görmüşlerdir. 

Bu kadın şiirimiz bilgisi, güzelliği ve güzel 
konuşması ile çevresinde iyi hitıralar bıraktıktan 
sonra �06 da yine Amasya'da ölmüş ve dedesi ;Hal-

iT Bursalı Tihir Bey, Osmanlı Müellifleri •• 
Murad Uraz, Kadın Şair ve Muharrirlerimiz (l.t. 
1941) 

1s c 1481  - ıs 12) 
11 Diier bir ri•ayete söre flir, bir müddet 

de ırönlünü Müeyyed-zade Abdurrahman Çelebi'J• 
••l'IDİftİr. 



veti Şeyhi Pir lıyas'ın İkinci Bayczid tarafından 
yaptırılan tekkesinin bahçesine gömülmüştür. 

Mihri, şiirlerinde kl!sik terbiyenin ve Divan 
kültürünün inceliklerine uyarak bu şiirleri üstadla
rın yolunda, onlann maznıunlan ; onlann s öz 
ve m!na sanatlariyle söylemiş, fakat aynı şiirlere 
onlan söyleyenin bir kadın şair olduğunu hissetti
ren, phsi ve samimi bir ifade vermeğe de mu
vaffak olmuştur. 

Mihri'nin kendi devri şairleriyle yakından, uzak
tan (mektuplaşma yoluyle) görüşmeleri vardı&. Çağ
daş fiirler içinde en çok Nedd'yi beğenmiş, onun 
şiirlerine nazireler söylemiş ve kendi yazdığı şiirleri 
Necati'ye göndererek fikrini belki de tashihini iste
miştir. Nedd'nin meşhur döne döne redifli gaze
line Mihri de beğenilen bir nazire yazmıştır. Mihri, 
phsiyet sahibi bir kadın şiir olmakla beraber, Ne
cati'ye nazirelerinin ona yetişme veya onunla yarış
ma iddiisiyle yazıldığı ciddiye alınamaz. Necati'nin 
bu nazirelere kızdığı ve;: ''Bir sözü aynı vezin ve ka
fiye ile söylemek o sözün aynını söylemek değildir ; 
ayb da hiiller de (eski yazıda) üçer harflidir ama 
biri ayıp öteki hünerdir.,, man!sında bir kıt'a ile 
hiddetini Mihri'ye bildirdiği de ihtiyatla karşılan
ması gereken haberlerdendir. (20) 

Mihri Divanı'nda bir tevhid, Tazarru'n&me 
adlı �üçük bir mesnevi, kasideler, gazeller, murab
ba'lar've daha başka şiirler vardır, Kasidelerinin bi-
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ri bdnd Biyezid adına, diğerleri Şehzide Ah
med'e yazılmıştır. 

Onun bir aşk şairi oluşunu ve aşkın hicranları, 
husranları karşısında sarsılışını gösteren dikkate de
ğer bir gazeli de şudur : 

Ben umardum kl ban@ yiir-ı vefiidiir oıa .. a 
Ne bileydGm ki betGm b8yle eefiikAr olasın 
Reh-l aıkıada neler çektlj'lml ah benBm 
Bllestn bir San ol@ aşka giriftar olasın 
Sen ki Jr&lziir- ı eeniinın gfil .. 1 nevrestesl•.ın 
Ne reviidar ba ki her har a has� yar ola•ın 
Beni iiziide iken aıka giriftar etdla 
G8reyln sen de benflm gibi giriftar olasın 
Bed-daii etmezla ammii ki Huda'dan dilerln 
Bir •enBn gibi eefiiklre heviidiir ola•ın 
Şbadl bir 1aiildey8z kim ilenen dü,manın@ 
Der ki Mihri albl •en d@bl •İyehkAr olasın 

Bu gazelde dikkat edilecek diğer bir nokta 
da lisanının sadeliği, adeta hususi gazel lisanıyle 
ev ve aile Türkçesinin ve halk söyleyişlerinin bir
leşmesinden meydana gelmiş, tabii ifadesidir. 

Mihri'nin güzel bir yazma Divan'ı, İstanbııl'da 
Üniversite Kütüphlnesi'ndedir. (1994 - 2) Bu 
Divan'ın ayrıca Fatih Millet Kütüphanesi'nde (414) 
ve Ayasofya Kütüphıine!ii'nde (3974) birer nüshası 
vardır. Mihri hakkında bibliyografik bilgiler için 
Türkçe İslam Ansiklopedisi'ndeki Mihri Hit11n 
maddesine bakılmalıdır 

Asrın Divan Şairleri 

XV. asır, Divan şiirinde bir hamle asrıdır : 
Anadolu ve Balkanlar Türkiyesi'nde klasik şiirin, 

büyük gelecek vadeden kuruluşundan sonra, esaslı 
bir gelişme devresine girdiği, bu asırda görülür. Bu 
gelişme, şiirin, daha çok, dilinde ve ahengindedir : 
Bu asırda 9Ur cllll gittikçe daha zarif, daha güzel 
"SCSli ve nükteli bir ifadeye bürünür. Şairler Türkçe
ye, Arap ve lran şiirinden gelen kelime, terkip ve 
tabirleri daha alışkanlıkla ve onları Türkçe söyleyişe 
yaklaştırarak kullanırlar. 

Lisana bir İmparatorluk dlll zenginliği işle
leyen bu yabancı sözlerin Türkçeleşmesi ; Türkçe 
kelime, fiil, kafiye ve rediflerle kaynaşarak munis
leşmesi aslında çok mühimdir : Nice yabancı kelime 
ve terkibin, bir Türkçe söyleyiş sağlamlığı içinde, 
dilin kendi kelime ve terkibi imiş gibi, yadırganmaz 
hale gelişi, şiirlerin, onları Türkçenin ifade sırla
nyle birleştirmelerindendir. Kaldı ki asrın bütün 
birinci sınıf şiirleri, bu yabancı kelime ve terkipleri 
de kullanmakla beraber Türkçeye bağlıdırlar : Şiir
lerinde halkın kelime ve söyleyişlerini tabii şekilde 
kullanırlar. 

Birçoklarının çok sayıda mısri., beyit ve man-

ııo Utift, S. 321. 

zumeleri samimilikleri ölçüsünde sade Türkçl' ile 
yazılmıştır. O kadar ki böyle mısra ve manzumeler, 
XV. asır halk dili bakımından da Türk dili araştır
malarına kaynak ve örnek olacak vasıfta bir Türk
çe kelime ve söyleyiş zenginliği içindedir. 

Gazellerde, murabba', muhammes, müstezad ve 
mesnevilerde umumiyetle Türkçe fiillerden seçilen 
kafiyeler, redifler; kafiyelerin hatta rediflerin bile 
hazan cinaslı bir şekilde, manalı oluşları ; şairlerin, 
nazım cümlesi ve mısra mimarisi bakımından, bir 
Türkçe söyleyiş zevki ve alışkanlığı içinde olduk
larını gösterir. Murabba'lardaki nakarat mısra
larının bestelenerek söylemeyi kolaylaştıran tertibi 
de hemen baştan başa halk dilfne uygun veya çok 
yakındır. / 

Daha Ahmed Dii'nin Çenknime'sinden 
başlayarak karnime, Hevesnime gibi mesne
vilerde sade Türkçe beyitler, Türkçe kelime bollu
ğu ve Türkçe ifade zenginliği dikkati çeker. O kadar 
ki Divan şiirinde sade Türkçe mısralar, beyitler Vl' 
hazan daha büyük manzum parçalar mevzuun
da tertiplenecek bir antolojiye, bu asırdan bilhassa 
bu asrın birinci sınıf şairlerinden çok sayıda misal
ler girebilir. 

Gerçi böyle söyleyişler, daha çok, sami�i aşk 
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şiirlerinde ve manzum hikaye (mesnevi) beyitlerin
dedir. Çünkü aynı şairler, külfetli ve sanatlı olması
na dikkat ve itini ettikleri kaside'lerle kültür ve te-_ 
fekkür şiirlerinde yahud şiirlerinin kültür ve tefek
kür unsurlarıyle söylenmiş mısra ve beyitlerinde 
ister istemez ortak edebiyatın kelime, terim ve ter
k.iplerini kullanmışlardır. Dilleri de, böyle şiirlerde, 
külfetli bir kıvam almıştır. 

Bu arada başlıca Iran menşe'li Divan şiiri incelik
leri, XV. asır şairleri tarafından daha iyi kavranmış
tır. Şiirde Firid ecla'ya Türkçenin de ahengi ka
tılarak ; Farisinin uzun ve uzatılan hecelerine, Türk
çe kelimelerin söylenişinde daha alışkanlıkla uyul
muş, şiir lisanı'na gittikçe daha musıkili bir ahenk 
verilmiştir. 

Iran şiir sanatları, Türk şiirinde daha yap
macıksız bir şekilde kullanılır olmuş, bu arada lran

kirl söyleyif'e birçok milli söyleyiş incelikleri ka
tılmıttır. Şiirde yerli ve milli hayatın akisleri daha 
geniş ölçüde yer almaya başlamış ; İmparatorluğun 
Balkanlar'da, Akdeniz 'de gelişen hayatı ve bun
lara ait maceralar yeni şiire aksetmiş ; her türlü şii
re akseden hayat hadise ve sahnelerinin yerliliği, 
milliliği hissedilir bir dereceye ulaşmıştır. 

Divan şiirini bu kıvama vardıran XV. asır şairleri, 
hatırlanmaya ve tanınmaya değer şairler olarak, 
sayıca da mühim yekun tutarlar. Bunlar içinde, ev
velki bahislerde gördüğümüz, hükümdar ve kadın 
şairlerden başka, asırlarına ve gelecek asırlara isim 
ve eser bırakanlar Ahmed Dit, Atii, Ahi, Cifer 
Çelebi, Cemili, Elvan Şirizi, Halili, Ak9em
seddtn-zide ilamdt, Melihi, Mesihi, Nizami, 
Ru9ent, Visili gibi şairlerdir. Asrın, bu isimlerin 
de üstünde tanınmış ve eser vermiş üç büyük şairi 
ise Şeyhi, Ahmed Pa9a ve Necid'dir. 

Ahmed Di'i 

* 

XIV. asır sonuyle XV. asır 
başında; Sultan İkinci Mu
rad'ın şehzadeliği sonlarına 

kadar , Germiyan ve Osmanlı saraylarına intisab 
eden Ahmed Dai, bu şairlerin en eskisidir. 

Germiy:ı.n Emiri Yikub Bey'den başlayarak 
Osmanlı Hükümdarı Emir Süleyman, Birinci 
Mehmed ve İkinci Murad adlarına kitaplar veya 
kasideler yazmış olması, onun oldukça uzun ömür
lü, görgülü ve tecrübeli bir şair olduğunu gösterir. 
Şairin Germiyan'da yetişip orada bir müddet ka
dılık yaptığı sanılmaktadır. 

Osmanlı Sarayı'na Emir Süleyman zamanın
da intisab eden Ahmed Dai, Türkçe, Farsça ; man
zum, mensur; ilmi - edebi eserler yazmış, velud ve 
alim bir şaird:r. Onun manzum eserleri : Türkçe 
Divan, Farsça Divan, Çenknime, Cimisbni
me, Tefsir Mukaddimesi (tercümesi) Ukuudü'l 
-Cevihir, Mutiyebit, Vasıyyet-i Nu9irevan 
v.b. gibi eserlerdir. 
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Şairin mensur eserleri de : Tefsir Tercümesi, 
Tıbb-ı Nebevi Tercümesi, Miftilha'l-Cenne, 
E9kil-i Nasir-i Tusi Tercümesi, TereHill, Ta'

birnime Tercümesi, Cinin-ı Cenan, Siri
cü'l-Kulub, Veslletü'l-MiilUk v.b. gibi, umli
miyetle tercüme eserlerdir. ( ı )  

Ahmed Dai'nin Ta'birnanw'si (kendi ifadesiy
le) Germiyan Beyi Sultan Yakup bin Şah Süleyman 
adına Türki'ye dönderilmiştir. Şairin Osmanlı Hü
kümdarı Emir Süleyman adına yazdığı eserlerden 
biri, Hoca Nasir-i Tusi'den çevirme Camasbnime 
adlı, küçük mesnevidir. Diğeri Çenkname adlı, ori
jinal bir manzum hikayedir. Bu eser bir Hıta ahli
sunun derisinden yapılmış bir sazın  hikayesinde · ta
savvufi manalar ve hikmetler sunan, tasavvuf ve 
musıki kültürüyle süs�ü, zarif bir mesnevidir. 

Şairin, Birinci Mehmed adına yazılmış iki ka
s:d:si, I:ivanındadır. İkinci Murad'a, onun şehza
deliği zamanında takdim ettiği anlaşılan Ukkudü'l
Cev!hir adlı, Farsça manzum lugat, Reşidüddin 
Vatvat'dan çevrilmiş, Farisi metinler üzerine Türk
çe karşılıkları yazılı küçük bir eserdir. 

Ahmed Dai'nin biri Farsça, diğeri Türkçe iki 
Divan'ı vardır. Bu divanların ikisi de klasik divan 
tertibinden önceye Ait usulle yazılmıştır. Ahmed 
Dai'nin bilhassa mesnevilerinde çok sade ve samimi 
bir XV. asır Türkçesi vardır. Bir misal ol.arak, 
derisinden saz yapılan Hıta ahusunun dilinden 
söylenmiş şu beyitler böyledir : 

Y&r&rken niiseban bir afla luıaiidan 
G&r&ndQ bir kaç atlg bir 1aa9dan 
Meser bir kaç kiti çıkmıı tlkAre 
Beni g&rdl •etlrtdl bir e&vilre 
Çıkardı bir Dımıtkl 191 elinde 
Ka1ı a 9jaç okı terkeı belinde 
Çekilb y9yın okın doldurdı atdı 
AD! s&rdltm kim ok arkamda batdı 
pekendi &mr 8 mllddet b91a geldi 
lçllm yandı y&�t•m taıa geldi 
Bll&m sitdi v& aklam cGmle ıaıdı 
Ayakdan dGtdBm 1 19 baıdan aıdı 
Kemend atdı dataldam d&tdGm ol dem 
Revan indi atından datda muhkem 
Av9ıam bajladı boynum kanardı 
EJGm ba•d! ayak s&k•Qme ardı 
Bıç9tın çekdl çlln sandı e)!nl 
Sapı b9luk dltl ef'İ clil!nl 
Bofuzl9d1 revan Badi derimi 
Ayırdı 7er yh&nden peykerlmi 

Bir şair olara1t Ahmed Dai, FArisi şiirleri ıyı 
kavramış ; bu şiirin Ahenk ve söyleyiş inceliklerine 
varmış ; Iran şiirini veya Irankari şiiri Türkçe söy
leyişte ciddi bir başarı elde etmiştir. Bu bakımdan 

Bu eıaerler, fakaimileleri Ye Ahmed Dii 
hakkında bazı etraflı bilgiler Ye bibliyografya bil
gileri ıçın bakınız: lamail Hikmet Ertaylan, Ah
med-i Oi'i Hayatı ve E.aerleri, lat. 1952. 



Anadolu'daki Türkçe şurın kurucuları arasında sa
yılacak bir . "başan sağlamıştır. 

Onun ){iV. asır Azeri şiiri Hasanoğlu, yahud 
aynı asnn Mısır şairi Seyf Sarayi tarzında söylediği 
bir gazer, ejer onlara nazire değilse hep birlikte İran. 
şürinden Türkçe söyleyişe aktarılmış, husıisi ve ahenk.
il bir söyleyiştir : 

EJii Ba,..id-1 meh-peJker cemallln 1111,teri-maazar 
Ne manzar manzar-! tiill' ne tiill' tiill'·I enver 
Yllallndllr iiyet·I rahmet &allndllr mazh•r·! kudret 
Ne kaclret kadret- 1  •ıtnt' ne Pnl' Siinl'·I Ekber 
Cemiillladen cihan ra9ea 7anatan sonca·I ıılllıen 
Ne slllten stllt••-1 Cennet ne Cennet Ceanet-1 Kev•eı 
Maanber aaçlaran elli-ket münevver hllkatiilı meh·veı 
Ne meh•vet meh·•eı 1 caza ne caza cii:aa•J! dllber 
Süle1man oıaretl •end!! Slkencler airetl •ende 
Ne aaret aiiret·I Y-aaaf ne Ya•af Yaaaf·! aeryer 
Felek Şatrancın! ntdan aaiiclet mülklnl taldan 
Ne mülket mlllket·I devl•t ne devlet devlet-1 Ka7•er 
Eterçl kallaran bi-laad veli kemter kulun Ahmed 
Ne Ahmed Ahmed-! Di'İ ne dii'İ dii'l-1 çiiker 

Eski tezkirelerin ve nazire mecmualarının Hasan
oğlu, Seyf Sarayt ve Ahmed Dai arasında söylen. 
ı iş birer nazire olarak kıymet verdikleri bu tarz şi-· 
irin o asırlarda bir moda söyleyiş olduğu xıv. as
nn büyük şairi Alımecll'nin de bunlara benzer bir 
gazelinden anlaşılmaktadır. (2) 

Ahmed Dlt'nin bu şiiri yalnız eski şairler ve 
tezkirecller tarafından değil, son asırlann Avrupalı 
Şarkıyatçılan tarafından da beğenilmiş ve şür, Ta
rihci HaDUDer tarafından Almancaya, Edebiyat 
Tarihcisi Glbb tarafından da İngilizceye çevril
miştir. (3) 

Her halde Mısır'da, Azerbay<'an'da, Türkiye'de 
nazireleri bulunan ve daha da bulunması pek müm
kün bu tarz şiir o asırlar Türk milletleri edebiya
tında bir moda söyleyiş ve bir bakıma Iran şiirinden 
adapte edilmiş bir 17.a7.el lC:şididir. 

Ş E Y H i  
( 1373 ? - 1431 ? ) 

* 

XV. asnn 
Germiyanlı 
hi'nin asıl 

ilk büyük şairi 
Şeyhi'rlir. Şey
adı Yusuf Si-

naneddin'dir. Kuvvetli bir 
ihtimale göre Kütahya'da doğmuştur. Doğduğu 
tarihin ı 271  - 1 275 yıllan arasında olduğu tahmin 
ediliyor. (4) Bu şairin Germiyan Oğlu Yakub Bey'in 
hlfusi tabibi olduğu ve Osman Oğullar 'ndan Meb
mecl Çelebi ile Sultan bdaci Murad'a intisab 

Cami'ü"n-Neziir, vr. 160/b - 161.  
Bu fiirlerin Almancası, lngili:aceai Y e  Türkçe· 

!eri için Blu:. lamail Hikmet Erta7lan, a7ni eser, 
s. 43 - 46. 

4 Prof. Dr. Faruk. K. Timurt&f, Şeyhi'nin 
Huarev ü Şirin"i, lat. 1963, S. XVl; Şeyhi'nin Ha
yatı ve Şahsiyeti, Türk Dili ve Edehiyi.b Derıiai, 
c. v, 1 954, s. 94 
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ettiği bilinmektedir. Şeyhi, her üç hükı.imdarın da 
hem tabibi, hem de musahibi olmuştur. 

Şeyhi'ni� hayatı hakkındaki bilgilerimizin bi
raz sisli olması sebepsiz değildir : Eski kaynaklar bu 
şairi diğer bir Germiyanlı Sinan'la karıştırmışlar
dır. (5) 

Bu sebeple Şeyhi'nin hayatını daha aydınlık ola
rak bilmek mümkün olamamıştır. 

Bununla beraber Şeyhi'den bahseden bütün 
tezkire ve tarihler (6) onun hakkında daima hür
metkar bir ifade kullanmışlar ;  mesnevi şairleri de 
ese. l::rinin mukaddimesinde Şeyhi'den saygı ile bah
setmeyi bir vazife bilmişlerdir. Bilhassa büyük şair 
FuzUli'nin Leyli. vü Mecnun mukaddimesinde 
Anadolu mesnevicilerinden bahsederken yalnız Ah
medi ile Şeyhi'nin isimletini anması hem Şeyhi 
hem de Ahmed! adına çok kıymetli bir nottur. Bu 
kayıt, her iki şairin Anadolu hudutlarını aşan şöh
retleri hakkında bir fikir verir. 

Şeyhi'nin kuvvetli ve etraflı bir tahsili vardır. 
Önce Gemriyan'da okumuş ve bir ihtimale göre ken
dilinden yaşca büyük ve tahsilce ileri olan Ahme
di'den ders görmüştür. Şair daha sonra, tahsilini 
ilerletmek için Iran'a gitmiş, burada bilhassa tıb 
tahsili görmüş ve tezkireci Latifi'ye göre, ayr.ı za
manda tasavvuf sahasında ilerleyip birçok büyük 
şeyhlerle tanışmış, sofilikte dereceler elde etmiştir. 
Tekrar Anadolu'ya döndüğü zaman gerek hekim
likte, gerek tevhid, ta�avvuf ve hikmet'de büyük 
kudret göstermiş ve k.udreti ölçüsünde bir şöhret 
kazanmıştır. Oldukça yaygın bir rivayete göre Şey
hi'nin Çelebi Sultan Mehmed'e ve dolayısiyle Os
manlı sarayına intisabı aa şairliğinden ön�e hekim
liğindeki şöhreti ve hazakati doİayısiyledir : 

Çelebi Sultan Mehmed, Ankara'da hastalanır. 
Etrafındaki tabipler derdine bir çare bulamazlar. 
Bunun üzerine şöhreti Germiyan hudutlarını aşan 
hakim Sinan (Şeyhi) Kütahya'dan Ankara'ya da
vet edilir. Hükümdarı muayene eden Şeyhi, ondaki 
hastalığın ziyadece kederden meydana gelen ruhi 
bir rahatsızlık olduğu hükmüne varır. Padişaha sevinç 
ve ferahlık verecek bir hadisenin bu hastalığı geçire· 
ceğini söyler. Tam o sırada hükümdarın huzuruna 
giren bir haberci, uzun zamandır alınamıyan bir 
kalenin fethedildiği müjdesini getirir. Çelebi Sultan 
Mehmed sevinir, bir ferahlık duyar. Birkaç gün 
sonra da sıhhati yerine gelir. 

Şeyhi'nin hekimliğindeki hazakatini bizzat tec
rübe eden pükümdar, ona büyük ihsanda bulunur ; 
onu husıisi tabibi yapar. 

5 Prof. Dr. Köprülüzi.de M. Fuad, Anadolu"da 
Türk Dili ve Edebiyatının T ekiımülü, Yeni Türk M. 
.. ,... 5, s. 383, 1 933. 

e Latifi, Sehi, Atık Çelebi, T aıköprüzade : 
Ali, Künhü'l-Ahbar, 1 92; Hoca Sadeddin, Ti.cü't· 
Tevi.rih, 278, 279; Evliya Çelebi,Se7iıbatni.me, c. 
IX, S. 28, lat. 1935. 
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Bu rivayet doğru ise Şeyhi'nin, Sehi tezkiresinde 
bildirildiği gibi, Osmanlı sarayına Bursa'da ve Emir 
Süleyman zamanında intisabı yanlış olmak gerekir. 

Değil de Sehi Beğ'in rivayeti doğru ise Şeyhi 
ve Çelebi Mehmed hikayesi, sadece bu şairin hekim
likteki şöhretinden doğan bir destan �anası alır. 

Osmanlı sarayına intisabı bu şekillerle hikaye 
edilen Şeyhi'nin olgun ve asil tavırlı bir şahsiyet ol
duğu ve bu lavrın ona müridi bulunduğu Hacı Bay
ram Voeli'nin himmetiyle geldiği bildirilir. (il" Ger
çekten Şeyhi, büyük bir ihtimal ile İran dönüşünde 
Hacı Bayram Veli'ye intisih etmiş, hatta bir rivayete 
göre de Şeyhi mahlasını bu büyük şeyhe intisab 
sebebiyle almıştır. 

Çelebi Sultan Mehmed namına kaside yazan ; 
meşhur Hmrev ü Şirin mesnevisini Sultan 'ikinci 
Murad adına kaleme alan Şeyhi'nin hayatının so
nunu yine Germiyan'da, mütevazı' bir attar dükka
nı açarak tabiplikle ve bir nevi eczacılıkla geçirme
si, onun hayatının yine karışık taraflarındandır. (8) 

Eski kaynaklar Şeyhi'nin Sultan İkinci Murad 
devrinde ve Germiyan'da vefat ettiğini bildiriyor
lar. Bu hususta belirtilen diğer bir nokta da Şeyhi'
nin Kütahya yakınında Dumlupınar köyünde top
rağa verilmiş olduğudur. Bu bilgi Evliya Çelebi'ye 
istinaden Fuad Köprülü tarafından da kabul edil
miştir. (9) Şairin vefat ettiği sene hakkında araştır
ma yapan Faruk Timurtaş'ın vardığı netice 143 1 
yılı civarı'dır. ( ı o) 

* 
Şeyhi, ortak islam medeni-

S a n a t 1 yeti çerçevesindeki Türk ede-
biyatı 'nın, bu medeniyetin 

kültüründen ve sanatından neler alıp hangi vasıf
larla gelişeceğini kendi sanatında meydana koyan 
şairdir. 

Ah medi'nin 'ardından yetişerek klasik kültür 
ve edebiyatın birçok inceliklerini esl!rlerine ak-

Üniversite Ktb. yazmalanndan 861 No. 
da kayıtlı Husrev ü Şirin nüshasının 27 - 28 - 29 
veraklarının kenar notlan, ve: Mecdi, Şakaayık 
Tercümesi, S. 129. 

Ayni kayıdlara göre (Bkz. Not: 7) Şeyhi'
nin dıt çehresi çirkin ve gözleri hastalıklı imif. Bir 
taraftan da gözleri hasta olanlar için hususi bir 
göıı: ilicı (sürme) yapıp dirhem dirhttm aatarmıf. 
Bir gün dikkatli bir adam Şeyhi'den bir akçelik 
ııöz ilicı almıf sonra fiirin yüzüne bakrla bir akçe 
daha verınit: "Bir akçelik ilaç da kendi gözlerin 
için tart da bu illetden kurtul !,, diye latife ebnit. 
Şeyhi de bu adama ihsanlarda bulunmuf, onun bu 
nüktesini Ömrünün sonuna kadar derin hazla tek· 
rarlamıı. 

9 Köprülüzide M. Fuad, ayni makale, ayni 
sahife. 

ıo Faruk K. Timurtaı, Şeyhi"nin Huarev ıi 
Şirin'i, s. xxıx. 
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settiren Şeyhi, Anadolu'daki Türk edebiyatının 
kurulut devri'ni devam ettirmiştir. O da diğer çağ
daşları gibi klasik İran edebiyatı terbiyesinde yetiş
miş, Türkçeye, böyle bir sanat anlayışı içinde milli
leşen eserler kazandırmıştır. 

Şeyhi, yaşadığı çağların dini-içtimai ideoloji
sini;  Kur'an, hadis, tefsir, kısas-ı enbiya, bilhassa 
tasavvuf, kültür ve inanışlarını şiirine salahiyetle 
işlemiş ; divan şiiri sanatlarını, mecaz ve mazmun
larını bu şiirde incelik ve ustalıkla kullanmıştır. 

Fakat aym şairin varlıklar ve hadiseler karşı
sında düşünen cephesi daha mühimdir. Bu şairin, 
insan hakları, ilahi ve beşeri adalet cilveleri karşı
sındaki hicivci zekası onun daha sevimli ve daha 
ölümsüz tarafları olmuştur. 

Harname'sinde, yeşil bir tarlada semiz ve boy
nuzlu öküzleri rahatça otlar gören aç ve· zayıf bir 
eşeğin ağzından söylediği : 

Bunların ba,Iarına tiic neden 
Bize by fakr ü lhtlyi.c neden 

mısralarını XV. asır Türkçesinin ve bütün Türk 
edebiyatının ebedi ·mısraları arasında görmemeğe 
imkan. yoktur. 

Şeyhi'nin eserlerinde tasavvuf kültürünün derin 
iileri vardır. Anadolu'da kendinden evvel ve kendi 
çağında bir iman cereyanı halinde akıp giden 
tasavvuf'un Şeyhi'nin eserlerinde akisler uyandır
ması çok tabiidir. Fazla olaı·ak Şeyhi, tıb tahsili 
için gittiği İran'da büyük sofilerle ,tanışmış ; onların 
duyuş ve düşünüş iklimlerine girmiş, tekrar Anado
lu'ya dönünce de Hacı Bayram Veli gibi asrın en 
mühim tarikat adamına intisab ederek tasavvuf'u 
bilfül yaşamıştır. 

Bu şairin eserlerinde bilhassa Husrev ü Şirin mes
nevisinde, yer yer, ses bakımından pürüzlü mısralar 
vardır. Böyle mısraları, oldukça ihmal edilmiş, çet
refil bir lisanla söylemesi, şairin şiirde ve nazımda 
ses güzelliğinden ziyade söze ve manaya kıymet veren 
bir sanat anlayışında olduğunu düşündürür. 

Bu nokPa eski münekkidlerin de dikkatinden 
kaçmamış ve mesela Heve.mıime müellifi Cifer Çe
lebi. onun bilhass:ı Husrev ü Şirin'inde rastladığı 
böyle pürüzleri belirtmeğe lüzum görmüştür. 

Esas itibariyle Şeyhi'nin sanatını takdir eden 
Cafer Çelebi, Hevesniime mukaddimesinde : 

Suhanverllkden olmuı gerçi iiglb 

KelAmın tavr u t arzın anlamıı ol 

gibi mısralarla, Şeyhi'nin, söylediği zaman iyi söy· 
leyen taraflarını tasdik etmiştir. Fakat aynı Cafer 
Çelebi, aynı takdir mısralarının ardından : 

Fesahatd� _vellklD k&rı yokdur 
Kel&m!nun garib elfi\zı çokdur 

diyerek, şairin fesahat'teıı uzak kaldığını söylemek
ten de kendini alamamıştır. Çelebi'nin bu tenki-



•sa 

dinde Şeyhi'nin alışılmış veya terkedilmiş kelimeler 
kullanışı da dikkate alınmıştır. Gerçekten, yukarıya 
Harname'den aldığımız beyti ve onun çok sayıda 
benzerlerini o kadar ustalıklı ve ahenkli söyleyen 
Şeyhi'nin yine sayıca mühim yekun tutan bir kısım 
mısralarını da ihmal edilmiş, çetrefil bir lisanla sıra
laması, Cafer Çelebi'nin tenkidini kısmen olsun haklı 
göstermektedir. 

Şeyhi, İran edebiyatında Hifız, Sa'di, Niza
mi, Selman Siveci gibi şairlerden ve ideol�ji bakı
mından da Mevlini ve Attar gibi büyük sofi
lerden istifade etmiştir. Kendisi de Ahmed Paşa'
dan başlayarak FazUll'ye kadar birçok Türk şa
irleri üzerinde tesir ve takdir uyandırmıştır. 

E a e r l e r i  
Şeyhi'niiı Divan'ı, Har
nime isimli, satirik bir 
manzumesi ve Husrev ü 
Şirin adlı, 6g44 beyit tu

tarında bir mesnevısı vardır. Şeyhi divanı, edebi 
yatımızın büyük divanlarından değildir. Henüz 
tenkidli bir neşri yapılmamış olan bu divanda 20 
ye yakın kaside ; terkib-i bend, terci-i bend ve 
müstezad şekilleriyle söylenmiş yedi manzume ve 
200 kadar da gazel vardır. 

Şairin La ilahe illallah redifli bir tevhid'i; 

Ey fahr-ı halk kimde ol!! zehre medhüne 
Çün Hak de di le'amrüke LevUlke Ve'd-Daha 1 1  

beytiyle meşhur bir naat'i ; Ahmed Paşa tarafından 
tanzir edilen kerem redirli kasidesi ve : 

Yiirab bu De ciia-ı ii9aiidar 
Kim iki clhiiDe riiıeaiidar 

Matla'ıyle başlayan terci-i bend'i, onun büyük man
zumelerinin en tanınmışları arasındadır. Bu tevhid, 
bu naat ve bu terci', Şeyhi'nin Husrev ü Şirin'inde 
de vardır. 

Şiir, gazellerinde daha sade ve samimi bir li
san kullanmıştır. Bu gazellerde sevgiliye hitaplar, 
onun vefasızlıpndan şikayetler, sakiden cam isteyiş
ler, bahar neşeleri ve tabiat güzellikleri ile tasavvuf 
duyuş ve düşünüşleri, umumiyetle aynı sade ve 
kolay bir söyleyişle terennüm edilmiştir. Yine bu 
gazel mısraları, yer yer, daha musıkili ve hareket
li<iir. Bir misal olarak : 

Ne haber v'rdl &abii atilf·I periıiiDUD lçiiD 
Ki beaefı� kara ya&lg s3rüDür t!DDD lçiin 
Ne lçiiD bat açar 1 el g3tiiriir serY ü çeaiir 

ıı "Ey yaradılıtın iftihi.n ! Artık aeni Övmei• 
kim ceai.ret edebilir ki bizzat Allah, senin için 
Le"amrüke'yi, Levlak'i ve Ve'd-Duha'yı söyledi. ,. 
Hepli de Ceni.b-ı Hakkın Hazret-i Muhammed ÖY
süaünde aöylec:liii bu keli.m'dan Le'amrük Hicr 
Sureai'nin 72. ayetidir. Levlak, ıl:ı&•Y .:. ı. ıl !lY,J !>1,J 
: Sen olmaaan aen olmasan felekleri yaratmazdım. 
mei.linde bir hadia-i kudıi'dir. Ve"d-Duha, Duha 
Sureai'nin ilk kelimeaidir. 
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Ki duii eyleyeler kadd-1 h1riimiinun lçüa 
Gii n yüzlnl görlcek riiıen olur butliiaı 
Her De vech !der •em 901 meb-1 tiibiinua tçüa 
LAie çlk etdl yüzln gül :Jaaatua reıklnd•a 
Gonce hlk etdl kaba IA'l-1  düreftiinua lçüa 
Gerçi IAyık detülem lGtfuaa ey kAu·  ı kerem 
Haseniitun güatdür bayr i de-gör ciinua içtin 
Dürr ii zevber saçılur na:r.ük ü te r a&:r. yazılar 
Şeyhi latii kıhcak tol leb ii dendanua lçüa 

gazelinde, yer yer, halk söyleyişlerine uygun bir sa
delik ve tabiilik vardır. 

Şeyhi Divanı, Profesör Ali Nihad Tarlan'ın 
bir araştırmasına mevzu olmuştur. Şeyhi Divimnı 
Tedkik adlı bu iki cildlik eserde müellif, Şyehi'nin 
mutasavvıflığını, felsefesini, sanatını, kullandığı 
mazmunları, edebi sanatları kasidelerindeki Kur'an 
ve hadis kültürünü ; şiirlerindeki kısas-ı enbiya kül
türünü, dil ve imla hususiyetlerini incelemiştir. 
Eserin bu tedkiki, bir bakıma, küçük mıkyasda bir 
divan şiirini tedkik mahiyeti kazanmış bulunmak
tadır. (lst. 1934 - 1936) Şeyhi Divanı, faksimile oİa
rak, T. D. K. tarafından 1942 de neşredilmiştir. 

H a r n a m e  

visidir. 

* 

Şeyhi'nin en dikkate de· 
ğer, orijinal eseri, Har
Dime isimli, satir mesne-

Şeyhi'ye her eserinden daha çok ebedilik sağ
layan bu mesnevi, aslında küçük bir nıanzum hi
kaye veya büyücek bir fabl'dir. Eser, yaratı:m .şlar 
arasında eşitlik gözetmeyen hayat cilveleriyle insan
lar arasında sınıf farkları yaratan sosyal hayatın bir 
tenkidi gibi görünür. Fakat Harnime, aslında bu 
l urulu düzen'i bilir bilmez tenkid" edişler için söylen
miş, çok zeki bir hicviyyedir, 

Hayvanlara şahsiyet vermek, onları insanlar 
gibi duyan, düşünen ve konuşan varlıklar şeklinde 
hayal ederek onların sözleri ve davramşlariyle insan 
hayatını teşhir ve tenkid etmek, dünya edebiyatının 
en eski Yunan ve Hind eserlerinden beri, başvurduğu 
sanat ve ifade çarelerindendir. İşte bu teşhis ve intak 
sanatı'nın Doğu ve Batı edebiyatında yarattığı ma
sallar arasında Şeyhi'nin Harnime'sinin de müs
tesna bir yeri vardır. 

Harname'nin mevzuu, Heratlı Şair Emir Hii
seyn G11arl'nin (ölm. 1 3 19- 1 320) küçük bir eşek 
hikayesi'yle birleşir. Emir Hiiseyal'nin Zadü'l
Müs4firfn ( 1 2) adlı Farsca eserinde altı beyit içinde 
ifade edilmiş böyle bir masal vardır. Türkçeye 
tercümesi : 

"'Kuyrukauz bir etek vardı. Bir gün kuyruk
auzluk derdi arttı. Her tarafı dqlaımaya, •e .. iz 

ı2 Oniveraite Ktb. Fanca yazmalar, 1 185, 
Yarak. 101/a ile 472, vrk. 28/�- ye: Prof. Faruk 
Kadri Timurtaf, Harname, T&k Oili ve Edebiyab 
Dersiai, C. 111, aa1ı: 3-4, lat. 1949, S. 373. 
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sadaaız kuyruk aramaya ba,ladı. Ansızın yolu bir 
tarlaya uğradı. Meğer tarla sahibi onu bir kö,eden 
görürmüş. Derhal yerinden kalktı ve eşeğin iki 
kulağını birden kf!sti. Biçare etek kuyruk arzu 
ederken kulaklarını kaybetti. Haddini teoavüz eden 
kimsenin, sonunda layığı budur.1a,. teklindedir. 

Şeyhi, bu küçük fabl'e nisbetle gerek tertip, 
tasvir, gerek düşünüş ve hicvediş bakımından büyük, 
zengin ve ıüksek olan Harname'nin mevzüunu Emir 
Hüseyni'den mi almıştır? Yoksa her iki şair de il
hamlarmı Şark milletlerinin halk toplulukları ara
sında yaşayan bu çeşit hikayelerden birinden mi 
almışlardır? Bu mevzuda kat'i bir söz söylemek 
şimdilik mümkün değildir. 

Ancak Şeyhi'nin eseri böyle basit bir mesel 
değil ; tahkiye sanatı, kompozisyon mükemmelliği 
ve ihtiva ettiği zeki söyleyişler bakımından bir satir 
şaheseri değerindedir. Vak'ayı, Şeyhi'nin hikaye 
edişinde, üstelik, Türk satir üslübunun ve satir lisa
nının incelikleri vardır. İşte bütün bu bakımlardan 
ve eserin yazılışını gerektiren vak'a ve rivayetlerden, 
Harname'yi tamamiyle orijinal bir eser diye karşı
lamak doğrudur. 

Harname ı 26 beyit tutarındadır. Eserin başın
daki tevhid ve naat beyitlerinden ( 1 4) ve eserin 
takdim edildiği Osmanlı Hükümdarı ( 1 5) hakkın
da yazılmış bir medhiye bölümünden sonra Şeyhi, 
kendi talihsizliği, ve Harname'nin niçin yazıldığı 
bahsine girerek hikayeyi, şu seçtiğimiz beyitlerle an
latır: 

Bir etek V@1' idi :r.aif 8 nl:r.iir 
Yfik ellndea kal! tlkeate vB zar 
GAh odund@ vü g&h ayda idi 
DDn ü gln kabr il� kıayda idi 
Yağır !d! aaraRer endiimı 
Yoğldl @bur içre iiriimı 
Ol kadar ç�ker !dl ylkler alır 
Ki tenind� tü k]!mamıtdı yağır 
Nice t@ kalmamıtdı et vü deri 
YGkler altında k@na d&ndl deri 
Toğran ur !dl arpa arpa teni 
GiSzfi g�rfince bir avuç samanı 
Arkasın.dan alınca piiliinı 
S anki it artutuydı kBl@nı 

1 3 Hikayenin Farsca metni ve tercümesi için 
Bkz. Prof. Dr. Faruk K. Timurtaf, Şeyhi'nin Har
namesi, lat. 197 1 .  s. 12. 

ı ı 12 Beyit. 
15 Harname nüahalanndan birinde (Ali Emiri 

Ktb. 238) : 

M a ksad-! dil muriid-ı ciin ı cihan 
Şeb i Sulta n MJriid Hiin-ı zaman 

beyti ile bu hükümdarın Sultan ikinci Murad olduğu 
bildiriliyorsa da eserin Mehmed Çelebi'ye sunulmak 
için yazılmış olması ihtimali, biraz daha kuvvetlidir. 
(Bkz. F. K. Timurtaf, aynı eaer, S. 8-9) . 

lalr gün IH! 'eler blmiiyet ana 
Yani kim g&aterBr inayet ana 
Alclı piilanıD! vil saldı ota 
Otlayyrak biras ytlrldl ite 
G&rdl otlakda yfir6r §k6zle• .  
Odlu g6zl�r ü serlll g§t6zler 
Slmtlrllp eyle y•rler otl41fı 
Ki kılın ç�)dcek tamar YBt• 
Boynuz! lta'ZIS!DUD @Y gibi 
K lmln6n halka halka y9y· gibi 
B&ğrBtlb çlln "'rBrler iiviise 
Yankal9nurdı t@i vil dervaze 
Har-ı miskin 'der iken aeyran 
Kaldı g§rBb sığırlar! hayran 
Ne yular derd i  D� gam· ! palan 
Ne yBk altında haate vD niilAn 
Aceb� kBlur D tefekk6r 'der 
Kendll ahvalin! taaavvur 'der 
Ki blrGz bunlaruala hllkatde 
Elde 9yakda teki 8 aüretde 
Bunlarua b�tla.r!na tiic neden 
Bize by fakr il l htlyac neden 

Bizi ger arpa gk ü Y@Y etdl 
Bunlarun boynuzın kim @Y etdl 

* 
Var idi bir et;ek flriiaetl4 
Hem aly yollu hem klyiiaetl4 
Çok geçllTmlı zamii aed� çajlar 
Yükler altında •!ZJrub yağlar 
Nuh Peygamber'ün geml•lne ol 
İblis'� kuyrutıyle v'rmlt yol 
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D'r lmlt ben d&t,er ldllllf dBteil 
Dlrllilrk en &IGb Ozeyr eıetı 
Hoş-aefeaclür deyy vil ehi 8 faaib 
HGrmet eyler lmlı hımar-ı Mesih 
Ol uly k@tın9 bu miskin har 
Vardı yGz aBrdl d�dı ey aerver 
Sen et;ekler içinde kAmllala 
Akıl D t;eyb tl ehi ft fazılaın 
Menzll-1 mü'mlıaine rebberalıa 
Merkeb-! aiillhine mazharaın 
Nesebündllr meael batiblere 
Nefeailn bof gelir ediblere 
Sea eşeksin ne ıek bakim-1 ecel 
Mfitkllüm var keremden 'tgll hal 
Bu gfin otlakda g&rdlm §kfizler 
Gerilben y!Jrür !dl g§j'llzler 
Her blrh! semiz 1 kuvvet14 
İçi vü t 9şı :;.-atla vD et18 
Nlç'iin old! bul@re erzan i 
Bize blldür fU tiic· ı sultiinl 
Yok mıdur g&kde blzGm ılduzumaz 
K 'olmad! y4r yilzinde boynuzumuz 
Her sığ ırdan eıek alt� ola kem 
Çün meaeldfir ki der beni idem 
Har eger bar 8 l>i temiz ol,. 
Ç finkl yGk ta rtar ol a.zia l)lO• 



Barketllkde çln bldlz faik 
Boynuz9 niçin olmadak )Ayık 

Blyle V4bdl cevab pir eıek 
K'ey bel& bendlnt e•ir etek 
Bu itin aaluı9 tlt illet 
Anla aklanda n2l•t kıllet 
Ki ikizi yar9dıcak Hallak 
Sebeb-1 rizk kıldı ol Rezzak 
Din ü gla arpa batday ltlerler 
Anı otl91ub 9nı dltlerler 
Çün balar oldı ol asize aebeb 
V•rdi ol luetl bal9ra Çalab 
Tiac-ı devlet kon aldı baılarına 
Et il yal toldı iç il tatlarına 
Bisllm glg ltlmtlıı: gdundar 
Od aran içimize e dandar 
Blıı:e çokdur hakiki bayrukda 
Nice boynuz kul9k a kayrak da 
Dindi ylz derd llt saif •tek 
Zar tl dll·haate vl nahif •t•k 
D•dl Hhl 9la bg itün a•h 
Çtlakl ıerb oldı babı hem faah 
Varayıa ben de batday ltleyeyln 
Anda yayl9yab anda kıt1ayayın 
Gezerek g8rdl bir glgermlı ekla 
Sanki dgtardı ol ekin ile kin 
Atk llt depdl girdi tılemete 
G&h ayaklayu g&h dlılemete 
Arpa girdi g&germlt 9c e9ek 
Ba.ldı can derdin! il&c eşek 
Eyle Y!dl sik ekini terle 
Ki giren d'r zehi kar!! tarla 
Batladı ırlayub çaj ırm!!ta 
Anab !!f lr ylkln · atım9ğa 
D4mlt ol ademi k' ho�demdlr 
Nl'am oldakda bi-negam gamdar 
Pea •d&b ciit içinde eıvakı 
Ri.st diz.dl neva-yı Uttak'ı 
Çeker i.viize tiz 'der perde 
Hoı ser-i.taz 'der Malaayyer'de 
Çıkarar har çln eakertl'I ••vat 
Ekin •••ına arz olar araaat 
Ataç tlinde azm-1 rah •tdl 
Tarlası• ! g&rlcek ah 'tdl 
Daaeden g&rdJ ylrl pAk olmıı 
G&k eklnllfl k9ra h&k olmıt 
Y&rell •elam9dı e&tmet ile 
Ohm9dı •Hll dljmef-lle 
Bıçatın çekdl kgdı ayrutıaı 
Kesdl kgl9gıaı vll kayrutıaı 

Kaçar •tt•k aqyarak ciiaı 
D&kllllb ,. ... Y!FİD! ,k!!DI 
Utrayg geldi pir eıek aiigAh 
lordı halini kıldı derd ile iih 
Batıl lsttytl hakdan ayrıldum 
Boy••• amdam kalakdan aynldu m18 

Hemen her beyti ince bir nüktenin sehl-i müm
teni'i halinde söylenen bu hikayenin diğer dikkate 
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değer huswiyeti, çok sade bir Türkçe ile söylenmiş 
olmasıdır. O kadar ki bu hikayenin bazı beyitleri 
tamimiyle öztiirkçe beyitlerdi#. Diğerlerinde de 
ya tamaniiyle Türkçeleşmiş kelimeler ya da çok 
zaruri, yabancı sözler görülür ki onlar da beyitlerin 
umumiyetle Türkçe olan sözleri ve Türkçe söyleyiş 
üslubu içinde eriyip kaybolmuş durumdadır. Bu li
san ve bu ifade milliliğiyle Hara.ime, asrının sade 
ve tabü Türkçesini en iyi belirten eserlerdendir 
ve bu güzel lisanla, bu bahsin başındaki Osmanlt 
Türkçemi ve Asnn Divan Şiirleri bölümlerin
de verdiğimiz dil bilgisini isbatlayan bir eser çth�e
sindedir. 

Şeyhi, Harname'nin sonunda, bahsettiği eşeğe 
benzer bir akılsızlığı da bizzat ke.1disinin yaptığını 
ileri sürer ve bunu : 

Benem ol gam yflklndekl h.ar-. leng 
GaHalar balçıtında viillla a dena' 
i•ter iken halaiden rüzi 
V9rım 'td&m haramiler rüzi 

gibi beyitlerle söyleyerek devrin padişahından adalet 
ister : 

Giikler� 'rdJ niile vl feryiid 
Diid 'Y padltiih·ı adli diid' 

Bunun sebebi Künhü'l-Ahbdr'a, A,ık Çelebi ve Ha
san Çelebi tezkireleri ıe göre, başka ; Latifi ve Sehi 
tezkirelerine göre biraz daha başkadır. Birincilere 
göre, Ş<y:1i Çelebi Mehmed'i iyi ettikten sonra, ( 1 7) 
hükümdar cnı  büyük ihsanlarda bulunur, Onu ken• 
d .sine huslısi tabib seçer. Ayrıca Tokuzlar isimli, 
sekiz bin akçelik bir köyü Şeyhi'ye tımar verir. Şeyhi 
bu köye giderken tımarın eski sahipleri yo"u:m ke
serler. Şairi soyar, döver, yaralarlar. Şeyhi bitkin bir 
halde geri dt:n :r ve hükümdara halini anlatmak 
için Harname'yi yazar. Padi;ah da Şeyhi'nin düş
manlarını cezalandırır, kendisine yeni ihsanlarda 
bulu:ıur. 

Sehi Tezkiresi'ne göre ( 18) Şeyhi'yi çok takdir 
eden Sultan lkiııci Murad, onu vezir yapmak 
ister. Rakibleri Hamse-1 Nizami'ye benzer bir eser 
yazs. n da sonra vezir olsun diye hükümC:arı kandı
rırlar. Şeyhi Husrev ti Şlrbı'i yazar. Bu mesnevi
nin ilk bin beytini hükümdlra sunduğu zaman on" 

ıe Harnimenin bir f&luimileai, tranakripai:ronu, 
Harname nüdıalıan için Bla . .Prof. Faruk K. Timur
taş, Harnime Üzerinde Dil Araftırmaları, Türk 
Kültürü Arattırmaları, aa:rı: 2, S. 254 • 281, Ank. 
1 964. 

1 1 Rivayetin bq tarafı için Bla. S. 1054. 
ıs Harnime hakkındaki bu ri•a:retler ve benzer· 

leri için burada aclı Yerilen kaynaklara :ve Prof. 
Faruk Kadri Timurtaf'ın Harnime adlı makaleaine 
bakınız: T.D.E.D, aayı: 3 • 4. Harnime'nin tran•· 
lrripaiyonlu metni, bpkıbaaımlan, incelenmeai, bu· 
aünkü Türkçe ile ifadesi ve bibliyocraf:ruı için 
yine Bkz. Ayna müellif, Şeyhi'nin Harnimeai !at. 
1971. 
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dan büyük iltifat görür, bol ihsan alır. Fakat mem
leketi olan Germiyan'a dönerken haramiler tarafın
dan soyulur. Bu soygundan ancak hayitını kurtarır. 
Harname'yl de böyle bir sebeple yazar. 

Şeyhi hakkında yapılan son araştırmalar, bu 
iki riviyetten birincisinin daha doğru olabileceği
ni gö;termektedir. 

Fakat Şeyhi'nin eski kaynak
Husrev Ü Şirin larca ve Divan şiiri boyunca 

en takdir edilen ve şiirine 
büyi.'.k şöhret sağlayan eseri, Hu•rev ti Şirin mes
nevisi'dir. Bunun mühim bir sebebi, Şeyhi'nin mes
nevi tarzına verdiği ehemmiyetdir. O ka
dar ki Şeyhi, gazel söyleyen bir üstidın 
ancak beş on beyit mamur ettiği, halbu
ki mesnevi t�lifinde bir tehir kurma, bir 
şehri mamur etme g :nişliği bulunduğu 
f krindedir. Bunu : 

Htiaer bir ıebr biiayiid eylemekdiiı 
Der 1 divarıa iibiid eylemelııdiir 

mısralariyle söyler. ( 19) Bu mısralarda, 
bir taraftan, Türk millttinin Anadolu'da 
yeni vatan topraklarına şehirler kurarak 
yerleştiği asırların sadası aşikardır. Ay
nı mısralar, bir taraftan da Şeyhi'nin 
büyük çapta eserler, binlerce beyitlik ki
taplar meydana getirmek dL1ygusundaki 
sanat heves ve anlayı;ını belirtir. 

Bu heves ve anlayışla Şeyhi, Tür� 
edebiyatında kendinden evvel, bilhassa 
sonra yazılan Husrev ü Şirin'lerin, bir 
bakıma, en güzelini yazmıştır. 

Önce Iran edebiyatında Nizimi ta
r .ıf ından klasik mesnevi mevzuları ara-
sına alınan Husrev ü Şirin 
Türk edebiyatında ilk defa 
fından yazıldığını evvelce 
(Bk. S. 357). 

Hikiyesi'nin 
Kutub tar•

görınüştük. 

Bu mevzuu, Nizami'nin Husrev ü 
Şirin'inden alarak edebiyatımızda ikinci 
defa yazan Şair Şeyhi'dir. (20) Klasik 
edebiyatlarda klasik bir mevzuu tekrar 
tekrar yazmanın bir tercüme değil, t�ilf 
sayıldığını evvelce Nevai'nin Ferhad ü 
Şfr(n'i bahsinde söylemiştik. (2 1 )  Şeyhi'
nin Husrev ii Şı"rin'i de aynı �c�plcrle 
bir tercüme değil bir yeniden yazış'dır. 

Husrev ü Şirin'in mevzdu şudur: 
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elinde yetiftirilmit: .ata binmeği. ailah kullanmayı 
çok iyi öğrenmittir. Huarev"in Şivur adlı, gün gör
mü9, ülkeler dol·a9mıf, reaaam bir nedimi vardır. 
Şavur, bir gün Huarev"e Ermen Melikeai Mehin 
Banu'nun Şirin adlı, çok güzel bir yeğeni olduğunu 
anlatır. Huarev de: 

Me•el kim dldller elbette laakdar 
Ki sizden !lerft . iifık kalakdar 

mıaralanyle ifade edilen bir duygu ile Şirin'e ku
lakdan aşık olur. Kendiaine içirdiği bu. Bfk 9ara
bından Şirin'e de bir yudum aunmuı için Şavur"u 
Ermen diyarına gönderir. Şavur, Şirin"in ııezip do
lattıiı yerlerde Huerev'in reaimlerini yapıp uarak 

Husrev bir lran tehzadeaidir. Baba• 
•ı Hürmüz tarafından üatad hocalar 

Şirin'in renam Şi.vur tarafından yapd- reamini ııörÜnce 
Huerev'• &,ak olduianu ııöateren bir min7atür. 

ıe .Bla. Huerev ü Şirin, Faruk ICadri Tımur· 

tat nefri, lat. 1963, S. 21, aabr: 567 - 570. 
20 lurk edebi7abncla yazılan HuareY ü Şi

rin'ler için Bira. A.,,... müellif, Türk Edebiyatında 

Huarev iı Şirin ve Ferhad ii Şirin Hikayeai, laL 
1959, S.70 - 80. 

21 A:ynca bakınız: S. 339 • 342 ve ileride, 
Ahmed Pa,a, Süleyman Çelebi ve Mevlid bölümleri. 



hisli p renaesi Huarev' e aıık eder. Şirin, Şavur' dan 
itin aalını öğrenir ve artık sevdiği Husev'i görmek 
için, e rkek kıyafetine girip Şebdiz adlı atına binerek 
Iran yoluna düter. 

Beri tarafta Huarev'i kıskananlar onun, baba
·•ıyle aruını açar}ar. Husrev, Iran'dan kaçmak zo
runda kalır. Adamlarıyle birlikte Ermen yolunu 
tutar. Yolda, Şirin'in dinlenip yıkandığı bir gölde 
eevgiliaini görüne de çıplak vücudunu aaçlarıyle 
örte:ı Şirin, onun bir an için batını ba,ka tarafa 
çevirmesinden faydalanarak Şebdiz'e aıçrayıp yine 
yola koyulur. lran'a varır. Orada Husrev'in yola 
çıktığını haber alınca yolda gördüğü gencin, aradığı 
Husrev olduğunu üzülerek öğrenmit olur. Geriye 
de dönemez. Ona kötülük yapmak iateyenlerin ka
aıdla aeçtikleri, ta,lık, kayalık bir yerde dar bir 
"ur yaptırarak orada kalmaya bqlar. 

Husrev ise auda gördüğü Şirin'i elinden kaçı· 
rınca, çaresiz, Ermen' e gider. Orada Mebin Banu' -
ya Şirin'in hayatta olduğu müjdesini verir. Birlikte 
Şivur'u Iran'a göndererek Şirin'i getirmeği kurar
lar. Şavur gider ve Şirin bu sefer Gülrun adlı bir 
ata binerek hızla Ermen'e döner. 

O anada Husrev, Iran'da ihtilal çıktığını, baba
•ını tahtından indirip gözlerine mil çektiklerini ve 
bunları yapan Behram adlı bir kumandanın Ho
raean 'da tahta oturduğunu öğrenir. Derhal Er
men'den ayrılarak Mediyin'e gidip babasının tah
tına geçn. Fakat Behram'ın çıkardığı yeni karga
falıklar karıısında tutunamıyarak lran'ı terkedip 
tekrar Ermen'e gider. 

O rada Şirin'e kavutursa da onunla evlenemez. 
Hatti. onu elde etmek için aabırsızlandığı, biraz da 
tiddet kuUandığı bir gün Şirin : "Erkekliğini benim 
gibi bir zayıfa göstereceğine gidip tahtını elinden 
alan Behri.m'a gösteri,, diyerek Huarev'i mahcup 
eder. 

Huarev, elinde asker olmadığı için Rum'a gidip 
KayMr' den yardım ister. Iran tihının kendisine 
sığındığını görmek kayeer'i memnun eder. Ona 
iatediği aakerle birlikte kızı Meryem 'i de vererek 
Husrev'i iatemediği bir izdivicı kabul zorunda bı
rakır. Husrev bu aakerle giderek Iran tahtına otu
rur. Fakat Şirin'i unutamaz. Şirin'in de gönlü 
daimi Huarev'dedir. 

O aırada Mehin Banu vefat eder. Yerine Şirin 
geçer. Adil bir hükümdar olur fakat Huarev'siz 
olamaz. Tahtını bir lçuluna bırakarak Medayin'de 
yaptırdığı kasra çekilir. Böylelikle Huarev'e yakın 
olur. 

Çocukluğundan beri taze eüd içmeğe ahtan 
Şirin kasra uzak olan otlakta eağılan sütü çabuk 
getirtmek için bir çare arar. Otlakla kasrın ara
sında &fılmaaı çok müıkil, kayo.lar, tatlar vardır. 
Şavur ona : 

811 ylrd� blr mllhendla Yardur Gatiid 
Hllner-mend ademldllr @dı Ferhad 

diyerek bu mütkülü halledebilecek ü.tad bir mimar 
tanıdığını söyler. Ferhad, Şirin'in huzuruna getirtilir. 
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Şirin 'i 3örünce ona candan vurulan Ferhad kasırla 
otlak arasına ta,dan bir oluk ve kasrın önüne de bir 
havuz ve çeşme yapar. Kayalar içinde yapılan oluk 
o kadar güzeldir ki görenlere kul yapısı değil de 
Tanrı eanatıyle yapılmıt hissini verir. Ferhad bu 
hizmeti için kendisine verilen serveti de kabul et
mez. Kimini Ş!rin'in ayağına kimini hizmetkarla
rına aaçıp çöllere düşer. 

F erhad'ın �kı fayi olunca Husrev onu çağırır. 
Ona yapılamıyacak kadar güç bir vazife teklif eder: 
Bieütun adlı, som kayadan bir dağı yarıp asker 
geçecek bir yol yaparsa, Husrev, Ferhad lehine 
Şirin'den vazgeçecektir. 

Ferhad, Şirin'in aşkı ile dağı öyle yarar ki 
aşkı ve macerası dillere deatan olur. Şirin bile 
dayanamayıp gider, Ferhad'ı görür ve onun gönlünü 
alır. 

Bundan kuıkulanan Husrev, Ferhad'ın yanına 
çirkin bir kocakarı gönderir. Hain kadın Ferhad'ın 
yanında döğünerek ona: "Şirin öldü,, der. Bu yalanı 
eihi sanıp bir ah eden Ferhad, elinden külüngünü 
fırlatır ve kendini dağdan atağı atarak intihar eder. 
Bu intihar, Şirin'i derin derin ağlatır. 

Bu sırada Meryem de öldüğü için Huarev ile 
Şirin nihayet evlenirler. 

* 
Şeyhi'nin Husrev ü Şirin'i burada biter. Eser

de birçok vak'alar, türlü fikir, bilgi ve sanat malze
mesiyle işlener�k anlatılmıştır. Bu eseriyic birkaç 
beyit değil, bir şehir bünyad etmek isteyen Hus
rev ü Şirin mimarı, mesnevisinde yeter derecede 
hüner göstermeğe ve eserini söz ve mana sanatlar.iyle 
istediği gibi, süslemeğe imkan bulmuştur. Bu arada 
Husrev ile Şirin'in evlenmeleri bile türlü nazlanış
lar ve sitemlerle hayli uzatılmıştır. Eserin sonunda 
Husrev, bütün muradlarına erdikten sonra, çok yaşlı 
hocası Büziirsiim.id'i davet ederek ona bu olut 
ve yok olu9 ileml hakkın la ; varlıklar, akl-ı küll, 
ve nef•-i küll hakkında ve daha birtakım fizik, 
metafizik mevzularda sualler sorar; ondan, kıymetli, 
bilgili ve ihatalı cevaplar al:r. 

Halbuki Nldmi'nin Husrev ü Şirin'inde bun
dan sonra da vak'a vardır. Buna göre : 

Husrev'in önce evlendiği Meryem'den Şir\aye 
isimli bir oğlu olmut fakat bu fena ruhlu genç ba
basının yeni karısını elde etmeğe kalkmııtır. Bu
nun için de Huarev'in Şirin'le uykuya daldıkları 
yatak odasına girerek babasını öldürür. Şirin 'i de 
kendi karısı olmaya davet eder. Fakat Şirin, Huarev 
için yapılan muhtefem cenaze törenine katılarak 
kocaaının tabutunun konulduğu türbeye girer. Bu 
tabuta yaklafır, Huarev'i son bir defa öper ve orada 
kendi göğaüne de bir hançer aaplayarak hayatına 
aon verir. 

Şeyhi'nin bu bahsi yazmaması, mevcud ihti
mallerin en kuvvetlisinc göre, bu bölümü yaimadan 
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hastalanması ve vellt etmesi yüzünd< n lir. Nitekim 
onun Hu•rev ü Şlria'ine, aynı vezinle iki zeyl 
ilave eden şiir Cem&ll, bu zeyllerden birincisinde 
Şeyhi'nin vefatını bildirir. İkincisinde Sultan Üdnci 
Muı a l'a bir medhiye söyler. (22) (Husrev ü Şirin'in 
baş tarafında, Sultan Murad için bizzat Şeyhi tara
fından da söylenmiş bir medhiye, bir kaside ve bir 
hitap bölümü vardır.) (23) Profesör Timurtaş'ın 
bulduğu bir yazma, Husrev ü Şirin'in RUml adlı 
bir şair tarafından, aynı vezinle yazılmış bin beyte 
yakın bir manzume ile tamamlandığını göstermek
tedir. Ancak bu şahsi tamımlayış, Ti murtaş'ın bu 
yazmayı bulu�una kadar edebiyat lleminin mechulü 
kalmıştır. (Bak. Şeyhi'nin Husrev ü Şirin'i S. 57-59) 

* 

Şeyhi'nin daha kendi as-
T e s i r i nnda CemAU, Zeyneb 

Hltua, Ahmed Pap ve 
Sultan Cem gibi şlirlerden başlayarak FuzUll' -
ye, Bild'ye hatta Nibl ve Nedim'e kadar uzanan 
bir şöhreti ve t�iri olmuştur. Onun birçok şiir
lerine bu asırların muhtelif divan şairleri tara
fından nazireler yazılmıştır. Faruk Kadri Timur
taş'ın XV.-XVIll. asırlar arasında bu şiire na
zire söyleyen 45 kadar şair tesbit etmesi, bu bakım
dan dikkate deıer bir ölçüdür. (24) Şeyhi'nin Divan 
devrinde en takdir edilen eseri ise evvelce söyledi
ğimiz gibi Husrev ü Şirin mesnevisidir. 

XV. asrın, Şeyhi'den son
AllMED PAŞA ra yetişen ikinci büyük 

şiiri Ahmed Pap'dır. 

Ahmed Paşa, kendi asrındaki Osmanlı Türkçesi'nin 
en g\izel sesini aksettiren şiirdir. Zamanında 
Sultiaü'ı-Ş-r& (şairlerin s�ltanı) unv!nını alması 
bu cihetten haklı ve yerindedir. 

Bursalı Ahmed Pa�a diye tanınmuına rr ğ nen, 
bu şairin Bursalı değil, Ed;rneli olduğunu bildiren 
haberler daha ciddidir. Onun Edirneli olduğu, önce 
Sehi Tezkiresi'nde bildirilir. Sonra Aşık Çclebi'deki 
bir kayıd da bu bilgiyi -kuvvetlendirir : Aşık Çelebi, 
A�med Paşa'nın varisi ve amcasının oğlu Nazır 
Çelebi ile görüşmüş, ondan, Ahmed Paşa hakkında 
bilgi alrr.ıjtı. Nazır Çelebi'nin de Edirneli elması, 
ayrıca Edirne'de bir Veliyyüddin Oğlu Mahallesi 

22 Cemili, aynı :ııamancla Şe,.hi'nin )'•i•nİ 
olduiu aö,.Ienen bir XV. uır piridir. (8. Bka.) 

23 Husrev ü Şirin, Prof. Faruk K. Timurtat 
netri, S. 23 - z�. Şeyhi ile Nizimi'nin Huarev ü 
Şirin'leri h. mukaayeaeli bir teclkik için, aynca Bkz. 
Fevziye Abdullah Tansel, Nizami - Şe,.hi, Huarn-ii 
Şirin Mukayeaeai, Tarih Der. c. 1, Sa,.ı: 2, lat. 1950. 

2' Bkz. Faruk K. Timurtaı. Şeyhi'nin Şöh
reti 'H T eairi, Türk Dili •• Edebi,.ib Derıriai, C. 
Vll, S. 84 - 89, lat. 1958. 
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Ahmed Pqa 

ve bu ilimde bir mescid bulu ıması (25), Ahmed 
Paşa'nın Edirne'ye mensubiyetini daha kuvvetli 
göstermektedir. 

Ahmed Paşa'nıri babası, Sultan bdacl Murad 
devri kazasker!erinden M.VIAal Vellyyliddla bla 
llya•'dır. Babasının, yüksek Aileden, kültürlü ve bir 
ihtimile göre şiir bir şahsiyet olmuı, Ahmed Paşa'
nın da ciddi bir tahsil görmesini ·sağlamış ve paşa, 
devrinin her bakımdan iyi şartları içinde yetişmiş
tir. Esasen bu asırlarda B .ırsa, Edirne v.b. gibi, Os
manlı Devleti'nin en mühim kültür ve medeniyet 
me kezlerinde yüksek Aile çevreleri yavaş yavaş 
birer a'uıdemik muhit hlline geliyor ; İ mparatorluk 
içinde kültür hay!tı, devletin askeri, iktis!di ve me
deni gelişmesine uygun bir yolda ilerliyordu. Devle
tin, büyük zaferlerle süslenen tarihi, devlet ve mil
let ferdlerine yeni hayat tecrübeleri kazandırıyor ; 
ilim, sanat ve tefekkür hayatı, saraylardan sonra 
konakların hatta ev ve bahçe toplantılarının tabn 
bir meşgalesi, bir zevki ve eğlencesi haline geliyordu. 

Doğum tarihi iyi bilinmeyen Ahmed Paşa, böyle 
bir muhitte yetiştikten sonra, Bursa'da Mur!diye 

H Edirneli Oarnan Rıfat, Edirne Rehberi, 
Edirne, 1920 - 1936, S. 31. 



medrcseai'nde müderrislik yapmış !>'e 1451 de Edime 
Kadısı olmuştur. Büyük bir hükümdar olduğu kadar 
da büyük bir ilim, fikir ve sanat adamı olan Fldh 
Salam Mebm.ed, tahta geçtikten sonra, Ahmed 
Paşa FAtih'in takdirine Dll'z'.1ar olmuş, önce kazas
kerlik, daha sonra pAdişlhın yakın arkadaşı ve ho
ca11 sıfatiyle, vezirlik rütbesi eld! etmiştir. 

Güzel koquşan, zeki, hazırcevap, bilhassa geniş 
kültürlü bir insan oluşu, FAtih'in Ahmed Paşa'yı 
sevmesi için kuvvetli sebep teşkil etmiştir. Fakat bu 
ŞAir Paşa'nın güzel çocuklara karşı duyduğu ve 
gösterdiği aşırı alaka, hele bu arada saray çocukla
rından biri ile ilgilenmesi, hükümd!nn affedemiye
ceti bir kabihat olmuş; bu yüzden Ahmed Paşa, 
Fltih'in· sarayındaki yerini ve nüfW:unu kaybetmiş
tir. HükümdAnn bir emriyle tevkif edilen Ahmed 
Pata, bAzı kayıdlara göre, aynı suçtan dolayı bir 
idam tehlikesi bile atlatmıştır. Yine b!zı kayıdlara 
göre tevkif edildiği kapıcılar odasında hükümd!ra 
hit!ben yazdığı kerem redifli bir kaside, padişl h�n 
hiddetini giderecek kadar güzel söylendiği için Ah
med Paşa affcdilmişse de artık saraydaki eski yerini 
alamamıştır. 

AJuned Pap, bu vak'adan sonra Bursa'ya gön
derilmiş orada MurAdiye, Orhan ve Emir Sultan 
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vakfiyeleri mütevellisi olarak vazife görmüştür. Da
ha sonra, Sultanönü, Tire ve Ankara Sancak Beylik
ler.ine t!yin edilen Ahmed Paşa, İkinci Sultan Bayezid 
devrinde yeniden sarayın iltif!tına uğramış ve Bursa 
Sancak Beyi olmuştur. 

Ahm� Paşa, 1 497 de Bursa'da ölmüş ve Mu
r!diye Cimü çevresinde kendi yaptırdığı medrese
nin yanındaki haı:ireye gömülmüştür. Mezarının 
üzerine yapılan türbe zamanla harab olmuşsa da 
bugün restore edilmiş vaziyettedir. 

Ahmed Paşa'nın bütün ömrünce bekar kaldığı, 
y!hud FAtih Sultan Mehmed tarafından hediye edi
len Tuti Hitan ile evlendiği, bu hatundan doğan 
bir kızının ancak sekiz sene yaşadığı, neticede Ahmed 
Paşa ailesini devam ettirecek evladı olmadığı, Paşa 
hakkında verilen diğer bilgilerdendir. 

* 

Ahmed Paşa, ince ve 
Edebi Şahsiyeti : keskin zekalı, zarif, 

nüktedan, hazırcevap 
bir şahsiyetti. Fatih, Paşa'nın bu meziyetlerini takdir 
ediyor, onunla sohbetten hoşlanıyordu. 

Paşa, İstanbul fethi sırasında daima Fatih'in yanın
da bulunmuştu. Hükümdar bu alim ve şair hocası
na hürmet ve iltifat gösteriyordu. Ahmed Paşa'nın 
da Osmanlı İmparatorluk ailesine karşı ciddi ve sa
mimi bir bağlılığı vardı. İstanbul Fatihi'ne her vesi
le ile güzel ve samimi kasideler, gazeller sunmuştu. 
Fltih'e karşı sevgisini ve hayranlığını açıkça söyle
yip sıraladığı kasidelerinden başka : 

GBI me•nlml 'rltdl mey-! ergavan gerek 
Meell•de nakl&mllz leb-1 ıekker·fe,au gerek 

gibi aşk ve şarap duygularıyle söylediği gazellerinde 
de sözü İstanbul Fatihi'ne getirip : 

Senıln dll8n ki eaht ola Koatantanlyye-var 
Feth l&tmet� lniiyet-ı aaltan-nlıaa aerek 

dediği oluyordu: '1Gül mevsimi gelmişti. Erguyan 
renkli şarap isteniyordu. İçki meclisinde meze olarak 
scvgili'nin şeker saçan dudakları özleniyordu. Fakat 
sevgilinin İstanbul (surları) gibi katı ve muhkem 
gönlünü fethedebilmek için de İstanbul Fatihi'nin gay
reti ve inayeti nasib olmak gerekiyordu. 

Bir başka gazelinde şair, yine bazı sevda beyit
leri siraladıktan sonra, sevgilisine : 

fyd •YI slbl k•tUDI g§zetdllg6m bu kim 
Na'l·I •emend-1 Şiih·ı Clban'dau baber verllr 

diyerek sözü yine sevgili hül üm:larına getiriyordu : 
"Stvgili'nin bayram ayı gibi 1 il.il kaşlarını onun için 
gözetiyorum ki bana cihan pAdişahının atının nalını 
hatırlatıyor.,, diyor ve bu sefer doğrudan doğruya 
hükümdlnna hitab eder�k : 

Tisin eli ariia·ı zaferden nlkiib açar 
Mizen zehiinı emn G emanclan laeber ver&r 
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"Kılıcının eli, zafer gelini'nin yüzündeki örtüyü 
açar. Mızrağının dili (ise senin ülkendeki) emniyet ve 
korkusuzluk haberini bildirir.,, diyordu. 

Ahmed Paşa, Şehdde Ma•taf'a'nın ölümü için 
duygulu bir mersiye söylemiş ; Saltan Cem'in gazel
lerini takdirle karşılamış ve Saltan İkinci BAyezid 
için de yine kasideler yazmıştı. 

Devrinin Pirleriyle yakından alakadar oluyor; 
onlan himaye ediyordu. Fatih devrinde bir kısım şi
irlere tahsisat bağlanmasında Ahmed Paşa'nın ciddi 
bir t�ri olmuştu. Ahmed Paşa, yalnız Bursa,. Edirne 
ve İstanbul şiirleriyle değil, bütün Türkiye ve Türk 
şiirleriyle meşgöl oluyordu. Türk ülkelerinin her kö
şesinden İstanbul'a gelen kervanlar, Ahmed Paşa'ya 
uzak diyarların yeni şiirlerini ve genç şiirlerini geti
riyordu. 

Tıpkı bunun gibi Ahmed Paşa'nın şiirleri ve şöh
reti de aynı kervanlarla her tarafa, hattA Horasan 
Hükümdarı Hüseyn Baykara'nın meşhur meclisle
rine kadar uzanıyordu. 

Bu mevzuda Riyazi Tezkires!'nde anlatılan bir 
fıkra vardır : "Ortaasya şiiri AH Şir Nevil, bir mec
lisde Horasan şılirlerini övüyormuş. Orada bulunan 
Molla Cimi, Rum (Anadolu) şiirlerinin, yaradılış
tan, büyük kaabiliyetleri olduğunu söylemiş. O sı
rada bir köşede derviş kıyafetli biri oturuyormuş. Ona 
nereden geldiğini sormuşlar. "Rum'dan,, demiş. Onun 
üzerine kendisinden yeni bir Anadolu şiiri istemişler. 
O da Ahmed Pap'nın şu beytini okumuş : 

Çİa-1 allfla milfke benaetdGm hatii'••• bllmed&m 
1te1 perİpa •6yledllm bg yGa k•r•aı• bllmedllm 

Şiiri duyan Cimi, davasını isbat eden bu söyleyiş 
karşısında coşmuş, yerinden kalkıp raksa ve semi'a 
başlamış.,, 

Bu rivayet ta�en vW olmasa bile, her ri
vlyetin biraz da hakikat taşıdığı düşünülürse IUybl 
devrinde Ahmed Paşa'nın şöhreti hakkında neler 
bilindiğini ve neler söylendiğini bize kadar uıa.tırmış 
sayılır. 

Nitekim kendi asnndan başlayarak sonraki asır
lann Cem Saltaa, Mihri HAtan, Sa'dl-1 Cem, 
Nldml, hl, Umil, Nedd, Zid ve hattA Büi 
gibi birçok f1irleri, onun şiirlerine nazireler söylCJDİf
lerdir. 

Ahmed Paşa, devrinin en büyük şiiri idi. Ahmedl, 
Şeylll, Adi ve (bir rivayete göre kendi hocası olan) 
Mellld gibi kendinden evvelki şiirlerin. tbiri altında 
yetişmekle beraber gazel, bilhassa kaside vadisinde 
onlan geride bırakmıştı. 

Paşa, XV. asırda kıvamını bulmaya çalışan 
Anadolu ve Balkanlar Türkiyesi'ndeki Divan şiiri 
üslubunu XVI. asnn olgun söyleyişine yaWattıran 
şiirdi. Kuvvetle hlkim olduğu Türkçe şiir lisinına 
renkli ve Ahenkli mısrllar kazandınyordu. Lislnı 
düzgün, temiz ve ölçülüydü. Ahmed Paşa ile Divan 
şiirinin söyleyif kudreti artmış, şiir dili daha sanatlı 
bir kıvlma ermişti. Şiir Türkçesinde yeni ve güzel 
bir dil mösıldai belimıiş, eski şiirlerde görülen zilıaf)ar 

azalmış, imaleler daha zevkli bir mösıki kazanmıştı. 
Mühim bir kısım gazellerde ve kasidelerin hemen 
hepsinde devrin şiir lislnına Ortak İ•IAm Medeaf
yeti dillerinden gelen kelimeler ve terkipler ço
ğalıyordu. Bunlar, daha çok, sanatlı ve müşterek kül
türle söylenmiş, bilgi ve hüner gösteren şiirlerde böy
leydi. Gazellerinin' diğer mühim bir kısmında ise 
Ahmed Paşa, sAdc ve temiz bir Edirne - İstanbul 
Türkçesi kullanıyordu. Onun : 

E7ii peri nlce•ln hoı ma•an •afiica mı••• 
Gel!! beri nlce•ln hoı ma•un •afiica mısıa 
Şeker dadakla kamer 7G:r.Hl sery boylalann 
Semen-beri nicesin boı ma•aa safiica mısın 
Babiir-ı bG•n a bebiid!! bal&la bGlblllnla 
GGl-1 teri nlce•ln hoı ma.an safiica mısıa 
Bl:r.Gmle bir nefes lnsanht eyle senııala• 
Gel ey beri nicesin boı masan safiica mı11a 
Seher kalab gelir Ahmed ki db• ıelarembla 
Gtizelleı1 nicesin hoı masan ••fiica mHıa 

gibi gazellerinde her şeyden önce böyle bir Türkçe
nin güzelliği görülür. Bu gazeli terkibedeiı 90 kelime 
ve ekin 58 tAnesi halis Türkçedir. 23 il tamimiyle 
Türkçeleşmiştir. Bunlıli-ıiı ancak 9 tanesidir ki, o' da 
bugün için, eski veyi yabancı sayılabilir. 

Ayrıca hot masun? mica mum? gibi söyle
yişler, Türk halkının bu hatır sorma sözlerinin Fars
casını da, Arapçasını da Türkçeleştirerek söylemek
ten zevk alan, zengin, hareketli ve milli dil anla
yışının örnekleridir. 

O kadar ki şiir, bulunduğu şehriıi (belki de İs
tanbul'un) güzelleri, kendisine bu kadar millileş
miş bir imparatorluk Türkçesiyle : Nlcesla. bot 
m-an, ..raca mıma? diye hatır sonnalanndaki 
güzelliği ve güzel sesi duymak için sabahı dar ettili
ni söylemekten kendini alamamıştır. 

Kaldı ki Ahmed Paşa'nın halk söyleyişleri'ni 
,üre getirme zevki bundan iblret değildir. Onıın: 

Sen cin ile can 07namacak hotca ••111 ..ı 
Y-ar !le nihan 07aamacak laotca tlelal mi 

• 
Ey fitnesi çok kavli yalan :raa4ım •llatlea 
Bla naz ile bin alatll alan :r-tlım eUa••• 

• 
IC9�1 Nün ile kimeti Elif'la 
G6"1Ak apak blııı: a•••ııı: vhma:r.aa 

• 
Serv-i halin ile b!!t91D• belalar nice bir 

gibi halk deyimleriyle söyleyişleri, divanında, yığın 
yığındır. (26) Bütün bunlar evvelce de belirttiğimiz 

26 Paıa'nın methur Kerem Kaaideai'nin: 
Tiıtalum iki elüm kanda imit kaanı kerem 

sibi mıaralan da yine halk diliyle ve halk iiabibu
nuu incelikleriyle aöyle1itleri araaındaclır. 



gibi XV. asır Divan şAirlerinin ilmi veya felsefi ıstı
lahlarla söylemek ya da hüner göstermek zorunda kal
madıkça dil balr.ımından halkdan ayrı olmadılr.la
nnı isbit eden delillerdir. 

Ahmed Paşa da böyle yapmış ; şiirde halk Türk
çesinden kopmıunış, aynlıııamış ; fakat başta kaside
leri olmalr. üzere '1ühim bir kısım gazellerinde dev
rinin dil ve sar at icap ve ihtiyaçlarına uyarak k il
fetli söyleyişe de yer vermiştir. Paşa, bu çeşit şiirleri
ni türlü edebi sanatlarla süslemekte büyük hüner gös
termiştir. Onun bu tarz hünerleri, devrin diğer sanat
Urlannca takdir edilmiş ve zevkled bu yolda gelişen 
flirler tarafından özenilerek Ahmed Paşa'nın yo
lunda yürümek isteyenlere örnek olmuştur. 

Paşa'nın bir başka cephesi de geniş ölçüde -
dre söylemesidir. Ancak bu aaslre edebiyitı'nı 
anlamak llzımdı. Ötedenberi birçok müellifler nazire 
edebiyatını bir talr.lid zannetmişler, yahud gerçekten 
taklidci nazirelerle nazire formasyonları içinde 
yaratllmıt şiirleri biribirinden yeteri kadar ayırde
dememişlerdir. 

Halbuki Jr.lisilr. edebiyatlarda nazire şöyle dur
sun, zaman zaman bir dilden bir başka dile çevrilen 
türler, hizan büyük manzlim eserler bile bir kreas
yoa kabıil edilir. (27) 

Büyük örnek olarak eski Yunan'dan beri Batı 
Jr.liaiJr.lerinin trajedileri ve islimi Iran edebiyatın
dan beri Doğu Jr.lasilr.lerinin mesnevileri yealdea 
yaraalmıt eserlerdir. (28) 

N a z i r e 
E d e b i y i  t ı  

* 

Klisilr. Şark şiirinde umıi
miyetle iki türlü nazire var
dır. Bunlardan biri, üstad
lann şiirlerini örnek edinerek 

bu şiirlere, aynı vezin, kafiye, şelr.il ve söyleyiş formas
yonu içinde beaser tllrler söyleyerek yetişmektir. 
Bu manada nazirecililr. bütün lr.lisilr. edebiyatlarda, he-

27 - 29 Meanevi ye trajedi sibi bü,.ük m-zum 
eHrlerin Doju'da ye Bab'da tekrar tekrar J'uabt
lan laakkında bundan nYelki balıialerde J'er J'ff 
loaa bilper •erilmifti. Bu lıuauata ileride Süle,.m
Çelebi MeYlid'iae ilbe edilmif notlara da balonu. 

Oatacllann isiade ,.ürümeii a-ata .. ,... bilen 
bu türlü aynı eaer, benzer fter •• nazire anlaJ'lfl, 
J'alnas trajedi •e meane•ilerde deiil, küçük, müa
takil tiifterde bile bö,.ledirı XVI ., XIX. uırlann 
tanuımıt Franaıa fiirlerinden birçoju, eaki Yan-ca 
mıariları Franaazca bir mıri biline koymak için 
çalıtmıtlardı. Bu arada Joae Maria de Heredia'nın 
bir luaun aonnet'lerinin, &J'nen, Utin fiirlerinden 
tercüme edildiiine lıatti Anibal'in Roma'J'• J'ak· 
latmuı hakkındaki .Onnet'lerini, bu ,&irin, Utince'• 
nin aeai,.le meJ'dana setinneie billıaua saJ'Nt et
tijine, Tiirlr. fi.iri Yahya Kemal dikkat etmiftir. 
(Nihad S&mi 8-arlı, YalıJ'a Kemal'le Konutmalar 
(laeniiz netredilmemİftİr.) Ye: Bü,.ük Nazireler, 
1.t. lHZ.) 
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le Divan ekolünde tam manisiyle yetiştirici bir mek
tep vazifesini görür. Şıiirler nazire söyliye söyliye şiir 
söylemenin ve hizan şiirin halisini söylemenin sırla
rına ererler. O kadar ki Jr.lasilr. Şark edebiyatında 
hemen her şAir bu mektepten yetlJmiştir. Bizde Fu
zlill tarzında yazmaya çalışanlann meydana getirdiği 
FuzUll Mektebi yahud Nabi tarzında yazmaya çalı
şanların Nibi Mektebi ve benzerleri böyle teşekkül 
etmi}tir. Bu şiirler, üstadlarını geçemeseler bile onla
rın yolunda yetişerek, bilhassa onlann söyleyişlerinde
ki sırlara ulaşarak, büyük bir şiir seviyesini muhafaza 
ediyorla,r ; bir söyleyiş ve anlayış seviyesine yülr.seli
yorlardı. Hatta bu seviye, bu sayede bütün yurd aydın
larına yayılarak memlekette, asırlarca, hakiki şiirden 
anlayan insanların çoğalmasını ve böyle şiirin itibannı 
sağlıyordu. 

İkinci tarz nazire birincinin daha üstünde bir sanat 
seviyesinden doğuyordu. Böyle nazireler, asırların 
yetiştirdiği çok büyük şiirlerin mesela FusUll'lerin, 
Bald'lerin, Nedlm'lerin eski veya çağdaş şiirlere 
söyledilr.leri nazirelerdi. 

Eski vey! çağdaş bir şiirin, bir sanat hamlesi 
anında yakaladığı güzel bir srsi ; bir ses, söz, kafiye, 
redif ve tema anlaşmasını ; şiir iklimine girmiş bir söy
leyiş seviyesinde bulan büyük şair ; aynı vezin, kafi
ye ve redifle ; kısaca, aynı ses ve söz anl�ması için
de, bu şiirin daha güzel, daha şevkli, daha başka ve 
daha derin söylenebileceğini hissedince, bu sefer ken
disi, böyle bir şiiri, yeniden ve kendi sanat kudretiyle 
söylüyordu. 

Bizde bilhassa Ahmet Pata ile bir çapr halini 
alan bu tarz -drecilik, edebiyatımıza çok sayıda 
üstün şiirler ; gazeller, murabba'lar, tahmis, taştir, 
tcsdis ve terkib-i bend'ler, hatta Jr.asideler kazandır
mıştır. 

Buna bir misil olarak, şair Abmedi bölümünde, 
bu şiirin xıv. asırda söylediği güzel sesli bir bahar 
şiirine büyük şiir B&ld'nin xvı. asırda aynı vezin 
ve kafiye ile ve aynı mıisıki cümleleri içinde ikinci 
falr.kt daha usta, daha tanınmış bir bahar gazeli söyle
diğini, her iki misil'le birlikte görmüştük. 

İşte XV. asır Türk şiirinde bu çeşit bir nazlreci
liği çığır haline koyan şiir Ahmet Paf&'dır. Onun 
meşhur Kerem Kuldni Şeyhl'ye, Gtin� Kaddni 
Atii'ye, Göntil Murabba'ı Melihi'ye ve diğer mühim 
bir kısım şiirleri de daha başka flirlere nazlredir. Ahmed 
Paşa'nın bu naztreciliğinde ayni şiiri daha güzel, daha 
üstün söylemek şelr.linde bir iddia ruhu vardır. Şair, 
bir kısım şiirlerini de çok iyi bildiği Arap ve Iran şiirin
den alarak· Türkçe söyleyiş haline getirmiştir. 

Sanatında bir hayli ilerledilr.ten ve şiirleriyle büyük 
şöhret kazandıktan sonra, Ortaasya şairi Ali Şir Nevil' -
ye de nazire söyleyerek ve bir bilgiye göre bunu hay!
tının son hükümdin Sultaa lldad B&yedcl'in tek
lifiyle yaparak Nevii'nin, Türkiye'de, zamanında 
tanınması üzerinde tbirli olmuştur. Bu arada Nevü'
nin :  
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Ol peri-peyker ki hayran bolmıt in• D can ana 
Cümle-1 iilem men! hayran men hayran ana 

Matla'lı bir gazeline söylediği : 

N! kamerdir by ki olmıt zCllf mGtk-eftan. ana 
Nice reyhandur batı kim kalmıfam hayran ana 
Bir peri va•hn umar dlviine g&nlGm iih kim 
Can verir tiikıat getGrmez b9kıcak ln•an ana 
Dllberlln her bande•I bir can bai•tl•r iitık@ 
Ben nlct tuhft verem gtanmadan bir can ana 
S&zde uttiik! muhayyer eyle dersen Ahmed'e 
B&yle gGyii olmaf@ kGyın gerek boatan ana 

gibi beyitlerle tertiplenmiş gazeli devrinin şiir mah
fillerinde hayranlık uyandırmıştır. Bildirildiğine göre 
bu gazel, Ahmed Paşa'ya Hükümdar İkinci Bayazid 
tarafından verilen 33 aded Nevai gazelinden biridir. 
Aynı devirde hala hükümdar sarayından uzakta tutu
lan Ahmed Paşa'nın bu şiirin son beytinde, hüküm
darına ima yoluyle söylemek istediği de şudur : « Bana 
aşıkları hayr;tte bırakarak şiirler yaz, diyorsun . Bunun 
için Hüseyin Baykara'nın Ali Şir Nevü'yi sarayın
dan ayırmaması gibi ; benim (bülbül gibi şakıyacağım) 
bahçenin de senin sarayın olması lazımdır.» (bu şiirin 
başka bir istinsahında son mısradaki guya : (söyleyen) 
kelimesi yerine bülbül kelimesi konmuştur.) 

Ahmed Paşa'nın diğer bir hus\.ısiyeti de devrinin 
çok yaygın, tasavvuf şiirleri söylemek hareketinden 
uzakta kalmasıdır. Divanında talıınici, naat gibi 
şiirler ; Emir Sultan ve Şeyh Vefil gibi büyük sôfi
ler için söylen mi� kasideler bulunmakla beraber, onun 
Şiirlerinde din ve tasavvufa ancak kuvvetli kültür çizgi
leri halinde rast gelinir. 

Buna göre Ahmed Paşa, bir ilahi aşk şairi olmak 
yolunu seçmemiş, buna mukaabil beşeri aşkın kud
retli şiirlerinden biri olmuş, edebiyatımızda bir •tk 
tıiiri sıfatıyle ebedileşmiştir. 

Birbirlerini seven insanlar arasında sevgi lisanının 
kendi şiirleriyle dile geldiğini ve aşk çağı'nın kendi 
şiirlerinin ateşiyle hararetli olduğunu bilen \'e söyleyen 
Ahmed Paşa, bizzat bir atk tiiri oluşunun farkında 
ve gururundadır. 

Önce şiir Mellhi tarafından söylenen, sonra, 
Hall1l, Hufll, Nazmi ve Fatih Sultan Mehmed 
tarafından tanzir ve tahmis edilen meşhur gönül 
murabba'lan'ndan biri de Ahmed Paşa tarafından 
söylenmiş ve Ahmed Paşa mmabba "nın son dörtlüğünü : 

Abmed'lm kim okunur namım llt niime·I atk 
Giirmdilr s&zlerlmln süzl-le hengAme·I aık 
Dil elinden biçlllbdllr boyam@ ciime·I •tk 
'Vay g3nGl vay bu g&nGI vay s&nlll eyv@y g6nlll 

"Ben o Ahmed'im ki aık kitabı benim adımla 
okı.:n'.lr. Aşk çağı, benim s3zlerimin ateşiyle sıcaktır ; 
vücuduma giydiğim aşk elbisesi, gönül elinden biçil
miştir.,, gibi mısralarla bitirerek atk tiirllti saha
sındaki bu şöhretini ve bu gururunu bizzat ifade etmiş
tir. 
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Ahmed Paşa'nın, Divan şiiri'nin ve gazel tarzı'nın 
türlü incelikleri ve ustalıklarıyle söylediği gazellerinden 
biri de şu tanınmış manzumesidir. 

Serniime-! mababbell cani.ne yazmııem 
Hasret rl•iile•ln verak-! ci.ne yazmııem 

Ni.Uıler!nl derd ile biçare bfllbGlfln 
Bi.d·! •aba eliyle gflllstiine yazmııem 

ZGlfGn hlkA yet lnl gönüld� ml•AI tEdGb 
Gam k•••asın ı levh-l periıane yazmııem 

Resm «Umlıem glSzflmde bayiillnl gdyyii 
Nakt·! nlgArı •iiga r-ı merciiae yazmıtem 

Tiib ! r uhunla •iizunu Y@Zarken Ahmed'ün 
Şevkınden odlar@ dutu111b y@ae yasmııem 

Bu gazelin hususiyetlerinden biri, Türkçe yu:
mışem rediflerinin de başka başka manalarda kullanıl
mış olmasıdır. Yazmışem kelimesi, burada, yazmak, 
yaymak, kaleme almak, nakşetmek, tutuşup yanacak 
hale gelmek gibi manalarıyle kullanılmıştır. 

Şiir, ayrıca, türlü tenasüp sanatlarıyle süslüdür. 
Birinci beyitte görülen yazmak, risale, verak, ser. 
nime; mahabbet, canan, hasret, can gibi kelime
lerde görülen bu tenasüp üçüncü beyitte hikilye, 
misil, kıssa, yazmak gibi kelimelerle yapılır. Şiir
deki diğer söz ve mana sanatlarına da dikkat edilirse 
Paşa'nın, çok ko'a.' bir söyleyiş içinde bu sanatları 
nasıl ustalıkla kullandığı daha iyi anlaşılır. Ahmed 
Paşa şiirlerinin çoğunu böyle sanatlarla fakat çok tabii 
bir şekilde süslemiştir. 

Tarih Düşürme 
S a n a t ı  : 

Ahmed Paşa, yaşa
dığı devrin bazı mü
him vak'alaları için 
tarih düşürmekle, 
edebiyatımızda, son

radan çok gelişen bir edebiyat nev'inin de ilk işle
yicileri ve kurucuları arasında yer almıştır. 

XV. asra kadar, daha çok, nesir veya nazım cüm
leleri içinde, ya bir kelime veya bir terkip halinde söy
lenen tarih diişürme'ler, Ahmed Paşa devrinde bir 
bütiin mısra olmaya başlamıştır. Bu oluşta Ahmed 
Paşa, birinci derecede vazife görenler arasındadır. 
Bir misal olarak onun Gedik Ahmed . Paşa tarafından 
tamamlanan Karaman fethi dolayısıyle söylediği : 

Devlet i.si.rını bg vech ile ferbunde glrtib 
Ehl-l dille r  dldt tiirlhlnl feth-� Karaman 

beytinde tarih yalnız feth-i Karaman terkibindedir. 
(879). Fakat Sultan İkinci Bi.yezid'in 886 da hü
kümdar oluşu dolayısıyle söyledıği : 

Yazdı Jevh Bzr� kalem tarihini 
Kayaer oldı Riim'a Sultan Bi.yezid 

Beytinde tarih bu beyitin ikinci mısraındaki bütün 
islami Tür!� harflerinin toplanmasıyle meydana çıkar : 
(886) . Yani, bu söyleyişte bütün bir mısra, tarih'dir. 
(Bu tarih manzumesinde İkinci Sultan Bayezid için 
söylenen RUnı Kayseri tabiri, Fatih'in İstanbul'u 



almak stiretiyle bir Roma İmparatora olduğunu 
IÖylcyen Avrupalı, hatta yerli tarihçilerin bu kan!at
lcrinin o devirde yaygın bir ifade haline geldiğini de 
gösterir.) (29) 

Schi tezkire3i'nde Leyla vü Mec
E s e r i ntin adlı bir mesnevi yazdığı da 

riviyet edilmekle beraber, Ahmed 
Paşa'run elimizde bulunan yegane eseri, mürettep 
Dlria'ıdır. Bu divirun Sultan İkinci Bayezid'in emriyle 
tertip edildiği bilinmektedir. Divan'da besmele, tah
mid, naatler, kasideler, terkib ve terci-i bend'ler; 
gazeller, bir gönül murabba'ı; Arapca, Farsca man
ztimeler ve tarihler; kıt'alar, tuyuglar ve müfred'ler 
vardır. 

Ahmed Paşa, daha çok prtaasya Türk şiirinde 
gelişen cinaslı tuyug tarzını da denemiş, fakat bu tarza 
fazla rağbet göstermemiştir. Paşa'nın tuyug tarzında 
söylediği en dikkate değer manztime şudur: 

E,. yangı 91 6 .,.,. glydlAI 91 
Ala saaaam •tme can alm9ta iil 
Al il@ bir biiaea aldam döstam 
Ger P•ıİ•aa oldaa leg gir& al 

Paşa'mn bu söyleyişte halk şiirindeki ala gözlüm 
tlbirini ·kullanması ; al kelimesinin renk, hiyle ve almak 
mln11anyle cinas yapması, nihayet, alınan bir böseyi • 

ayni hareketle • geri almak şeklindeki halk içinde de 
yaygın bir nükteyi türde kullanması, onun milli rtih'a 
yakınlığının bir başka deltlidir. 

Paşa'nın ve çaidaşlannın, bestelenerek terennüm 
edilmesi için, son mısri.lannı nakarat gibi tekrarladık
lan bu murabba'larda halk türkü ve k�malanndan 
yükselen sesler bulunduğunu, burada, bir defa daha 
belirtiyoruz. (Ahmed Paşa'nın göntil murabba'ı ve 
benzerleri için S. 445- 446 daki örneklere bakınız.) 

Ahmed Paşa'nın gerek gönül murabba'ı, gerek 
beıtelenen gazelleri, İstanbul fethi ardından bu şehirde 
derin nq'eyle söylenen ilk Türk şiirlerindendir. 

Ahmed Paşa, hayatı, şahsıyeti eser ve t�irleri 
hakkında daha geniş bilgiler Türkçe İslam Ansiklo
pcdisi'ndedir. Filhakika, Ahmed Paşa'nın daha kendi 
devrinden başlayarak sonraki asırlarda, Türk şiiri 
üzerinde devamlı ttdri olmuştur. Bu şiirin, bugün Türk 
tarkılan arasında yaşayan Göntil murabba'ından başka : 

Yarsa• qlar cllaaad9 aybaas yiir l•t•yea 

gibi bazı mısrllan da Türk atasözleri arasında hali 
yaşamaktadır. 

Ahmed Paşa hakkında ayrıca Sadeddin Nüzhet'in 
Türk Şairleri'ndeki Ahmed Paşa maddesine bakıla
bilir. 

Ahmed Paşa Divanı, Profesör, Dr. Ali Nihad 
Tarlan tarafından ıız yazma nüshanın karşılaştınlma-

t9 Ahmed Pata'nın diier tarih manzümeleri 
açın Bb. M. Kemal Özergin, Ahmed P.,.'nın Tirib 
Maııai.ımelWi_ Tirk Dili Ye Edebi,.ib Dersiai, c. X, 
ı E,.lül 1980, s. un . UM. 
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sıyle, ilmi bir şekilde tertiplenerek İstanbul'da neşre
dilmiştir. (MilU Eğitim Yayınevi, ıg66) 

N e c i t l  
( ? - 1 509 )  

Şeyhi ve Ahmed Paşa'dan 
sonra, asrın üçüncü büyük 
şiiri Necıtti'dir. Necati'nin 
ailesi bilinmez. Kabtil edi

len bir rivayete göre şiir, çocukluğunda Edirneli bir 
hanımın köleiıi idi. Bu rivayet Necati'nin, Türklüğe 
ve müslümanlığa bir başka milliyetden ve hıristiyan
lıktan geldiğini ifade eder. Fuad Köprülü'nün ona 
mühtedi tiir demesi de bundandır. Devrinin en sade 
ve temiz bir ey ve aile Türkçesini en iyi kullanan şair
lerden biri olduğuna göre, Necati'nin şahsiyeti, o devir 
Türkçesinin ve Türklüğün bir hıristiyan çocuğunu bile 
Türkçenin şiiri yapacak ölçüdeki kudretini gösterir. 

Yine aynı rivayete göre Necati, kölesi olduğu kadı
nın yanında gösterdiği kaabiliyetle Siili adlı bir �irin 
dikkatini çekmiş ve Necati bu şiir tarafından bilhassa 
yetiştirilmiştir. 

Şiirin asıl adının ld (daha zayıf bir ihtimale 
gön' Nfıb) olduğu söylenmektedir. Eski kaynaklar 
ona (belki de) soyu sopu bilinmeyenlere mahsus bir 
adlandırma ile, Abdullah otla demişlerdir. 

Necati'nin Kastamonu'ya niçin ve ne zaman 
geldiği bilinmiyor. Kastamonu'da hattatlık yapan ve 
şiirlik şöhretini burada kazanan Necati'yi bazı kaynak
lann Kastamonulu sanması, onun şöhrl"tinin Türki
ye'ye Kastamonu'dan yayılmış olmasındandır. 

Ahmed Paşa'nın R6 n Sultanü'ş-şuira'sı sayıl
dığı çağlarda Ncciti'nin şöhreti kervanlar vasıtasıylc 
Ahmed Paşa meclislerine kadar gelmiş, Paşa ve arkadaş
lan bu şiiri önce döae dö- redifli gazeli ile tanımış 
ve beğenmişlerdir. 

Şiirleri, Fatih Sultan Mehmed tarafından da beğe
r.il!n Necati, bu hükümdarın divan katipliği vazifesiyle 
İstanbul'a alınmıştır. Fitih'in vefatından sonra şiir, 
Sultan İkinci Bayezid tarafından himaye edilmiş, bir 
mtıddet de Şehzade Abdullah'ın divan katibi olarak 
Karaman'da bulunmuştur. Şehzadenin genç yaşta 
vefatı üzerine İstanbul'a dönen şiir, bir müddet de 
Minisa'ya Sancak Beyi tayin edilen, Şehzade Mah
mud'un yanında nişancı rütbesiyle bulunmuştur. 

Bu şehzadenin de vafltı üzerine yeniden İstanbul'a 
dönen Necati, artık herhangi bir resmi vazife almamış, 
İstanbul'da Vefi semtinde bir ev alarak h� y ltının son 
yıllarını burada, kendisine bağlanan bin akçe maaşla 
geçirmiştir. 

Necati 1059 yılında İstanbul'da ölmüş ve bir bil
giye göre, Vefl'daki evinin önüne gömülmüştür. 
Bu mezarın Şeyh Vefa Türbesi civarında olduğu bil
dirilmekte ise de bugün o civarda ne Neciti'nin ne de 
Ailesinden her hangi bir kimsenin mezarı vardır. Hal
buki Neciti'nin kabrini ve kabir taşını, yakıiı dostu, 
Tezkireci Schi Bey yaptırmış ve bu taşa bizzat söylediği 
şu tarih beytini yazdırmıştı : 

Nakl·I Neciitl iileme tiirila olması• 
Tarihini Selal d•dı ı gitd! Necati hay 
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Edebi Şahsıyeti 
Necati, XV. asrın 
side. dil kullanan 
aydınları içinde, zarif 
ve tabii bir şehir hd· 

kt Türkçesiyle şiirler söyleyen şiirdir. Onun divanındaki 
650 gazel, büyük ekseriyetle Türkçe kelimelerle söylen
miş ;  bu gazellerin redifleri ekseriyi ve kafiyeleri, yer 
yer Türkçe fiiller ve Türkçe kelimelerle tertiplenmiştir. 

Oda 9tarsa seni laasretl ol mah-vetln 
G&nU ala eyleme kim yakdatı t&tmez g&aeıln 

beytinin ikinci mısraında görüldüğü gibi, şiire yine 
Türkçe kelimelerle getirdiği ata sözleri, onun birçok 
şiirlerinin adeti husıisiyeti olmuştur. Birçok mısraları 
da böyle bir bir üsh'.ipla, atasözü iladesiyle söylenmiştir. 

Adeti hiiblarun cevr a cefadar amma 
Bana 'tdüklerlnl klmselertp 'tmediler 

Beytinin ikinci mısraında görüldüğü gibi, hem h 1.
Iis Türkçe hem de halk iladesiyle söylediğ; mısralara 
şiirlerinde sıkca rastlanır. 

Ana slld "'rmez Necati ta kim otlan atlamaz 

Gibi mısraları da yine aynı hususiyetlerle ifade edil
miştir. Onun bir kısım söyleyişleri o kadar mahal
lidir ki Tezkireci Latifi, onun, " şiirlerinin anlaşılması 
için, Kastamonu'da kullanılan birçok kelime, tabir, 
yer adları ve mahalli adetlerin bilinmesi lazım geldi
ğini,, söyler. Yine Utiri'ye göre : "Sözün ruhunu 
önce o bulmuştur.,, "Rum'da atasözü söylemek Sifi 
ile yani Sultan Bayezid'in vezirlerinden Kasım P..
ile başlmış fakat kemalini Necati'de bulmuştur.,, (30) 

Aşık' Çelebi, onun sade, külfetsiz ve yapmacıksız 
şiir söylediğini bilhassa kayda lüzum görmüştür. 

Sehi Bey, İdris-i Bitlisi'nin Tevarih-i Al-i Osman' 
ında Necati'ye Husrev-i Rum denildiğine dikkat eder. 
Kısaca, eski kaynakların hemen hepsi Necılti'yi takdir 
ederler. Bunun başlıca sebebinin de Necati'nin şiirindeki 
sldelik ve tabiilik olduğu görülür. Türkçenin türlü 
cinaııları, SÖZ ve mana sanatları, şiirde ahenk yaratan 
kafiye ve redifleri Necati'nin şiirlerinde hep bu tabii 
söyleyif'in cazibesi içindedir. 

Bunun içindir ki Necati'nin şiirleri Ahmed Paşa 
meclisinde beğenilmiş, Fatih Sultan Mehmed, İkinci 
Sultan Bayezid gibi hükümdarlar ve Şehzade Mehmud 
gibi sara;y mensupları tarafından takdir edilmiştir. 
Necid'nin şiirlerine, devrinin ve sonraki asırların 
birçok şairleri tarafından -dreler söylenmiştir. 

ao Sifi, İkinci Biyezid devri vezirlerinden 
Cezri Kaaım Pap'nın tiirde kullandıiı mahlaadır. 
Sifi, devrinin babn aayJlr tiirlerindendir. Şiirde 
kullandıiı ifade, Ahmed Pap üdübuna yakındır. 
T ezkireci Sehi onun tiirde meMI aöylediiine dik
kati çeker. Litifi iae "Şuara-yı Rüm'da meael-güyluk 
evvela ondan aidir olmut ve Necati Bey'de de 
kemalini bulmuttur., cümleaini kullanar. 

31 Bu gibi nazireler için kitabımızın Ahmed 
Pata babaindeki Nazire Edebiyatı bölümüne bakınız. 
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Bu arada XV. asrın Mihri gibi kadın şairleri ve 
XVI. asrın FuzWi, Baki gibi büyük üstadları, c;mun 
şiirlerine nazire söylemişlerdir. Bu şairin : 

Beni atla• beni kim &atim• s•lmez &llcek 
Bir avuç toprat atar bad ı sabadan gayrı 
gibi beyitlerle tertiplenmiş bir gazeli, büyük şiir Fl'.i
zlıli'ye, içinde : 

Ne yanar kimse ban@ i:te,-1 dilden lzge 
Ne açar kimse kapam biid-ı sabiidan sayrı 
beyti de bulunan, şiheser bir gazel söyletmiş ; onun, 
kendi devrinde ve daha sonra birçok şiirler tara
fından tanzir edilen : 

Çıkalı slklere allam ı•r•rl dl•• ... . 
Yaadı k!lndll-l slpllarla dt•rl .... dine 
Matla'iyle başlayan ve haklı olarak: 

Ey Neciti yaraıur matrlbl t•h mecllalnAn 
Rab arub ekuya bg tl'r-l teri dine d&ne 

övüncüyle son bulan meşhur gazeli de xvı. asnn 
büyük htanbul şairi Baki tarafından, içinde şöyle 
beyitler bulunan bir gazel'le tanzir edilmiştir : 

Çıkar efi&ke deriinam ıererl dl•• dine 
Dlklltlr laake yaıam katreler& dflle dlae 
Blster-1 gamde g6zlm glceler aylag .. rıaea 
ldertln sublaa desin nalelerl dine d&ne 
Ka�re· I etkine &yk&ndl d8J'g lliild'ala 
Çerh-ı hakkak yonabdur s•ll•rl dfae dlae11 

Necati'nin şiirlerine en çok nazire yazın şAir ise 
Tokadlı Villld'dir. O kadar ki Fuad Köprülü, Vili
hi'nin Necati takdirkirlığını bir din haline getirdiğini 
söyler. (32) 

Necati divanında şiirin kendi hayitını aksettiıen 
çeşitli söyleyişler; devrin sosyal hayatına, ahlik, aclllet 
görüş ve düş:.inüşlerine Ait çizgiler; tabiat güzellikleri, 
av tasvirleri v.b. gibi çeşitli temalarda söylenmiş şiirler, 
bilhassa gazeller vardır. Kaside ve gazellerde rastla
nan böyle çizgiler, çok defl Divan şiirinin umı'.imi 
söyleyişine uygun, kısa fakat kuvvetli çizgilerdir (33) 
Bir misil olarak, Necati'nin şiirlerindeki hayat tablo
ları, o zamanki müslüman Türk ordulannın Rl'.im 
ülkelerini hangi seslerle fethetttilderini şiire işle
yecek kadar kuvvetli söyleyişlerdir : 

G&h olar laavf s•l•r sallb olur sAla recii 
G&h olur laaaret 119 ah tderlz sAla Alliila 
Zulmeti açmata flkr eyle Necati zlkr •t 
Feth 'der Rem tilin awaze-1 Allah Alli:la 

gibi . . .  
Necati'nin çok sayıdaki gazelleri içinde e n  tanınmlJ 

ve sevilmiş olanlarından biri de yine side lisan·a ve 
zarif bir ifadeyle söylediği şu manzumedir: 

32 Anadolu'da Türk Dil •e Edebiyabmn T ... 
kimülü, Y enitürk M. Sayı: 5, S. l88. 

33 Bkz. Nihad Sami Banarlı, Divan Şiirinde 
Soayal Çizgiler, Hayat T arib Mecmuuı, sayı: il, 
1 966. 
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LAle· hadler ylae slUıende neler 'tmedller 
Servi y§rltmedller goncayı a&y!etmedller 
Taıradan seldi çemen mWklne blg&ne dDrtlr 
Oevr· I pi aohbdin� IAleyl iletmediler 
Adeti biiblaran cevr ii cefadur ammii 
Bana �tdtıklerlnl klmaele� 'tmediler 
Hamdü llllAh mey·I caab•ht ile 5akilerlmü:a 
Ab·ı hayviin l1e Kevaer sayın letetmedtler 
Hele ol kaıları y9 oklara peyk&nlannı 
Sineden çekmediler y§retl oynatmaddar 
Bin gtızeller bulanur Yii•uf'a miinend amma 
Bu kadar var ki bular kendülerln aatmadalar 
Ey Necati ytra sabreyle eltinden ne 1rellr 
Hiiblar cevr tl cefan kime &tretmedller 

Necati divanının diğer şürleri içinde kasidelerinden 
daha çok takdir görenleri mersiyelerdir. 

E s e r i  
Eski kaynaklar, Necati'nin bazı 
mesneviler yazıp tercümeler yap
tığını söylüyorlarsa da bu eserlerin 
hiç birisi bu güne kadar herhangi 

bir yerde görülmemiştir. (34) 
Bu sebeple Necati'nin elimizde bulunan yeğane 

eseri Dlv&a'ıdır. Bu Divan, Kazasker Müeyyedzade 
namına yahud Müeyyedzide'nin teşviki ile Şehzide 
Mahmud adına . tertip edilmiştir. (35) 

Divanında naatler, kasideler (Fatih Sultan Meh
med, İkinçi Sultan Bayczid, Şehzade Mahmud ve di
ğer büyükler hakkında), mersiyeler (Şehzade Abdul
lah ve Şehzade Mahmud için, terkib-i bend . şekille· 
riyle), murabba'lar, kıt'alar, rubailer, müfredler v.b. 
gibi şiirler vardır. Fakat bu Divanın en zengin bölümü 
650 parça şiir ihtiva eden gazeller kısmıdır. Bu Diva
na, Farisi ile söylenmiş birkaç gazel ve tarih de ko
nulmuştur. 

. Necati Dtvlnı İstanbul, Diyarbekir ve Amasya 
kütüphanelerinde bulunan ıı5 yazmasının karşılaş
tırılması suretiyle, Prof. Ali Nihat Tarlan tarafından 
ıg63 de neşredilmiştir. (Milli Eğitim Yayınevi, İs
tanbul) 

D i ğ e r  Ş i i r l e r  
XV. asnn Şeyhi, 
Ahmed Paşa, Necati 
gibi ÜÇ büyük şiirin-
den başka diğer mü· 

him ;;fıirleri (evvelce bahsi geçen Ahmed Dai ile birlik
te) Hilmi.mi, Adyl, San, Cemali, Aclnl, Nltiai 
Melibl, Şeyh Elvan Şlrid, Nldml, Si'cU..l Cem, 
Meslhi, Vlllill gibi şairlerdir. 

Bunlann Atayi, Yıldırım Bayezid devri vezirlerin
den İvaz Paşa'nın oğludur. İyi tahsili, kuvvetli kültürü 
vardır. Şiirlerinde Şeyhi tarzı bir i.Iade görülür. Lisa
nında Arapça, Acemce kelimeler çokca ve mısraları 
edebi sanatlarla süslü olmakla beraber, nazım üslubunda 

31 Bilhasaa Bkz. Latifi Tezkiresi, Sehi Tezkiresi. 
as Necati hakkında daha l'enit bill'ilerle bibliyo· 

l'rafik bilciler İçin Bkz. Fevziye Abdullah T anael, 
Necati Bey, T.I.�. a. 154 • 156 ve Ali Nihad Tar
lan, Necati Beg Divanı, lat. 1963. 
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yine bir açıklık ve samimilik vardır. Onun cünet redifli 
kasidesine Ahmed Paşa nazire söylemiş ve şür üslubu, 
eski tezkirecilerden takdir görmüşdür. Divanında kuv
vetli kasideler, gazeller ve bazı güzel tuyuglar vardır. 

H ü m i m i, Sultan İkinci Murad devri şairle
rindendir. Devrinin alim şairleri arasındadır� Bir divan 
vücuda getirmiş ; oldukça ahenkli kasideler, gazel
ler söylemiş; ayrıca Hümami-i Acem'in Si-Nime'sini 
Vezir Halil Pa�a adına Türkçeye çevirmiştir. Mes
nevi şeklinde, sôfiyane aşk üzerine, manzum, 
otuz mektup'dan meydana gelen Si-nime'nin bir 
nüshası Paris'de Fransız Milli Kütüphanesi'ndedir. 
(E. Blochet Katalogu, C. I, S. 1 30) Hümimi'nin 
Si-name'yi Türkçe söyleyişi, şu mısralarda görüldüğü 
gibidir: 

Garelden hüantl•I niir•! basarda 
Esirin oldı s&nltim bir nazarda 
Meb-1 ••• kuan9 divane oldum 
CemalBn fem'ln• peırviin• oldum 
Yedi t9mg flrallundan ibaret 
lekb cen••t vlaiillnden klniiyet 

S a f 1 : Sultan İkinci Murad'a, Vezir Halil 
Paşa'ya ve Kazasker Veliyyüddin'e kasideler sunmakla 
beraber beklediği himayeyi görememekten muztarip 
bir XV. asır başı şiiri de Bursalı Nakkat Safl'dir. 
lran edebiyatına vakıf ve bu edebiyatın büyük şair
lerine saygı duyan bir şiirdir. Kaside ve gazel'de ol
dukca zarif bir üslubu vardır. 

BisAne ls9 aol9 ban9 dil 
CAnu• aana aıaiidur e� dost 

gibi söyleyişleri, böyledir. 
C e m i l 1, asnn büyük şairi Şeyhi'in yeğeni

dir. Akşehirli (veyi Akhisarlı)dır. Asıl adı Biye:ald'dir. 
Çelebi Sultan Mehmed, İkinci Sultan Murad ve Fatih 
Sultan Mehmed devirlerinde yaşamış ve İkinci Sultan 
Bayezid devrinde ölmüştür. Muhtelif nazire mecmua
larında seçme gazellerine rastlanan Cemali'nin Divanı 
henüz bulunamamıştır. 

ı+ı6 da Sultan İkinci Murad adına yazılmış Gül
şen-i Uşşak adlı bir mesnevisi ve ilahiyat mevzuunda 
Fatih Sultan Mehmed adına yazılmış Miftihü'l-Ferec 
adlı, diğer bir manzum eseri vardır. 

Öteden beri, vefatı dolayısiyle Şeyhi'nin tamam
layamadığı Husrev ü Şirin'i Cemali'nin bütünlediği 
hakkında verilmiş bilgiler doğru değildir. Cemali, 
Husrev ü Şirin'i bütünlememiş fakat ona iki zeyl yaz· 
mıştır. Zeyllerin birinde Şcyhi'nin vefatı bildirilmektedir. 
İkincisi, Sultan Murad'a bir övgüdür. (36) Cemali'nin 
elde edilen gazelleri, başta Şeyhi, Ahmed Paşa ve Necati 
olmak üzere çağdaş şiirlere söylenmiş nazirelerdir. 

38 Ceınili hakkında bütün ba haau.Jan ay· 
cLnlatan bir tedkik. Prof. Faruk Kadri Timurtaı'ın 
makaleaindedir. Bkz. Fatih Devri Şiirlerinden Ce
mili ve Eaerleri, T.D.E.D, c. iV, sayı: 3, lat. 1951. 
Bu makaleye Cemi.li'nin nuireleriyle mesnevilerin· 
den Örnekler ilbe edilmiftir. 
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Bu nazireler onun İslam Medeniyeti bilgilerini iyi öğ
renmiş ; şiiri böyle bir kültürle söyleyen, oldukca kuvvetli 
bir şiir olduğunu gÖlterir. 

Adni mahlasıyle ,iir söylemekle kalmayarak alim
leri, tairleri himaye süretiyle devrinin kültür ve 
sanat hayatına büyük hizmette bulunan Sadrazam 
Mahmud Pllf&"nın lstanbul"da, Mahmud Pa,a sem-

tindeki camii. 

A d n 1, Fatih'in sadrazamlarından Mahmud 
Pap'nın şiirde kullandığı mahlasdır. Mahmud Paşa 
Balkanlı ve en kuvve\li ihtimile göre Sırp kavmine 
mensup, asil bir ailenin çocuğudur. Gençliğinde Edirne 
Sarayı'nda terbiye edilmiş ve kuvvetli bir tahsil görerek 
yetişmiştir. Fitih Sultan Mehmed'in hükümdarlığı 
sırasında ondan takdir ve iltifat görmüş ; Fatih 'in mai
yetinde birçok seferlerde bulunmuş Belgrad mulıa
sarıuıncla gösterdiği yararlıkla hükümdarın tevec
cühünü kazanarak vezir olmuş ; Amasra, Sinop. Trabzon 
fetihlerinde hakiki bir Osmanlı veziri olarak temayüz 
etmiştir. Ayrıca, Sırbistan'ın büyük bir kısmını ve 
Bosna'yı fethettiği için, tarihde Bosna Fitihi unvaniyle 
anılmıştır. Yine bir Osmanlı sadrazamı olarak, Paşa'nın 
İstanbul'da büyük imar faaliyeti vardır. Mahmud 
Paşa Camii, medresesi, hamamı, mektebi, türbesi 
ve çarşısı bunların en meşhurlarıdır. 

a1 Mahmud Pa,a'nın idam suretiyle vefab 
tiribi 1474 dür. 
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Askeri ve İdiri muvaffakiyetleri yanında edebi 
şahsıyeti de olan Mahmud Paşa, Adni mahlasıyle olduk
ca düzgün şiirler söylemiş, bu arada, alimleri, şiirleri 
himiye etmek, onlara tahsisat bağlamak; eserlerine 
yüksek ücret vermek gibi hizmetleri olmuştur. Birkaç 
misil olarak, Hayill; Sanca Kem&l, Eaver:I gibi 
XV. asır şiirleri Mahmud Paşa'dan himiye görmüş
lerdir. 

Paşa'nın Türkçe, Farsça şiirleri ; Firisi ile yazılmış 
mensur mektupları bir Divan'da toplanmıştır. (Üni
versite Ktb, 1962) Eski tezkireciler, Paşa'nın nesrini 
nazmından üstün göstermişlerdir. Mahmud Paşa hak
kında Meserret Diriöz tarafından hazırlanan, Aclal, 
Hayatı ve Edebi şahsiyeti adlı bir mezuniyet tezi 
henüz basılmamıştır. (Ünivenite Ktb. No. 1356) 

* 

Mahmud Paıa Türbesi 

N i t i n i : Asrın diğer bir şair sadrazamı, Nl
tana Mehmecl Pap yahud Karamiai Mehmecl 
Pap'dır. Mehmed Paşa, Mevlana Celaleddin Rll
mi torunlarından, iyi tahsil görerek yetişmiş, alim 
bir devlet adamıdır. Önce Konya'da yetiştikten 
sonra, fstanbul'da sadrazam Mahmud Paşa'nın 
himayesine mazhar olmuş : Mahmud Paşa Medresesi'ne 
müderris tayin edilmiş ; yine Mahmud Paşa'nın tavsı
yesiyle Fatih Sultan Mehmed'e nişancı olmuştur. 

Çok iyi Arapça bildiği ; nesri nazmından üstün 
görüldüğü ve hukuki salahiyeti hükümdarca takdir 
edildiği için, Nişancı Mehmed Paşa, Fatih tarafından 
çıkarılan Kanunnime'nin telif ve tanziminde vazife 
görmüştür. 



47! 

Fitih'e Nişancı olduktan sonra Nit&nl mahlasıyle 
Türkçe, Arapca şiirler söyleyen Mehmed Paşa, nihayet 
bu hükümdar tarafından sadrazamlığa getirilmiş 
ve bu vazifeyi de başanyle ifa etmi�tir. Fltih'in son 
seferinde, Sultan Çayın'nda vefat hadisesini bir müddet 
muvaffakiyetle gizlemiş, fakat, bu hadise yüzünden 
İstanbul'da çıkan karışıklıkta Yeniçeriler tarafından 
öldürülmüştür. ( 1481) 

Aynı zamanda tirihci olan, Osmanlı tirihi'ne ve 
Fatih devrine ait Arapça risaleler yazan NifAD.cı Meh
med Paf&, Fatih'in Uzun Hasan'a gönderdiği meşhur 
mektubu (38) kaleme almasıyle de şöhret ve kıymet 
kazanmıştır. Tıpkı Mahmud Paşa gibi, devrinin şair ve 
alimlerini himaye eden Mehmed Paşa, Türkçe şiirlerini 
oldukça side ve külfetsiz bir üslupla söyleyen, orta 
dereceli bir şiirdir. 

Şiilaii ne tuhfe glndereyln hiik-1 piiy&n� 
B�n&m allıl fakirün elinden dua ıreUlr 

gibi beyitleri onun bu side söyleyişleri arasındadır. 
Fatih devrinin KabWI ve Himidi gibi Farsca, Türkçe 
şiir söyleyen bazı şiirlerinin Mehmed Paşa adına yazıl
mış samimi kasideleri vardır. Hamidi'nin : 

Piitii-yı felelr-kadr Malaammed Çelebl kim 
Kaid! kerem 1 adi ile yer ytzünü ma'miir 

beyti, böyle bir kaside beytidir. (39) 

M e 1 1 la 1: Asnn diger tanınmış bir şiiri 
MeUlal'dir. Derin ilmi, Arap ve Acem dillerindeki 
esaslı bilgisi ile Ahmed Paşa'ya hocalık ettiği ve Paşa'nın 
büyük ilgi ve saygısını ka7andığı bildirilen Melihi, 
Tokad'da doğmuş, önce memleketinde okumuş sonra 
lran'a giderek tahsilini orada bütünlemiştir. 

Tahsil için gittiği lran'da asrın büyük Ortaasya 
şiir ve ilimi Molla Cimi ile sınıf arkadaşı olmuştur. 

İstanbul fethi'ni tikip eden yıllarda memleketine 
dönen ve İstanbul'a gelen şiir, Ahmed Paşa'nın meclis
lerine alınmış ve Ahmed Paşa, ilmini, dil bilgisini 
ve şiirini takdir ettiği bu şiiri Fatih Sultan Mehmed'e 
takdim etmiştir. 

Ancak şarap içmeği, büyük hükümdinn mec
lislerinde bulunmaya tercih edecek ölçüde alkolik 
hile gelmiş bulunan Melihi, bu büyük talünden yeteri 
kadar istifade edememiştir. 

Bütün eski münekkidlerin, şiir tekniğini, ilmini 
ve söyleyişini çok takdir ettikleri MeWıl, gerçekten 
side ve temiz bir Türkçe ile güzel şiirler söylemiş, 
fakat bu şiirlerin �ayısını çoğaltıp seviyesini yükseltecek 
düzenli bir hayatı olmamıştır. 

Zarif, nüktedan ve kolay şiir söyleyen şahsiyetiyle 
çok sevildiği ve meclislerde arandığı halde mübtelası 
olduğu içki yüzünden şahsıyetinin birçok imkinlanndan 
uzakta kalmıştır. Onun sarhoşluğu, şiirliği kadar 

311 Feridun Bey, Münteİltü'a-Selatin, lst. 1264, 
c. ı. s. 271 .  

a s  Bkz. Külliyat-ı Divan-ı Mevlana Himidi, 
1. H. Erta,.I_ tıefri, S. 296, lst. 1 949. 
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dillere destan olmuş, bu mevzOda başından geçen türlü 
vak'alar meclislerde tezkirelerde hikaye edilmiştir. 

Onun da şiirlerine, devrinde ve daha sonra nazir!
ler söylenmiş, bilhassa ilk defi Melihi'nin söylediği bir 
göniil murabbaı, başta Ahmed Paşa ve Fatih Sultan 
Mehmed olmak üzere, devrin en büyük şiirleri tara
fından tanzir edilerek bir göniil 9iirlerl çıpn 
açmıştır. (Fatih Sultan Mehmed ve Ahmed Paşa bahfa
lerine bakınız. 40) Fatih Sultan Mehmed bahsine, 
evvelce iki kıt'ası alınmış olan bu gönül murabbaı'nın 
diğer bir kıt'ası da şudur ' 

Canım! kddı revan gamzen ok! haste vü aiir 
Ganlüml tarrelerün eyledi bİ •abr 6 kariir 
Alı ü efgan id&ben ç9tırarem leyi ü aelaiir 
Glnül eyviiy ırlnül vay ırln61 eyviiy slntlıl 

Şeyh Elvan 
Ş t r i z t  

Bu asrın başlannda yine 
sade Türkçe ile söyleyen 
tanınmış ve sevilmiş bir 
şiir de Şeyh Elvan Şlrbl' -
dir Asrın büyük sôfisi Hacı 
Bayram Veli'ye intisabı 

olduğu bildirilen Elvan Şirazi, pek tabii olarak, sôfi
yane şiirler söylemiştir. Aynca, Şeyh Mahmud Şebüs
teri'nin Galıen-i Rdz adlı eserini de yine manzum ohrak 
Türkçeye kazandırmıştır. Şeyh Elvan, ataları Şirazlı 
olduğu için şiirlerinde Şirizi mahlasını kullanmıştır. 
Onun şiirlerinde zamanın halk ve aydınlar dilinde 
yaşayan Türkçe kelimeler dikkati çeker. Bu kelimeler 
YOnus Emre Türkçesi'nin ve Dede Korkut lisanının 
kelimelerindendir. Aynı şiirler, tıpkı Hacı Bayram Veli'
nin ilahilerinde olduğu gibi mıisıkili ve adeti raksan 
söyleyişlerdir. Bu şiirlerde Türkçe, zaman zaman : 

N• vakıalar ır�tll ki defterlere ••tmaz 
Şiriizl il• •evdltlala iirelerlndea 

mısralarında görüldüğü gibi hem şiirin hem de Türkçe' -
nin zaferleri derecesine ulaşmıştır. Galım-i Raz ter
cümesinde, mesela rıih'un insan'da bedenlenmesi 
hadisesini de : 

Feleklerdea ıüser eyl .. 1 eanaa 
Zeminlnd� balandaa b� zamiin
Nebiit9 miidea� laayviina aeldtla 
Balardaa ır�düa 1 lnüaa seldtia 

tarzında, aynı side ve kolay söyleyişle Türkçeleştir
miştir. Bu şairin : 

Bir soncayı sevdim ki ba sin ırtlller lçlade 
Ciiniinellt eyler 

Bajlandı slnül a6Jf6ne alnblller içinde 
Diviiaellt eyler 

Yardam teaüml tiine slbl batdan ay9j9 
Ey tan yeli bir 11or 

40 Melihi n tiirleri lı. derli toplu bilailer ..,. 
bibliJ'Ol"'afJ'ası için Bkz. Dr. Muharrem Ergin, Me
lilıi, T.D.E.D. c. il, .. ,,.: 1 - 2, •· 59 • 78. 
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Klmdtir kim •••• •llflae alalller içinde 
Kim •••elik eyler 

Glseller aaaa lati•al katıad9 kamu yehsul 
Bg g&rk ile ol bay 

Bir tiah-ı clhaadur ki ba pa kutlar içinde 
Merdiiaellt eyler 

Şiriisl Hir qlahdaa �rld&r 9aaa 
u, slce •• •••diz 

ftl9rl 119 bil• yatar killer içinde 
�iiriiaellt eyler 

gibi müstezadlarında ve hemen bütün şiirlerinde yer 
yer, aruz'un Türkçe ile XX. asırdakine yakın bir anlayış
la kaynaştığı görülür. Kafiyeler, mı.isıkideki ses tekrar
lan gibi hareketli ve bir hatıra güzelliği ile zengindir. 
Yukandaki mısralan meydana getiren 75 kelimenin 
5o' den fazlasının halis Türkçe plması, şiirin şiir söyle
yişindeki' samimiliğin ve milli ruhun açık ifadesidir. 

Asrın diğer bir şiiri Nizami, 
N i z l m 1 : genç yaşta ölmesine rağmen 

sonraki asırlara isim ve şiir 
bırakabilmiştir. Konya'da doğmuş, orada okumuş, 
şöhretini Konya'da yapmış ve Fatih'in şiir Sadrazamı 
Mahmud Paşa'nın dikkatini çekince Fatih tarafından 
İstanbul'a çağırılmış, fakat yolda hastalanarak ölmüştür. 
Henüz, devrinin, başta Ahmed Paşa olmak üzere, bü
yük şöhretlerine nazireler söylediği bir çağda ölen Ni
zami de Türkçeyi side ve tabii bir tekilde kullanmıştır. 
Şiirlerinde : 

Ol Hrv-1 s•Msiir ki ç9t•••adar dahi 
Caa cllvesAbı tal'atı biijıadadur dahi 
Ol çok yatBYa•ı heal s&rd&kce �ıım •der 
Pead-1 peder meter ki kalyıadadur dalt.I 
Zaim il• ktı••• lçdtitlat ol peri:elfat 
Şiihld badar ki reasi dad9ltadadur dahi 
Ztilf&a acaada lA'llal s&rd&kce •f!DDr&m 
Bir tiize soacadur ki bad9tıadadar dahi 

beyitlerinde görüldüğü gibi hem sade hem zeki ve şuh 
bir iflde vardır. (41 )  

* 

Fatih Sultan Mehmed gibi 
Sldl-i Cem : hükümdarlann, Ahmed Paşa 

gibi büyük şiirlerin meclis
lerinde olduğu gibi, şiire ve ilme. meraklı Osmanlı şehza
delerinin de saraylannda, meclislerinde toplanan şiirler 
ve alimler vardı. Aslen Sirozlu olan Siıli, Şehza
de Cem meclislerinin en tanınmış şiiridir. Cem'in 
sarayında ve meclislerinde bulunan Şihidl, Selaiyl, 
Ll'U, Kandi, TiiribJ gibi şiirler arasında Cem'in 

41 Nizi.mi hakkında bilgi ve bibliyoıırafik bil
ıriler için bakınız: Haydar Ali Diriöz, Nizami, ma
suniyet tesi, Türkiyat Enstitüsü, 254; Haluk ipek
ten, Karam-h Nizami, Türkiyat Mecmuaaı, c. Xlll, 
•. 63 - 78. 
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katibi� nişancısı ve zamanla en yakın musahibi olan 
Sadi, bu devrin zaman zaman "iyi mısrA,; söyleyen 
şiirlerindendir. Onun da birçok muasırları gibi sade 
bir dili"; samimi ve tabii bir üslubu, ahenkli bir söyleyişi 
vardır. Şiirlerinde ince bir lirizm görülür. lstanbul'un 
güzellerini ve güzelliklerini öven söyleyişleri, fetih 
asrının şiirleri olarak dikkate değer. Üslubu, Ahmed 
Paşa'nın tMrindedir. Sidl, sürgün devirlerinde Cem'i 
terketmemiş, İtalya'ya, Fransa'ya Şehzide ile beraber 
gitmiş hatta bir' bilgiye göre, Cem DivAnı'nı, onun 
Kerem Kasidesi'yle birlikte Sultan İkinci Biyezid'e, 
Sadi getirmiş ve yine bir rivAyete göre Şehzide Cem'in : 

Cam-• Cem •iiı •J'le ey Cem bg flreaslatiiad.r 
Her kalan b!!t!•• y1:z1lan sellr devriiadar. 

beytiyle başlayan meşhur kasidesinin yazılışında Sadi'
nin mühim bir emeği veyA yardımı olmuştur. Diğer 
bir rivayete göre de Sadi bu şiirleri İstanbul'a derviş 
kıyafetiyle getirmiş fakat tanınmış ve yakalanarak 
Boğaz'a atılmak suretiyle öldürülmüştür. Sadi-i Cem'in 
müretteb bir divAnı vardır. Cem Şiirleri denilen 
şiirler zümresi arasında, adı, Cem'in adıyle birleşti
rilerek hatırlanan en mühim şiir cdur. 

• 
I , , 

Batta, •efih muühibi Sadi-i Cem olmalı: üsere, çe•· 
resinde Cem Şairl .. ri denilen bir ,&irler heyeti te
tekkül eden Şehzade Cem'i, yazı yazarken söateren 

bir minyatür • 



Edebiyat tarihinde, şiir-M e s t h t liğinden çok Şebreagb 
yazmasıyle şöhret ma

nan Mesihi de XV. asrın ikinci yarısında yetişen şiir
lerin, ileri gelenleri arasındadır. Asıl adı Isa'dır. Şairin 
Mestht mabJ4sını da (lsa'ya mensup manasıyle) bu 
yüzden aldığı bildirilir. Eski kaynaklar, bu şiirin Priş
tineli olduğunu; gençliğinde İstanbul'a gelerek med
rese tahsilini İstanbul'da yaptığını, şiirden başka hatt 
sanatında da maharet ve şöhret kazandığını bildiri
yorlar. 

Mesihi, Haclun Ali Pap'ya intisib etmiş, onun 
divan kitibliğinde bulunmuş ; ancak içkiye mübteli 
oluşu ve çapkınlığı yüzünden vazifesini ihmal eden 
tavırlan olmuştur. Onun bu halleri Hadım Ali Paşa 
tarafından hazan hoş görülmüş, hazan cezalandırıl
mıştır. Hadım Ali Paşa'nın vefatından sonra sıkıntı 
çektiği anlaşılan şiir, ölümü için söylenen Mnlbi 
fevt ttid tarihinden de anlaşılacağı gibi, H. 918 (Mila
di : 1 5 1 3) de ölmüştür. 

Mesihi'nin bir Dlvb.'ı, bir F.clirae Şehreacbi 
ve Gtil-1 Sadberk adlı bir nt"Sirler (mektuplar) kitabı 
vardır. 

Kasideler, gazeller, kıt'a ve müfredlerle tertib
lenmiş divanının en tanınmış şiirleri, XVI. asırda 
büyük şiir Baki tarafından tanzir edilen Bahar V.•si
desl ile Hadım Ali Paşa için yazdığı bir meniye ve yine 
bahar günleri için söylediği coşkun bir murabba'dır. 
Samimi aşk ve şarap şiirleri bilinde söylediği gazelle .  
rinde hem ustalıklı ve ahenkli bir ifade, hem de yer 
yer, devrinin sosyal hayatını aksettiren ince çizgiler 
vardır. 

Mesihi'nin Edirne şehrinin güzelleri ve güzelliği 
mevztiunda yazdığı Şehrengb ise büyük bir ihtimile 
göre Türk edebiyatında yazılan ilk Şehrengb'dir. (42) 
Mcsihi bu eseriyle edebiyatımızda bir şehrengiz çı
ğın açmak gibi, mühim ve te.ıirli bir vazife görmüş 
ve yeni bir edebi nevi' meydana getirmiştir. 

42 Şehrengiz'ler, bir 9ehrin süzelleri, ırüzel
likleri, ırüzel yerleri, ziyaretg&blan, büyük mimari 
eserleri v.b. hakkında tanıbcı çizgiler ve medhiye
ler mahiyetinde yazdan eserlerdir. 

Türk edebiyabnda Önce Meaihi'nin Edirne Şeh
rengiz'i ile batlayan ve mesnevi tekliyle yazılan bu 
edebiyat nev'i, Mesihi'nin hemen ardından Ziti'nin 
yine Edirne 9ehri İçin yazdığı tehrengizle devim 
etmit ve arkasından İstanbul için; Bursa, Yenitehir, 
Belırırad, Rize, Gelibolu, Diyanbekir, Siroz, Manisa, 
Sinob, Antakya v.b. ıribi tehirler için tehrengizler 
yazalmıtbr. En çok 9ehrenıriz yazılan tehirler Js. 
tanbul, Bursa ve Edirne'dir. Bu hususta bilgi için 
Bkz. Aırah Sım Levend, Türk Edebiyatında Şehren· 
ırizler ve Şehrengizlerde lstanbul, İst. 1958. 
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Bu şiirin ·bahar coşkunluğuyle söylediği murab
baındaki : 

Tarf-ı ır•lıea aiir-ı Allmecl birle miilAmAldAr 
Sebaeler aad� aalliibii JAie laayrA'l-Aldlr 
Ey Kalaammed Ammet! vakt-! lauziir-ı llAldlr 
Ayı a •ili 't kim seçer kalmaa ba eyyiim-ı bahiir 

gibi mısralar, bahar güzelliklei'i ; çiçeklerin, yeşilliklerin 
neş'eleri ve şarab coşkunluklarıyle islim nurunu ve 
Hz. Muhammed'in adını yanyana getirişi bakımın
dan hayli cesur ve her türlü taassubdan uzak, serbest 
söyleyişlerdir. Hammer tarafından Alm:ınca 'ya, 
Glbb tarafından İngilizce'ye çevrilen bu murabbaın 
Batı edebiyatında da şöhreti vardır. Mesihi Divanı'nın 
tenkidli bir nüshası Sevim Yabır tarafından bir Üniver
site tezi halinde 1 953'de hazırlanmıştır. (İstanbul 
Üniversitesi Mezüriiyet Tezi, 397) 

* 

Bütün bu şiirler, Anadolu'da sade bir dille başlayan 
Türk edebiyatının bu husüsiyetini devam ettirerek, 
zaman zaman ve yer yer, şiirlerini sade Türkçeyle 

· yazmakla beraber; zaman zaman ve yer yer, şiirk
rinde ( evvelce belirttiğimiz s�blerle) yabancı kelime 

- ve kaaidelerle yüklü, külfetli bir dil kullanmaktan da 
uzak kalmamışlardır. 

Bu bakımdan, XV. asnn, &ide dil anlayışında 
diğerlerinden daha ısrarlı ve kararlı görünen bir şiir, 
.Ayduah Vi•All'dir : 

'nin bu hususiyetine 

A y  d 1 D ı 1 v i s a ı t . ilk defa dikkat eden 
Fuad Köprülü'iıün Vi-
sali hakkında verdiği 

şu bilgiler, bu bakımdan üzerinde durmağa değer 
ehemmiyettedir : "Aruz veznine Türk kelimelerinden 
daha kolay uyan Arab ve Acem kelime ve terkiblerinin 
çoğalması, bu devir sonlarında buna karşı bir aksül'
amel vücuda gelmesini de intac etti. Aruz vezniyle 
fakat içinde yabancı kelime ve terkibler bulunmamak 
şartıyle, sif halk dili ile ve halk dilindeki mecazları, 
cinaslan, darbımeselleri, tabirleri kullanarak şiir yaz
mak cereyanı -fakat gayet zayıf, mütevazı' bir şekilde
ba.�ladı. Bu cereyanın ilk mümessili olarak Aydınlı 
Visili'yi gösterebiliriz.,, (43) 

Aydınlı Visili'nin böyle bir cereyanda hissesi 
olduğunu gösteren söyleyişleri de : 

GBrmek olmaz iki s§ır.flm slbl ı§zlnl vel i  
GlrmBıem sar s�nl sBrdiikd� i k i  s§zlmll ben 

gibi, Türkçe kelime oyunlarıyle tertiblenmiş hayli 
basit manzumelerdir. 

• =ı Bkz. Divan Edebiyıih Antolojiai. l.t. 1 93 1 ,  
•. 75, 1 26. 
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M e s n e v i  

Geçen asırlarda da, kaside ve ga�l tarzında şiir 
söylenmekle beraber, mesela XJV. asır, daha çok bir 
mesnevi asn çehresindeydi. İskenderni.me'lerin, 
Cemtid ü Hurtid'lerin, Süheyl ü Nevbahar, Man
tıkü't-tayr ve Garibname'lcrin yazıldığı asırda 
göze çarpan eserler, daha çok bu mesnevilerdir. 

XV. asırda ise çok sayıda yazılan şiir, kaside ve 
bilhassa gazeldir. Asrın kaılide ve gazel şairleri, memevi 
şairlerinden çoktur ; terkib-i bend, terd'-i bend, mu
rabba' \·.b. şiirlere de alaka, daha fazladır. 

Bununla beraber XV. asırda mesnevi edebi
yatı durmuş veya gerilemiş değildir. Hatta bu asırda 
mesnevi tarzında bir ilerleyiş olcluğu da söylenebilir. 
Ancak kaside ve gazel tarzının, asrın, her gün daha 
hamleli ve dolayısıyle daha neş'eli hayatına uygun, 
göz kamaştırıcı canlılığıdır ki bu asrın mesnevilerini 
geçen asırdaki kadar, birinci planda görmeği güçleş
tirmiştir. 

X\'. asır, geçen asrın iskendernime, Süheyl ü 
Nevbahar gibi birinci sınıf mesnevilerine Şeyh.i'nin 
Hüsrev ü Şirin'i ve Harnime'si gibi kuvvetli mesne
vilerle cevab ve•miştir. Hatta bu asırda Mesih.i'nin 
Edirne Şehrengizl, Halili'nin Firkatname'si, Tacl
zade Cafer Çelebi'nin Hevesnıime'si gibi yeni ve 
orijinal mesneviler yazılmıştır. Aynı asırda Akşem
seddin-zade Hamdullah Hamdi gibi ; İşretn&me 
şairi Revani gibi : Şirin ü Perviz yazarı Ahi gibi 
daha başka ve mühim mesnevi şairleri de vardır. 
Nesir ve nazım karışık olarak yazdığı büyük, Süley
mann&me'sinden başka, mesnevi şeklindeki muhtelif 
eserleriyle Uzun Firdevsi de bu asrın dikkate değer 
bir simasıdır. 

Bunlardan Mesih.i'nin, edebiyatta şehrengiz 
nt'v'inin, bugün için, kurucusu bilindiğini yukarıda 
belirtmiştik. (s. 474) 

Bu şairin Şehrengiz Der Medh-i Cüvanan-ı 
Edirne adıyle yazdığı orijinal mesnevi, Edirne güzel
lerini :  

İçlnd� •ylar! mevzun D. reftar 
Bulutlar b�fl ü.tfind� b eviidar 
Temiitii eyler !sen bb minare 
Dannb_dür �i:�v-kamet bir nigAre 
Soyynub Tunca'y@ glrGr güzeller 
Aulur ak göjD.sler ince beller 
Siyeb fyt§ kuş�nur @k dilber 
Olur &an ılce v§ glodfiz. b eraber 

47Ş 

E d e b i y a t ı  

G&ren by ıebrl by ream� kıyamet 
Sanur bynunla dqkuz oldı cennet 

gibi, yer yer, Edirne şehrinin tabii ve medeni güzel
likleri içinde tanıtan çizgilerle süslüdür. 

H a 1 i 1 i 
( ? - 1 485 ) 

ve 
Firkatnime'si 

* 

İznik'e ve htanbul'a Di
yarbekfr'den veyi, daha 
kuvvetli bir bilgiye göre 
Diyar-ı Acem'den gelen Ba
lili, edebiyatımızda divan 
tarzı şiirlerinden çok, Fir

katnıime adlı mesnevisiy
le tanınmış bir aşk Vt' tasavvuf şiiridir. 

Firkatnime, şairin kendi başından geçmiş gibi 
yazılan yanık bir aşk hikayesidir. Yarı mistik, yarı 
romantik bir hava içinde yazılan bu esere göre : 

"Halili Acem mülkünde ilimle meıgul olurken 
bir arkada,ı ile birlikte ve ilmini arttırmak gaaye
aiyle Diyar-ı Rum'a gelir. lznik'e yerletir. Fakat 
"orada bir güzele afık olarak aklı ba,ından gider. 
Devayı, yer değittirmekte arayıp lstanbul"a gelir. 
Burada sevgilisinden aldığı bir mektup üzerine tek
rar lznik"e döner ve sevgilisiyle bulutur. Fakat 
bu buluşmanın aonunda sevgili, ansızın ve bir daha 
görünmemek üzere ortalıktan kaybolur ;  tairin göz
leri önünde onun sadece ışıktan bir hayali kalır . .. 

Eserdeki ifade Firkatname'deki bu aşkın tasa,•
vufi bir aşk olduğunu çok düşündürür. 

Halili'nin bir kısım Divan tarzı şiirlerinde Ne
simi'nin açık tesiri vardır. Hemen büt.i,in şiirleri, 
Nesimi'ie ı Fuzüli'ye kadar uzanan Azeri edebiyatı 
edasındadır. Kendi tesiri de yine Azeri edebiyatında 
Habibi'ye hatta Fuzüli'yı- kadar uzanmıştır . 

Firkatname Mefi'ilün mefi'ilün fa'iilüo vez
niyle yazılmış bir mesne,·i olmakla beriber_ • .  esere yeri 
geldikce, başka vezinle söylenmiş gazeller de ilave 
edilmiştir. 

Halili hakkında daha başka bilgi ve bibliyografik 
bilgiler için Fevziye Abdullah Tansel'in Balili adlı 
makalesine bakılmalıdır : T. i. An., V, 1 6� 

Bu şairin hayatı ''c Cami'ül-1\fr'ani'ddti şiirleri 
için ayrıca bakınız : Prof. Dr. Muharrem Ergin, Cami'
ül- Me'ani'dcki Türkçe Şiirler, Türk Dili ve Edebiyatı 
Dt'rgisi, c. I I J, Sayı : 3-4, 1949 

* 
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Hamdullah Hamdi 
( 1449 - 1 503 ) 

bir şiiri Akşemseddin-zade 

XV. asrın, 5 hatta 
6 mesnevi yazarak, 
bir Hamse meydana 
getirmek sahasında, 
azimli ve gayretli 

Hamdallab HamdJ'dir. 
Mesnevi şiirliği, hemen bütün Türk ve (Hammer, 

Gibb 
•
gibi) Avrupalı müellifler tarafından takdir edilen 

Hamdi, bu asrın ikinci yarısında ve sonraki asırlarda 
şöhret kazanmış ve şöhretini devam ettirmiştir. 

Hamdullah Hamdi'nin büyük şeyh, Aktem
aecldin'in oğlu olması, onun da hayatını bazı manevi · 
destanlarla süslemiştir. Buna göre : Hamdi'nin bir 
şiir ve alim olacağı, daha doğmadan önce babası tara
fından haber verilmiştir. Hamdi, böylece daha 8 yaşında 
iken ( !) divan sahibi olmuştur. Bu arada yine çocuklu
ğıında tutulduğu zihni bir rahatsızlığı, babasının tavsı
yesi üzerine Ayasofya C!mii'nin top kandili altında 
yedi kerre namaz kılıp, dua okuyup her seferinde yedi
şer tine siyah üzüm yemesi sonunda tamamiyle geçmiş, 
bunun yerine büyük bir zihin açıklığı gelerek Hamdi, 
meşhur Yuaul ve ZeUba mesnevisini, aynı top kandil 
ahında, çocukluğunda yazmağa başlamıştır. Hayatının 
sonunda ise Bursa'da Çelebi Sultan Mehmed Medrese
si'nde müderrislik yapıyorken, rü'yasında, babasından 
aldığı manevi bir işaret üzerine, bu vazifeyi bırakıp 
babasının halifelerinden Şeyh İbrildm Temauri'ye 
intis!b için Kayaeriyye'ye gitmiş, daha sonra, baba
sının medfun bulunduğu Gö)'llük'e çekilerek burada 
büyük itibar gören bir şeyh olarak yaşamış ve orada 
ölmüştür. 

Hamdullah Hamdi hakkında bu manevi rivayetler, 
hiç şüphesiz onun büyük sôfi Akşem�din'in °Oğlu 
olmasından ve yine babasından aldığı feyizle güzel 
eserler yazan bir şiir şöhreti kazanmasındandır. Bu 
rivayetlerin, tarihi bakımdan olmasa bile, içtimai ve 
psikolojik yönlerden ehemmiyeti vardır. 

Hakikatte, Sultan Wncl Bayedd'den beklediği 
iltifatı göı e .niyen ve bu münasebetle gerek Leyi& 
vü Mecama'unda gerek Kı)'Afetdme adlı mesnevi
sinde devrinin ve çevresinin kadir bilmezliğinden şika
yet eden Hamdi, sanatı ve eserleriyle, rivayetlerin 
söylendiği ölçüde mes'ud olamamıştır. 

Fakat hayatının çeşitli talihsizliklerine rağmen 
ısrarla yazmaya devam etmesi ve bir mesnevi şiiri 
için mühim denilecek sayıda eserler vermesi, onun, 
sana�ına karşı derin bir bağlılık duymasındandır. 

Hamdallab HanıdJ'nin en tanınmış eseri, Yiiaul 
ve Zellhl mesnevisidir. Molla C&ml'nin aynı isim 
ve mevzudaki Farisi mesnevisinden tesir ve kuvvet 
alınarak yazılan bu eser, Hamdi'ye haklı bir şöhret 
sağlamış ve çok sayıda yazmaları, minyatürlü nüsha
ları meydana getirilerek geniş ölçüde okunmuştur. 

Bu eser şöhretine layık bir ustalıkla, sağlam ve 
sanatlı hİI' - dille yazılmış ; içinde aşk halleri, iman 
halleri, tabiat güzellikleri, yer yer, lirik ve ahenkli 
mısralarla tasvir ve hikaye edilmiştir. Müellifin dile 
gelen bir kurd için söylediği: 

Daadl •••tı laoı etdl ellaa•ı 

TORK EDEBIY A Ti TARiHi 

gibi, Şeyhi'nin üslubu hissedilen muraları yanında : 

içini od �akar tan laaadaa 

gibi, çeşitli ·ruh hallerini belirten, side ve samimi 
söyleyişleri vardır. 
. Hamdi'nin Mef&'lliin mef&'lliin fa'iiliin vezniy-

le yazdığı Leyi& vii Mecnma mesnevisi de devri için 
batarıyle söylenmiş bir eser olmakla beraber onun 
YU.ul ve ZeUba'sı ölçüsünde alaka görmemiştir. 
Şairin diğer orijinal bir mesnevisi Tubf'etü'l-Utf&k 
adlı, küçük, aşk hikayesidir ve bu mesnevi de diğerleri 
gibi, yer yer samimi gazellerle renklendirilmiştir. 

Hamdi'nin diğer bir mesnevisi Kıy&retnhne'
dir. insanların neş'eli, 

'
kahkahalı veya mütebessim 

oluşları ; yüzlerinin beyaz, pembe, esmer veya başka 
renkte olması ; ağız, burun, kulak v.b. gibi insan u�uv
larının küçük veya büyük; şu veya bu biçimc'.e oluşları 
o insanın huyu ve tabiati hakkında ne gibi bilgiler 
verir? Böyle şeyler anlatan bu manzum· eser, yer yer, 
ilmi ve psikolojik dikkatleri ilade etmekle beraber sanat 
bakımından şiirin diğer eserleri ölçüsünde değildir. 

Hamdullah Hamdi, Süleyman Çelebi'nin geliş
tirdiği MevUd yazma çıpn'na uyarak bir de Mev
Ud vücuda getirmişse de onun bu ese� Çelebi'nin Mev
lid'i ya:ıında sönük kalmış ve rağbet görmemiştir. 
Hamdi'nin tıpkı bunun gibi Yazıcızade Mebmecl 
Efendi'nin Mvhammecllyye'sine nazire olarak yazdığı 
Abmecllyye veya Mvh•mmecllyye adlı bir eseri 
daha olduğu bildiriliyor. (44) 

Hamdullah Hamdi'nin münacatlar, . naatler, !.a
side ve gazeller, kıt'a ve beyitlerden müteşekkil Dl
vAa'ı, iki ayrı nüsha halinde Süleymaniye ve Ali 
Emiri Kütüphanelerindedir. Gerek bu divanlar, gerek 
onun hayatı ve eserleri hakkında daha geniş bilgiler 
ve bunların bibliyografyası, Türkçe İslam Ansiklope
disi'nde Fuad Köprülü tarafından yazılan Hamdi 
maddesindedir. (45) 

CAfer Çelebi 
( ?  - 1515 ) 

Ası:ın diğer, kıymetli bir 
mesnevi şiiri, T&cl-:dde 
C&fer Çelebi'dir. Daha 
ziyade bir münşi : nesirci 
olarak tanınmasına rağ

men, Türkçe, Farsca gazeller ve kasideler de söyleyen 
Clfer Çelebi, İkinci Bayezid ve Yavuz Sultan 
Selim zamanlarında nişancılık ve kazaskerlik vazife
leri görmüş ve bilhassa Yavuz Sultan Selim'in, ilmine 
hürmet ve itimıid ettiği musihibleri arasında bulun
muştu. Yavuz, Şah İsmıiil'e gönderdiği Farisi mek
tubları ve Çaldıran fetihnamelerini ona yazdırmıştı. 

Aynı zamanda kudretli bir laattat olan C!fer 
Çelebi, hatt sanatını Şeyh Hamdnlleb'dan öğrenmiş
ti. Yavuz Sultan Selim, C!fer Çelebi'ye Şah lsmail'in 
haremlerinden Tadı Hanım'ı vermek suretiyle de sev
diği bu ilim ve sanat adamına ayrı bir iltifat göstermiş-

44 - 45 Hamdullah Hamdi'nin Hamae'ıi için 
Bkz. bir de: Feyzi" nin bilinmeyen Hamaeai, Arib 
Sırn Le .. :ıd, Türk Dili Aratbrmalan Ydbia, 1955. 
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ti. Fakat Cafer Çelebi, bir rivayete göre ordu arasında 
ihtilal çıkarmak, başka bir rivayete göre de daha şeh
zadeliğinde Yavuz Sultan Selim için bir hicviye yazmış 
olmak gibi iftiralara uğrayarak ( 1 5 1 5  'de) bizzat ken
disinden alınmış bir fetva ile, Yavuz Sultan Selim tara
fından idam ettirilmiştir. Eski kaynaklara göre Yavuz, 
Cifer Çelebi'ye : "İslim askerini isyana teşvik edenin 
cezası nedir?,, diye sormuş ve ondan : "Sabit oldukda 
katildir.,, cevabını alarak Çelebi'yi kendi verdiği hü
kümle cezalandırmıştır. Ancak Çelebi'nin bir iftiraya 
kurban edildiği meydana çıktığı zaman da bu, Yavuz 
Sultan Selim için büyük bir vicdan azabı olmuştur. 

Eski kaynakların, nesrini nazmından hatta Fars
çasını Türkçesinden üstün buldukları Cifer Çelebi'nin 
zamana mukaavemet eden en güzel ve kıymetli eseri 
Hevesa&me isimli mesnevisidir: 

Hevesaime, en mühim bölümleriyle İstanbul'u, 
İstanbul'un medeni ve tabii güzelliklerini tasvir eden, 
orijinal bir mesnevidir. Eser bir münacat ve bir naat' den 
sonra, mühim olarak, İstanbul'u, Galata'yı, Ayasofya 
ve Fatih Cimilerini, saray ve kasırları ; hamam, imiret, 
semaniye, darüşşifa gibi tôıisleri ; Eyüb Sultan ve Fi
tih'in kabirleri dolayısıyle, EbU Eyyub Ensiri kabri
nin, Akşemseddin tarafından, bir manevi hal sonunda, 
nasıl bulunduğunu ; Fatih Sultan Mehmed'in, 3 1 yıl 
nice şihlara hakim olan saltanatını ; kabrinin nurlu 
güzelliğini ; başka imaretleri ve Kağıthane'yi v.b. tas
vir eden bölümler halinde yazılmış ; buna birtakım 
hasbihaller, tenkidler ve muhtelif mevzularda bölümler 
katılmıştır. Yer yer, gazeller ve terci-i bendlerle dt" 
süslenen Hevesname, ifadesinin tabiiliği, güzelliği vç 
verdiği bilgiler bakımından, mühim ve kıymetli bir 
mesnevidir. 

Mesnevisinin gerek tasvir ettiği yerler, gerek hikaye 
ettiği bilgiler bakır_nından nasıl yeni ve orijinal olduğu
nu çok iyi bilen C&fer Çelebi, edebiyatta yeni ve 
orijinal eser verme tarafdan bir sanatkar olarak, ayrı 
bir hususiyet gösterir. Hatta bu bakımdan, yaşadığı 
asrın en büyük şiirlerini, mev:ıa'.ı ve ilhamlarını eski 
üstadlardan ve bilhassa lran edebiyatından almakla 
suçlandırır. 

Hevesname'sinde, bu görüş ve tenkidlerini bilhassa 
Şeyhi ile Ahmed Pap'mn sanatlarına yönelten 
Cifer Çelebi, ileri sürdüğü bu fikirlerle devrinin klasik 
an'aneye ve klisik terbiyeye haddinden fazla kıymet 
vermeyen. kuvvetli bir münekkidi görülür : Cifer 
Çelebi bu mevzuda : 

falar kim Tlrkl dlld� ı&hretl var 
Biri Şeyhi biri Ahmed'dlr •y yar 
Eler Şeyhi'dtlr lnıaf eyle bUIAla 
labanverllkdea'olmıı serçi aaAla 
Fe.alaatd9 welikla karı yokdar 
Kel&mınaa prib elfazı çokdur 
Eterçl wardar Ahmed'd� zarafet 
Balwaar alzlerlad� hem feaahat 
BelAsatd• vell mahir dejlldlr 
KelAmaa ra•tıa9 kadir detflldlr 

gibi sert tenkidlerini yine Ahmed Paşa için söyledifi : 

SlzlaBa hüsn'B vardar an'ı yokdur 
Ntlkiif· ı deyr'• benıı:er, ciiaı yokdar 

gibi hti81l ü in kelimelerini çok ince nüanslarla kul
lanır. Ahmed Paşa'nın sözlerini nükuuş-ı deyr'e ben
zeterek ve (cansızlıkla suçlayarak) bütünler. Hatta 
bu mevzuda daha ileri vararak, aynı şiirler için : 

Hayiil-1 laha çln kadir detaller 
Hakikatd� bular ıalr deJtiller 

gibi sert hükümlere ulaşır. Kendi eseri için de : 

BenlmdBr evvel ahır az ejer çok 
lçtnd� klm•eaGn bir habbeal yok 

diyerek eserinin her :ı:erresiyle kendisinin oluşundan 
haklı bir iftihar duyar. Her halde, Cifer Çelebi'nin 
bu eseri, XV. asır sonu İstanbul'u hakkında birkaç 
bakımdan çok değerli bir edebi vesikadır. Yazılış 
tarihi ı 493'dür. 

Cifer Çelebi'nin bu eserinden başka bir Dirin'ı ; 
zamanının bazı mühim vak'aları hakkında bilgiler 
ihtiva eden, çok beğenilmiş Miin9eit'ı, bir de Mah
rise-1 İ•taabul Fetilm&mesl adlı, yine mühim bir 
tarihi eseri vardır. Divan'mın gazelleri hayli selis ve 
sağlam bir söyleyişle terennüm edilmiştir. Bu gazeller·
de de onun kuvvetli şahsıyeti görülür. Bu şahsıyet, 
onun şiirlerinde aşk mef humundan eser olmadığını 
ileri süren XVI. asır münekkidlerine önceden verilmiş 
bir cevab gibi, ona şöyle gazeller söyletir: 

Bea ae blametk&r G •!! mabdiim ohıydam kltki 

Gelmeyeydiim alem!! ma'diim olaydam kAtki 

Baldı çGa lııiiklm vGciid olm•- JdGm •im G ae'I' 
Tiiı G toprak yii bir 9vuç kgm olaydam k&ıki 

ÇGakl caa baldum kalaydum biirl laayvaalıkda bea 
861bGI olmaasam sariib g biim olaydam k&9ki 

Olmad! çlla ol dahi yiirab ba tiibg s6rme7lb 
Atkdaa bi behre -v@ mabriim olaydam k&tki 

Ba belAlarl!! dtrllmekdea 611lm çla 7•t b••!! 
Ca'ferii bir ••nlt·I merbiim ola7dam k&ıki 

C&fer Çelebl'nin İstanbul Fetihnimesi. Tirih-i 
Osmini Encümeni Mermlıası'na ilave olarak neşre· 
dilmiştir. Cifer Çelebi Divim'nın iki yazma nüs
hası, Ayasofya (No. 3888) ve Nlıruosminiye Kütüp
hanesinde (No. 381 1 )  dir. (Tacizide CAfer Çelebi h. 
Diğer (bibliyografik) bilgiler için Bkz. M. T. Gök
bilgin, Cifer Çelebi madd. T. 1. An. ili, s. 8-10) 

* 

Asnn diğer bir mesnevi 

R e v i D 1 şiiri Rerial'dir. Revlni'-
nin asıl adı tı.,... Şti
d' Çelebl'dir. Edime'de 

doğmuş, iyi tahsil görmüş, Sultan İkinci &yezid 
ile Yavuz Sultan Selim'in iltifatlarına mazhar olmuş, 
Surre Emlnliği'nde, Ayasofya Evkaf mütevelltliğinde 
bulunmuştur. Bursa'da Kaplıcalar Mütevellisi iken 
1 511.fde ölmüş ve İstanbul'da Kırkçeşme civirında 
kendi adına yaptırdığı (şimdi yıkılmış bulunan) ·mes
cidin hazircsine gömülmüştür. 
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Revini'nin tevhid, münacat, naat, kaside ve ga
zellerden mürckkeb bir DivAn'ı vardır. Bu divanın 
iki nüshası Ali Emiri ve Bayezid Kütüphinelerindedir. 
Dtvhunın en güzel şiirleri gazelleridir. Sazlı, sözlü işret 
meclislerinden çok hoşlanan bu şiir, sazlar için şijrler 
söylemiş, İıretname adlı mesnevisinde her sazı ayrı 
ayn övmilf, aynca Türk kopuzu için de : 

Diiilmii olsa ••siiilaib aola dlldiiire kopuz 
Her •• kıldan ki çalars• u)'ar ol )'iire kopuz 
.,. tabib-1 dil • caa aab•••• tut ...... sar 
laller llaeta olab derd ile bİçiiro kopua 

gibi gazeller söylemiştir. 

Şairin mesnevi sahasında elimizde bulunan tek 
eseri İfremime isimli, küçiik mesnevisidir. İşretname 
bir edeb ve terbiye devrinde işret meclislerinde kim· 
lecin, nasıl hareket edeceklerini belirten, manzum 
bir işret adAbı kitabıdır. Bu meclisde çalınan sazlardan 
bahsederken: 

Xopas slbl bnı ltlr laub iiivii• 
Ki saaıa ca..ı.ıadea 9la mllmtiis 

diye, yine kopuza medhiye söyleyen şair, bu eseriyle 
işret meclislerinin bir nevi akademik sohbet mec
Haleri oluşu hakkında da bize bilgiler vermiştir : 

Gerekdar besm elall olsa kAmll 
Gerekme• solabetla lçlade cii bll 
Gerek ••r birisi bir feade fiilk 
Ki sa)'I••• laakiiyıkdea dekiirık 
Fesa•atdea kaçaa kim gralar dem 
BelAsat elall vı• cilmle m81stım 
Yaa9i•r elmriilar tir' a lap 
Ki •er bir sasler 1 914 maammii 
Gerekme• saslertad� hiç siild 
Ba .... lçlade sarleames seviild 

gibi mısralar, bunun örnekleridir. İşretname, böyle 
meclislerde çok ince bir vazife gören sakilerin de med
hini ve meclisdeki vazife ve ehemmiyetini söyler. 
(Revlni hakkında başka bilgiler ve bibliyografya için 
T.1.An.dcki Revani maddesine bakınız.) 

A h ı  • • 

Hüsrev ve Şirin hikayesi, XV. 
asırda bir defi da şiir Ahi 
tarafından yazılmıştır. Ahi'nin 
asıl adının Beall aa-n ol

duğu ve Niğbolu'da doğduğu rivayet ediliyor. 
Yine bir ilin'ı adamı olarak yetişen Ahi, İstanbul'a gel
miş ve Şcyhi'nin Hüsrev ü Şirin'ine nazire olarak· yaz
dığı Hiliye-l Şirin tl Perris - Ririyet-1 Gülgün ü 
Şebcliz adlı mesnevisi ile Yavaz Sultaa Sellm'in tak
dirini kazanmıştır. Bu şiirin Hüaa Ü Dil adlı, ta
mamlanmamış bir eseri daha vardır. Bu eser, bir ba
kıma, Limi'l'nin, o yıllarda şöhret kazanan, men
sur, Hiiım: ii Dil'ine bir naziredir. Eserin telifinde, 
ayrıca, Ntpburlu Fettah'ın aynı isimdeki eserinden 
de, tercüme yoluyle istifade edildiği bilinmektedir. 
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Ahi'nin bu eseri, aralarında nazını parçaları da 
bulunan bir nesirle yazılmıştır. :Fakat müellif, inşa 
(nesir) yolunda sade ve tabii bir dil kullanmış, asrın 
modası olan seci'li nesr'in seci'krini bile külfetsiz 
veya Türkçe kelimelerden seçmiştir. Tezkireci Litifi 
Ahi'nin inşasını, bu sebeple, bilhas.�a beğenmf"ktedir. 
(Hüsn ü Dil, 1 870 de Asır Gazetesi'nde tefrika roil
dikten sonra, kitap halinde basılmıştır.) 

Şirin ü Perviz'inde Husrev'in doğuşunu hika
ye ederken söylediği : 

Doturdı aabh-dem biinii-yı devran 
Bir aJtan baılu . .  rm@ eaçlu otlan 

mısraları gibi, eserinde, yer yer bu kadar sade ve güzel 
bir dil kullanan Ahi, divan tarzı gazellerinde de ıımu
miyetle aynı sadt" dile sadık kalmıştır. 

Yerde kalmaz afet-! ah-! •ehergAhum benüm 
D9kunur çerhyua bir gün ey felek iibum benü.ın 
Silye-ve9 lftade lrnllardan yanun<"!! klm,.e yok 
GGn g i bi tenha gu:ersln ey yii:ı! mahum beniim 
Tur - •  Mü•il döymedl envar-ı hüınııOn tabına C'".ı 
Hey ne tatdsn y!!rejiim V!!r imiş Allabum benii.m 

gibi söyleyişleri onun bu sade Türkçe zevkinin örnek
lerindendir. Ahi, müderrislik vazifesiyle gönderildiği 
Karaferye'dc 151 7 de vefat etmiştir.) 

* 

Bu asrın mesnevi edebiyatından bahs

A b d İ ederken CRmasbnime şairi l!ı bdi'yi 
unutmamak gerekir. Hayatı hak
kında ciddi bilgimiz bulunmayan 

Abdi, Saltan İkinci Murad devri şairlerindendir. 
Beş bin beyte yakın bir büyüklükte yazdığı Camasb
name Türkçeye Farisiden çevrilmiştir ve sanat bakı
mından ziyade, Türkçe söyleyiş bakımından dikkate 
değer bir mesnevidir. Kendi eserinden öğrendiğimize 
göre Abdi, Camasbname'yi 1429'da Aydıncık'da yaz
mıştır. Eserde kullandığı dil ve ifade İkinci Murad 
devri eserlerinin umumi sadeliğine ve belki de hüküm
darın bu yoldaki tavsıyesine uygundur. Bu yerli üs
lubun, esere bir tercümeden ziyade bir t�lif değeri 
veya çeşnisi kazandırdığı da söylenebilir. Sultan İkin
ci Murad için : 

Haa arvl! kıymeti candur muriid 
AJemüa ıehl�rlln� candur lllarad 
Şala saltan ol Mehemmed o,thdur 
Pes llehemmed kin lml t b6 ojh d&r 

gibi, samimi mcdhiye söyleyen Abdi'nin hikayesi de 
samimi bir masal çeşnisi taşır. Bu eserde dil 

S!!da kıdar oynadılar durdalar 
Çıkubaa laep donlaqaı g�ydUer 
Yine .-@iercla ol!!baa uçddar 
Bir sailltd� n ice iklim geçdller 

mısralarında görüldüğü gibi tabii ve sadedir. 

•e Döymem: dayanamadı. 



TÜRK. EDEBIY A Ti T ARIHI 

Cimasbname'nin mt"vzuu, Danyal Peygambn'in 
oğlu Cimasb'ın başından geçen feerik bir macr.radır : 
Arkadaşlarının hıyanetine uğrayarak bfr kuyuya kapa
tılan Camasb, orada açtığı bir delikten Şahmaran'ın 
sarayına ulaşır. Şahmaran, yılanların şahıdır ve sarayı 
cennet kadar güzeldir. Burada iyi kabul gören Cimasb, 
Şahmaran'dan türlü hikayeler ve hikmetler öğrenir. 
Girdiği yılanlar aleminden onun izni ve yardımıyle 
kurtularak yine dünyaya döner. Onun tavsıye ettiği 
bir iksirden içerek üstün akıllı bir insan olur. Memle-
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ketinin padişahı, onu kendine n·zir yapar. Camasb. 
bu akılla okuduj!:u kitablar sfıyt"!!inde büyük df'finelf'r 
kf'şft'der. 

Camasbname'nin mevzuu, umumi çizgilf'riyle 
Tt"vrat'dan alınarak masallaştırılmıştır. Cimasbname' 
nin bir nüshası Fatih'de Millet Kütüphane>.i yazma
ları arasındadır. (No. 1 202) Bu eserin, daha son
raları mensur bir hikaye haline getirildiği bilinir. 
Mensur Ccimasbname'nin kısaltılmış bir şekli sonra
dan basılmıştır. 

D i n i  E d e b i y a t  C e r e y a n ı  

Daha XIII.  asır sonlarında, bilhassa Yunus Emre 
ile şahlanan tasavvuf edebiyatı yanında, Anadolu'da 
yine halka hitab eden dini bir edebiyat gelişiyordu. 

Dini edebiyat, bütün heyecanını, bu asırlarda, 
Türk toplulukları arasında sonsuz bir imanla geli
şen dini bayat'dan alıyordu. Yeni vatanda, gittikçe 
güzelleşen bir mimari ile kurulan ve sayıları süratle 
çoğalan camiler, mescidler ve medrc;eler, dini hayat 
kadar, dini edebiyatı da yükselten abidelerdi. Böylelik
le, aynı asırlar T.ürkiyesinde yalnız tasavvuf edebi
yAtı değil, clüai edebiyat da, (aralarındaki bütün 
anlaşmazlıklara rağmen), biribirini bütünleyen birer 
çığır halinde gelişti. 

Bu asırların Türk halkı arasında Allah'a ve onun 
peygamberine karşı sonsuz bir sevgi, bir iman ve bağlılık 
yaşıyordu :  Anad.olu ahalisi, İslam uğruna asırlarca 
ölenlerin çocuklarıydı. Bu uğurda başlangıçtan beri 
döğüşen ve ölen İslam ve Türk - İslam kahramanla
rının menkıbeleri ise, aynı halk tarafından heyecanla 
anlatılıp huşu içinde dinlenen hikayelerdi. Halk toplu
lukları arasında din büyüklerine ; hatta başta Ali ve 
Hamza olmak üzere_, İslam kahramanlarına ; Battal 
Gaazi, San Saltuk, Danitmend Ahmed Gaazi gibi 
İslam - Türk veya Türk - İslam kahramanlarına aid, 
türlü kcrametlerle süslenmiş dini - destani menkıbeler 
büyük rağbet görüyordu. Bu arada, halka yakın şa
irler, popüler mahiyette birtakım dini - destani şiirler 
söyleyip küçük, büyük manzumeler tertipleyerek Ana
dolu'da çok zengin bir vicdan hayatının yaşayıp ge
lişmesine yardım ve hizmet ediyorlardı. 

İslam büyükleri içinde, dünyaya gelişi, peygamber
liği, miracı, hicreti, gazaları, mucizeleri ve vefatı derin 
heyecanla takip edilen en büyük sevgili ise Hazret-i 
Mu.hammed'di. Onun Arab edebiyatında siyer 
veya sire adıyle yazılan hayat hikayelerinin Türkçeye 
tercümesi veya Türk diliyle yeniden yazılması da 
sevapların ve vazifelerin en büyüğü biliniyordu. 
Türkçeye, böyle eserler kazandıranlara, derin bir mane
,.i saygı gösteriliyordu. Nitekim : 

Daha XIV. asır Azeri şairi Erzurumlu Kadı 
Darir'in Siretti'n-Nebi'sinde, il&. Mubammed'in 
hayatı Türk diliyle yeni bir edebi ifade bulmaya baş
lamıştı. 

Bu hareketlerden, bilhassa XV. asırda, zengin bir 
dini edebiyat cereyAm doğdu;  dini edebiyat'ın hu
dudlar ve asırlar ötesine söz geçiren büyük şiirleri ye
tişti. Böyle şairler, tamimiyle dini bir heyecanla, hiz
metleri için hiçbir maddi karşılık beklemeden, hatta 
herhangi bir sanat gaayesi bile gütmeden eser �eriyor
lardı. Bunun için, daima samimi ve sıcak bir lisanla 
yazıyorlar ; manzumelerinden caize almak, hatta şöh
ret kazanmak gibi ikinci bir emel beslemeksizin, 
canlı ve imanlı mısralar terennüm ediyorlardı. ' 

Onların bu eserlerden bekledikleri, sadece manevi, 
hatta uhrevi bir mükafattı. Bu şairler, tam manasıyle 
inanmış insanlardı. Bazıları, ortaya koydukları eser
lerd<- isimlerini bile zikre lüzum görmemişlerdi. Fakat, 
sanal endişelerinden uzak kalmalarına ve sadece halka 
seslenen, külfetsiz bir ifadeyle yazıp söylemelerine 
rağmen - hatta belki de sırf bu meziyetleri dolayısıy
Je • bu dindar şiirlerin eserleri bütün memlekette 
büyük rağbet kazanıyor; birçokları, makamla veya 
bestelenerek, halkın toplu bulunduğu yerlerde sayğıyle 
ve heyecanla okunup dinleniyordu. 

• 
XV. asırdaki di
Dİ edebiyat çı

S ÜLEYMAN ÇELEBi pn'nın en kuv-
( ?  - 1 422 ? ) vetli ve en şöh-

retli eseri, Süley
DUUl Çelebi'nin 

1409'da Bursa'da tamamladığı meşhur Mevlid man
zumesidir. 

Şöhreti asırlar ve ülkeler dolduran, Mevlid şairi 
Süleyman Çelebi'nin hayatı hakkında bilgilerimiz, 
onun bu şöhretine ve bu hizmetine yakışacak bir ölçüde 
değildir: 

Onun hayatı, şahsıycti ve ermişliği etrafında, 
büyük şöhreti dolayısıyle teşekkül etmiş destani men
kıbeler, Çelebi'nin sadece halktan gördüğü sevgiyi 
ve kazandığı manevi itibarı gösterir. 

Bunun dışında, Çelebi'nin doğduğu yer ve tarih; 
ailesi (babası, annesi ve çocukları) ; tahsili ve gördüğü 
vazifelerle başka eserleri hakkında hiçbir ciddi bilgi
miz yoktur. 
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Süleyman Çelebi'nin Buraa'daki Türbeİıi 

Onun XIV. asrın ikinci yarısında (Bursa'da?) 
doğduğu, iyi bir dini tıı:hsil gördüğü hakkındaki bil
giler, Mevlid'inden ve Mevlid'deki bazı mısralardan 
çıkarılan tahminlerdir. Devrinin, Bursa'yı vatan edin
miş büyük sôfisi, Buharalı Emir Sultaa'ın müridleri 
arasında bulunduğu rivayeti de, aralarındaki yaş farkı 
dikkate alınmamak şartıyle mümkün görülebilir. 

Süleyman Çelebi'nin Osmanlı sarayına Sultan 
Yıldırım. Beyazıd zamanında ve Bursa'da intisab 
ettiği, onun hayatı hakkında verilen bilgilerin mühim
lerindendir. Çelebi'nin Bursa'da Yıldırım Beyazıd 
tarafından yaptırılan Ulu CAınl'de imamlık yaptığı 
mevzıiunda, ondan bahseden kaynaklar iştirak ediyor. 

Yıldırım'ın oğlu Emir Süleyman ile yakınlığı, 
(ona hocalık ve musahiblik yapmış olması) rivayeti, 
bugün hala hem dikkate hem tedkike değer bir mevzu
dur. (Bu noktada araştırılması gereken diğer bir husu� 
da Emir Süleyman'ın pek de iyi bilinmeyen manevi 
hayatıdır.) Her halde ileride bulunacak tarih vesi
kalarında Süleyman Çelebi'nin hayatı hakkında mev
cut rivayetlere benzemeyen bilgiler de bulunacaktır. 

Mevlid şairinin ölümüne tarih düşürüldüğü söy
lenen rihat•ı esvih terkibinin gösterdiği füz5 ( 1422) 
senesinde vefatı haberi bile, bu tarihin kimin tarafından, 
ne zaman söylendiği hakkında ciddi bir bilgimiz ol
madığından, tedkike muhtac bir durumdadır. 

Böylelikle Süleyman Çelebi hakkında bugün 
doğru bildiğimiz tek tarih, onun VesUetü'a • Nedt 
isimli Mevlid'inin hicri 8 1 2  (M. 1 409)'da Bursa'da 
tamamlanmış olduğudur. Mevlid'inde : 

Saç sakal ip.rdı gönlüm kapkara 

diyerek içinin siyahlıtınd.ın fakat saçının ve sakalının 

ağardığından bahseden şAirin 1409'da elli • ellibeş 
yaşlarının üstünde bulunduğu ancak tahmin edllebilir. 

* 

M e v l i d : Süleyman Çelebi'nin : 

Hem aekla yla on lldd� tarihi 
· Bana'd@ oltlı tamam bg ey ahi 

diyerek, 8 1 2'de Buısa'da tamamlandığını bildirdiği 
tek eseri Veslletü'a • Nedt isimli Mevlid'idir. 
Mevlld'in kelime olarak manası : 

a- Bir kimsenin doidup yer, 
b- Bir kimsenin doidap nm•a, 
c- J>otum ve dopna'dır. 

Ancak İslam an'anesi, mevlid kelimesini bilhassa 
Uz. Muhammed'la dotdup zaman manasında 
kullanmış, bu arada Hz. lsa'nın doğum günü için de 
ayrı bir kelime, MUid, kullanılmıştır. Bundan başka : 
a� Hz. Muhammed'in doğum yıldönülerine, 
b- Bu yıldönümü'nde yapılan anma şenliklerine; 
c- Bu törenlerde oku'nan ve Hz. Muhammed'in doğu
munu hikaye eden eserlere de Mevlld denmiştir. 

Süleyman Çelebi'nin VesUetü'a • Nedt'ına 
Mevlid denilişi de bundandır ve bu manzum eserde 
Hı;. Muhammed'in doğumunu anlatan fasıl, Mevlid'in 
hafızalarda derin iz bırakan bir bölümüdür. 

Ancak, Mevlid okutmak, yalnız Hz, Muhammed'in 
doğum gününde değil, zamanla, hemen her müslüman 
çocıığunun doğumu ve bilhassa her müslümanın ölümü 
dolayısıyle, adet haline girmiştir. Doğum günlerinin 
uğuru ve saadeti Mevlid'le kutlanırken ölüm günle
rinin acısı ve hicranı da ölen sevgililerin ardından Mev
lid okutmak suretiyle dini ve manevi bir törenin gönül
lere gül suyu serpen tesellisine bırakılmıştır. 
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Mevlid Törenleri 
Hz. ld'nın doğum gü
nünü kutlamak için 
Noel senliklcri yap. 
mak, Hınııtiyanlar ara

sında eski bir Adetti. MÜalüman Araplar, belki de 
Hınstiyanlara benzememek için kendi peygamberle
rinin doğum gecelerinde şenlik yapmayı Adet edin
mediler. Bu yüzden, Müslümanlığın ilk asırlannda 
herhangi bir Mevlid an'ancsi kurulduğu bilinmiyor. 

Ancak, Mıııır'da Şit - İsmltlt mezhebindeki Fltı
mller devrindedir ki Hz. Mahammecl ve bilham 
Hallfe AH gibi İslim büyükleri için Mevlid töreni 
yapılmıştır. İslim dünylsındaki Mevlid törenlerine 
başlangıç mahiyetinde olmakla berlber, Şii FAtımi
ler'in Hz. Muhammed için• yaptıkları Mevlid törenleri, 
daha çok, Hz. Ali için yapacakları Mevlid'lere bir zemin 
h�ırlayan yarı politik gösterilerdir. 

Bu sebeple, İslim Aleminde Hz. Muhammed'in 
Mevlid'i için yapılan ilk büyük, devamlı, resmi fakat 
samimi Mevlid şenlik ve törenleri, denilebilir ki, Selçuk 
Atabeklerinden Mu-rferidcHa Gak • Börü tarafın
dan yapılan törenlerdir. (1) 

M.-fferiddla G6k • INlrii, Erbil Atabekleri, 
veyihud Betdgia ıülllesi diye anıJan ve merkezi Er
bil (Arbeli)'da bulunan, Atabekler si.Ullcsinin son 
hükümdarıdır. 

Hz. Muhammed'in Mevlıd gec!lerinde ilk defl 
büyük şenlikler yaptıran ; bu şenlikleri eski Türklere 
mahsus dini törenlere benzeterek Mevlid törenlerine 
milli çizgiler katan ; Mevlid'lere uzaktan, yakından 
çok sayıda insan davet eden ; mialfirlerini renk renk 
çadırlarda, ikramlar ve hediyelerle karşılayan ve bu 
törenlerde okunmak için yazılmış bir kitaptan Mevlid 
okutan ilk Türk Emtri Manfferilddin Gök • Bari'· 
dür. {ıt) 

lalam Ülkelerinde Mevlid Şenlikleri ve Mev
lid' e Dlir Eaerler için Bb.. Prof. Ahnıed Aı.,, Mev
lid, Ankara, 1 954, a. 3-20; 

Nihad Sinıi Banarlı, Büyük Nazireler, Mevlid 
ve Mevlid'de Milli Çizgiler, İat. 1 962. 

ı Gök börü, eski Asya Türkçesinde bozkurt 
d-.ıektir. Bozkurt nıiniaındalri bu gök-börü bak· 
kanda kitabımızın Cök-Türk Kitabeleri •e Deatanlar 
böHimünde sereldi bilsi)er Yardır. 

laJamdan Önceye ait, çok eski Ye kaanıen -·· 
tulmuı Türlı:çe bir aözü, M. S. Xlll. asra kadar y .... 
tan Gök-börü adı, eaki Aaya Türldüiünden bir Ü· 
bradar. Şu sebeple ki Erbil Atabekleri'ne Beğtigin 
sülilesi dendiji sibi, Şam Atabekleri'ne de (ikinci 
hükümdarlannın ada Börü olduiu için) Böriler 
denilmittir. Bariler Bozkurtlar demektir. Beğtigin 
admdaki tigin aösii İM eski Orta.aya Türtdiiüne 
ait bir UDYandar. Tasin, Miri Türkçede 9ehziıde, 
prens demektir. Sonralan, Selçuk •e Anadolu Türk
leri tarafından terk edilen bu kelinıenin Cök-börü 
ailesi tarafından 9uurla ,. ... blmıt olma• dikkate 
dejer. Böylelikle hem uki, nıilli bibralara 
hem de lalim dinine bajb ol- Muzafferüd
din Cök • börU, büyük ayinler bilinde yaptır-
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Onun yaptırdığı Mevlid törenleri bugünkü Mev· 
lid'in kat'i başlangıcı olmuş ve Gök-Börü'den bU 
yana, başta Türk - İslim devletleri olmak üzere hemen 
bütün İsllm Aleminde Mevlid, artık mukaddes bir 
gün ve çeşitli fırsatlarla tekrarlanan aziz bir tören ve 
gelenek ehemmiyeti almıştır. 

Onun Mevlid törenlerinde okunsun diye h�ır
bttağr bildirilen bir Mevlid kitabı da bu törenlerde 
Mevlid okumayı Adet haline koymuştur. Aynı sebeple 
Arabca, Farsca - ve Türkç.e Mevlid kitapları, Mevlid 
manzümeleri yazılmıştır. (3) 

Veslletii':ıı • Necit, işte bu güzel başlangıcın 
ve bu büyük çığırın XV. asırda en üstün merhalesidir. 

Mevlld'in zaferi, iddialı bir sanat adamından 
çok, samimi, bilgili, Allah'ına ve peygamberine bütün 
varlığryle bağlanmış, duygulu bir iD111n adamının 
eseri olmasındandır. 

Bu meziyetleriyle Mevlid, Türk h �lkı arasında 
hiçbir esere nasib olamamış derecede büyük rajtbet 
görmüş, halkın her çeşit dini toplantılarında, bilhassa 
ölenleri anmak için yapılan törenlerde asırlarca okun
muştur. 

Bunda, MevHd'i makamla hatta besteyle okuma 
an'aneainin de tisiri vardır : İslam milletleri içinde 
bilham Türkler, ibadetle müsıkiyi birleştirme fına
tını bir de Mevlid törenlerinde bulmuşlar, Mevlid'i 
müsıld makamlarıylc ve i.lihilerle birlikte okumuşlardır. 

Ayrıca Belit'in GW4este-i Riyb .. İr&a'ında, 
Türkiye 'de Mevlid'in bestelenmiş olduğu hakkında 
mühim bilgiler vardır. (4) Bu hususlar da, Mevlid an'
anesinin-«iz ve söyleyiş olarak değil fakat ses ve tören 
olarak, eski Türk adetlerinden zengin çizgiler taşıdığı
nı, aynca, düşündürür. 

daiı Me•lid törenlerine de, öyle sörülüyor \ô. bUa 
milli çiqiler itlemittir: 

Cök-börü, Me•lid törenlerinden önce av eğ
lenceleri tertiplemif, MeYlid'e hazırlık mihiyetindeki 
bıı av törenlerı'nden döndükten -nra çok .ayada 
kurban keHrek, MeYlid ayinlerine hemen hemen 
Miri Türk aığır Ye tölen'lerinin ha•aauu Teraıi,tir. 

Eski Tiirlderde sığar, elini sürek aY'l'dar. Bu 
aYl-malardan aonra yapılan ıölenler ise elini ziya• 
fetlerdir. Bütiift bu hareketlerin tiir Ye muaıki ile 
bir arada yapıla .. , yani hem sürek avlan'nda hem 
ele tölenler'de elini besteler çalınıp i:ihiler söylen• 
meai, Cök-börü'nün MeYlid törenleriyle dikkate 
deier bir benaerlik sösteraıektedir: A•, knrbaa 
•e ziyüetclea batka Cök-börü, bu törenlerde ...ı... 
çaldanr, ilihiler söyletir, 9üpheaiz dini bir mıiaald 
refakatinde Mevlid töreni yapar, Ye ku,,,,edi bir 
ihtimile söre, bu törenlerde bir Mevlid okuturdu. 
(Tafailat için, :rukanda ada seçen kitap .•e tedkik
lerl• onlann bibliyopaf,.-- bakanız.) 

Süleyman (:elebi'ye kadar Arabça •e Fança 
Mevlid'Jer için Bla. Ahmed Atef, aynı eser, a. 3-5, 
9-15. 

• s. 52S-S29. 



M e v l i d ' i n  
Bölümleri ve 
M e v z u u  

Mevlid, üslup ve ifade 
bakımından, hatta şekil · ve 
vezin cihetinden Sultan Ve
led'in ve Aşık Paşa'nın mes
nevilerine benzeyen bir 
eserdir. 

Fakat ideoloji bakımın· 
dan onlardan ayrılır. Bunun en mühim sebebi, Çele
bi'nin, tarikat kültürüne rağmen, şeriate tarikatten 
daba bağlı bir dindar oluşudur. Mevlid, müteaddid 
bölümler ve fasıllar halinde yazılmış, 75l beyit 
civarında, büyük bir manzumedir. 

Eser, Fi'ilAtiin fi'ilattin fa'lliia vezniyle ve 
mesnevi şeklinde yazılmıştır. 

Eserde, aynı vezinle wylenmekle beraber, Kasl
de-i Mellha adı verilen ve bir kısmı yine Hz. Mu
luunmed'in annesinin ağzından söylenen 42 beyitlik 
bir bölüm, baide şeklindedir. Peygamber'in mu'ci
ze lerini beyana geçmeden evvel : 

Tatd! clbiiaı •erteaer eaviir-ı llu.tafii 
Çin kim beHlrdl dtla1ede iiaiir·• llastafii 

matlaıyle başlayan, gazel şeklindeki 10 beyitlik bir 
manzume ise Mef'alü fi'ilatü mefa'Uü fi'iliiD 
vezniyle söylenmiştir. 

Mevlid'in belli başlı bölümleri Tevhid • Miin&
c:At, Velidet (Hz. Muhammed'in doğuşu), Mu'd
aAt (Peygamber'in mucizelerinin beyanı), Mi'rlc 
(Ccbriil ile birlikte ve Burak sırtımb AUi.h'a yülı;ır. 
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sel.işi), Vefit (Peygamber'in ölümü) ve DaA bö· 
lüm!eridir: 

Mevlid'in başında, Arapça, kısa ve mensur bir 
ÖDllÖZ vanlır. (•) Bu mukaddimeden sonra, manzu
mesine: 

Allah 9dıa :ıdlrr ld�llm evvelA 
Viiclb, oldur etimle ltd� her kala 
Allab @dı a her kim ol evvel ana 
Her iti iiaiia ld� Allah aaa 

. . . . .. . . . . . . . . . 
Bir kes Allah dl•• •ık il� 11-a 
D§klltlr eiiml� Jrlla•b mlal- 1 hazan 
lam-1 piildn pAk olar z.lkr e�le1ea 
Her mariid9 lrltür Allala dl1en 

gibi mısrilarla, her işe All!h'ın adıyle başlamanın 
faziletinden bahsederek başlayan Süleyman Çelebi, 
manzumesine Allih'ın adlarını sayarak devam eder. 

Bundan sonra Mevlid'i yazan için dua isteyen ve 
kitabının eksikleri için bir tevazu lisanıyle özür dileyen 
�ir, sırasıyle kainatın yaratılış sebebini ; Hz. Mu
hammed'in : "Ulu Tann'nın yarattığı en üstün var· 
lık,, olduğunu; bu Nebiler Sultiıu Muhammed 

6 Bkz. Ahmed At9f, Veailetü'n-Neciot, (Mev
lid), Ankara, 1954, (Bu kitabın aonundaki faksimile 
.,.. bilhaua •• 91-147'deki edition critique deaemeai.) 

• Türkçeye tercümesi için Bkz. Mevlid, Prof. 
Faruk K. Timurt.at neari, M. E. B. 1 000 Temel 
EHr eerisi, aayı : 27, S. }, Jet. 1 970. 
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için Allih'ın : "Sen olmasan, sen olmasan, felekleri 
yaratmazdım.,. dediğini anlatır. 

Arkasından : 

Hak Te'iill çAnkl ile.adi dlledl 
Piidl .. lal.ıl•• b• iilem biledi 
Ziit-ı paki sı.ıa s••c idi allaaa 
Diledi kim •ıla bw s••el ı:raa 
GldB seaela laalka ıahar •J'l•cll 
Nice dArll a ... •71 Y�r eJ'ledl 

diyerek, tasavvuf inanı,mın m�nedlerinden biri olan 
ve Cenib-ı Hakk'ın, Dlvud Peygamber'in bir suiline 
cevlp olarak söyledi!li bildirilen "Ben gizli bir derine 
idim, bilinmeyi 5eVdim Ye bilineyim diye halkı yarat
tun.,, lr.e!Amını hatırlatır. Böylelikle devrinin yaygın 
tasavvüf inanqına kısa bir ı.cmasda bulunur. Bir taraftan 
da bütün bu tecelli hld�inde asıl sebebin Hz. Mu
hammt.-d' in yaratılması olduğu inancım belirtir. 

Bundan �onra, şiir, Mwıta."il oiiru dediği, 
Hz. Muhammed'e iit peygamberlik. nurunun nasıl, 
önce Adem Peygamber'in alnında ışıldadığını, sonra, 
peygamberden peygambere geçerek nihiyet Hz. 
Muhammf"d'in alnında karar kıldığını anlatır. 

Geldi çlla ol Ralametea ll'l· ii'emİa 
Vardı aiir aa.d9 kariir oHdl bemla 
Aadaa artak klms•J'!t aald itmedi 
Çllalr.l J'lrla baldı •1rak altmedl 

dh-erek, nür'un, sahibini buluşundan doğan bir huzuru 
h--lirtir. 

Arkasından : 

Amlaii Hiitaa •ubammed .... ı 
ll'ol .. defclea oldı ol dAr diiaeel 
Çaakl Abd11llala'daa oldı laiimlle 
Vakt hlfdl laefte vO e1yiim ile 
Hem •alaammed selme•I oltlı 7alda 
ÇolJ allmetler 'belardl plmedla 

mımllanyle başlayarak, evvelce kitapların bildirdiği, 
Hz. Muhammed'in doğum gtinünde olacak vak'
alann zuhüra geldiğini ,c>yler ; Peygamberin mevlid'ini 
hilr.iye etmekteki ehemmiyeti bir daha belirterek 
derin bir vecd içinde, yeniden, Hz. Muhammed'in 
medhine koyulur ve bir aralık, içinden gelen bu med
hiyeyi de kafi �öremiyerek: 

Bg S8le7maa nice medla •t.la aaı 
ÇAakl •etldala!d•r •••• ol Gaai 

diye, kendisinin onu övmede iciz olduğunu, nasıl 
iciz olma,ın ki Hz. Muhammed'i bizzat Allah'ın öv
müş bulundutunu söyler. 

Onun bu SÖ'Zleri, çağdaş şiir Şeyht'nin bir na'tin
deki : 

Ey lalar· ı •alk kl•de 0)9 :a•lare metllatlae 
ÇBa Hak d•dl Le'aıarake Le•llk ,,_.d-Dalıı& 
"Ey yaratılışın iftiltin ! Artık seni övmeğe kim ceslret 
edebilir ki biz7.at Allah, senin için Le'amrlib'yi, 
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LevlAk'i ve Ve'd-Dahi'yı söyledi.,, duygusunu 
hatırlatır ; asrın bu gibi mAnevi duygu ve düşüncelerde 
nasıl bir dil birliği, bir gönül ve iman birliği halinde 
bulunduğunu gösterir. (Şeyhi bölümüne bakınız.'  

Ru medhiye'den sonra Mevlid, asıl ,.e en güzel 
fasıllarından birine başlar; Hz. Muhammed'in do

. ğumunu, ann�i A1Dine Hat-'un dilinden şöyle 
ani.atar : 

Ol ır� kim dotdı ol Hayr6'1-bef9r 
A•••I anc9 neler ırlrdl neler 
Ol re'bİ'ül-evYel !lJ'! •lcesl 
Oa ikinci alc• l•n•J'• ırlceal 
Dldl Kard&a:. ol laabib&a !!••si 
Bir aceb aar kim Kl•eş perYiiae11l 
Berk arab çıkd! fvBmdea niiselaaa 
Gllder@ lrdl vll aiir oldı ctlaaa 
lııadi s6klerclea melekler eaff • ••f 
Ka'be gibi luldı•ar �vllm taviif 
Hem laevii ••� d39endl bir dl9elr. 
Adı Sllndfla d§9e1en •D! melek 
Oç alem d9b! dikildi Gç y4re 
Her birisi aydayım nlr� alre 
lbfrlb 1 matrıkda ikisi anua 
Biri d!!auıul� dik idi Ka 'lte'nAa 
B ldlim anlardan ki ol laalkaa yeti 
Klaa J'�•ııa oldı -clhan9 ııelmeil 
Ç&akl bg itler baa9 olcfı 7akia 
Bea ev&mdıt 9 tararkea yalaa:ına 
Yenlab diviir çılu" !  aiigellan 
Cç bllıt hiirİ baa 9 oldı ıyaa 
ÇeYre Y4!•9•!: gellb otardalar 
Maatafii'J! birbiri•!! mattılar 
Dldller oll•a Klbl hiç bir otal 
Y!!radıl�:f! cllaaa selmlt detiU 

XV. asır Türkç�inin birçok güzel hitıralarını taşıyan 
bu beyitlerden sonra, Süleyman Çelebi, oldukça kuv· 
vetli bir ihtimile göre, devrin klAsik terbiyesine uyarak,. 
kendisinden çeyrek asır önce bir Siretti'a • Nebi 
yaz.ın Azeri - Türk şiiri Erzuramla Kadı Darlr'in 
büyük eserindeki manzum bir bölümü, hemen aynı 
sözlerle fakat kendi üshibuyle tekrarlayarak Kulde-l 
Meliha adı verilen bir bölüm meydana uetimıiştir. 

Bu bölümde yine Hz. Mubamm!d'in dı:ğu:nu,.. 
aynı va.inle fakat şu şekilde söylt"nir : 

11ıdaa d•bı acaıb k•dr•tl 
Ka.et•I Hak'daa tataa laem ibreti 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
Amine aydar çB vakt frdl temam 
Kim y•ciid!l s�le ol Hak yelabetl 
S9aadam •1' dlledBm lçmekllte 
V4'rdllar bir kal ki del11 .. rbeU 
Kardan •t idi ,,e laem •etak idi 
D9hı ılrladl ıekerdea leaaetl 
Soara K•rk old! Yticiidam aiir ile 
Blriidl b!t•I o aiiran hmeU 
Geldi bir ak·kat kaa9dıJ'I!! beatlm 
Arkamı •!t9dı kaYY•tl!! kati 
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Dofdı ol üatde ol fiih·ı rhtil 
Kim anaal• baldı iilem laaetl 
Garmedl ajrı vü kan •!I peel 
Çekmedi bir zerre andan aalameti 
Ylr ü sak salsg'e doldı •erte•er 
Geldi ol aar sltdl iilem zalmetl 
Si•• seldi vabf & ta:rr I taı •taç 
laderl c&•le Malaammed mldlaatl 
. . . .. . . . . . . . . . . . 
Bgdar ol •alt- ki iilemd� müdiim 
G&ade b .. kez gralıear nevbetl 
Bgdar ol kim s�ll•er Hak'dan bana 
Tiic-ı baet birle Levlak hil'ati 
Bgdar ol kim bgna kim oba karİb 
Bİ-siimii• ol Hakk'a bglar karbetl 
Bgdar ol- kim bg Nebly:r· I Hakk iken 
Df!llaı ol•.-ııdı alem hllkatl 
Bgdar ol kim -blyii Hak'daa kamg 
Dilediler kim ol•lar ...._ ... 

Bu kaside, Kadı Darlr'de tcrcl beyitleriyle bölün
müş, ayn kafiyeli manzumclcr hilindcdir. Süleyman 
Çelebi, bunları yer yer kısaltıp yer yer ilivelcr yaparak 
tamimiyle kendi üshibuyle ve aynı kaside'nin devimı 
halinde söyler. 

Sonra, sözüne yine mesnevi tarzında devim ede· 
rek Hz. Muhammed'in doğduğu gece dünyida 
olup bitenleri anlatır : O gece bütün putlar devrilmiş, 
kiliseler yıkılmış, Tlk-1 Kari çatlamış ; Mccıisilerin 
yıllar yılı yanmakta olan ateşleri bir anda ve bir mum 
gibi sönmüştür. 

Şiir, burada Hz. Muhammed mcdhinde bir gazel 
söyledikten sonra onun môebeleriniD hikiyesine ge
çer : Hz. Muhammed'in nurdan yaratılmış vücudunun 
yere gölgesi düşmez; başının üzerinde dillna bir bulut 
dolaşarak onu güneşten korur. Parmağıyle işi.ret ede
rek gökteki ayı 'ikiye böldüğü, parmaklarından çeşme
ler akıtarak susamışları suya kandırdığı görülür. 

Müellif, Peygamberin diğer mucizelerinden sonra 
Mi'ric bölümüne geçerek Hz. Muham
med'in, Tanrı'nın daveti üzerine Ceb
rlil'in getirdiği Burak'a binerek Tann 
katına yüceldiğini anlatır. Kat kat gök
lerin her birinde başka peygamber ruh
ları olmak üzere gök ehli, Hz. Muham
med'i karşılar, ona Merhaba derler. Her 
biri onun mi'racını kutlular. 

Hz. Muhammed, nihayet Allih'ın 
buzıiruna yükselir. Yüce Hakk'ın huzu
runda Tann'sı ona ne gösterdiyse onlan 
görür : 

Ç&nkl k9mgaın slr&b seçdl ate 
Vardı lrltdl ol glg Hasret'• 
Hak Te'iilA hazretine •rdl ol 
Hak ae kim slatertll a.� slrdi ol 
8İ-laarilf 1 llfz & •avt ol Piidlfiila 
•••tafii':r• .a,.ıedl bİ·lttlbiila 

.Mevlid, bundan sonra Hz. Muham
med'in hicretinden ; onun büyük ahllkın
dan ; tevizu' ve kanaatinden, cUtcr mut
lak faziletlerinden bahseder� ona ümmet 
olabilmek için, ona uymak, onu örnek 
edinmek lizım geldiğini ve bunun şart
larını anlatır. Bunun için hascd, kibir, 
gıybet, riyi ve benzeri kötülüklerden 
sakınmak, kurtulmalt lüzQmundan bah
seder. 

Bir aralık aklına kendi günahları gelen 
Süleyman Çelebi, burada: bir müddet 
durarak bunlardan duyduğu azAbı ve 
ncdlmeti anlatır : "Sizler benim işlediğim 
ili işlemeyin ; benim gibi pişmanlık duy
mayın.,, gibi öğütler verir. 

Çelebi'nin bu yoldaki SÖ?.leri Allih'ın 
emirlerini, Peygamber'in sünnetini harfi 
harfine yerine getirdikleri halde yine 
de ibldetlerini kafi gönnercn büyük 

Ha. •M .... __ lllll"ia Mi'ric"ını tanlr .... ..ki bir min,.aeür. 
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�lardaki duygu halini rikkatle düşündürür. 
(Fakat aynı. sözlerin belli bir gerçeğin ifadesi olması 

da mümkündür. Bunlar derinden inanmq her insanda 
görülen vehimler midir? Yoksa, herhangi bir hakikat mi 
taşıyorlar? Burası Süleyman Çelebi'nin hakUd şahsı
yeti ve hayitı hakkında araştırma yapacaklar için 
şimdilik cevibı müşkil sualler olmaktan ileri gitmeye
<:ektir.) 

Bu şahsi endişe ve nedamet beyitleriyle de çev
resine ve asırlara samimi örnek olan Süleyman Çelebi, 
daha sonra, tekrar Hz. Muhammed'in faziletlerini 
gösterir bir bölüm yazarak Mevlid'in üçfncü büyük, 
samimi ve kudretli bir faslı olan vefat bahsine geçer: 

Falar-a K.lia&t'ın nasıl hastalandığını ;  nasıl, 
etrifmdakileri derin hicran içinde bırakıp Allih'ına 
kavuştuğunu anlatır. İliht bir divetin kabölü mini
smdaki bu ölüm o kadar duyularak hikaye edilmi,tir 
ki bu bölüm, Hz. Muhammed sanki o gün ölmüş gibi 
f)kuyanlan VC' dinleyenleri, asırlarca evvel irtihal 
etmiş bir peygamberin vefitına, yine asırlarca ve 
hüngür hüngür ağlatınqhr. 

Mevlid bir daA ile bitmekte ve müellif, evvelki 
bahisler kadar samimi bir yakarışla Allah'dan kendisi 
için de bütün müslümanlar için de rahmet ve inlyet 
dilemektedir. 

Süleyman Çelebi 
Ve 

Nazire Edebiyitı 

* 

Mevlid'in inanmış şi
iri Siileyman Çelebi, 
öyle görünüyor ki 
Türk nazire edebiyi
tmın da büyük st
milanndandır. Ah-
med Paşa, N�d, 

FuzıiH, BW. Nedim gibi büyük na.zire flirlerinin 
eserleri için, bunlann birer yeniden yaratq veyi 
.... mükemmel bile koya9 manismda eser
ler oldu�nu evvelki bölümlerde belirtmiştik. (6) 

Nazire edebiyltı bilhassa mesnevi tarzında daha 
mühim bir hidisc ve daha milletler arası bir sanat 
anları.ı çehresindedir. (7) Mesnevi flirleri ı ooo, 5000, 

8 Ahmed Pa1a bölümüne bakın1a. 
Ali Şir NHii •• Şeyhi böliimleriaa bakıDJL 

Bir da fU bilpare: 
1 KlUik edebiyatlarda nuira bir taldid dajil, 

bir yeniden yaratıfbr. Eski Ynnan'dan bari, b-an 
bitün Doia •• Bab ldialldari, ıuıaire tÖ:rl• danan, 
..._ tarcibnayi bile kreaayon aayarlarda. Fraıuaı 
trajedi ,&iri Pierre Comeille'in Le Cid adL -riada, 
bu orta Çaj ıleeten•n• ilk defi bir trajedi biline 
koy- l.p.nyol ,&iri Gaillen de Caatro'� apea 
tarcGma aclilmit 120 m....a Yardır. Çiinldi ldiaik 
anlaJ'lfta tiir damak aöyle)'İf demektir. E .. alca 
batb dilde - o dilin urlanyla ıöylanmit bir tiiri, 
yaai bir dilin urlanyla möylamak, tiiri möylamaktir. 

C....k Doja, sank Bab adabiyibnda aym -
.;. .... .... ,.......... tuafmcLua tekrar tekrar 
y...ı- da .... .aaadar. ilanlar bam aeki ütadlann 
-... bir aaysı yüriiyiifü, Mm da onlana .....terini 

-

10.000 beyitlik büyük emek mahsıilü eserlerini, ü�tad
lann işlemjş bulunduklan mevzıiulan yeniden işlemek 
ve çok kerre onların sözlerini yeni bir 96yleyif 'le 
tizelemek suretiyle yazıyorlardı .  (8) 

(Eğer Süleyman Çelebi'nin eseri yazılışından bir 
müddet sonra. başka eller tarafından müdlhaleye 
u�yarak Dartr'in eserine benzetilİniş veyi Darlr'in 
eserine Süleyman Çelebi'den metinler girmiş değibe:) 

yani bir clil, iialiıp •• sanat bamlaaiyla ti&elamek •• 
yücalbnek hedefindedir. 

Bir mieil olarak, Milidclan önce V. asarda, aeki 
Yunan ldiıilderindan Euripidea tarafından y-1aa 
lphigeneia adL trajedilerin, XVll. asar Franua tra• 
jedi tiiri Racine'le XVIJI. asar Alnı- tiiri Goetbe 
tarafından birer aanat tib-ri bilinde tekrarlanclı
iını e .. eıca aöyl-ittik. (Bb. a. 340). 

Ba teltrarlanıt. yalım: lphigeneia trajecliaina 
mabaaı de;ildir. Andromaque ıribi, Fauat ıribi -
lar de böyledir. Eski Yunaa'da hem Sopboltleı hem 
Euripidea tarafından yazılan Elactra trajecliai, XVlll. 
aur Fr-11a trajedi tiiri Crebillon •• çaidat Fran
uz yaaan Jean Giraudouz tarafından tekrarlanın1t
br. Ba meYllU aanmmn Amerikan tiyatro yuan 
O'Neill'in Electra'ya Yaa Yaratır adlı aabna eaarinba 
da mıtTI:uu olmuttur. 

Bab eclebiyibnda böyle miailler çoktur. Ba 
eaerler, Bab aanatanm Racine ıribi, Comeille ıribi, 
Goethe Y.b. ıribi en büyiik •e an yarabca tiirlari 
tarafından tekrar edilmittir. 

Fakat üetadlann izinde yürüyerek onlana _.,_ 
larini, bir ltliailt terbiye anlaJ'lfı içinde, yeniden 
yazma hareketi, ldiaik Şark adabiyibada daha fi. 
alaus ,.kilde y.,.blm1t bir planaktir. 

Ba eclabiyibn Yuıuf ü Zeliha ıribi, Leyli •Ü 
Mecnun, Huırev ü Şirin, Cemtid ü Hu..,icl, lalten
dernime ıribi, .,k, taaa1J"l'Uf, tirib •• miceri lailra
yaleri ile Man.tıltu"t-Tayr ıribi taaa-nuf m-..a.n, 
bilb- 1.-- •• Türk adabiyatlannda, muhtelif 
büyült pirler tarafından tekrar tekrar y...ıau, Y9J'l 
tercüme edilmi,tir. 

Bunlardan Yuauf Ü Zalibi m-..W, ya Fir� 
devai yahut bir batb ,&ir tarafuadan H • •  383-388 
yıllannda yazaldıktata aonra yalnı& İran •• Türk 
eclebiyabnda 50 de:a fada ,&ir tarafından ta1cr .... 
lanmıfbr. 

Leyli vü Mec:aun, Nüıimi, Emir Hur..-i Dab
laYi. C&mi, Hitifi � ıribi bii7ük lraa tiirlari ile batta 
Ali Şir Nevii •• F uzüli olmall ibare muhtelif Türk 
tiirlari tarafından Yamlllllfbr. 

Huare• ü Şirin, Nidmi. Emir H...,, DelJm. 
Urfi-i ŞriD. Hatifi ıribi lr.n tiirlari ile batta Şeyhi 
•• Ali Şir Nevll olınak iiun, yine birçolı: _ _, 
tiüffri tarafından takrir aclilmiftir. 

Ne•ll sibi, Fuzuli ıribi, T a,lıcalı Y abya Bes 
ıribi büyiilc tiirlerin, ....&ce yamlmlf m...ulan tek
rarla�, kendi lııabialarincle söriildiiii - siril-
1-ii ıribi, yani tib....ı.r ma:pdaaa s•tirm•k tak· 
lincla birer aanat bidiMai olm�tur. 
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Süleyman Çelebi Mevlid'inde bilhıwa velAdet 
bölümünün ıoo beyite yakın bir kısmı, böyle bir anla
yışla Erzurumlu Kach Darir'in Siretü'n-Nebi'sindeki 
Mevlid manzumesine nazire olarak nazmedilm.iş 
görünmektedir. Bu noktayı daha iyi belirtmek için her 
iki şiirin Hz. Muhammed'in do.romu mevzuunda 
Amine Hatun dilinden söyledikleri bölümlerin birkaç 
beytini burada yan yana getiriyoruz : 

Kadı Darir Mevlid'lnden: 

Mefa'ilün mefa'ilün fa'Ulün 

Emin� eydür ol dem oJdı kim a9 
Vllciid9 g�Ub Ahmed kudret il� 

Sa•9dum •9 dll�d6m lçmet� ben 
EIQme •andılar kıf 9erbet ile 
Sovah kardan dah! !!I 1 tekerden 
Dah! datlgdur lçdtim lesset Ue 
Bu kez bir niir lçlad� garka oldum 
B6rlc!I niira b9nl ismet ile 
Bir •i'·ka9 geldi ark§m! ••t!!d! 
Kan§d! birle k@t! kaYvet il• 

Süleyman Çelebi Mevlid'lnd
Fi'ilatün fa'ilatün fi'ilün 

Amine aydar ç8 Yakt erdi temam 
Kim vGciid§ g�le ol Hak •ehbetl 
Sy.adam •9 dlledlim lçmekllte 
verdiler bir kıf ki d919 ıerbetl 
Kardan @t idi va laem a9tgk idi 
Dpı tirlndl tekerden lessetl 
Sonra gark old! vBciidam aiir ile 
BQrBdl b�nl o niiru11 hmetl 

Geldi bir ak-kaı; kan9dıyl� ben&m 
Arkam! •!i§dı kavvetJ9 kati 

Yalnız bu beşer beytin kelime kelime, kafiye kafiye 
karşılaştınlması bile, her iki manzume arasında nasıl 
bir benzerlik olduğunu, buna mukaabil her iki söyle
yişde de iki ayn üslup hususiyeti bulunduğunu bize 
açıkça gösterir. Bu sebepledir ki bilhıwa Peygamber'in 
doğumu mevzuunda Süleyman Çelebi'nin evvelce 
söylenmiş Mevlid manzıimeleri içinde en beğenip 
tekrarlamış olduğu şiir, Erzarwnlu Darir'in man
zumesidir. Bununla beraber, Süleyman Çelebi • Darir 
benzerliğinde bugün hala kat'i hüküm verebilecek 
bir aydınlıkta değiliz 

Mevlid Çığın : 

* 

Süleyman Çelebi Mevlid'i
nin daha ilk anlardan 
başlayarak kazandığı bü
ytik muvaffakıyyet, Türk 

edebiyatında Medid yazma şevkıni arttırmış ve 
mevlid çığırı denilebilecek bir edebi hareket doğur-
muştur. 

TÜRK EDEBIYA Ti TARiHi 

Kısa zamanda Vesiletü'n- Necat'a benzer, başka 
Mevlid 'ler yazılmıştır. ( 9) Yeni Mevlid ')erin hoşa giden, 

güzel söylenmiş parçalan, zamanla Süleyman Çelebi 
Mevlid'ine katılır ve Mevlid, yer yer değiştirilir 
olmuştur. 

Mevlid. bilhassa mevlidhan denilen Mevlid okuyu
cular tarafından, onların zevkine ve \C(;mderine göre 
değiştirilmiş olmalıdır. Mevlidhanlar ya Süleyman 
Çelebi Mevlid'ine diğer Mevlid'lerden seçtikleri parça
lan katmışlar yahud Süleyman Çelebi Mevlid'ini 
kafiye ve söyleyiş bakımından de�tirenlere uyarak 
Veslletii'n-Neci.t'a adda yeni bir şekil vermişlerdir. 

Mevlid'in basılmış nüshaları da bu değişmiş }e
k.illere göredir ve bugün yaygın olarak, okunmakta 
bulunan mevlid'de asırlar içinde ve sayısız mevlidciler 
elinde değişmiş, böyle bir çehre vardır. Bir ınisll olarak 
Kadı Darir'de ve Süleyman ÇeJı.ebi'de kaside şekliyle 
yazılan doğum faslı, Mevlid'in bugün okunan şeklinde 
me«nevi tarzındadır. Yine bir misil olarak, yukarıda 
birbiriyle karşılaştırdığımız beyitlerin, Mevlid'in bu 
şeklindeki söylenişi 'öyledir : 

Amlaii eydtir çil yakt oldı temam 
Kim yaciid§ •�le ol laayrti'l-e•iim 
Sgaadım giiJ'et laariiretde11 kati 
Sandılar bir cam dolgs� t•rbetl 
İçdlm §Dl oldı �temim aiira gark İdemesdtim aiirdan kendimi fark 

Geldi bi r ak- kat k•DfldlJ'I� reYiin 

Arkamı •!t•dı kuv•etl• bemiin 
Oofdı ol eiiatde ol Sultiin-ı din 
Nara sark oldı aemiiviit O semin 
Mevlid ası ı diyebileceğimiz XV. atıırda Şüleyman 

Çelebi'yi takip ederek Mevlid yazan diğer mühim 
şiirlerin e�leri içinde Sinan Otlu Mevlld'i ( 1478) , 
Ebü'l-Hayr Mevlld'i ( 1491), HaUl'in Mevlid'l, 
Haındi'nin Mevlid'i ve daha başka Mevlid'ler vardır. 

Ahmed'in Mevlid'i 
Ve 

M e r h a b a  F a s l ı  

Mevlid çığırının Sü
leyman Çelebi' den 
sonra, diğer kuvvetli 
bir şahsıyeti, meşhur 
merhabA f'esh'nı 
onun yazdığı ileri 
sürülen şiıir Ahmed'

dir. Mevlid'ini 146g'da yazdığını bildiğimiz Ahmed'in 
hayatı ve hüviyeti hakkında, başka herhangi bir bilgi
miz yoktur. Hattiı onun, Süleyman Ç.elebi gibi halk 
arasına yayılmış destiınt bir şahsıyeti olup olmadığı da 
bugün malum değildir. Çünkü bütün diğer Mevlid 
şiirleri gibi Ahmed'in de Mevlid'i ve mevlidciliği, 

üstadı Süleyman Çelebi'nin kudretli .şahsıyetinde 
Bnileşmiştir. 

11 Bu MeYlid'ler, fiirleri •• bibliyosrafik bil
siler için Bb. Dr. Necla Pekolcay, lalami Türk 

Eclebiyab, l.t.. 1967, a. 169-174 •• aynı müellif, 
Türkçede M .. lid Metinleri, Doktora tezi, lat. 1950. 
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1 
SW.,.man Çelebi"nin 1000 Temel Eaer aeriai"nde ney- 1  
redilen MeYlicl'inin kapak kompozisyonu. (E.aeri hazır- 1 

)ayan : Prof. Faruk"- IC· Timarıa..) 

Şiir Ahmed'in bugün elimizde dört yazması 
bulunan Mevlid'i, yer yer bir tekrir sanatı'nın lirizmi 
içinde coşkundur; Süleyman Çclebi'nin daha az baş 
vurdu� bu tekrlr'e, şiir Ahmed, fırsat düştükçe 
baş vurmUJ ve bu sılrctle bir üslup hususiyeti göstermiş
tir. Onun Mcvlid'inde yine güzel sayılabilecek başka 
tckrirlcr de olmakla beraber, Mevlid okuyucuların, 
asırlar içinde, mühim bir kısmını Ahmed'in Mf>vlid'in
den alıp Süleyman Çelcbi'nin Mevlid'ine katarak 
okudukları en güzel parça, bu Mcvlid'in İnerbabıl 
fash'dır. 

Veslletü'n-Necit'ın yeni yazmalanyle basmaların
da Süleyman Çelebi'ye iit gösterikn bu coşkun parça, 
Prof. Ahmed Atcş'in bir tedkikine göre, şiir Ahmed'in 
şiiridir. ( ıo) 

Merhaba faah'nın, Ahmed't· ait yazmalarda 
ra.•ılanıuı şekli ise şöyledir : 

ı o Ahmed'in Mevlid'i hakkında daha senit 
ltilsi ve ltu Mevlid'in J'Untalanna iit bUa aahife
lerin fakaimileleri için Bb. Ahmed Atef, &J'ftl -r, 
•• 69-83. 

Yt1kıa e ıacak o bedrin dofma•ı 
Galpl•J'l� do!dı iilem cti.ml••I 
Cümle serriit·! cila- •Hdl •ada 
Çatr•ııtban dldller kim ••rlııabii 
Merhabii •J' ıe••·I tiiban merlaabii 
Kerhabii. ey ciin·ı ciiaaa mer .. bii 
Merbabii eJ' piidlph-! dii clh
S�aüa I�• oldı keva il� mella 
Kerhabii eJ' andellb-biit-! El .. t 
Aıkaa 1 � cümle alem oldı mest 
Kerhabii e,. can ı biikİ merhaba 
Merhaba aıfilka aiiki merhaba 
Merhaba •J' ziit-ı Hakk'an maslaarı 
••rhabii e,. enblyaaan rehberi 
Merhabii ey bülbül-1 biit-! cem&I 
Merhaba •J' iitnii•y! Zü'l·CelAI 
Merhaba ey ii•I tlmmet mence'I 
Merhaba •J' çare•Asler melce'I 
Merlaaba ey meoıe-1 ••�İir-ı Hak 
Merlıabii ey malazen-1 earar-ı Hak 
Mer1aabii ey rahmeten 11'1 iilemla 
Merhaba •en•la ,efİ'a'l-mllsntbİn 

48'7 

Önce Ahmed Aymutlu tarafından im·elenerck 
i�ret edilen, merhaba &.•h'nın şiir Ahmed'e Ait 
olduğu ; sonra, diğer araştırıcılar tarafından da �ö
nilmüş ve belirtilmiştir. Bununla beraber merhaba 
fash'nın aynı tarihlerde yazılmış daha �ka Mcvlid'
lerde de bulunması, bu meV?.tida hali daha aydınlatıcı 
vesikalara ihtiyac hissettirmektedir. Mevlid ve diğer 
Mevlid'ler hakkında bilgi için başlıca şu eserlere ve 
onların bibliyografyasına müracaat edilmelidir. 

Ahmed At .. , Mevlid, Ankara, 1954 ; Ahmed 
Aymatla, Süleyman Çelebi ve Mevlid-i Şerif, İst. 
1 958 ; Dr. Neci& Pekolcay, Türkçe Mevlid Metin
leri, Doktora tezi, İst. 1950 Üniversite Kütüphanesi, 
Tez No. 1821  

Abm� Mevlid, Üniversite Kütp. 2314;  Sclim
ağa Kütp. Asar-ı Cedide yazrraları, ı&ı2 

Atet. Masta&., Ahmı::d'in Mevl:d'i, bir kısmının 
karşılaştınlmalı metni ve Süleym!ln Çclebi'nin eseriy
le kısa bir mukayese, lst. Ünivenite Kütüp. 2032, 1952. 

Çatatay, Dr. Ne,et, Mevlid OkJtma Geleneği 
Hakkında, Din Yolu Dergisi, 28. Ank. 1957 

Satman, AU Rın, Mevlid Nasıl Okunur? İst. 
195 1 .  

Veled Çelebi, Süleyman Çelebi Mevlid'i ve 
Me'hazleri, Hayat M. Sayı 45, 46 Ank. 1927. 

Nec:IA Pekolcay, Süleyman Çelebi madd. T.1. 
An., c. 10. s. 1 76 - 1 79 

Prof. F&rak K. Timurtq, Mevlld, 1000 Temel 
&er M"risinin "7· kitabı, lst. 1970 

* 
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Yazıcıoğlu 
M e h m e d  E fe n d i  

( ? - 1453 ) 

XV. asırdaki dini 
edebiyat cereyanı'-· 
nın diğer mühim 
siması, Yazıcıoğlu 
Mebm.ed Efendi' -
dir. Mehmed Efendi, 
hattatlığıyle, bazı 

dini, ilmi eserleri ve Şemsiyye adlı bir mesnevisi 
ile tanınmış Yazıcıoğlu Salibacldia Efencli'nin bü
yük oğludur. 

Gelibolu yakınında, Malkara köylerinden Kadr 
Köyü'nde doğmuş, tahsilini lran'da ve Maveraün
nehir'de yapmış ; aynca_, devrin büyük Anadolu sôfisi 
Haca Bayram Veli'den nasib almıştır. 

Onun İran ve Maveraünnehir seyahati'nin de bu 
sahaların sôfilerinden nasib almak gaayesiyle yapılmış 
olması muhtemeldir. Her halde kuvvetli bir tasavvuf 
terbiyesiyle yetişen Mehmed Efendi, dönüşte, Gelibolu' -
da yerleşmiş, orada mütevazı bir din ve tasavvuf 
hayatı yaşamakta iken, çevresindeki aşıkların ısrarı 
üzerine, Hz. Muhammed'in hayatını ve vasıflarını 
tanıtan 1 ir eser yazmayı kabul etmiştir. Eserinin Se
beb-i Tilif-i Kitab bölünıünde ifade edildiğine göre 
onun Muhammediye'yi yazmasındaki ilk sebep 
budur. 

M u h a m m e d i y y e  

Muhammediyye. dev
rin Mevlid tipi eser· 
!erinden biridir. Müel
lif, kendisinden böyle 
bir kitap isteyenlece 

önce, bu mevzuda "nice Mevlid kitabı yazıldığını,, 
söylemiş ; onların tefsir, hadis istediklerini öğrenmiş 
ve rü'yasında gördüğü Hz. Muhammed'den aldığı 
talimat üzerine bu eseri yazmağa başlamıştır: 

Muhammediyye'de bir tevhid ve bir naat manzu
mesinden sonra, kitabın yazılış sebebi anlatılır; Allah 
Peygamber ve Yaratılış vasıflarında değişik vezinlerle 
söylenmiş terkib-i bendler sıralanır ; başta Adem Pey
gamber olmak üzere diğer Peygamberlerin hayatları 
hikaye edilir ; Hz. Mubammed'in doğ�u, vasıfları, 
mi'racı, hicreti, mucizeleri, gazaları ve vefatı anlatı
lır. Eser, Hz. Muhammed'in zevceleri, eshabı ve diğer 
islami mevzwar üzerinde bilgiler verir. Böylelikle, 
Muhammediyye, yaratdıf, Hz. Muhammed'in 
peypmberlltl ve kıyiınet gibi üç esas etrafında 
kaleme alınmış görünür. 

Bütün bunlar, değişik vezinlerle, değişik nazım şekil
leriyle ve oldukça külfetli bir lisanla ; bilhassa pek çoğu 
Arabça Farsca kelimelerden seçilmiş, dikkate değer 
kafiyelerle, baştan sona manzum olarak yazılmıştır. 
Bu eser, Mevlid kadar güzel ve onun derecesinde tabii 
olmamakla beraber Mevlid'e yakın bir itibar görmüş
tür. Mehmed Efendi, Süleyman Çelebi'den ayrı
larak, üslup yapmak, sanat gaayesi gütmek gibi böyle 
eserler için hayli müşkil bir yol seçmiştir. Bu sebeple 
Muhammediyye'nin yer yer yapmacığa kaçan üslu
bundaki açıklan, müellifio samimi bir müslüman ve 
vecidli bir mutasavvıf oluşundaki temiz ruhu örtebil-
miştir. 

TORJC EDEBJY A Ti T ARIHI 

Haca Bayram VeU gibi büyük bir sôfi'nin mürid
leri arasında bulunmakla beraber Yazıcaoğlu'nun, 
Muhammediyye'sinde tasavvuftan ziyade ehl-i sünneı 
ideolojisi hakinıdir. Tasavvuf duygu ve düşünceleri ise 
eserin muhtelif yerlerinde ayrı bir vecid \'C heyecan 
üslubuyle ışıldar. 

Yazıcıoğlu, Muhammediyye'sini 1449'da, vefa
tından dört yıl evvel yazmı,ur. Lisanının ağır olmasına 
rağmen bu' eser uzun müddet medrese ve mekteplerde 
klasik bir ders kitabı gibi okutulmuş, çok sayıda yazma· 
lanndan başka muhtelif baskıları yapılmıştır. 

Mub•mmedlyye yalnız Anadolu ve Balkanlar 
Türkiyesi'nde değil, Mlverı\ünnehir, Kırım, Kazan ve 
Başkurd Türkleri arasında da geniş şöhret kazanmış ; 
her yerde mukaddes bir kitap değeriyle okunurken. 
yazan hakkında da dini - destani menkıbeler teşekkül 
etmiştir. Eser tıpkı MevUd gibi bestelenmiş, birçok 
manzumeleri, dini halk toplantılarında ilahiler halinde 
okunmuştur. Muhammediyye eski ve müslüman Türk 
evlerinin ; başta Kur'ia-ı Kerim bulunan ; mukaddes 
kitaplar köşesinde ısrarla yer almış bir kitaptır. Bu ki
tabın ilahiler gibi okunan şiirlerinden biri de Hz. Mu
hammed medhindeki şu son manzumesidir : 

Eter Ram'•• rewiiaıad9 s6r8nem bea d lllriiyı 
Reviinıaa rewiia idem Semerkaad 1 Babiiriiyı 
Dlllriid;r data• ••rNm sla8m sla18m clbii•l•• 
Ve illi •ite lıglaydı dil P'l!J'! dlllrii'yı 
GelAr d•rler dlllriiml slder derler dil iirii•! 
fa dem bglar dil iiriim! ki bea bglam dlllriiJl 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Baa9 biit B s811•tiiaaa s8ll eeıvl aafii vtfnaea 
T eferr8c ae••I• 9çanaa cemiil-1 iilem-iiriiyı 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hemiıe •tk adı c:i.a 1 clltiaı y9ka s•lmltdtlr 
Yaaar pe.,,i.aeler t•m'e ararlar eii•a J'9J't!)'I 
. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Çil ae• ol aur-ı elaberela sele• aiir-ı ll&bidea ça ••• ol riib-ı •'••-•• kıl•• sayiit· ı bllfl'iiyı 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Çil s3rdl Yazıcı oğlu lal ıaeael• ii9ık 1J m•'tiik 
Bl-klUIİ _;de 

-
maiv oldı kodı tedbir il� riin 

Söz ve mana sanatları ve tecnisleri çok aşikar olan 
bu söyleyiş, yer yer, daha da hünerli, daha da muhtelif 
dilleri iyi bilen ve onları türlü, hatta yerli tasar
ruflarla zenginleştirip güzelleştiren bir dil ve ifade 
anlayışı içindedir. Aynı mısraların diğer göze ve kulağa 
çarpar tarafı, bestelenerek, koro halinde terennüme · 
elverişli bir lisanla söylenmiş bulunmasıdır. 

Muhammediyye'nin bugün için her hangi bir 
tenkidli tab'ı mevcud değildir. Şairinin bir ziyaret
gı\h olan mezarı, Gelibolu'dadır. 

* 

Yine Mevlid gibi, Muhammediyye de bir çığır 
açmış ve ona benzer, manzum dini eserler yazılmıttır. 
Bu eserlere Alunediyye, Malun.Udlyye, batta Mubauıı
medlyye gibi isimi, verilrniftir. Ahmediyye'lerden 
biri, urın mesnevi şiirlerinden llaaulallalıı Hamdi 
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tarafından yazılmıştır. Blzı kaynaklarda adının 
Mah91nmedlyye olduğu söylenen hu eser, adı ne 
oluna olsun Yazıcıoğlu Muhammediyye'si gibi rağbet 
ve alika görmemiştir. Diğer ve daha tanınmış bir 
Ahmediyye'de asırlarca sonra, ı 746'da, Diyarhekirli 
Almaed Mörtlcl Efendi tarafından kaleme alınmıştır. 
Bu Ahmediyye'nin Yazıcıoğlu AJmaed Bican Efendi 
tarafından yazıldığı sanılmışsa da doğru değildir. Ahmed 

Bican Efendi, kendisini tasavvufa vakfetmiş bir XV. 
asır sôfisidir. 

Enririi'I-.l.tddn, Revhii'l-Errih, Ac:i.lbii'l
Mahliikaat, .Dürr--1 Melmün gibi eserleri vardır. 
Bunlardan Envirii'I-.lpkin, ağabeysi Yazıcıoğlu Meh
med Efendi'nin Arab diliyle yazdığı Megaaribü' .. 
Zamin'ın Türkçe tercümesidir. MahmacUyye ise 
yine Bayrimiyye tarikati mensuhlarından Mahmud 
İbm Meluned'in eseridir. 

XV. Asırda Nesir 

XV. asmia Türk aydınlar edebiyitında nesir, 
biri birindea oldukça mühim farklarla ayrılan iki ayn 
nesir bilinde geli§ir. 

Bunlardan biri, en güzel örneklerini Sinan Pata'· 
nın eserlerinde gördüğümü:ı: .... t1ı nesir'dir. 

İkincisi, bizı tercüme eserlerle halk için yazılan 
kitaplarda, bilhassa halk arasında okunsun diye yaz
dırıldığı düşünülen anonim Osmanlı tirihlerin.Je kulla
nılan side nesir'dir. 

xıv. asırda ve xv. asrın birinci yansında ya
zılan eserlerin pek çoğu, ya halk kitlelerine hitap mak
sadıyle ya da Anadolu Beylikleri'nin side Türkçeden 
hoşlanan htikümdarlanna sunulmak için yazıldığından 
mümkün olduğu kadar yabancı kelime ve terkiplerden 
uzak, temiz bir Oğıız Türkçesiyle yazılıyordu. Bu eser
lerde kullanılan dil, Türk halkı, hatti aydınlan arasın
da konuşulan, açık, sevimli ve düzgün bir Türkçe idi. 
Hele halk toplantılarında okunan dini kahramanlık 
hiklyeleriyle, evliyi menkıbelerinin dili, islim kültü
rünün asırlardan heri halk içinde yayılan ye tamamıyle 
Türkçelqen kelimeleriyle zengin fakat sade ve tabii 
bir dildi. 

Böyle bir nesir dili, ileride görülecek bizı tercüme 
C'Crlcrle halk için yazılan Osmanlı tirihlerinde ve yine 
halk arasında yayılan din kitablannda aynı sadelikle 
hattA daha da güzelleşerek devim etti. 

Fakat asnn ortalarına doğru, nesirle yazılan eser
lerin bizılannda, önce yalnız mukaidime'lerde kul
lanılan, külfetli bir nesir hareketi başladı. Bu hareket, 
divan şiirine mahsus söyleyiş unsur ve hünerleriyle, bu 
şiirin sanat anlayışını nesirde de kullanmak sıiretiyle 
gelifdi. 

Gerçi mecazlı, cinaslı ve seci'li, yini kafiyeli 
nesir, Türk edebiyitında öteden beri görülen ve sevilen 
bir nnirdi. En kuvvetli bir misal olarak, Dede Korkut 
HikAyeleri'nin nesirle söylenen kısımlarında aynı hikA
yelerdeki manzum söyleyişlerin ses ve. sanat unsurları 
aynen bulunuyordu. 

Böylelikle mecazlı, cinaslı, kiniyeli ve kafiyeli bir 
nesir zevki, bizzat Türk halk dilinde yaşayan ve he-

ğenilen bir zevkti. Fakat XV. asırda aydınlar edebi
yatında gelişen sanatlı nesir'de Iran örneklerinin de 
büyük tbiri vardı. 

Kur'An-ı Kerim'in bir seci'ler ve alliterasyonlar 
saltanatı içinde söylenen, zengin mıi>ıkili, ilahi lisanı ; 
daha islamın ilk eserlerinden başlayarak gerek Arab 
gerek Iran, gerekse Türk edehiyatlannda nesirle söy
leyişin mukaddes bir örneği biliniyordu. Ancak böyle 
bir nesre özeniş bilhas..-.a Iran ve Türk edebiyatlarında 
mensur eserlerin bütününe yayılmıyor, daha çok, mu
kaddime'lerde kullanılıyordu. 

Bu mukaddime'ler, özene bezene, islamt kültürün 
ve islam inanı}ının daha çok Arapça deyimleri ve terim
leriyle ; Ayetler ve hadislerle ; islim büyüklerinin söz
lerinden, kendi kelimeleriyle alınmış parçalarla süs
leniyor; böylelikle ancak ileri derecede kültürlü olanla
rın anlayabileceği, külfetli bir iiadeyle söyleniyordu. 

Aynı külfetli mukaddimeler, manzum eserlerin ve 
divanların da başına konuluyordu. 

Bu nesi•, bilhassa XI. asırda başlayarak, Iran 
edebiyatırda, nesirle yazılan eserlerin bütününe yayı
lır oldu. 

Bir örnek olarak, XI. asrın tanınmış İran edibi 
v.e mutasavvıfı Abdullah Eadri'nin Kemrii's-UU
ldn'in de böyle bir nesir vardır. Bu nesir, şiir sanatı'nın 
mecazları, teşbihleri, istiireleri; diğer edebi sanatlanyle 
ve şiirin kafiyeleriyle süslü, sanatlı bir nesirdir. İlk 
bakışta divan şiirinin yalnız vezni ve nazım şekilleri 
bu nesirde yok sanılır. Şekil, şüphesiz, yoktur. Fakat 
cümlelere dikkat edilirse onlarda yer yer çeşitli aruz 
tef'ilelerinin hizan vezinli bir mısra intıhir bırakan 
mıisıkisi duyulur. Böylelikle bu ·nesir, şiir sanatının 
hemen bütün husıisiyetleriyle zengin ve Ahenklidir. ( ı )  

Abdullah-ı Enairi'nin neari, . nair -••Jlfl 

Ye Kenzü'a-Silikin'i hakkında bilsi Ye bibli:rosrafik 
bilsi için bakınız: Prof. Tahain Yazıcı, Abclullah-i 
Anari'nin ICaıu: aa-Silikin HJ'• Zicl al Arifin'i Şar
kı:rat Mec., J, 1956, •· 59-88. 



t,te XV. asır ortalannda Osmanlı Türkçesi ede
biyatında ba.tlayan sanatlı nesir'de bütün bu saydı
ğımız nesir hareketlerinin tislri vardır. Bu nesir aynı 
asnn ikinci yansından bu yana, Türk edebiyatında 
ciddi rağbet görmüttür. Fakat Sinan Paşa gibi, birinci 
sınıf sanatlirlar elinde cidden güzel örnekler veren 
aynı nesir, bu tarz ifldeyi bir hüner gösterme meydanı 
zanneden ikinci, üçüncü derecedeki yazarlar elinde 
soysuzlatmış, faydasız ve zevksiz bir mlhiyet almıştır : 
Düzgün ve yapmacıksız bir dille söylenmesi daha güzel 
olacak herhangi bir fikri, bir bilgiyi iflde için mecazlar, 
istilrelerle yüklü ve külfetli cümleler söylemek; sık 
sık seci' yapmak mecbüriyeti yüzünden sözü lüzü
mundan fazla uzatmak, bu nesrin kusurlan arasında 
idi. Ancak söylenecek sözü ve bir iflde kudreti olan 
yazarlar elinde böyle kusurlarını belli etmeyen hele 
usta sanatlirlar elinde çok güzel eserler veren aynı 
nesir, bu kaabiliyetlerden mahrum nesirciler tarafından 
ziyan edilmiş ve asırlar ilcrledikce zevksiz, mAnlsız, 
okunması ve tahammülü �ç bir üslüp oyunu derece
sine dütmüştür. 

Sanatlı nesrin büyük sanatkarlar elinde çok zevkli 
eserler vermesi ise hayli ciddi bir sebebe dayanır. Bunun 
sebebi, Kur'an diliyle daha iyi anlatan ve sözün mılsı
klleşmesinde'n büyük zevk alan Anadolu Türkçesi'nin 
Türk halk edebiyltındaki, kafiye ve alliterasyon an'a
nesinden de istiflde etmesidir. Sanatlı nesrin divan şiiri 
husüsiyetleri taşıması ise, divan edebiyatı tlblrinin o 
devirdeki mensur eserler için de kullanılmasını daha 
haklı kılan bir hldiscdir. 

S an a t l ı  N e s i r  

Ve 

S İN AN P A Ş A  
( 1440 ? - 1486 ) 

* 

Sanatlı nesrin XV. asır
daki büyük temsilci
si Sinan Paşa'dır. Si
nan Paşa, derin kül
türü, üstün tefekkürü, 
kudretli zeklsı ve bü
yük sanatı ile nesirde 
hamle yapmış ; çok gü-
zel örneklerini verdiği 

sanatlı nesrin Türkiyedeki kurucusu sayılmıştır. 
Sinan Paşa'nın asıl 2 .!ı Yusuf Sinanüddin'dir. 

Babası lstanbul'un ilk kadısı ihzar ilet Çelebl'dir. 
Hızır Bcğ Ç.Clebi'nin İstanbul fethi için, Fltih'in buldu
ğu ihirin tlrihini ustalıklı bir beyitte kullanarak : 

Fetla·l f.teabgl'a aanet balmadılar •TY•lta 
ll'etla H•b laltaa ••-••• dldl tiirllu hlriiıa 

diyecek kadar şiir sanatına vlkıf ve alim bir şahsıyet 
olduğu bilinmektedir. Sinan Paşa'nın annesi de devrin 
büyük Alimlerinden Molla Yegh'ın kızıdır. 

Böylelikle, kültürlü bir aile çocuğu olan Sinan Pa
p'nın çeşitli ilim kollannda esaslı tahsil gördüğü ve 
önce bir ilim adamı olarak yetiştiği bilinir. 

Baba tarafından atalarının N-reddla lloca'ya 
ulaştığı söylenen Paşa'nın hemen bütün kaynaklarca 
takdir edilen zekası belki de bir aile mirlsıdır. 

Paşa 'nın doğduğu yere dair bilgiler dcğitiktir: 
İıtanbul'da, Bursa'da veya Sivrihisar'da doğduğu 
aöylenir. 

TÜRK EDEBiYATI T.ARJHJ 

Nerede doğmuş olursa olsun, onun en büyük tllii, 
tamimiyle akademik bir muhitte yetişmesidir; gerek 
babasından, gerek babasının , çevresindeki ilim ve 
sanat adamlarından ve onların bir araya toplandığı 
zamanlardaki sohbetlerinden istifade etmiş olmasıdır. 

Tlrih kaynaklan, Sinan Paşa'nın daha çok genç 
ratta iken ilimde hayli ileri bir seviyeye vardığını� 
ilminin yüksc\liği siyesinde Fatih Sultan Mehmed'in 
teveccühünü ve saygısını kazandığını belirtiyorlar: 
Önce Edirne medreselerine müderris tlyin edilen 
Sinan Pap, sonra yine . Fltib tarafından İstanbul'& 
Saha miklerri•Jiii'ne alınmış ve Fatih'in hocaları 
arasına girmiştir. O kadar ki Yatının genç olmaaına 
rağmen, ilmi ve zekAsı sayesinde Fidh'in büyük tti
mldını kazanan Sinan Pqa, bu hükümdar tarafından 
1476'da Sadrlzaınlık mevkiine gctirilmqtir. 

Ancak Sinan Paşa, devletin bu en yüksek mevkiin
de fazla kalamamıştır. Daha Sadrlzam olduğu sene, 
bugün hala b;linmeyen bir sebeple, yine Fatih tarafın
dan bu mevldden azledilmq, hatıl hapae atılmıştır. 
Sinan Paşa'nın bir iftirlya uğradığı ylhud affedilmez 
bir suç işlediği rivlyetlerindcn ikisinin de doğru olması 
çok muhtemeldir. Genç, zeld ve bilhassa mAnevi 
problemler üzerinde hür dü,ünceli bir ilim ve fen ada
mının belki de zekasındaki bir taşkınlık onu böyle bir 
devrilişc sürüklemiştir. Paşa'nın azledildikten ve hapse 
atıldıktan sonra, bir aralık akıl doktorlarının tcdlvisine 
bırakıldığı rivayeti, bu muammlyı hem daha karışık bir 
hile koymakta hem de bir parça çözmektedir. 

Azledildikten sonra Sivrihilar'a ıtirülen Sinan 
Paşa'nın vezirlik rütbesi kendisine ancak Sultan İkinci 
Blyczid tarafından iade edilmiş ve Pap, bu rütbe ile 
Emrne'ye müderris göndt:rilmqtir. Pap'nın edebt 
phsıyeti de en çok bu devrede gclipni� ve Sinan Paşa, 
sanatının en velüd çağını ıof8ı 'den 1486'ya kadar, 
Edirne'de bulunduğu bu zamanda yaşamıştır. 

Sinan Paşa, 1486'da bir rivayete göre Edirne'de, 
diğer bir rivayete göre de İstanbul'da vcflt etmqtir. 

lımt Ve; Edebi 
Ş a h s ı y e t i 

Başlangıçta ilim ve fen 
sahlsında ilerleyen Si
nan Pap'nın edebi 
coşkunluğu, .hayltının 
son yıllarındadır. Arap 

diliyle yazdığı ilmi eserleri, matematik, ' astronomi, 
kelim ve fıkıh slhalarındadır. · (2) 

Böylelikle hem ilim hem fen mevzölannda söz 
slhibi bir illin olarak, Sinan Paşa, çok güzel, sağlam 
ve mantıki konuşmalarıyle, ilmi müzlkcre ve mübl
haaelcrde yüksek bir seviye göstermiştir. Pap'nın, 
böyle müblhaseleri çok seven FAdh Sahaa M.......,'in 
huzürunda da kazanılmış ilmi zaferleri olmuttur. 

Fakat Sinan Paşa'yı Türk edebiyatında ebedi 
kılan eserleri yüksek bir kültür ve tefekkürle kaleme 
aldığı, sanatlı nesirleridir. Paşa, bir aralık devrin 
kudretli sôf'Uerinden fe7la Ve&'ya intislb etmiş; ona 

� Siıa- P ... 'nın Arapça ....ı.ri icia Bb. 
Dr. Mertol Tulum, Sinan P..-'nın Sanatı ve Eaerleri. 
Tazarru'nlme, a. 12-13, lat. 1971. 
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birer vezin bütünlüğü alırlar. Böylelikle 
Sinan Paşa, derin ve ilahi mevzuunu, 
mevzuuna yakışan bir üslupla söylemeyi 
bilmiştir. Onun bu musıkili nesrinde 
ortak İslam edebiyatının üç büyük dilin
den derlenmiş kelimeler, ifadeler ve ses 
unsurlan birleşmiştir. 

Bu nesirde bir taraftan Kur'an lisa
m'nın ahengine bir özeniş vardır. Aynı 
nesre, İslami İran edebiyatında bilhassa 
XI. asırda gelişen &anatlı nesir de 
klasik bir örnek olmuştur. Aynı nesirde, 
en güzel örneklerini Dede Korkut hika
yelerinde gördüğümüz seci'li, alliteras
yonlu hatta (hece ile olmakla beraber) 
vezinli halk nesrinden zevk alan milli bir 
sanat ruhu da sezilebilir. 

Ancak bu nesirde daha sonraki asır
ların nesir yazarlarında görülen "sözü 
lüzumsuz yere uzatmak,, hatisına dü
fülmemiştir. Bunun sebebi, Sinan Paşa'
nın söylenecek sözü olan sanatkarlığıdır. 
Bu sanat,onun nesrindeki duyuş, düşü
nüş ve söyleyiş unsurlan arasında tam 
bir ahenk sağlamaya muvaffak olmuştur. 

* 

E s e r l e r i 

Tazarru nim e  

Sinan Paşa'yı 
Türk edebi
yatında öl
m e z  1 e ştiren 

Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul Fethi için bulduiu ahirun 

eseri, hayatı
nın son yıllannda Edime'de yazdığı 
Türkçe kitaplann birincisi olan Tazar
nmt yahud, daha yaygın ismiyle, Ta
zarrWaAme adlı, büyük münicat'ıdır. 

kelimesi)'le bu fethin en kuvvetli tarih beyti'ni ııöyleyen 
Hızır Bey Çelebi'yi kendisine Hoca Pata unvanı da veri· 
len, oilu, Sinan P .. a ile yemek aofraaında gösteren bir İçinde manzum parçalar, hatta man

zum bölümler de bulunmakla beraber, 
Taır.arrı'.inflme, sanatlı Türk nesrinin ilk 
büyük eseri mevkiindedir. Bu kitap, ya-

minyatür. (Ressam Nakti'nin eseri.) 

çok bağlanmış ; ondan nasib almış ve derin bir kültürle 
girdiği tasavvuf sahasında böyle bir himmetle ilerlemiş
tir. 

Hayitının bazı acı cilvelerinde ona destek olan 
kudret de bu kuvvetli tasavvuf terbiyesidir. 

Sinan Paşa'da ta.�vvuf, yer yer, çok hür bir düşün· 
ce ; Allah, varlık, yokluk, aşk, yaratılış ve yaratılmışlar 
hakkında derin bir tefekkürdür. Aynı tasavvuf, aynı 
sanatkann ruhunda aynı zamanda coşkun bir inanış ve 
mes'ud bir güveniş derecesi gösterir. 

Paşa'mn bütün bu mevzulardaki duyuş ve düşü· 
nüşlerinin de seviyesi yüksektir. Fakat onun asıl muvaf
fak olduğu nokta, bu duyuş ve düşünüşlerin ifidesinde 
kullandığı sanatlı fakat sıcak ve samimi nesirdedir. Bu 
nesir, seçme kelimelerle; derin m:inalı, asil ve güzel 
sesli sözlerle ; seci'ler ve alliterasyonlarla ve divan şiirine 
mahsus edebi sanatlarla zengin ve ahenklidir. Aynı 
nesirde yer yer çeşitli aruz tef'ilelerinin müsıkisi seslenir. 
Bu tef'ileler, hazan farkında olunmadan söylenmiş 

zılışındaki çekici ve ahenkli üslup kadar' yazarının 
ilahiyat mevzuundaki derin kültürü ve zengin tefek
kürüyle de geni' alaka uyandırmıştır. Ç.Ok sayıda yaz
maları vücuda getirilerek edebiyatımızın, asırlarca, 
çok okunan eserlerinden biri olmuştur. Tazarrı'.iname'
nin, okuyucu kitlesi üzerinde uyandırdığı tisir, gerek 
eser, gerek müellifi bakımından çok müsbettir : Bu 
eserin, müellifine karşı saygı ve hayranlık uyandıran 
ve böyle duygulara, müellifin kuclsiliği hakkında ina
nı,ıar da kanştıran bir tisiri ve şöhreti varoır. 

Sinan Paşa, bu eserinde umumiyetle Allah'a 
hiı:ib ederek onun büyüklüğüne sığınmakta, onun 
ilahi adlarını ve vasıflarını sayarak bunlann her birin
deki derin m:inayı veciz söyleyişlerle hulasa etmekte 
ve bu arada büyük yaratıcının akla sığmaz taraflannı, 
fikrin çözmeğe çalıştığı birer problem haline koyup 
münakaşa etmektedir. O'nun, kullan arasında eşitlik 
gözetmeyen hikmeti ; onun, yarattıklarını ısrarla yok 
etmekteki değişmez kaanunu, Sinan Paşa'nın zevkli 



sorulan arasında yer almış; yazar, bütün varlıklara 
bilhassa bütün insanlara iyi gözle bakan bir zihniyetle, 
onlann günahlı ve günahsız olanlan için aynı müsbct 
sonuçlan aramap ve düşünmcğe çalışmıştır. 

Siaan Pqa, bütün bu problemleri, zengin bir 
tasavvuf kültürüyle ve bir tuavvaf terblyed'yle 
ele almıştır. Mevz(iunu bu kültür ve tcrbiye'yle işle
diğinden, onun eseri, sldcce, .... th Türk aesri'nin 
değil, aynı zamanda Türk tasavvuf edebiyltının da bir 
Abidesi olmuştur. Taan ••Jdnnd• : 

AJlm•.m, Umtiıae payet yok. Kadlr'.m, 
kadretible ıdM.yet yok. x ........ akaal-1 mtlte
bddlmıln il miltealaldrla dlirH lcvlemB- Js. 
dem ....... e.Jdm'.m. laakem&-yı evveDa il 
üuta ldlmaetiin m&rlfetlndea dem araauuı. 

Bir mlt6bm ld lfkaa la_.._. felekler 
� prtlb oynar. Bir mıahb6bma ld fft'km 
clerdiadeB Midin siia hy&IH çerla ialer. 

KalaWr'sm ld ceWtia •nedyle laer mevc6d 
mall6r; R••••n•sm Jd -•itin teeellAmyle 
Mr •erre mHrir. Seml'ıda, -·1ne Alet yok; 
.......... ....__ ilet yok. Miirld'dn, idclediae 
met yok; llAhk-. Jd M.ı.lüwna ıdM.yet yok. 

c.-.w• ... Jd ........... ...... yok; Hayy'
... Jd llayAtına IDU'llll yok. Kayy6m'sm, &lem 
-ın1e laudm ;  Fent-'-. clllaa feyalnle dllm. 
VelaMbmn Jd kemine balatlftin YU'bk; Re.dk'• 
... Jd hdnende yok yoldü. 

Vlrla'ıda Jd evvel clalu - mlHkJ Bül'ıda 
ki hlldd elimle hAlik (3) 

.. 

Diyerek, onun illhi kudret ve vasıflarını, bu kudret ve 
vuıflardaki mlnl ve ehemmiyeti keskin çizgilerle be
lirten Sinan Pqa, bütün bu tarz söyleyişlerinde 
Tann kudreti karJısında hayrandır. Bunlan açmak, 
yaymak, haklarında. lzAhlt vermekten ziyide bu 
vasıflaruı azameti ka11ısmda ancak kısa kısa söyle
meyi tcrclh eden bir rl'ih hlleti içindedir. (Şu şartla ki 
Taaarra'dme'nin nesirle söylenen kısımlarında, 
zamlnın dini ve mistik lirizmine tercüınln olarak, 
AUAh'a yüceltilen yine aynı kısalıkta niyazlar, yer yer, 

' Ba cümle Kur'in-ı Kerim'in Kuaa auresia
deki "Uillbe illi büve külli fey'in bililr.ün : Ondan 
INatka Allala )'Oktur, O'ndan INafka herteJ' J'Ok ola
caktar. " &,.etinden miilhemclir. 

Bir de: Sinan Pa,.· nın kendi .ı,.uau,.le tu· 
hih sördüjü kaniaati DJ'&ndaran bir Tazarru'nlme 
niialaaunda, ba aabrlar, barada olduia ıribi, Tan
n'ya bitib cümleleri hilinde deiil: "Bir Alim'dlr 
ki, ilmine •-1'•t ,.ok; bir Kadir'diir ki kudretine 
ailai,.et J'Ok. Kadim'diir ki alnıul-i mitekaddimin 
i miteahhirin di,.ire-i kıdemine kadem buamaa • ., 
sibi. tanıtma cümleleri hilinde ,.aaılıdır. (Bb. Ta
zarru'nlme, A. Mertol Tulum netri, Milli Ejitim 
BaumeTi, lat. 1-971) .  Fakat bu itinilı •• ilmi net
rin •erdiii itimada rainıen bia, burada, yakandaki 
ifadeyi tercih ettik. Banun .. bebi haradaki, T-
n'J'• sen di,.e hitlb .. klinin, -rin b6t6nindeki 
&hense daha DJ'SDR SÖrinmellİclİr. 

T0RK EDEBiYATI T.ullll 

'l......,.'.a..'Din atk mnriandaki ...rll cw.lelerinclen 
bir YeraL (llertıol Tllhun netri foto-kopilerinden) 

aynı duygulan ve bilhaaa aynı lddb'lan, biraz atm 
sayılabilecek bir cotkwılukla ve JSrarla tekrarlar. Bu 
tekrarların, zamanla, yıpranma telılikcai göatcrdiii de 
dikkati çeker. Blzı Tuarna'lllme iatinsahlannda 
bu hltablann azçok d� utnunaaI bu ihtimlli 
ehemmiyetle düşündürür.) 

* 

sı-a ..... ya göre, klinlt, ezeli ve ebedi bir 
kaanl'ina tAbi'dir. Bütün varlıklar, bu iWıl kaanl'inun 
hükümleri karpauıda boyun eğmiş durumdadır. F.dacn 
Alem, Hakk'm bir ayn.sıdır. Alemde her ne vana, 
ondan bir parçadır. İyilik Ve kötülük onun irAdcaiyle 
olur. Çıkar yol, 10nsuz bir gönül tcmizlitiyle, gönülde 
onun atkını bulundurmap çalışmakbr. Bu flnJ &lemde 
ancak aşk cevherini taşıyan gönüllerdir ki her türlü 
bclA oklarına hedef olmalanna rağmen mahabbct bu 
gönüllerden ayrılmaz. lmaru bütün zorluklar içinden 
kurtararak lWıl sarhotlula ve büyük ICVgili'ye ulat
tıracak tek kuvvet sldccc: qkbr. (Sinan Pata, o uır
larda, ı t k teWTuz olunan) bu atkı: 

"Atlı .ı.a.. ri .ı.aa ......... qk ua'ak 
..... .... ............ Her ... cl&vlma .... itik 



TOIUc EDDIY A. n T A.ltlHI 
olmas ve ·her mahabbetden elem. aran ddlk ol

....._ 
"lıAw l Her kiti merd-1 afll olmas - clebıae 

laalbcle derd-l qk balmmuas. Atk bir ldmyAchar 
-- iaa'deai cin olar ; qk bir cevherdiir -
mek&m k&n olar." 

"Atk bir C'6fdar, -- ela � var; 
qk bir huritclar -- ela deryilan var"" 

"Her dil ki qka bAne ola, dr-l belaya ait&
ne olar ve her g6ntil ki mahabbete m•k••m ola 
milm.et anda mücl&m olur." gibi, çok sıyıda cüm
lelerle dile getirir. 

Tazarriıname'de bazı geniş bahislerin veciz ifade
lerle kısa yazılmasına mukaabil qk gibi lirik mevziıla
nn ; yazarın kalemine söz geçiremediği his.1ini veren 
bir coşkunlukla, uzatıldığı görülür. Sinan Paşa, bütün 
tabiatin, bütün canlıların ve eşyanın nasıl bir aşk içinde 
bulunduklannı belirtmek için s:ıymadık eşya, canlı 
ve sıralamadık hadise. bırakmaz. O kadar ki onun 
Tann'ya nJ.yar'ları gibi, aşk'a dair bu durulmak 
bilmez söyleyişleri içinden tekrarlanmamış sözleri 
�ip böyle bahislerin bir hulAsasını yapmak, Sinan 
Pa,a'nın �ri lehine bir hareket gibi düşünülebilir. 

Fakat Tazarriıname müellifinin Allih'a ve 
onun peygamberlerine sesleni,leri, her zaman, her 
cümlesiyle güzel ve samimidir. Bunun için de dil bakı
mından yer yer çok side ve tabiidir. Seci'ler ve redif
ler, bu bölümlerde, öyle söylemeğe alışmış bir sanat
karın cümlelerinin ucuna kendiliğinden gelmiş gibi, 
adeta tasannu'suz sıralanır : 

"E)' g6:derin D1İra, göntillerin •tirira; bqı
IDIZID tAca, ebl-i cliliiD mi'rlcı ! Göniil hbesbaiiD 
m)'Ası, dil hasta•m- tif&n ln 

"Hayret denbbıe prk oı-- elin alıca, 
dalAJ.et vadisinde kalam kurtarıcı ; azmıtlara )'Ol 
gösterici, .. isteyene bol shterid l Bilmeyene 
bildtlrlci, ıörmeyene gördtlrlc:i; doymayam doya
naca, içmeyeni kandarıcı; Hak sarayın- kapa
cısı, göntil evlntin yaplCISI !,, 

"bAJd, kab61 HDclen, red sendea. ;  lıAıd ! Şifa 
sendeo, derd senden. •• Her kimi kab61 eclenen 
ada edersin, her ne mikclar hasis ise - her kimi 
reclclecl- hakir eclenba, her ne mlkelar -
n. IH-n 

.. llAıd 1 Her neyi stildr etttia-f.M am ltdüm; 
Elibae her ne •and- ise am tatclam. lıAıd ! Gön
liim ocbaa - yalıdan-ise ol ttlter; lıAıd vüridam 
batçerine - dikdün-lse ol biter." Bildim ki : 

"Dost )'Olanda Dt.tllk ıerek; )'Ar öniinde 
pestllk gerek; tea clibbesl çAk gerek; göntil evi 
pik ıereken 
gibi söyleyişleri, böyledir. 

Sinan Paşa, Tazarriınime'yi hayli kısa bir zamanda 
ve bir coşkunluk hali içinde yazmıştır. Bunu Risile-i 
Ahlak (MaArlfDAme) adlı, ikinci Türkçe eserinde 
bizzat şu cümleleri<' söyler : 
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"Birkaç ayın içinde bir Tazarrinime yazıp 
tertib etdim. Hak Hazretleri'nin nu'ut-ı kerimesinde 
her ne ki hatıra geldi, söyledim. Gah olurdu ki bir 
medisde üç dört varak yazardım. Germiyyetden 
bilmezdim neylerdim ne eydürdüm. Meini dürrü 
gelürdi ben tahrir ederdim. Ve Mairif dürrü dökülür
dü ben takrir ederdim. Eğcrçi ol nüsha bir Türki 
kitab gibidür suretde, amma cAmi'-i enva-ı uliımdur 
hakikatde.,, 

Kitabını "Her taife hazz alsun deyü,, Türki di
linde yazdığını belirten Sinan Paşa, Tazarrüname'yle 
"Cihan bağında bir tize gülistan düzetdiğini ve aşk 
ehline yeni bir saz öğretdiğini,, de bu sözlerine ilave 
eder. (4) 

Aslında, genç sayılacak bir yaşta ölen Sinan Paşa, 
Tazarılnime'yi hayatının en olgun bir çağında yaz
mıştır. Eser, bir bütün halinde dini lirizm'in kuvvetli 
bir ifadesidir. 

Bu esere, klasik Divan Şlirl'nden aksetmiş ve 
Divan mazmunlanyle söylenmi,, bir --th nesir 
parçası da, Allih'ın bir ahsen-1 takvim olarak yani 
Biz, gerçekten, hısan'ı en giizel bir blçimcle ya .. 
rattJ.k, diyen Allah'ın, (Bkz. Kur'an-ı Kerim,' n.. 
sme.ı, ayet : 4) bu '--'ı ve '-- stizelliii'ni 
öven şu parçadır: 

Bir kadd diiriir ki HrY•l rerinclar; bir peyker 
düriir ki hemin c&n a revaıular. Bir )'tizdtir ld 
açdu. güle benzer ;  bir dildtir ld SÖ)'lese btilbille 
benzer. Bir ditdiir ki diirr-1 hot-&ba dÖIUIÜf ; bir 
daclakdar ki IA'l-1. Diba cl6Dmit· Bir çqmdiir ld 
abbere benzer ;  bir atilfdiir ki -bere benzer. 
Bir almdar ki bedr olmıt aya clönmlt; bir kqclur 
ki miifk tozla yaya cl6Dmlt· Bir dehendiir ld bok· 
ka-l yikaat olllllf; bir Hhandiir ki c&na pc1A ri 
bat oJmıt. 

Bir zitdar ki Aybıe-1 Vtirid-ı Matlak olmıt ; 
bir ıöntil'diir ld hemin al'f"'llh-ı Hak 01.mıt. 
(Dr. Tulum neşri, S. 52) 

T a z a r r u ' n a m e ,  A.lliha hamd i ...& 
ile va All&h'ı, O'nun ilahi iaimlari viaatui,.le tanıtan 
bir makaddime ile bqlar. Münicat, T;vhid man
zUnıeleri ile devim adar. .Arada nazımla MJ'lenmit 
bölümleri ve Ebyat bqbldı manzUnıaleri mihim 
bir J'•kim tutar. Eaerde, ltaret-i Ma"met, ltbet-i 
Vücüb-i Şeyh, 1,aret·i Havf ü Reel v.b. batlaldı 
manrim loaamlar, J'e3İdan Tann'J'a -ıenen ne.ir
lerle aralanır. Müellif, l,aret-i EvNf-ı Atlr. batJılda, 
nazımla nesir kantık, bi:yük bir bölümden sonra. 
tein-ar tazarru'larına devam eder. Eaerin il. bölü
münde PeJ'samberler baklanda, Hz. Muhammed va 
onun sahibesi için .ÖJ'lenmit naatler -var.Lr. Sinan 
Pata'mn bu -rdeki nuam liainı, nesir dili kadar 
cbip ve orijinal dajildir. 

Not : Tazarru'name'nin tam metni, bölümleri, 
metin araaındaki Hiki,.et, Temail·i Mllniaib v.b. 
gibi batlılr.lar ta91yan me.elleri için, bir tenkidli 
nüsha değerindeki Mertol Tulum netrine bakılma
lıdır. (let. 197 . )  



M a i r i f n i m e  

Siaan Pap, Da
ha Taarra'nime
sini yazmakta iken 
ahlaka dair bir ki-
tap yazmaya ka

rar verdiğini söyler. "Ahlak babında -stlıat-nime 
suretinde bir kitaba d'lhi azimet idem,, cümlesi, onun 
Tazarru'�e'den de bahseden bu ikinci kitabın
dadır. (*) 

Yukarıdaki cümleden, adının Nasihatname 
olabileceği anlaşılan bu kitaba, bu isimden başka Md
rif, Mairifnime, Ah1iknime ve Risile-i Ahli.k 
gibi isimler de verilmiştir. 

İsmi ne olursa olsun, baştan sona seci'lerle işlenmiş 
bu mensür eserde Tazarru'name'deki üslübun daha 
durulmuş, daha alışılmış ve bir bakıma, daha ağırbaşlı 
bir devamı vardır. 

Eser, mensür bir Münicit ile başlar ve bu Müna
cat bölümünde b'.le öğretici mahiyette cümleler görülür. 
Bunu birkaç sahife süren bir N-t bölümü takip eder. 
Dört halife için söylenen naatlerden ve kitabın yazılış 
sebebini bildiren bir kısımôan sonra : Dünya ve ma
fihaya dair; dünyanın vefasızlığına dair ; nefs'in kusur
larına, belaya ve nimete dair, ilme, irfana dair bölüm
lerle, ahlaka, ilme, alimlere saygı göstermenin lüzu
muna, adalete, hükümdar ve vezir münasebetlerine 
dair fasıllarla ve daha birçok dini, içtimai, ahlaki 
nasihatlerle devam eder. 

Sinan Paşa, bu eserinde yaratıımışlardan bahse
derken, yine veciz söylemekle beraber, onların varoluş
larındaki manayı lezzetle belirtmekten kendini alamaz. 
Burada Türkçenin bütün mana ve ahenk sanatlarını 
büyük ustalıkla dile getirir. Onun bu nesrinde Tazarru' 
nime'de gördüğümüz İn9Ul güzelliti hakkındaki 
nesre hem. er. bir Divan Şiiri --tı vardır : 

Alemi Hakk'- bir iyinesi bilmek gerek; 
ve ol iylnede am muayene görmek gerek. Cihan 
bapıu anW1 nesiminden bir nefha bilmek gerek, 
ve onsekiz bin alMDi an-vüdid� bir temme 
bilmek gerek. 

Öyle ohcak dünya ldfi'ye hot dir olur, acdan 
uca gül ii gülzAr olar. Her deminde bid-ı -bi 
can kohasm alur, her nefescle nesim-i seher 
ciaaa kohusm alar. 

Keman görcligüace kqlarm sanar, inci 
görcligüace diflerin saaur. Anber gönliikce 
:ıriilf-i müflı-büsm anar ;  ar' ar gördükce kadd-i 
dD-dism anar. Gül gördiikce güler yüzin fikreder, 
tekker dattukca tatlu sözin dkrecler. 

Afil geldiikce an- CÜfıdur der, ,evk geldiik
ce anun barifıdar der. 

Zehr olursa yh elinden bot geliir ; 9ebd 
olarsi pyrdan ni-hOf gelür. 

Her neye baksa Dost'u anda ıörir, her 
kaDde gidene yari kendii ile bilür. 

• 
• 

Mai.rifnime-i Sinan P .. a, 1. H. Ertaylan 
Netri, hplubaaım, S. 25, laL 1949. 

TÜRK EDEBIY A 11 TARiHi 

Her nakfde andan bir eser görür ve her 
gözde andan bir nazar görür.(*"') 

Sinan Paşa'nın varlıklar lirşısındaki bu görüş 
ve düşünüşleri, duygu unsurunun da katılmasıylc, 
nesirde sôfiyane im.nışlann lirizmi içinde samimi � 
ahenklidir. 

Bu cümlelerin mimarisindeki: Di.r olur - giilzir 
olar; can ılohusm alur • cinan kohuBID alur 
gibi ; elitlerin sa.nar - ka9larm sa.nar gibi kafiyeli 
ve redifli söyleyişler meydandadır. Gül - güler yüz ; 
tatmak, tatlı söz gibi ses yakınlıklarıyle sağlanan Ahenk 
divan şiiri, üslübuylc beraberdir. Kaş - yay; inci - diş; 
servi - boy; saç - müşk münasebetleri aynı şiirin doku
suyle müşterektir. Paşa'nın nesri şiire yaklaştırması 
bilhassa : "Zehr olursa yar elinden bot gelür -
Şehd olarsa pyrdan ni - hot gelür" gibi cümle
le�e şiirle tam bir mutabakat halindedir. Çünkü bu 
cümlelerin ikisi de Fi'lli.tün fa'lli.tiin fi'llün 
ahengine uyularak söylenmi�, vezinli, kafiyeli v" redifli 
cümlelerdir. 

Maarifname'de : 

Hukeıni dedülderi tol göıuil ederi olur ki 
an1anuı Arş civirunda yerleri olur. Hakim. 
oldar ki gönül kitabuulan okur, Adem, hilmıet 
riuyıcak kıyl ü kaall bırıağur. Ne olur -dan ki 
Alemde cevher-i ferd vir imit yi Yoiimit ; 
ne olar andan ki falan iklimün halJq kara 
imit ya ağimiş. 
gibi, dikkate değer düşünceler ve : 

Riviy!t olunur ki bir südci -.r idi. Südüne 
sa katar idi. Bir gün • e 1 geldi, koyununu apanb. 
Ehl-i ibret idi, hilin.i anladı. Bu hA1 neden oldajın 
bildi, ve atladı. Hayf ki ol süde katdutam sular 
sel old.ı geldi, koyuncuklarwm alda, der idJ. 
gibi, ibrete değer fıkralar vardır. 

Kitabın Nasih.at-ı Seladn ve Ahlil-ı Viizeri 
adlı bölümlerinde, padişahlarla vezirlerin nasıl kimse
ler olması lazım geldiği hakkında yapılan tarifler ve 
verilen öğütler ayrıca dikkate değer ifadelerle yazıl
mıştır. 

Teztiretü'l - Evliyi 

Sinaa Pqa, Ma!rif
nime'sini yazarken, 
aklına Feridiicldta-i 
Attıir'ın eserine ben-
zer bir Tezldretii '1-

EvUyA yazmak düştüğünden bahseder. Bu eseri, tercüme 
olarak değil, t�lif olarak, yeniden kaleme alırken, ona, 
Att&r'dan sonra yetişen bazı evliyinın da hayat ve 
menkıbelerini katarak bu son eserini de diğer Türkçe 
eserlerine yakın bir üslüpla yazar. 

Ancak, kütüphanelerimizde muhtelif yazmaları 
bulunan ve biribirind"n hayli farklı görünen bu Sinan 
Paşa Tezkiretü'l-Evliya'larının herhangi bir tcnkidli 
nüshası henüz yapılmamıştır. (5) 

•• Mai.rifnime-i Sinan Pata, hplubaaam, a. 
205 - 206. 

Te&kiretü'l-E•liyi sibi, Mai.rifnime'nin •• 
Tazarru'nime'nin de henüz tenkidJi aüahalan m••· 



TORIC EDEBlY ATI TARiHi 

Siaaa Pap'nın, Türk nesir edebiyltı üzerinde 
büyük ve devamlı bir tlslri olmuştur. Kendilinden 
sonra yazılan çok sayıda nesirlerde ve mensur eserlerde 
P&f&'nın Tazaıriı'nime' deki zarif ve kuvvetli üslu
bunun rlevaınlı akisleri görülür. 

* 

S i d e  N e s i r  
ve 

Mercimek Ahmed 

Sinan P;lŞa'nın tem
sil ettiği sanatlı ae
dr yanında, XV. 
asırda, asrın aydın
ları arasındaki ko
DUfm& d.Di'ne daha 
yakın bir yazı clW 

kullanan nesirciler .:le vardı. Bunlardan birinin, sade 
nesir hattı\ sade dil fikrini ve tavsıyesini, devrin bir 
Osmanlı hükümdlnndan alması çok . mühimdir : 

Daha Sinan Pap'dan önce, Arabi ve Farisiden 
Türkçeye çevrilen bazı eserlerde aşın derecede yabancı 
kelime kuHananlar olmuştu. Onların bu hareketleri 
bir kısım Türk aydınlarının hoşuna gitmiyor olmalıy
dı ki Salam Ödncl Murad., Farisi'den Türkçeleş
tirilrnif Keabasnlme �lı· bir eser� dilini beğen
memiş ve aynı eserin dilimize daha açık bir Türkçe De 
çevrilmesini htcmişti. 

lıtediği gibi bir. tercümeyi de Mercimek Abmecl 
isimli bir nesir yazanna yaptımı�tı. Böylelikle Merci
mek Ahmed, bu asırdaki side aedr tıwaftarlığının 
bir temsilciai sayıldı. 

* 

Mercimek Ahmed'in, 
Türkçe'ye, böyle sade 

K a a b u s D i m  e : bir nesirle çevirdiği 
Kaabusname, Ziylri
ler Devleti Emirlerin

den K..ı... u-arii'l-Ma'lll tarafından XI. asır 
sonlannda yazılmış bir -•llaata&aıe'dir. Eser, mü
ellifi tarafından, kendi oğlu Glyl&.a Şih'a hitı\ben 
yazılmış, içindeki öğütler bu genç şehzadeye veril
miştir. 

Ancak bu nasihatler kendi devri için, o kadar iyi 
tertiplenmiş, o kadar hayltt mevzular üzerinde öyle 
geniş bir hayat bilgisi ve t:ayat tecrübesiyle sıralan�
tır ki Kaabusnlme, bütün bu sallhiyetli ve faydalı 
bahisleri yüzünden Şark'ın çok tanınmış, Kvilmiş, 
okunmuş eserlf'rinden biri olıpuştur. 

���������� 

cud deii)dir. lat. Oai .. niteai Tirkoloji aaiatanla
nndaa Dr. Mertol Tulum tarafından n .. rolunan 
Tazarıru'nime'nin, biaat Sinan Pata'nın taalıib et
tiii bir yazmadan yeni harflere çe.rilcliii belirtil· 
mekteclir. Bu nokta milıim olmakla beraber, -rin 
aaırlar içindeki miceriaanı tesbit edecek, böyle bir 
niiabaya yine th ihtiyaç Yardar. 

Siaan P... ye -rleri bakkıada aynca Bin�. 
Haaibe Mazaoilu, Sin- P&f&, T.I. An, c. 9, S. 
666-670 .,. Tazarru'nime, Dr. Mertol Tulum N .. ri, 
bat tarafındaki bibliyosrafya Ye tedkik böliimii. lat. 
1971 .  

Müellif, eserini U bib üzerinde tertiplemiş, bu 
blblarda bir insanın hayatta muvaffak olmak, mes'ud 
olmak, sıhhatli ve faziletli olmak v.b. gibi imklnlan, 
ne yolda ve nasıl hareket eder, neler biline elde edebile
ceğini sayıp dökıneğe çalıtmıştır. 

Kitabın bahisleri içinde: Alllh'ı bilmek, ona 
minnet duygtiları beslemek, ona ibldet etmek; baba -
anne hakkını yerine getirmek; hüner bilmek ve hüner 
elde etmek; bu arada söz söylemek sanatı ve güzel söz 
söylemenin fazileti ; yeme içme terbiyesi, mis3.fir ağar
lamak ;  latife etmek, yıkanmak, avlanmak, mal birik
tirmek; dost tutmak, düşmandan sakınmak; ilim ve 
ilimler ahvllini bilmek; ticarete dair, tabiblere dlir 
bilgi edinmek; ilm-i nücum hakkında, şiir ve şiirler 
hakkında, saz ve ses sanatkarlan hakkında; padişah 
hizmetindf' olmaya dair bilgiler; harbe, askere dlir 
bilgiler v. b. gibi mevzular işlenmiştir. 

Yine meseli at almak için neler bilmek lı\zımdır? 
Hangi vakitlerde hamama girip yıkanmalıdır? gibi 
çeşitli hayat bilgileri hakkında malumat veren bu kitap 
İsllmi Şark edebiyatında haklı bir alakayla karşılanu,ıış, 
eserdeki bahislerden ve bu bahisler dolayısıyle anlatı
lan hikayelerden daha birçok müellifler faydalanmqtır. 

Bunlar, kendi eserlerine Kaabusn1me'den parça
lar almış ; nakıller, adaptasyonlar yapmışlardır. Ay
nı hiklycleri bir defl da nazımla yazanlar olmuş; 
eser, Iran ve Hinci dillerinde birkaç defl basılmq; 
Fr.'.nsız, Alman ve Rus dillerine çevrilrni,tir. 

... 
Bugünkü bilgimize göre Kaabusname'nin Türkçe'

ye ilk çevrilişi xıv. asır sonlannda Germiyan Oğul
lan'ndan Süleyman Şah adına yapılan bir tercümedir. 
İkinci defa, XV. asır başlannda Ak Kadı • otha 
denilen bir mütercim tarafından dilimite çevrilen bu 
eser, üçüncü defa olarak da yine XV. asır nesircile
rinden Mercimek Ahmed eliyle dilimize kazandı
rılmıştır. 

Mercimek Ahmed, eserinin önsözünde Sabaa 
tldad Marad'ın, Kaabusname'nin eski tercümesini 
(Bunun hangi tercüme olduğunu bilemiyoruz.) güzel 
bulmadığı için bu eserin yeniden tercüme edı1mesini 
arzö ettiğini slylüyor. 

Saltan Marad, eski tercümeye rifeG olmadıjı 
yani açık bir Türkçeyle yazılmadığı için ltirı\z etmif; 
onun hiklyesinde "bir hallvct,, bulunmadığını söy
lemiştir. Bu sözler, Mercimek Ahmed tarafından 
kendisine tevcih edilen bir vazife telAkld edilmiş ve 
eserin yeniden tercümesini üzerine alan Ahmed, bunda 
muvaffak olarak, gerek tercüme sanatı, gerek side 
nesir bakımından devrinin çok başarılı bir eserini 
tllife muvaffak olmuştur. 

(Sultan İkinci Murad'ın, Mercimek Ahmed'e 
Kaabusnime'yi açık ve mefhumundan bütün gönül
lerin haz alacağı bir dil'le yazması için yaptığı tenbih 
ve ikaz cümleleri için, kitabımızın Saltaa D. Mlll'IMI 
bölümüne bakınız : s. 439 - 442). 

Ancak Mercimek Ahmed'in Kaabusnime tercü
mesinde kullanılan dil şiyi' olduğu kadar slde veyi 



katıksız Türkçe değildir. Mercimek Ahmed'in cümll"
lerinde devrin aydınlar lisanında kullanılan, çok 
sayıda Arapça ilim terimleri bulunduğu gibi, devrin 
ancak aydınlarınca bilinen, ortak İslam medeniyeti 
dillerine aid kelim�ler de az değildir. Mercimek Ahmed : 
"Sana y&dicir verem kim bunuııla amel edersen 
her lfiıule berhord&r olasın ve aJgnamhk hisıl 
kılasın.,, cümlelerinde görüldüğü gibi ,yer yer, secci'li 
söyleyişe de iltifat etmiştir. 

Mercimek Ahmed, sade söylemenin ; açık ve her
kesin hoşlanacağı bir dille yazmanın lüzumunu ve fay
dasını anlamış bir yazar olarak vazife görmüş, fakat 
sade lisan kullanacağım diye birtakım lüzumsuz 
yapmacıklara tenezzül etmemiştir. 

Kaabusname'de yer yer, Mercimek Ahmed'in de 
dil ve ifide anlayışına tercüman olan si>zler ve fikirler 
vardır. Aşağıdaki parça, bunların en mühimlerindendir : 

"Ey oğul eler tillr olup tiir eyitmeğe .iausd et._ 
�ehdet ld 9llrde sözün murabba' ola yini riifeıı 
ola açak ola. Ve sakm ki m&n&sı 9erbhı - bile
sin ve ayruk kip bilmeye, -un bigi södi söyleme. 
Zir& tiir:I halk içtin eydtirler keadü keadtileri 
lçüD eyltmeder. Pes tllriin minisı açak gerelultir 
ld rifenltisl -bebindeıı öttirii kim gerekse nal· 
bet ede. 

Anam& tiir serekdtir ld hemen vezne ve 
laafiyye kıuud olmaya. Pes _. dahi hayalsüz ve 
tertibsiiz ve sın&atsas tifr eyltme. 

Tecnis ve tatbik ve müteşı\bih ve müstear ve 
tecnis-i mükerrer ve müreddef ve ne ld buna benzer 
var ı- bunda ,erb olmaa aciız'da bulasın ve bile
.ıa. Anam& eğer dilenen ki "1riin kama t&lrler 
tllrlndeıı ii•tiin söriine. Sösii müsteir söyle amm& 
i'ltiire'yi imkinl• söyle ... 

••• Amm& eğer gazel eyidesin, ter&ne içtin, 
lteıı dahı masnu olmaa- kayırmaz. tn& l&df 
ve ter gerelulür ki gazeli eyidesin. Ve amm& ka
fiyesi ve reclUi gerek ld bir m&rif kafiyede 
ve redifde eyidesin. Y&ni söyleıımemııı, kafi
yedtir deyiib bir mechfil kafiyede eyitme. 
Gerekmez yerde Arabi mtifldl l&fu katab 
p'riin sovak �e. 

Görülüyor ki şiirin açık ve anlaşılır bir dille söy
lenmesini isterken kendisi de sade bir lisan kullanan 
Mercimek Ahmed, ayni şiirin teknik tarifi yapılan 
aabrların tercümesinde İlim dili'ne baş vurmuş; cinaslı 
kelime ve kafiye kullanmada; şiiri biribirine karşı veyi 
biri birinin benzeri sözlerle işlemede; mükerrer cinaslar 
yapıp redifli kafiyeler sıralamada; kısaca, şür sanatı
nın ve aruz ilminin icaplarını yerine getirmede neler 
yapmak gerektiğini, pek tabii olarak, o devirde Arapça 
olan ıstılahlarla ifade etmiştir. Kaabusname'de Gazel 
tarzı'nın teraneye elverişli bir lisanla söylenmesi ge
rektiği hakkındaki sözler de aynca mühimdir. Gazel'in, 
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güzel seslerine alışılmış kafıyelerle söylenmesi yolun
daki tavsiye de aynı ölçüde dikkate değer bir işirettir. 

K-bus-me'nin bütün diğl"r bahislerinde de, 
keneli mevzularına göre böyle incelikler vardır. 

Kaabusname'nin Mercimek Ahmed tercümesi, 
Milli Eğitim Bakanlığı, eski Türkçe metinler serisi, 
tercümeler bölüpıünün ilk kitabı olarak 1944 de 
İs tan bulda neşredilmiştir. 

Ali Bin Hüseyn 
ve 

Ticii'l - Edeb 

* 

Asrın sade nesirle yazı
lan eserleri arasında 
Amasya'lı Ali bin Hü
seyn'nin Ticii'l-Edeb 
adlı küçük kitabını 
da hatırlamak yerinde 
olur. 

Alaeddin Çelebi adıyle anılan Ali bin Hfüeyn'nin 
hayttı ve şahsıyeti hakkında ciddi bilgimiz yoktur. 
Onun hicri 875 yılında vefat ettiği ve Niğbolu Muhit.re-

' besi'nde şehid olan Barkçii Papdde Hızır Bey'in 
muallimi olduğu rivayetleri tedkike muhtaç haberler
dir. (1) Aynı bilgiye göre, Ali bin Hüseyin'in Ticii'l
Edeb'den başka Nedyibü'l Müslimin adlı bir man
zumesi ve Türkçe bir Y&sin Tefsirl vardır. 

1453'de yazılan Ticü'l-Edeb, isminden de anlaşı
lacağı gibi bir .. dib-ı muişeret kitabıdır: Eser, ataların 
mertebeleri, ana baba haklan, talim ve muallim Kur'an 
okuma adabı, talebenin hocalarına kartı davranışları ; 
yazı yazmak, suda yüzmek, ok atmak gibi hünerler; 
ilmin fazileti ; selam verme, söz söyleme, yeme içme, 
yürüme, oturma; abdesl alma, ezan okuma, mescide 
girme adabı v.b. gibi mevzuları ele almış bir risiledir . 
Müellif, kitabını, İstanbul fethine dair sözlerle bi
tirmiştir. 

Ticü'l-Eseb'in bir yazması Nur-ı Osmaniyye 
Kütübhinesi'ndt. 3389/3908 numaradadır. Ali Emiri 
Kütüphinesi'nde bir yazması daha vardır: Nr. 8g 
Nur-ı Osminiyye nüshasının 14. sahifesinden, kısal
tarak aldığımız şu fıkra Tacül'l-Edeb'in Türkçesi 
hatta hüviyeti hakkında bir fikir verecektir : 

"Hikiyet : Meğer Yıldınm P&dlplı Emir 
Süleyman adla oğhm bocaya vermft. MaaWm 
dahi pidif&b oğhdur, terbiyec balsan deya dy&
de metsfil olab g�mal edermif ve g&b g&b 
çabuk .tarbayle korbdarmı9. Bir siin bu pidif&h
:ddeaün viic:Udı indnmif. PAdif&b'a: Y& baba, 
ltbu ben -ün oğbn degill miyim., 

Bahaa ayıtmlf ki niyçün degW.sin, oğlam
mn ve tabtam yarafap ve -1tanatam arayişi'sln 
dftn1t. Ba pidif&h-dde : 

- Çün - Ram Saldn,.m, ben otlanım, 
ya bu hocam beni niyçtin döğer'I Her gün ayaia
ma falalııa geçer ve tahanam çabuk yer. Baaca 
köle(ler)le let (dayak) yemelule beriberlm, d6m1f 

6 Bilgi: Bursalı Tahir Bey. Oamanlı MUellifleri, 
lat- 1333 - 1343 S. 354. 
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Babul. ayrtmıt: Otlum, yana yarayın, ol 
cllalfmend'e bir it lulaym kim ite bem:esiia 
dmalt-

Çiba ..bala olar pAdlfah, muallime bir ha-
dim �. der ki Emir Süleymaa'un dıına
laada hald var. Filli ajdak, blrezc:lea alab 'V&r
.... prek. Vanab 96ylediigim gibi beal -
ga.iae karta göz bat dmıeyüb lll'tlaa. Yohsa it 
fesida vanlı. Aynalı etJaa mektebe varma ad&. 

Biresdea ftditah" · otlunun eliiDe yapsfar, 
mektebe geliir. M-llim dalu yanun�a bir edeb 
apcua baurlamq idi. 

İçerii girdiitl gibi plclipb aydur : Bre cli
mpnend, ben 8llD& otlamı okumap verdiilll, 
•- aiyçiiD beniUn oğl1lllll kölelerle beribeT 
dötersin? Deyince muallim duru seliir, sen nesin, 
otlan nedür? Deyüp Yıldırım pacliph'un ph 
etetıae, gih dıvara, gih yere çat pat ura ura 
:mektebden taşra çıkarur. Bir iki dahı oğhna 
dokuadut'UI' ve kobndan çeker mesnedünde ka
rir ht!tiriir. 

Bu kez otlan aaç8r olub okumağa meş!JUI 
olar. Şlhzade gece eve gellcek babası aydur: 
otlana o hoca ne yavuz kiti lmlt, beal clalu döt· 
dii. Var, edebünle epsem otur, oku demi,. Ve 
daJd oğlan ata tarafından tebclid ve üstad clai
bbld- te'clib 01-ymca nesne hasıl etmez. 

XV. Asırda 
T A R i H  

* 
Tarih, birçok eski milletler
de olduğ\ı gibı"\ Türk mil
letinin de bh \ merakıdır. 
Halk toplantı yerlerinde gü-
nün vak'aları yanında tarih 

vak'alarının da büyük yer alarak hikaye edilmesi, 
köklü bir destan an'anesine sahih bir milletin tabii 
bir zevki ve merakı neticesidir. 

Daha Gök - Türk kitabelerinde görülen tarihten 
bahis açma ihtiyacı bundan olduğu gibi, İslami Türk 
edebiyatının ilk eseri Kutadgu Bilig'de bile mevzuun, 
tirihdeki bir Türk cemiyetinin hayatından misil 
göstermek suretiyle anlatılması da bundandır. 

Bu tarih zevki'nin İslamiyetten sonraki asırlarda 
Türkçe, Moğolca, Arapça. Farsça tarih kitapları 
meydana getiren yüksek zümre edebiyatında geniş 
bir yer aldığını biliyoruz. Anadolu'da halk arasında 
yaşayan Battal-nime ; devrin okumuşları tarafından 
yazılı edebiyata geçirilen Oinltmend-dme gibi 
destani - tarihi eserler ; Ahmı-di'nin İskenclernlme'
sine ilave ettiği tarih bölümleri ve benzeri yazmalar, 
Türk halkı kadar aydınlar arasında da tarih bilgisinin 
köklü bir zevk mahiyeti aidığını gösterir. 

Tarih zevki ve tarih merakı XV. asır Türkiye'
sinde daha yaygın bir hayat kazanmış, nesirle, nazımla_, 
çok sayıda tarih yazılmış ve bunlar Türk edebiyatında 
hemen hemen bir t&rih çıpn manzarası almı�tır. 

Bunun mühim bir sebebi, Osmanlı İntparatorlu
.ğu'nun bu asırdaki büyük hamleleridir. İmparator
luğun devamlı zaferlerle gelişmesi, Osmanlı ordularının 
bilhassa müslüman &lmayan kavimlerle aavap.rak 
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onların birleşik ordularını yenmeleri, bütün bu savaş 
ve zaferlerin bilgili ve sistemli bir askeri ve idari teş
kilat içinde kazanılması, hele İstanbul'un fethi ile Ana
dolu ve Balkanlar Türkiyesi'nin sağlam ve heybetli 
bir bütün haline konulması gibi hadiseler, pek tabii 
olarak Anadolu ve Rumeli Türkleri arasında Osmanlı 
İmparatorluk ailesine karşı derin ve köklü bir hayranlık 
uyandırmıştı. 

Halk, bu ailenin kahramanlık tarihini ; yurdu, 
hatta savaşları, adaletle idare eden, maddi, manevi 
b.üyüklüğün;i biribirine anlatmak ve biribirinden din
lemek istiyordu. Osmanlı padişahları da kendi ataları
nın, mazinin derinliklerine uzanan, köklü hatta ef
sanevi bir hizmet ve kahramanlık tarihi olduğunu, 
şimdi kendi halklarına tanıtmakta, İmparatorluğun 
satveti ve geleceği için fayda buluyorlardı. 

Bu sebepledir ki XV. asırda gerek Anadolu'nıın 
fethi ve gerek Osmanlı tarihi mevzularında, çok sayıda 
tarih kitapları yazıldı :  

Bu tarihlerin mühim bir kısmı sade, samimi bir 
dille, güzel, zevkli ve halavetli bir Türkçe'yle yazılarak 
her sınıf halka hitap edebilecek bir üslupla anlatıl
dı. Biraz Dede Korkut Türkçesi'nden, biraz dini - des
tani halk eserlerinden ifadeler taşıyan ; arada bir de 
münevverler Türkçesi'nden çizgiler ve bilgiler akset
tiren bu tarihler, kısa zamanda Türk tarih edebiya
tında hustıs1 ve sade bir tarih lisanı me)dana koydu. 

Bu eserlerde kulla.nılan dil, halk içinde yaşayan, 
alışılmış, sevilmiş kelimelerle zevkli bir Türkçe olarak 
dikkati çekiyordu. O kadar ki bunların halk topluluk· 
larında okunması için bilhassa böyle bir dille yazıldık
larını hatta yazdırıldıklarını düşündürecek sebepler 
çoktur. 

Aynı asrın bir kısım tarihleri de, ilk üstün eserini 
Sinan Paşa'nm TazarrUnüne'sind� gördüğümüz 
sanatlı nesir'k yazılmıştır. Eskilerin münşiyane df'dikleri 
böyle bir üslupla yazılan bu tarihlerin, sırf üslupçu
lukları yüzünden, tarih değerleri, şüphesiz daha za
yıftır. O kadar ki aynı asrın nazımla yazılmış diğer 
bir kısım tarihlerinde dil ve üslup, münşiyane tarih
lerden daha tatlı, daha alışılmış bir durumdadır. 

ister sade aeslr'le, ister -uatb neıdr'lf', ister 
-zımla ve mesnevi şeklinde yazılmış olsun, bu tarih
leri yazanların hepsinde, tarih'i bir edebiyat nev'i 
diye anlayan, öyle kabul edip bu anlayışla yazan, 
ortak bir görüş vardır. O kadar ki öteden beri, bir ede
biyat nev'i diye bilinen ve o görüşle yazılan tarihin 
edebiyat sanatıyle ortak hayatı daha asırlarca de•. am 
edecektir. 

* 

Bu asrın, sanatlı aeslr'Je yazılan üsluplu bir 
tarih'i, Darsun Bey'in T&raa-1 Ebü'l-Fetb'idir. 

Dursun Beğ, ordu içinde yetişen bir ilim ve sanat 
adamıydı. Bursa'da veya B� çevresinde bir yerde 
doğmuştu. İstanbul fethinde, şehrin surlarına bugünkü 
Cibali kapısından hücum ederek şehre bu kapıdan 
girdiği ve karargahını bu semtte kurduğu bilinen, Bur
sa subaşısı Cebe Ali lley'in yeteni idi. 
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Dunun Bcğ . de İstanbul Fethi'nde bulunmuştu. 
Fitih Sultan Mehmed'in ve Sadrizam Mahmud Pa,a'
nm takdirlerine mazhar olmuş; Belgrad, Trabzon 
fetihlerine de götürülmüş; bu arada askerlik mesleğin
den mAliye mesleğine geçerek Anadolu Defterdarı, 
Defter Kethudlsı ve Defterdar olmuştur. 

Elimizde bulunan yeglne eseri Tlrlb-l Ebii'J.. 
Fetb'i ihtiyarlığında yazmıştı. Bu eser, yazarının, 
bizzat içinde bulunduğu vak'alan ( 1442'den ı4f!S'e 
kadar 46 yıllık Osmanlı tlrihini) anlatır. 

Ancak bu anlatış tamlmıyle mürışiylne bir üslupla ; 
ağır, külfetli, aeci'li ve sanatlı bir nesirledir. Müellif, 
bilhassa maddi ve mlnevi kudretinin hayrlnı olduğu 
Fltih Sultan Mehmed'in seferlerini ve zaferlerini anla
tırken ç.ok samimi Adeti heyecan duyarak anlattığı 
halde ifldede söze güzellik ve azamet verdiğini zan
nettiği külfetli üsluptan uzaklaşmamıştır. 

T&rih-i Ebii'l-Fetb, T&rib-i Osmam Encü
meni Mecmaaın'nın 86 - g8 sayılarına illve suretiyle 
neşr edilmiştir. (İst. 1 9 1  ı - 1 9 1 3) 

* 

Asnn külfetli nesirle eser veren diğer bir tlrihcisi, 
C&m-ı Cem-4yln müellifi BeyAd'dir. Asıl adı Hasan 
İbni Mahmud olan Beyati'nin, Bayat Türk kabilesine 
mensup olduğu sanılmaktadır. Reyiti, Tebriz'de 
Halvetiyye Tarikati'nin Rıişenniyye şubesini kuran 
Şeyh Ömer Rıişeni'nin yanında bulunmuş, sonra Hacca 
gitmiş, Mekke'de Osmanlı şehzadesi Sultan Cem'le 
karşılaşmıştır. Cem'in isteği üzerine, daha çok, efsanevi 
bir tlrih hüviyeti taşıyan ve Osmanlı şr.ceresi hakkında, 
otuz Han'a, Kayı Han'a, NUlı'un oğlu Y&sef'e 
kadar uzanan destani bilgiler veren C&m-ı Cem4yln 
adlı �rini yazmıştır. Bu eserin sonunda Saltan Cem'e 
dair de bilgile .. vardır. cam-ı Cem-ayin, İstanbul'da 
Ali Emiri Efendi tarafından Nevldir-i Eslaf külliya
tının 5. kitabı olarak· 1 9 1 5'de neşredilmiştir. Aynı 
eserin sadeleştirilmiş bir neşri de F. Kırzıoğlu'nun 
Osmanlı Tarihleri kitabındadır. (c. 1 ,  s. 371  - 403), 
İstanbul, 1 949. 

A n o n i m  
T e v i r i h - i  
Al-i Osman 

XV. asırda halk Türkçe
si'yle yazılan tlrihler ara
sında Tevarih-i Al-i Os
man adı verilen fakat ya
zarları bilinmeyen bazı ta
rih kitapları vardır ki bir-
birlerine çok benzeyen bu 

kitapların halk arasında okunmak için yazdırılmış, 
destan tipi tarihler olduğu görülmektedir. 

Osmanlı hükümdar ailesinin kahramanlıkları, 
Anadolu ve Rumcli'de görükn üstünlükleri, Bizans 
tekfurlarına, birleşik Balkan ve Avrupa ordularına 
karşı kazandıkları zaferler : nihayet, İstanbul fethi 
ile, Hz. Muhammed tarafından müjdelenmiş bir bel
deyi onların fethedişi gibi göz kamaştırıcı hadise�, 
müslüman Türk halkı arasında büyük alaka ve heyecan 
uyandınyordu. Aynı heyecan ve alaka, halk ara
unda bAzı destani menkıbeler de vücuda getirmişti. 

TORK. mEBIY ATI T.ARtHI 
İtte bir taraftan bu allkaya cevap vermek, bir taraf

tan da Osmanlı sultanlannm tArihini yazmak ve yıu
dırmak ·ıntiylcmdan, TevlrllH 11-1 Osman denilen 
blzı halk tlrihleri doğm\lf ; bu tlrihler bilhassa Sultan 
İkinci Biyezid devrinden batlayarak çok sayıda yazı
lıp okunur olmuştur. -

Çok side, samimi ve çekici bir halk Türltçesi'yle 
yazılan bu tirihlere XIV. asır divan şiiri Ahmedl'nin 
manzum Osma�lı tlrihinden ve daha başka manzum 
söyleyitlerden de parçalar katılarak, bir iflde tenevvüü 
sağlanıyordu. 

Anonim Tcvarih-i AI-i Osman'daki destan çehresi, 
aynı iman ve kahramanlık çağında, ve aynı vak'alar 
etrafında halk içinde teşekkül etmiş veya eski destan
lardan yenileştirilmiş bazı destan manzumelerinin de 
varlığını düşündürecek müıiyettedir. 

Kaldı ki bizzat bu halk tlrihlerini, nesir dili'yle 
yazılmış birer destan gibi karşılamamızı gerektiren 
sebepler de vardır. Bu tirihlerde Osmanlı Devleti'nin 
kuruluşuna ve ilk zaferlerine ait vak'alar hemen tama
mıyle destanlaf tırılmıştır. 

Siileyımm şala'ın Fırat'da boğuluşu hikayesi ; 
Ertatral Bey'in veyi o.- Bey'in gördükleri 
meşhur rii'yA; Süleyımm Pafa'nın, sallarla Rumeli'
ye geçişi, Osman Gaad'nin düğün ağırlıkları gönder
mek bahanesiyle yükler içine asker saklayıp Bilecik -
Kalesi'ni içinden fethedişi ve benzeri rivlyetler bunlar 
arasındadır. O kadar ki bu bahislerde rivayet edilen 
vak'alann hemen hepsi, bazı küçük farklarla ve tabii, 
yer ve şahıs isimleri değişik olarak, eski Türk destanla
nnda aynen mevcuttur. (Bakınız : Osmanlı Destanları) 

Anonim Tevlrih-i Al-i Osman nüshalanna 
Türkiye'nin muhtelif kütüphanelerinde ve Avrupa 
kütüphanelerinin Türkçe yazmalan arasında rastla- · 

nır. (6) Ayrıca, bakınız : 
Fr. Gine_. (Tevirih-i Al-i Osman) Die Altos

manischen anonymen Chroniken, 1, Breslau, 1 922, 
ve Almanca tercümesi, il,, Leipzig, 1925 

Aşık Paşa-zide 
( 1400 - ? ) 

Tirihi 

Kimin tarafından ya
zıldığı bilindiği hal
de dil ve üslup bakı
mından Ancnim Te
varih-i Aı-i Osman-
'dan farksız bir ifade 

ile, yani hemen hemen aynı sade \'e samimi halk 
Türkçesi'yle yazılan Osmanlı tlrihleri de vardır. Bu 
gibi eserlerde yazı yazan bir muharririn ifadesinden 
çok, halka meraklı tlrih vak'aları anl:ıtan bir sohbet 
adamının üslubu hissedilir. 

. XV. asrın ikinci yansında yazılan Atık Pafa-dde 
Tarihi, Oruç Bet Tirihi, böyle eserlerdir. Hatıl 
hafif bir üslup farkı ve bir üslup ,ahsıyeti hissedilmekle 
beraber Yazıcıotla Ali'nin Selçukname'siyle Netrl 
Tirild'nde de bunlara yakın bir üslup ve iflde vardır. 

6 Ayna anonim'ler baklanda ,diier biWiyopa
fik bilsi)er için bb.. T. Yılmaz Omana, Türkiye Ti
rihi. 3, .. 253. 
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Aşık Paşa - zade, kendisini Dervit Ahmed A,ıld 
diye tanıtan ve X IV. asrın tanınmış sofi şairi Aşık Paşa•. 
nın torunu olduğu için A,ıld mahlasını kullanan bir 
XV. asır tarihçisidir. Tarihini, yine kendi ifadesine göre 
H. 88g da (M. 1484) ve 86 yaşında yazmaya başlamıştır. 

Böylelikle 1 400 senelerinde doğduğu, ı oo yılı 
aşan, uzun bir ömür sürdüğü ; Sultan İkinci Murad'ın 
Balkan seferlerinde bulunduğu ve Fatih Sultan Meh
med'in bütün seferlerini yakından takib ettiği anlaşı
lan Dervit Ahmed A,ıld, aslında mütev!zı bir derviş 
ruhunda ve kültüründedir. 

Tarihinin bizzat şahit olduğu yıllardan evvelki 
devirlerini, sırasıyle Orhan Gaazi'nin imamının oğlu 
Yalap Faldh'den Demirtq Pqa-zide Umar Bey'
den ve İkinci Murad devrinde Bursa Naibi olan bir 
zattan, okuyup, dinleyip naklettiğini kendisi söyler. 

1,ıı1ı Paşa-dde Tiırihi'nin sade Ye mütev!zı 
bir halk ağzıyle fakat devrinin sosyal ve psikolojik haya
tını ; imanlı ve mefkureci ruhunu kuvvetle aksettiren 
bir hustısiyeti vardır. Bu bakımdan, Fuad Köpriilü'nün 
Derviş Ahmed ,\şıki'nin Tarih'i hakkında söylediği : 
"Osmanlı hükümdarlarını, tekmil derviş-gaazi olarak 
gösteren ; Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda gaazi, 
ahi, abdal (derviş) ve bacı'ların (kadın derviş teşck
külleri'nin) rollerini kuvvetle belirten bu eserin çizmek 
istediği umumi levha'nın ana hadan bakımından, 
tarihi realiteye çok uygun olduğu, yeni tedkiklerle ve 
yeni yeni meydana çıkan \'esikalarla daha iyi anlaşıl
maktadır,, cümlesi, Aşık Pa,a-zade Tarihi hakkında 
.ı>ylenmiş çok doğru ve salahiyetli bir ifadedir. (7) 
Bu hüküm, hiç şüphesiz, eserdeki tarihi bilgilerin, olduğu 
gibi kabUlü manasında değildir. Sidece Aşık Paşa-zade 
Tarihi'nin "umumi hatları ile,, devrin tarihi atrr.os
ferini aksettiren bir hususiyeti olduğuna dikkatli bir 
�rettir. 

Aşık Paşa-ıide Tarihi, önce Miralay Ali Bey 
tarafından 191 5'de İstanbul'da neşredilmiştir. İkinci 
defa Friedrich Giese tarafından 1929'da Leipzig'de 
(8) ve üçüncü defa Nihal Atsız tararından 1949 da 
lstanbul'da neşredilmiştfr. 

(Atıık Paşa-dde tarihinden seçilmiş bir metin 
için, ileride, Osmanh Destanları bölümüne bakınız.) 

Yine anonim Teviri:h-i 
AI-i Osman'lara ben-

Oruç Beğ Tarihi zeyen ve belki de onlar-
dan faydalanmak veyi 
onlardan birini ele alıp 

bütünlemek yolu ile yazılan diğer bir XV. asır so
nu tarihi de Oruç Beğ Tarihi'dir. Oruç Beğ'in de 

M. Fuad Köprülü. Atık Pa..,.zade, T. I. An, 
ı, 708. 

8 Fr. Gieae, Chronik dea Atık •. p_.., Z&de. 
Leipıri•, 1 929. Eser haklunda Türkçe, Almanca nef
riyat menuunda bibliyocrafik bilsi için Bkz. T. 
Yılmaz Öztuna. Türkiye Tarihi, 111, S. 252, lat. 
1964. 
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hayatı hakkında bilgimiz azdır. Kendi kitabın n 
başında yine kend:sinin verdiği bilgiye göre Oruç Beğ, 
Edirne'Udir. Babası bir ipekçi, kendisi de kıitip'ti. 

Teririh-i Al-i Osman adlı tarihini, XVI. asrın 
ilk yıllarında yazmış veya tamamlamış olması muhte
meldir. Buna göre Oruç Beğ, Fatih Sultan Mehmed 
devrinde ve Sultan İkinci Bayezid zamanında yaşamış-
tır. 

Oruç Beğ'in tarihini yazarken ; Aşık Paşa-zade'nin 
yaptığı gibi ; Yahşı Fakih'in kitabından faydalanmı5 
olması çok mümkündür. 

Sultan Osman devrinden XVI. asrın ilk yılına 
kadar Osmanlı Tarihi'ni hikaye eden Oruç Beğ Tari
hi'nin Türkiye ve Avrupa kütüphanelerinde mütead
did yazmaları vardır. Mevcut yazmalar içinde diğer
lerinden daha bütün görünen nüsha Manisa Umumi 
kütüphanesindeki yazmadır. Oruç Bey Tarihi'nin 
İngiltere'de Oxford ve Cambridge kütüphanelerincle 
bulunan yazmaları Prof. Franz Bablnger tarafın
dan bir önsöz ilavesiyle ve bir arada neşredilmistir : 
Quell<nwerken des islamischen Schrifttums, Hannover, 
1925 il .  

Yazıcı-oğlu AU 
ve 

S e l ç u k n i m e  
( O ğ u z n i m e )  

Onun İkinci Sultan 

* 

Asrın mühim tıirihcile
rinden biri de Teri
rih-i A.1-i Selçuk mü
ellifi Yazıcı oğlu Ali'dir. 
Yazıcıoğlu'nun hay!tı, 
şahsıyeti ve başka eser
leri hakkında yeter bil
gimiz yoktur. 

Murad devrinde Mısır'da 
Memluk sultanları yanında Osmanlı elçiliği yapan bir 
siyaset adamı olduğunu (9) ve tarihini muhtemelen 
1436 yılında, Sultan Murad'ın emriyle yazdığını 
biliyoruz. 

Yazıcıoğlu Selçuknamesi veya Oğuzname'si gibi 
isimler de verilen bu eser, XV. asnn karakteristik sade 
Türkçesiyle yazılmıştır. 

Tevarih-i �1-i Selçuk, hakikatte, destani husıl
sıyetler de taşıyan bir Türk - Oğuz, Selçuk, Moğol, 
Beylikler ve Osmanlı tarihidir. Müellif, eserinin birinci 
bölümünde Türk - Moğol ve Oğuz boylan hakkında 
bilgi vermekte ve Oğuz Destanı'nın İslami şeklini 
hikaye etmektedir : 

Oğuz'un doğuşu; doğuştan müslüman oluşu ; 
annesinin sütünü emmeyişi ; annesine, rü'yida görüne
rek onu müslümanlığa davet edişi ve ancak o müslüman 
olduktan sonra annesinden süt emişi gibi İslami destan 
m:>tifleri bunlar arasındadır. 

Buna göre Oğuz bir yaşına gelince kendi adını 
kendisi koymuş; evlenme çağına gelince de, kendi-

9 Netri Tirhi'nde 1. Murad deYJine alınmıt 
olmakla beraber: "Ya&1cıoi1u'nu Mıur'a elçilikle 
göndermifdi. Ol dahi ..• Sultin-ı Mıur'dan çok ar
majanlar •etürdi. ,, cümlesi, bu bilsiyi teyid eden, 
clildcate_ deier bir çiqidir. (Ne,ri Tarihi, a. 239, 
Ankara, 1M9) 



sine verilen KUi' Han'ın ve Gün Han'ın luzlanyle; 
�üslümanhtı kab61 etmedikleri için sevişmemiş; an
cak Uz Han'ın müslümanlıtı kabul eden kızıyle anla
,ıp onun erkeği olmuştur. Böyle başlayan, yan tirih, 
yan menkıbe hAlindeki hiUycsine aynı üslupla devlm 
eden eserin yine bu bölümünde, Uypr, K..Jda, 
Kip9111, Kar1a11, Kalaç, APÇerl gibi Türk boyla
nnm Oğuz Han tarafından adlandınlışı, İsllmdan 
önceki Oğuz Destinı'ndan biraz değişik şekillerle anla
tılır. 

Müellif eserinin bu bölümünd,. Reşiddüdin'in 
C&mi'ü't-Tevarih'inden istifide etmiş ; aynca halk 
arasında yaşayan (ve mesela Dede Korkut kitabında 
da yazılı) rivayetlerden faydalanmıştır. 

Yazıcıoğlu, eserinin diğer bölümlerinde Selçuk
lular tirihini RAveacli'den faydalanmak ve lbm BJbl'
nin Firisi Selçuknamcsi'ni Türkçeye çevirmek sure
tiyle yazmıştır. 

Bu eserin gerek cl.W, iisUiba, gerek otuz kavmi 
ve Otuz T� ile Uypr kelimesinin mAnlsına 
cWr naldettiti bilgi ve riviyetlcr hakkında bir fikir 
vermek için, eserden fU iki parçayı buraya naklediyoruz: 

.Rldyet ederler ld Op kaYml Tiirldstaa'• 
dayilwa feldllerl Motol-çebre-yldl ve lelaçeleri 
dalııa aa1ara yelırm.dı. Çtia lrıua-zemla - Ram 
- ŞAm'a seldller, feldllerl Tacik-çehre - dil
leri revaa - yamptak oım. El-... _ baalaraa 
-•W.rl. ft.&� lleUmleri ve ma'uber lllJDl
lerl u.,._. ı.u.yle Oia..tme'de ,.. .. 1mı.,.._. 
(TcvArlh-1 Aı-i Selçuk. Revan, 1 391 , V.2/B) 

* 

01 ftlkda ld Otuz De ata•ı ve karda9lan 
ara....._ T-n"Ja tapdap YA .. tauyle maa.&lefet 
olda - .. _, � .... ladılar. Otaz'aa hAu 
-alan - Ju-ları -- • De bhiluUler ve 
-- clalWa ı.ı.b ber:taraf olcblar. Ol dlie 
ld ot-'a -..b - medecl a1er1enU. Ot
...._ tJn- ad -..dl ld -•• mA'al•I ol -
Ttlrld dlllacıe W- 1llaf4lı ve meded - mavlfa
kat etdi "--ek elar. (aynı yazma, v. 8/B) 

Yazıcıotlu ve Selçukname'si hakkında lsl!m 
Anlildopedili'nin Türk Edebiyatı maddesinde : E. 
8lochct kataJ<+ında ( cild : i l ,  sahife) ve eserin yazılış 
tirihi hakkında da Türkiyat Mecmuası sayı XIV'de 
kısa bilgiler vardır. (s. 272) 

Neşri ve lütib-ı 
Cihan - nilmi 'sı 

Asnn diğer mühim bir 
tirihçi�i, Fatih Sulıan 
Mehmed ve İkinci Bi
yezid devri alimlerin
den Mebemmed Ne,-
rl Efeadl'dir. Hayatı 

hakkında geniş bilgimiz olmayan Neşri'nin daha Fa
tih Sultan Mehmed devrinde devlet mimuriyetinde 
bulundutıı ve Sultan ikinci Biyez.id zamanında 

T0Rıc EDEBIY A Ti T ARJHI 

Bursa'da Sultan Medreııcsi'ne müderris tiyin olundu
tu. kendi eserindeki küçük kayıtlardan öğreniliyor. 
( ıo) 

Aynca müellif, kitabının önsözünde Türkçe bir 
tlrih kitabı yazmak arzıisunu şu sözlerle belirtiyor : 
"Tı11-i ömrümde ben dahı sevda ettim ki ..• tlm-i tirih'
de Türki dilde bir kitib cem'idem.,, 

Neşri Mehmed Efendi, Türkçe'de ilk defi bir 
umumi tirih yazmak istemiş ve kitabına CU..-tlmA 
adını bu sebeple koymuştur. Ancak bugün, bizim eli
mizde bulunan kitap, aslı 6 bölüm tutan Kldb-ı Clbaa
aiim&'nın altıncı bölümüdür. 

Bu bölüm, üç tabakaya ayrılmış, birinci bölümde 
Oğuz Han'la onun cvlad ü ensibı ; ikinci bölümde 
Anadolu Selçukluları ile Karaman ailesinin kısa tirihi 
anlatılmıştır. Eserin asıl büyük kısmı ise Kidba (veya) 
KtllUyAt-ı Terirllt-i .iı-1 Osman adı verilen Os
manlı Tarihi'dir. Bu kısım, Osmanlılar'ın Anadolu'ya 
gelişinden FAtih Sultan Mehmed devri nihayetine 
kadar Osmanlı tarihini diğer Tevarih-i Al-i Osman'a 
nisbetle, biraz daha geniş ve tcferrüatlı bir şekilde bi
liye eden ciddi ve ehmmiyetli bir Osmanlı Tari
hi'dir . 

Neşri Tarihi, y..,r yer, devrin ilim dili alışkanlığı 
ile Arabi ve Flrisi kelime ve terimlerle yazılmışsa da 
eser bütün olarak asrın karakteristik vo side Anadolu 
Türkçe'siyle tllif edilmiştir. 

Müellif, eserinin bu kısmının başlangıcından Sul
tan Yıldınm Bcyazıd'ın vefltına ve Emir Süleyman'ın 
saltanatına kadar Osmanlı tlrihini aynı zamanda 
Ahmetli'nin manzum Osmanlı tarihinden aldığı büyük 
parçalarla süslemiştir. Hatti Ahmcdi'nin, hikayeye 
mün!sip gördüğü beyitlerinden bazılannı İkinci 
Murad devri tirihindc de kullanmıştır. 

Neşri Tı\rihi, vak'alan, ağırbaflı ve inandırıcı 
bir üslupla anlatan ; arada bir, söze fıkralar, lltifeler 
katmasına ve yer yer dcstini bir ifade kullanmasma 
rağmen, ciddi tlrih üslubundan aynlmayan, şahsı
yctli bir eserdir. Müellif, hemen her bahse "Rivı\yet 
olunur ki ... ,, "Rivlyet ederler ki .. ,, "Derler ki .• ,. 

"Riviyetdür ki..,, gibi ihtiyatlı sözlerle batlamış ve 
anlattıklannm mcs'ıiliyetini .idril: etmit bir iflde kul
lanmıştır. 

Neşri Tlrihi, Osmanlı Sultanlan'nın, inanmış 
müclhidlcr olarak, bir gazi ı-Uhu ile savaşıp ülke alış
lanndaki büyük dlviyı kavramış \'e iflde etmiş, sayılı 
Türk tirihlcrindendir ; onlann, İslam nurundan karan
lıkta kalmış ülkeleri bu ışıkla aydınlatma yolunda 
gaazi veya tchid olmayı bir tutan samimi imanlannı ; 
fethedilen yerlerde dcrhAI cı\miler, imaretler, mcdrcsc
ler, hanlar, hamamlar ve kervansaraylar yübclterck 
yeni yurda medeni temellerle kök salmalannı dikkatle 
tWp etmiş ve anlatmış bir �rdir. 

Bu arada Marad Hacl&�'ın' KOIOva'da 
tchtd olmadan önce Allah'dan tchidliği, bizzat iste-

ıo Fahriye Ank, XV. Aur Tarilııçilerindea 
Netri'nia Hayab •• Ea.leri, lat. 1936 .. , Flüsel, 
A.P.T.H, c. il, •· ZOO. 
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diğini belirten, .büyük ruhlu dua'sını hikaye edişindeki 
üslup, Osmanlı sultanlarının inanış vasıflarını 1-.elir
ten, dikkate değer bir söyleyiştir : 

"RiYi.yetdür: Çünki gece olcb, letkeri zulümi.t 
buub gaayet karanu olub ifrit ile duman olcb Ye 
hem yel eaüb i.lemi toz öyle dutcb ki ademden at 
aeçilmezdi. Murad Han Gaazi dahı il yatunca ta
hammül edüb il yatdukdan aonra turub an abdeat 
alub iki rek'at hacet namazın kılub yüzin toprak 
üzerine koyub erteyedek Hak Te'i.li. Hazretine cin 
ü gönülden ol karanu gecenin içinde ni.lit Ye tazar
ru' edüb ayıtcb: 

ili.ha, Seyyidi, Meyliyi!. Bunca kerre hazretünde 
dui.mı kabw �üb mahriım etmedün. Yine be:ıüm 
duamı kabul eyle. Bir yağmur Yerüb bu zulümi.tı 
Ye ırubi.rı def' edüb i.lemi nuri.ni kıl. Ti. ki ki.fir 
letkerini muayene gÖrÜb mUYACehe ceng ecfeYÜZ. 
Yi. ilahi ! Mülk ve kul aenündür. Sen kime ia
teraen verürain. Ben dahi bir naçiz kulunum. Be
nüm f:krimi ve eari.nmı . aen bilürah. Mülk Ü mil 
benüm makaucbm deırüldür. Bu araya kul, karaYaf 
içün gelmedüm. Hemen hi.lia ye muhlia aenün 
rızanı iaterim. Yi.rab, beni bu müalümanlara kur
ban eyle. Tek bu mü'minleri küffar elinde mai
lub edüb helik eyleme. Yi. bibi !. Bunca nüfuaun 
katline beni aebeb eyleme ! Bunlan manaur ve mu• 
zaffer eyle ! Bunlarunçün ben e&':lumı kurban ede
rim. Tek aen kabw eyle ! Aai.kir-i iali.m içün tealim-i 
rUha rayım. Tek bu mü'minlerü"' ölümün bana 
göaterme. ilahi !. Beni civi.runda mihman edüb 
mü'minler ruhına benüm riıhımı feda kıl !. Evvel 
b.!"i gaazi kıldın, ahır tehi.deti ruzi kıl !. 

Dedi. Çünki Sultan Murad Gaazi bu reamile 
bat açub yüz yere koyub el götürüb dui. kıldı, Hak 
Sübhi.nehu Te'i.li. duisın müateci.b kıldı. Hemen 
i.ami u bulud ihata edüb yağmur riıy-ı zemini rah
mete gark etdi ve duman dahı letker-i iali.m üzerin
den kalkub ki.fir Üzerine çökdi. ,, (Ne9ri Tarihi, 
F. R. Unat - M. A. Köymen netri, s. 284, Ank. 
1949) 

N""!ri'nin üslubunda mesela Türk ve MoP-ol ev-la
dından bahsedilirken "Bunların evJAclı. •• ACled-i 
remmü ve evr4k-ı qcir kadar oldı ld ancak 
hesabını Halik-• pervercllg&r bilürdi." gibi cümle
ler, asrın nt·sir üstadı Sinan Paşa'nın Tazarruname'
sinde dünya'dan bahs olunurken söylenen : "Anua ••• 

sus- vü cefisı evrAk·ı qcir ve a'clid-ı remmiil 
gibi bi-tümirdar.,, söyleyişine benzr. Bunlar, 
ya Sinan Paşa'dan ya da asrın ortak söyleyişlerindı•n 
alınmış ifadelrrdir. ( ı ı )  

t ı Yine Netri T arihi'nde rastlanan: Hikiyet 
ederler ki bir gaazi, bir kafiri depıe çalub ılki pire 
eyleyüb depeledi. Bir kafir (dahı) anun kartusına 
geçüb kas kas güldi. Bu gaazi, ayıtdı :  Bre mel'un 
bana mı gülenin) 01 kafir ayıtdı : Yok, ıol çal
duğın kifire gülerim ziri bu kafir dün liz önünde
yidi Türklük aüci içdi. Bu gün kendü ca'.'l verdi.  
Dün Türk kanın dökem deridi, bugün kendü kanı 
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Netri Tarihi, Faik Reşid Unat ve Dr. Mehmed 
Köymen tarafından 1949 ve 1 957 de, iki cild halinde, 
eski harflerle edition critique'i ve yeni yazıyle translitte
ration 'u yapılmak suretiyle neşrolunmuştur. Eser ve 
müellifi hakkında bilgi ve bibliyografya için bu neşirlere 
ve Fahriye Arık'ın Netri'nin Hayatı ve Eserleri, 
(İ!t. 1936) kitabına bakılmalıdır. 

* 

Manzum Tirihler 

Türkçede ilk tanın· 
mış örneğini, Ahme
di'nin 1skendername
'sine kattığı tarih ba-
hislerinde gördüğü

müz manzum tarih ve vakaayi'name tflifine XV. 
asırda devam edilmiştir. 

Ahmedi İskendername'sinin bilhassa Osmanlıla
ra ait bölümü, adeta hafızalarda yer etmiş ve bazı 
klasik parçalar halinde, Anomm Tevarih-i Al-i Osman'
lara (Bilhassa Giese Anonimi) ; Nqri Tarihi'ne ve 
XVI. asır tarihcisi Lütfi Pap'nm Tevarih-i Al-i 
Osmin'ına aynen veya bazı istinsah değiştirmeleriyle 
alınmıştır. Bu husus, manzum tarih zevki'nin dikkate 
değer bir iflldesidir. ( ı 2) 

İşte bu zevkin diğer bir ifadesi olarak XV. asırda 
mesnevi şekli ile ve yer yer sanat endişesi de gözetilerek 
yazılan manzum vakaayi'nameler içinde bazılan, 
gerek tarih gerek edebiyat tarihi bakımından zikre de
ğer eserler olmuştur. Bu eserlerin bir kısmı hükümdar
lar tarihi halinde, bir kısmı da büyük kumandanlann, 
büyük devlet adamlarının askeri ve medeni icraatı 
mevzıiundadır. 

Asrın manzum vakaayi'nameleri içinde en mühim
leri Enveri'nin Fitih Sultan Mehm.ed'in sadrazamı. 
Mahmud P&fll adına na�mettiği DüstUr-name 
ile Kemal adlı bir müellifin ikinci Sultan Bayezid 
namına yazdığı SelAtin-n&me'dir. Ayrıca bu asırda 
çok sayıda ve büyük hacimli eserleriyle tanınmış Uzun 
Firdevsi'nin, Midilli Harbi'ne ait Kutupnime'si de 
bu çeşit mesneviler arasındadır. 

E n v e r l  
ve 

Düsturname'si 

* 
Düstürname sahibi Enveri 
hakkında geniş • bill(imiz 
yoktur. Onun, klasik islim 
kültürünü iyi öğrenmiş bir 
ilim adamı olduğunu kendi 
eserinden anlıyoruz. Fatih 
Sultan Mehmed'le ve Sad-
razam Mahmud Paşa ile ba

zı seferlerde bulunduğunu ve mesela Fatih'in Eflak, 

henüz birin dal-.ı ödemeden döküldi, dedi . . .  ıribi ifa· 
delerle Dede Korkut Hiki.yeleri'nin üalubu aruında 
tam bir benzerlik varcbr. (Bkz. Netri Tarihi, C. 1, S. 
302, Ank. 1949) 

12 Bkz. Nihad Si.mi Banarlı, Dietin-ı T evi
rih-i Müluk-i Al-i Ü•man, Ahmedi Tirihi'nin Thir· 
leri, s. 90, lat. 1939 ve Netri Ta�i. T. T. Kurumu 
netri, c. 1, Ank. 1949) . 



Bosna seferlerine Midilli fethine kauldığını yine ken
di eserinden öğreniyoruz. Enveri, Fatih Sultan 
Mehmed adına Teferriic:aAIDe adlı bir eser yaz
mış, Düstumame'yi de H. 86g'da tamamlayarak (M. 
1465) Vezir-i Azam Mahmud Paşa'ya takdim et
miştir. Bir mukaddime ile 22 hah halinde yazılan 
Düstumame, esas itibariyle üç bölüme ayrılır : Bi
rinci bölümde Peygamberlerin, eski İran hükümdar
lannın, Hz. Muhammed'in ve evladının, Hulefa-yı 
Rişidin'in, Emevi ve Abbasi Devletleri'nin, Saffari
ler'in, Samaniler'in, Gazneliler'in, Deylemiler'in, 
Kuhistan hükümdarlannın, Selçukiler'in, Salguriler'in. 
Harzemşahlar'ın ve Moğollar'ın kısa tarihi vardır. 

İkinci bölüm 1 8. babdan başlayarak Aydın Oğul
ları Tirihi'ni, bu eser için geniş sayılacak bir şekilde 
anlatır. 

Eserin üçüncü bölümü de başlangıçtan Fatih 
Sultan Mehmed devrine ve Q_u devrin de •4fi5 yılına 
kadar, Osmanlı Tarihi'dir. 

Böylelikle bu e:er, Selçuklular, Moğollar ve Os
manlılar'dan çok, Aydın Oğulları hakkında verdiği 
bilgilerle ehemmiyetlidir. Bununla beraber, tarih gö
riiş ve düşünüşü bakımından Enveri, üzerinde dikkatle 
dumıap değer bir muharrirdir: Gerek Selçuklular 
gerek Aydın Oğulları ve Osmanlılar hakkında verdiği 
bilgiler arasında tlrihin bu fasıllannı aydınlatan çiz· 
iriler de vardır. Enveri'nin nazım üslil.bu asnn diğer 
mesnevi şiirleri ölçüsünde kuvvetli ve işlek değildir. 

Tek nüshası Paris'de Bibliotheque Nationale'de 
bulunan Düstil.mime, merhum tArih profesörü Mük
rimin Halil Yınanç tarafından incelenmil ve Selçuk
lulardan bu yana, bahisleri istinsah edilerek 1928'de 
İıtanbul'da neşredilmiştir. Buna 1929'da nqredilen 
g8 sahifelik bir tedkik ve tahlil bölümü de ili ve olunmu� 
tur. 

K e m a 1 
ve 

SelAdn-nAme'si 

* 

Asnn ikinci yansı şiirlerin
den Kemal adlı bir şiirin 
Selatinnime'si de esas iti
bariyle manzum bir Osman
lı tarihidir. 

Bir tarihçi olmaktan zi-
yade bir fiir olduğu, eseri

nin tlrih anlatan tarailarıyle şiire kaçan taraflanndan 
çok iyi anlaşılan Selatin-name müellifinin şahsıyeti 
aydınlıkta değildir : Başta Sehi, Utifi ve Aşık Ç.Clebi 
olmak üzere, eski tezkirelerin bize tanıttıklan ve eski 
nazire mecmfullannda şiirleri ve gazellerden ibaret 
küçük bir divanı ( 1 3) bulunan Sanca Keml'l veya 
Kemil-i Zeni ile Selitinname müellifi Kemal'in 
aynı şahıs olup olmadığı hakkında bugün bir tercddüd 
belirmiştir. ( 14) 

ıa  Di•ua-ı Kemal-i Zeni, OniYenite Kütp., 
Nr. 759, V. 58-84. 

14 Bkz. Robert Anhegger, Selatin-nime Mü
elHi Kemal, Türk Dili Ye Edb. Dersiai, c. iV, sa)'I 
4, .. 447 - 470. 

TÜRK EDEBIY A Ti T ARIHI 

· Fatih'in Sadrazamı Mahmud Paşa adına Faz
lullah'ın Tirih-1 Mu'cem'ini Beligatname adıyle 
tercüme ettiği bilinen Sarıca Kemal'in bu eserinden 
Selitinname'de bahsedilmemesi gibi sebepler bunu 
böyle düşündürmüştür. Selatinname şairi Kemal, bu 
eserinde Türkçe ga:ı:eller söylediğini ve yine Türk dili 
ile Ferisetnime ve SDzııame adlı eserler yazdığını 
haber verdiği halde, bir Belagatname yazdığını 
söylememiştir. Selithuı&me'yi 895 ( 1 490) de bitir
diğini ve bu tarihte kendisinin yaşlı olduğunu söyleyen 
:((emal'in daha önce yazmış olması gerekcı:ı böyle 
bir eseri unutma�ı tabü görülmüyor. ( ı 5) 

Selatinname müellifi Kemal hakkında düzeltilme
S! gereken bir ba,ka bilgi de onun Türkçe'ye dair 
telakkMdir. 

Çünkü şimdiye kadar bilinen ve yazılanlann zıd
dına olarak Selatinname müellifi Kemal de geçen 
asrın ve kendi asrının Türkçecileri arasındadır. ( ı 6) 
Onun bu manzum tarihi dikkatle okununca anlaşılır ki 
Kemal, e<ıerlerini Türk diliyle yazmayı ülkü edinmi' 
bir yazardır. Hatta ona göre "Farisiden söz alıp ter
cüme etmek irfan değildir.,, Bu sebeple kendisi Türkçe 
gazeller söyfomiş ve gazellerinin dillerde okunup gez
diğini görmüştür. 

Selitin-name'ye göre : 
Bir meclisde, Kemal'in Selatinname'sini görenler, 

büyüklerin bunu beğenmeyeceğini çünkü onların 
Acem diline müşteri olduğunu söylemişlt>rdir. Fakat 
Kemal, Türki'de ısrar etmiş, "Türkçe'yi Jo'irisi gibi 
hil.b ve ter kıbnak,, istediğini belirtmi� ve: 

D•mpem biç ••f! bea ebl-1 irfan 
Kalar .az tercem� fBralden •Y can 

diyerek Farisi'den söz tercümesini marifet saymadığını 
söylemiş : 

Ce•Ablrler dizer T&rkl dil il� 
Aaı vaaf ldemes ldm•e bil il• 
İla T&rkl f&nl slbl Hiib D terdb 
oı •• lçlade key tatlg baberdtir 

gibi mısralarla da Türkçe'yi iemmt>tmr,miş, övmüştür. 

ı;; A)"Dı müeUif, aynı makale. 

ı& Daha Fuad Köprülü'nün Milli Edebiyat 
Cereyanının ilk  Mübeffirleri kitabında (lst. 1928, 
s. 14 ve Edebiyat Arattırmaları, Ank. 1 960, s. 277) 
Ye oradan naklen bizim kitabımızın ilk baakaaanda 
(s. 142) Kemal'in Selitin-name'si batındaki 

Bu Türki dil be·gaayet sert dildür 
Söz ehli itbu dilden key hacildür 

mısrilan ırözönünde tutularak, onun Türkçe ya&• 
maktan utanan bir zihniyete tercüman olduiu ifade 
edilmittir. Halbuki Selatin-nime müellifi, bu sözleri, 
Türkçe'yi müdifaa için bir ıririt Ye hiza çeYnlerin 
dil -layıtını tenkid maluadıyle söylemittir. Ancak, 
bunlan söylerken kull-dıiı ifade bayii muakkad 
olduiundan, böyle 'bir zühiale ııe'bep olmuttur. 



TÜRK EDEBIY A Ti T ARIHI 

Ancak söze : 

Ba Türkl dil be-siiJ'et eert dlld&r 
sa. ebll lıba dilden key haclld8r 

gibi, Türkçe'nin şiddetle aleyhinde bir ifadeyle başla
ması, doğru ve güzel olmamıştır. Esasen Selatin-name 
müellifinin Türkçesi. yukarıdaki misıillerde de görül
düğü gibi aslaa güzel ve vazıh değildir. Eğer nazire 
mccmıialannda görülen gazellerin bir kısmı olsun 
bu şiirin ise Kemal'in şıiirliği tarih yazarlığından ü�
tündür. ( ıi) 

Selatin-name, Sultan İkinci Bıiyazid namına 
yazılmı1 Osmanlı tıirihlerindendir. Müellifin, eserinde, 
yeri geldikçe, hikaye anlatır ve şüre meylederken 
tarih anlatışından daha başanlı bir ifade kullandığı 
söylenebilir. 

Selatin-name Mefa'Uün m.efa'Uün fa'iilün vez
niyle yazılmış 3000 küsur beyit tutarında bir eserdir. 
Tek yazması İstanbul Üniversite Kütüphanesi, Türkçe 
yazmalar bölümünde No. 33ı 'dcdir. 

* 

U z u n  F i r d e v s !  

Eski kaynakların Flr
devsi-l Rum.i veya 
FlrdeY'Ji-i Tavil di
ye tanıttıkları bu ve-
lud ve destani eserler 

�iri, aslında Süleyman-name adlı, büyük hacimli 
eseriyle tanınmıştır. 

Türkçe İslam Ansiklopcdisi'nde, Fuad Köprülü 
tarafından, yıllarca evvel İstanbul kitarçılanndan birin
de görülmüş bir Süleyman-name yazmasının önsözi.ine 
dayanarak verilen bilgiye göre : Uzun Firdevııi, ataları, 
Sultan Alıieddtn Selçuki devri gaazilerine kadar 
uzanan ve bir kısmı da Osmanlı gaazileri arasında 
bulunan bir kahramanlar !ilesinin çocuğudur. 

1453'de Bursa'da doğmuş, pir Melihi'dı:n arüz 
ilmini öğrenmiş; kendisini, geniş ölçüde ansiklopedik 
bilgiye sihip kılan bir tahsil görerek yetişmiştir. Baba.�ı. 
İstanbul fethinde yararlıklar gösteren Hacı Geaek 
lleJ'dir. 

Ona şöhret kazandıran eseri, side, sanatsız bir 
nesirle yazılmakla beraber, yer yer, büyük bir kiıap 
u�şkil edecek ölçüde manzum bölümleri de bulunan 
Stileyman-al.me'dir. Hacim büyüklüğü dolayısıyle 
Süleyman-nime-i Kebir adı verilen bu kiıap, dini-ta
rihi-destani bir eserdir. Esas mevzuu Süleyman Pey
gamber' in hayitı ve menkıbeleri olmakla bc:rabcr, 
yer yer, daha başka hikayeler, nasihatler, tarih bilgileri 
ve menkıbelerle işlenerek, Şark ilimlerinin : Şark tarih, 
ahlak, kültür ve mitolojisinin bir ansiklopedisi mahi
yeti almıştır. Eserde eski Turan kahramanlarının hika-

11 Robert Anhegger'in, bu asırlar Türk ede
bi:rabndaki sıuel üalubunun, mesnevi tarzJna nia
betle çok üstün •e iflenmit olduiunu belirten sö
rütü de bu buauada beaaplanmaaa sereken, kısmen 
dojna aa;ralabilecek bir sörüttür. (A:rnı makale, s. 
455) .  

yesi, bilhassa Efrisyab·ı Türk denilen Alp Er Tuap'
nın menkıbeleri dikkati çeker. Uzun Firdevsi bu Turan 
kahramanını adeti milli bir heyecanla övmüş, büyük 
eserinde, Türklüğün eski tarihi ile iftihar eden bir ifade 
kullanmıştır. Her nedense Sultan İkinci Bıiyczid tara
fından pek beğenilmeyen bu eseri yüzünden hüküm
darla arası açılınca. Firdevsi'nin Osmanlı ülkesini 
terk ederek Horasan 'a kaçtığı hakkında Utifi tezki
resinin naklettiği rivayet, bu bakımdan manalıdır. 

Süleyman-name-i Kebir'in tahminen üçbin sa
hife tutannda üç büyük cild teşkil ettiği haber verili
yorsa da bu eserin tamamını bir arada görmek mümkün 
olmamıştır. 

Eserin, her gün bir parçası okunsun düşüncesiyle 
366 müc,elled (cild, cüz) halinde yazıldığı, mevcud 
nüshalardan anla�ılmaktadır. 

Bu eserin büyük yer tutan manzum bölümlerinde 
sanat değeri azdır. Daha büyük kısmı teşkil eden nesir 
kısımlannın ise dikkate değer tarafı, bu nesrin çok side, 
halk söyleyişine çok yakın ve mesela Dede Korkut 
hikayelerindeki Türkçeyi hatırlatan bir lisanla yazıl
masıdır. Ancak Süleyman·name'de Dede Korkut lisl
nındaki büyük sanat ve üstün ifade güzelliği yoktur. 

Uzun Firdevsi bundan başka sayısı 15'i apn 
manzum, mensur �rler yazmış ve tercüme etmiştir. 
Bu eserlerin bir listesi Türkc:e İslam Ansiklopcdisi'n
dedir. Firdevsi'nin manzum bir vakaayi'nıime halinde 
ya;ı;dığı diğer mühim eseri ise Ku--ı CediM Ml
dllll ismiyle de ıanınan ve Midilli sav&Jlarını hikiye 
eden mesnevisidir. Uzun Firde\-sİ ve eserleri hakkında 
bilgi ve bibliyografik bilgi için Türkçe İslam Ansiklo
pcdisi'nin Firdevsi : Firdevsi-i Rumi maddesine ba
kılmalıdır. 

• 

Kıviml ve Fetihnime-i 
S ul t a n  M e h m e d  

Yine İkinci Biye
zid devrinde ve 
bu hükümdinn 
tasvibiyle yazı
lan ; nazım, nesir 
kanşık bir İstan

bul fethi tarihi de K,rim.i'nin Fetihnime-i Sultan 
Mehmed adlı eseridir. 

Bu eserin müellifi Kıvami hakkındaki bilgimiz de 
çok azdır. Onun, Fatih'in seferlerine katıl� ve bu bü· 
yük hükümdarın bütün iimrünü gazada geçirmekteki 
sonsuz gayrçtinc bilhassa dikkat etmiş ; oldukça ilim 
bir şahsıyet olduğunu kendi eserinden öğreniyoruz. 

Daha çok, nazımla yazdığı . eıcrini bir tahmid, 
bir münacat ve naat manzumesiyle süsledikten sonra 
l'ıitih Sulıan Mehmed medhinde bir kaside söyleyerek 
İstanbul fethinin hikayesine geçmiştir. Baştan sona bir 
tarihten ır.iyade bir medhiye çehresi taşıyan ve yer 
yer ehemmiyetli tarih çizgileri de veren bu eserin man• 
zum bölümlerinde ifade, nesirle ya'!!ılan kı•ımlardan 
daha iyidir. Fetihname-i Sultan Mehmed, Müniıb 
Ünivenitesi Ord. Profesörlerinden Franz Babinger 
tarafından hazırlanan fotokopiye, yine Babinger'in 
ua,·e ettiği, eser ve Kıvıimi hakkında bir önsözle bir-



likte 1 955'de İstanbul'da Türkiye Maarif Vekaleti ta
rafından neşredilmiştir. 

* 

Türk edebiyatında 
ilk defa XV. asırda 

Nazire Mecmôalan rastlanan ve ede-
biyat tarihimizin 
bazı meçhUllerini 

aydınlatmak bakımından ehemmiyetli eserlerden biri 
de Nazire Mecmuaları'dır. 

Sugünkü bilgimize göre Anadolu Türkçesi'nin 
ilk nazire mecmılası, Sultan İkinci Murad zamanında 
Ömer ilmi Mezid tarafından tertip edilmiştir. 

Ömer İbni Mczid hakkında, bugüne kadar, tarih 
ve tezkirelerde herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. 

TOllıc EDEBIY ATI T ARIHI 

Ancak bu şiirin H. 84o'da tertiplediği ve içinde kendi 
şiirleri de bulunan Mecmilatü'n - Newr adlı eseri 
elimi;ı:dedir. 

Bu mecmuada XIII. asrın ikinci yansından başla
yarak xıv. ve xv. asırlarda (son asrın ilk yarısında) 
eser vermiş şiirlerimize ait 597 manzume bulunmakta
dır. MecmUa., bize bu tarihlere ait 83 şiirimizi ve eser
lerini tanıtmaktadır : Bu şiirlerin şiirlerini ve nazire
lerini bir araya toplayan böyle eserler, bize, yakın 
zamanlara kadar tamimiyle mechulümüz olan bazı 
eski şairlerimizi de tanıtmış oluyorlar. Nitekim, Ömer 
İbni Mezid'in bu mecmuası Türkiye Türkçesi edebiya
tında belki de bir çığır açmış ve daha sonraki asırlarda 
muhtelif şairler, bu çeşitten mecmualar tertipleyerek 
hem çağlarının antolojilerini meydana getirmiş hem de 
şiirlerine ancak bu mecmualarda rastlanan bazı şair
leri tanımamıza hizmet etmişlerdir. 

T e k k e  
v e  

H a l k  E d e b i y a t ı 

Tasavvuf edebiyatına XV. asırda, halk tekkelerinde, 
ilihllerle halka hitap eden şiirler tarfından devAmedil
miştir. 

Mevlana Celaleddin, Hacı Bektaş Veli ve Yfuıus 
Emre asrının zengin tasav\·uf hayatından sonra .• halkın 

'lcatler etrafında birikmesi, birçok da bu en büyük 
sôı . in yolunda bir an'ane haline gelmiştir. Gerçi 
bu asırlarda ne bir Mevlana, ne de bir Ytlnus Emre 
vardır. Fakat yine de hayli büyük mineviyatlı ve 
geniş tbirli birkaç sôfi şiir, asrın manevi terbiyesinde 
büyük vazife görmü1tür. 

Hacı Bayram Veli 
( 1 352 ? - 1 430 ) 

Asrın ilk büyük sôfi
si, bir köy çocuğu 
olarak dünyiya ge
len Hacı Bayram 
Veli'dir. 

Hacı Bayram, 1352 yıllarında Ankara nın Ztilfadl: 
Solfasol köyünde doğmu.ştur. Asıl adı Nılman'dır, 
Ona Bayram adının, Safevi şeyhlerinden Hamidüddin 
Aksarayi'ye, ilk deia bir bayram gününde gidip mürid 
olduğu için, Şeyhi tarafından verildiği söylenir. Hacı 
Bayram'ın babasının adı Ahmed'dir. Kuvvetli bir med
rese tahsili görerek yetiştiğinden, önce ilim yolunda 
yükselmiş ve Ankara'da Melike Hatun medresesinde 
müderrislik yapmıştır. Fakat kısa bir zaman sonra bu 
yolu bırakarak büyük bir ruhi istidad gösterdiği tasav
vuf tefekkür ve imanını seçmiştir. Kendisine tasavvuf 
yolunda eh·eren şeyhi, Hamidüddin'le birlikte Rum'u, 
Şam'ı, Hicaz'ı dolaştıktan sonra tekrar Ank.ara'ya dön· 

müş ve Safevilikle Nakşbendilik'i birleştirerek meydana 
getirdiği Bayrimilik tarikatini Ankara'da kurmuştur. 
Tasavvufa yüksek ilimle gelen bütün büyük sofiler gibi 
Hacı Bayram Veli de bu yolda asrının yeganesi sayılır. 
Kısa zamanda etrafına kalabalık bir sôfiler kaafilesi 
toplanmıştır. Müridleri, ha.tti halifeleri arasında Yam
a-otlu Melımed EfeocU gibi ; Şeyhi gibi, Fatih'in 
hocası ve büyük sôfi AkfemHCldla gibi şöhretler 
bulunan Hacı Bayram Veli, derin bilgisi, imanı ve 
cezbesiyle XV. asır tasavvufunun kudretli temsilcisi 
olmuştur. 

Bir aralık, onun kurduğu Bayri.mi Tarlkad'nin 
sünni inanışlara hatta şeriate aykın olduğu iddii edil
mi,tir. Bir r;vlyete göre de Osmanlı Pidiş!hı Sultan 
İldnd Murad zamanında bu iddiiyı tahkik maksa
dıyle Hacı Bayram, Edirne'ye davet edilmiş fakat 
Padişah, büyük Şeyhi, hürmet ve taztm davranışlanyle 
tekrar Ankara'ya uğurlamıştır. 

Böylelikle, Hacı Bayram Veli, gerek çevresinde, 
gerek bütün yurdda geniş ve devamlı tisir uyandıran 
hareketlerinden sonra 142g-1 430 senesinde Aokara'da 
\·erat ederek bugün kendi adıyle anılan semtindeki 
türbesine gömülmüştür. 

Ankara'da Hacı Bayram Gamii ve onun yanında
ki bu türbe, bugün, şehrin devamlı bir ibadet ve ziyAret 
bölgesidir. 

Sayılarının çok az olmasına ra�en, aruzla olsun, 
hece ile olsun, tamimiyle raksin bir dille söylediği 
ta<ıavvuf şiirleriyle, Hacı Bayram Veli, tekke edebiyi
tının unutulmaz isimlerindendir. Onun eski kaynaklara 
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- .,.1· -. ' 1 �o 
Ankara'da Hacı Bayram Veli Clmii •e Türbe.i 

ve yeni antolojilere ısrarla alınan en tanınmış ilihtsi 
Ba göaUim rf'difli, coşkun .şürdir ı 

Nolda bu p.lliim 

1>en1 ii s&llUllla 
Yandı ba slaliim 
Y•mnem dermaa 
Ge..p ld yallda 
. .... ..... 

aolda ba &aitim • •  dalda ba sWiim 
yancb ba s&aJiim 
balda ha s6aliim 

111 11 

}'endiide balda 
Mada .... .... 

...,_..._ imdi  
.. .,_.. ederler 
Hamd ii -aıar 
Yl.r De bayraı 

.. .,_..._ imdi 
yl.r De ...... 
....... ti ........ 
lalda ... ......... 

Zamanla, bizı küçülı: değiJmelere uğramıf ve bazı 
mml1an deiifmif olmalı:1a berlber Hacı Bayram'm 

Heca Bayr- Velt Türbeei'nin iç •Üalemeleri 



... 

bu en Ahenkli ilAhlsi, asırlarca, tekkelerin zikirlerinde, 
ICIDllannd•, dillerden düşmeyen bir söyleyiş olm�tur. 

Hacı Bayram Vell'nin diğer şöhretli bir manzıl
mesi: 

Bilmek ı.ıe.... Hal 
C.. � ara cam  
Geç ........ " bal ... 
s- Hal bil - Hal 

.. .,...._ 6datl bildi 
IUlem -- balda 
hlaa ol keadl olcla 
s- Hal bil - -ı 

.Kıt'alannda görüldüğü gibi Sen Hal bD - -1 
nakaduyle söylenen il!ht'dir. O çağlarda halk kitle
lerinin derin imanla kendisine ulaşmaya çalışuklan 
ve "gökte aranıp yerde istenen,, btlytik eevslll'nin 
hakikatte "inanmışların gönlünde,, olduğunu belirten 
bu söyleyişler, diğer bütün benzerleri gibi, halkın kolay 
anlayıp kolay söylemesini sağladığından şöhretleri de 
o ölçüde geniş ve yaygın ıolm�tur. 

Bu türlü söyleyiflerinden, Türkçe'nin ahenk sır
larına vikıf, kudretli bir şlir oldu� anlaşılan Hacı 
Bayram'ın elimizde herhııngi bir şür kitabı ve şimdilik 
d6rt tlneden ba§ka bilinen filri yoktur. 

Bütün büyük sôtller gibi Hacı Bayr'am Veli'nin de 
JııüDd bayAtuıdan daha yaygın ve kedmetlerle dolu 
bir des� hayiu vardır. 

(ilacı Bayram Veh için Mehmed Ali Ayni'nin 
lüa Bayram Veli adlı aerine (İ1t. 1927) : T.t.An.de 

TORK EDEBJy ATI TA.Rtld 

A k.te m s e d d l n  
( 138g ? - 1459 ? ) 

� ve derin ilmin
den, tbirli şahsıyetin
den ; veddli ve mü
ribbeli bir duygu ve 
düşünce llemine sı\hip 

ol�undan başka divan tarzı şiirleri de olan; Fitih'in 
hocası, � de bu asırda halk tarzında 
tekke şiirleri (iWıller) söylemiş, evliya-şiirlerdendir. 

Akşem.eddln'in asıl adı Şemseddin Mehmed'dir • 

Babası, Kurd Boğan evliyası diye tanınmış, Şeyh Ham
za'dır. ( ı )  

Akşemseddin, Şam'da d��. önce, kuvvetli 
bir medrese tahsili görerek yetişmiş ve Osmancık med
resesinde müderrislik yapmışur. Fakat müsbet ilimler 
de vardığı yüksek seviyede iken, ledün ilmini öğrenmek 
ihtiyicını duyunca, Hacı Bayram Veli'ye intislp ede> 
rek onun haUfesi olm�tur. 

İlmi ve üstün mineviyitı ile Fatih Sultan Meh
med'in mlnevi terbiyesinde büyük tkiri olan Akşem
seddin, bir bilgiye göre, daha hükümdar olmadan önce 
Fltih'in hocaları arasına katılmıştı. Bu bilgi, Fitih'e, 
hükümdar olacağını ve İstanbul'u alacağım müjde
leyen. maneviyat habercisinin ·de Akşemseddin oldu
tunu söylüyordu. Diğer bir bilgiye göre ise Fitih, 
manevi şöhretini çok iyi bildiği Akşemseddin'i da
ha fethin hazırlık devresinde bilhassa davet _etmiş; 
Aqemseddln'in, Fitih ordusuna katılmasıyle, ordunun 
maneviyiunı arttırmak istemişti. 

Hakikat şu idi ki Alqeımeddin yalnız fetih ordusu
nun deiiJ bizzat Fltih Sultan Mehmed'in de fetih 

cedretini arttımıq; onu. 
İltanbul'u fethedeceğine 
inandırmış; en cesiret 
kıncı vak'alarda, ona 
büyük gayret vererek 
genç hükümdinn fetih 
zorluklarını yenmesinde 
kuvvetle müe11ir olm� 
tur. 

Fatih İstanbul'a gi
rip de Ayasofya'ya yak
laftığı zaman, yanında 
bulunan beyaz elbiseli. 
ak sakallı, heybetli .İ\k
fCIDSC<fdln 'i hükümdir 
zannederek ellerindeki 
çiçekleri ona vermek is
teyen Bizanslı kızlara, 
büyük iMi, Fitih'i gti&
terince, Fatih'in : 

C.,.niik"de Aktemeeadin Türbe.i 

Veriniz, çiçekleri 
ona veriniz. Pidişah 
benim, ama, o benim 
hocamdır d� zit da 
Alqemscddin'dir. 

•ydmlyye. maddesine ve bu maddenin bibliyog
rafy.uına balulmalıdır. Aynca, bakınız: Sldeddin 
Nüz'het Ergun, Türk Şiirleri, c. i l  s. 7·53 • 7S7 ve bu 
biyt'ıgraflııin bibliyografyası. (Bayram V:cb'nin, bilinen 
4 ilılhW bu esere alınmıştır.) 

ı Mrla• ,,.. .... slmiildiii sece ceaediai 
�-p ..... bir kunha bir elini 111.-nadan. 
pbrarak ltoiduja .. 5eyla Hamsa·,. . ... -·
......... - ......... 
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Akşemseddin. ayni ilim ve mürakabe kudretiyle ; 
vaktiyle Arap otdularının İstanbul muhilsarası'nda 
vefat ederek bugün, türbesinin bulunduğu yere gömü
len ; Hz. Muhammed'in bayrakdan ; Halid Ehil Ey
yüb'un kabrini bulmuş ve gösterdiği yer kazılınca Hz. 
Eyyüb'un hala bozulmamış nilşı ve bu İslam büyü
ğüne ait bir mezar taşı bulunmuştu. 

Hayatının son yıllarında Göynük'deki zaviyesine 
çekilen Akşemseddin'in vefat tarihi 864 (1459)? yıl
larıdır. Türbesi Göynük'dedir. (2) 

Akşemseddin'e izafe edilen ilahiler içinde : 

Atık oldum sana candan 
Hacı Bayram pirim Sultan 
Gönül himmet umar senden 
Hacı Bayram pirim Sultan 

Irak mıdır yollarmu: 
Taze midir gülleriniz 
H&b söyler bülbtilerinlz 
Hacı Bayram pirim Sultan 

Al Yetil sancap kalkar 
Türbesi mis gibi kokar 
Altua 9em.'alann yakar 
Hacı Bayram pirim Sultan 

Ak,emsecldüı der vanlur 
Azim Tevhid'ler sürülür 
Ydda bir çağı bul-ur 
Hacı Bayram pirim Sultan 

gibi, şeyhine sevgi ve bağlılık ifade eden söyleyişler 
vardır. Aynı şairin, Aruz vezniyle ve gazel tarzında 
söylediği şu man21ime ise onun en tanınmış ve se
vilmiş ilahisidır : 

Zllı� CllD kim ml•-•erdlr basla •ii rı. tecell&daa 
Zllııl dil kim maattardar lııe•il·n •tk·ı Me•IA'daa 
Hariibiit içre •ttiikı s6rlb ta'• •tme •J' aiilııld 
Ki ol rlavii-J'I •tk olmaı )'••ar derd·I dllAriidaa 
Gaall dlldiir• •lrealer dlııaad9 kılmadı iiriim 
Badar ii•iire aerprd- seçer dla)'ii •I akbiidaa 
Temiipaıa da)'•D ii9ık aaaar kılm9dı •IJ'iire 
iti diilm .,k 1 ,.,,k leter .... maa ol ba •••diidaa 
Cllııiiaıa miiveriiaıad9 karabdar lııa)'m•J'I iitık 
Dl iilemtlea lııalter bllmea dalııı ol Arf"I a'IAdaa 
Hadii'aıa ii9ık1 çokdar •elİ Ak Şemaldla slbl 
Jtaaı bir serçek iitık k.lm )'•••bdar derd-1 •evlA'daa 

• 

(Hakiki ha)'ab yanında geni• bir menka· 
be•i-destini hayab da olan bu büyük. •eli'nin hayab, 
tahuyeti •• eserleri hakkında bilsi •• bibliyoırrafik 
baıri için bakınıa: Dr. Veli Behçet Kurdoilu, Şiir 
Tabibler, latanbul 1967 ve: Simiha Ayverdi, Edebi 
Ve Mineyi Dünyası içinde Fatih. latanbul, 1953, 
a. 21-44; bir de kitabımızın Fatih Sultan Mehmed 
bölümü) 
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Kaadiriyye ve Bayramiyye 
tarikatlerini birleştirerek 

E ş r e  f o ğ 1 u E9ret'iyye adlı bir tarikat 

( 1353 - 1 46g ? ) kuran E9refoila RUmi de 
amn halk tarzı ilahileriyle 
tanınmış şiir şeyhlerinden

dir. Eşrefoğlu İznikli'dir. Fakat hakkında teşekkül eden 
menkıbeler, onun aile kütüğünü Hz. Ali'ye kadar uzat
maktadır. Asıl adı Abdullah'dtr. 

Babasının adı Etref'dir. Dedesi, Mısırlı, Mu
hammed namında bir zattır. Etrefotla, tahsilini 
İznik'de yapmış, esaslı bir medrese tahsili IJÖrerek 
yetişmiş, Bursa'da Çelebi Sultan Mehmed Med
resesi'nde tahsilini tamamlıyorken ilahi cezbeye 
kapılarak sôfilik yolunu seçmi5 ve ilk feyzini Emir 
Sultan'dan almıştır. Emir Sultan'ın tavsıyesiyle Hacı 
Bayram Veli'ye intisab eden ve Hacı Bayram Veli 
taırafından damad edinilen Eşrefoğlu, bu sefer de 
Hacı Bayram'ın tavsıyesiyle Hama'ya giderek sülükünü 
Hüseyin Hamavi'nin yanında tamamlamıştır. Bütün bu 
intisAblar arasında geçirdiği çeşitli cezbeler ve riyizat
l:ardan sonra nihavet tarikat kurma seviyesine varan 
·Eşrefoğlu, tekrar İznik'e dönmüş ; dergahını burada 
kurmuş ; tam bir tevazu' içinde, zikr ve ibadetle meşgıll 
olmasına rağmen çevresine geniş bir salikler kaafilesi 
toplanmıştır. Eşrefoğlu'nun bir Dlvıbı'ı, Mtizekki'a
Nüfiia adlı, dini - tasavvufi bir eseri ve yir>e tarikat, 
tasavvuf tanıtıcı mahiyette' daha baPa rislleleri 

lanik'cle Etrefoğlu Ciımii'nin min&rni 



-

vardır. Divan'ında hece ile, aruz'la söylenmiş ilihller, 
Yılnus Emre'den beri Türk Tasavvuf edebiyatına ha
tim olan, halka yakın bir dille' terennüm edilmiştir. 
Şöhret ve t�iri kendinden 10nraki asırlarda daha yay-

E,refotlu Cimü hazireainde Jl.şreioglu 
ve halen'!'nnin kabirleri 

guı olan ve hayı\tı türlü menkıbelerle süslenen Eş
refoğlu'nun şu. ilahisi onun dili ve ııanatı hakkında 
biT fikir verebilecek mihiyettt'dir : 

Atlma oda c:iift'imi 
Yab ıelcll, yab pder 
Garib bapm ba ·-d&yı 
Çeke seleli, çeke pder 

Flrlaat k&retti ('Amme 
Geı.hı ifddar yaaama 
� seac:lrla, ..._ boyıamna 
Tab geW, tab sfder 

BiilbHI ecblb dr ti efpa 
Afil .... .,..... ba -
....... ı6Jülldllüm -
Hak' elan ıeldl Haklı'• gider 

.lrlfler durur ll&ribae 
Gayrı g6riblmes ,....._ 
Etref <>ti• yar ytizUae 
.... geldi, .... glcler 

BAzı edebi CM"rlerde, ilk kıt'asındaid isme bakarak 
Etrefoğlu'nun sanılan ve kıt'alan biribirine kanştı
nlarak yazılan : 

E9ref Ofla al haberi 
Bahçe bbia, stil bbdedfr 
Ceaaetdekl yedi � 
c.o,k1Ul alam Hl Dbdedir. 

mısrilan ile başlayan bir aefee ise Eşrefoğlu'nun detil, 
Buaa Dede adlı bir Bektifi p.irinindir, ve Eşrefoğ
lu'nun tanınmış bir ilahisine cevAp ınihiyetinde teren
nüm edilmiştir. XVII. asır saz şiiri Tamışvarlı Gaazf 
.\tık Hasan'a da isnad edilen bu ıilr Eşrefoğlu'na hi
tabla başlar ve . Eşrefoğlu'nun tisir sahası ile asırlar 
ötesine SC11 verili hakkında bir fikir vermek bakımından 
ehemmiyetlidir. 

T0Rıc EDEBIY An TARiHi 

Etrefotlu'nun, s4de bir halk Türkçesiyle ve aeslr 
diliyle yazdılı Mibeldd'a • NtifU da onun töhretli 
bir eseridir. Bqlıca nefis terbiyesi ve drikat Ad!bı 
ınevz11.unda kaleme alınmıı bu eser J 448 de tamamlan
IDlftlr. 

Doğdutu kasabada vetlt eden Etrefotla'nun 
İznik'de bir cAmii ve bu c4mi haziresinde bir merkadi 
vardır. Eski harflerle iki defi basıldıtı bilinen Etref• 
otla Dlvam, yeni harflerle 1944 de Asaf Hilet 
Çelebi'nin bir önsözüyle nqrolunmuştur. DivAn'ın dijer 
bir baskısı. E,refotlu R6ml Dlri.m. adıyle Cajaloğlu 
Yayınevi tarafından yapılmıftlr. (İst. 1967) Etrefotla 
baklwıda bilgi ve araştırma için T. 1 A.a. deki Etrc
flyye (C. iV. S. 397) maddesinin bibliyografyasına 
bakılmalıdır, 

* 

Bu asırda aruz vezniy
le; kaside, gazel, mes· 

K e m a 1 C m m 1 nevi gibi klisik nazım 

( ? _ 1475 ) şekilleriyle tasavvuf şiir-
leri söyleyen Karaman
lı şiir Kemal Ümmi 

de tekke pirinin, kendinden sonrakilere örnek olmuş> 
şöhretli siın!sıdır. Asıl adı İsmAil'dir. İlihlleriyle yalnız. 
Anadolu'da detil, Kınm, Kazan, Başkurt ve Özbek 
Türkleri arasında da şöhret uyandırmıftır. 

Divln'ı, lisinının si.deliği ve hallr. Türkçeai'ne 
Ait keliınderinin unginliğiyle bilhassa dil bakımından 
incdenmeğe değer husılsiyetler ta,ar. Kemal Ümmi 
ı475'de Niğde 'de ölmüştür. 

D i n  d ı ş ı  
Halk Ectebtyab 

* 

Tamlmıyle dtiıl ve ta
savvufi mı\hiyetteki Wk 
lfla edebiyat yanında 
XV. asırda dindışı mev
zUlarda gelişen bir Raik 
Edehly&tı vardır. 

Bu edebiyitın şiirleri vey& hiliyeclleri pek tabU 
olarak müslümandırlar. Bu sebeple eserlerinde İ'1&mın 
duygu, düşünce, iman ve heyecan çizgileri yer alır. 
Mesel& böyle şiirl�rin söyledilderi halk dc:stanlan> 
yine pek tabii oJar&k, dini kahramanlık şiirleridir. 
Ancalt aynı edebiyltm, dinle alAltası olmayan mevzıl
larda meseli beşeri aşk duygulan, tabiat güzellikleri 
ve sosyal hidiseler üzerinde şiirler söyleyip hiilyeler 
anlattıtını ve büyült bir ihtimile göre tiyatro oyunları 
tertiplediğini düşündüren sebepler de çoktur. 

Çok eski bir mA7Jsi olan bu an'anevt hallr. edebiyi
tı, halkın toplu bulunduğu yerlerde saz çalarak şiirler 
söyleyen saz ftirlerl'yle halk hiilyecilerinin ve Kara
göz :  Gölge oyunu sanatkarlannm elinde devim etmit
tir. 

Aynı edebiyitm, daha çok, gelecek asırlarda, şe
hirlerde teşekkül edecrk ve şehirlerden köylere kadar 
yayılacak 1'* Edehly&ta'nı hazırlayıcı bir vazifesi de 
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olmuttur. (3) Aşık Edebiyitı denilen ve yine saz şiir
leri elinde gelişen, geniş edebiyat hareketi'nin (Adeti 
kllsik bir edebiyat mektebinin) teşekkülü, şiirleri ve 
şiirleri ise gelecek asırlarda görülecektir. 

XV. asır halk edebiyitının nasıl bir dil'le, hangi 
vezinler ve şekillerle. hangi sazlarla (4) şiirler söylediği 
hakkında azçok bilgimiz vardıf. Fakat tamamıyle 
ı.ifllıi olan bu edebiyatın yazıya alınmış örnekleri eli
mize geçmediği için, aynı edebiy!tın bu asırda isim 
yap� şiir ve hiklyccilerini de henüz bilemiyoruz. 

Eski tirih ve edebiyat kaynaklarından derlenen 
bilgiye göre XV. asırda halk şiirleri Germiyan ve 
Osmanlı sarayları çevresinde mevki almaya başlamış
lar; halk hikayecileri, halk toplantı yerlerinde Dede 
Korkut Hik!yeleri çeşidinden ahl!ki - kahramanlık 
hik!yelcri söylemişlerdir. Halk arasında Nasreddin 
Hoca latifeleri yayılmaya devam etmiş, bu IAtifcler, 
bilhassa Timur istillsının ve Moğol zulmünün Anadolu 
vicd!nında uyandırdığı büyük tepki dolayısıyle ve 
halkın hiciv zekisıyle bir kat daha zenginleşmiştir. 
Böyle fıkralara, münevver şiirlerin halk arasına yayılan 
lltlfeleri de ilAve edilmiştir. 

Yine bu asırlarda Kıssa-hı\n : Meddahların halk 
toplantı yerlerinde hattA saray çevrelerinde anlattık
ları hikAyeler ; komedi zekAaı trajik meyillerinden 
üstün olan Türk milletinin, zengin nü.lttelerle ve kuvvetli 
satire unsurlarıyle süslü ve tek aktörlü tiyatroları bilinde 
gelişmeye başla�tır. (5) 

Anadolu'daki varlığını daha XIII. asırda Sultan 
Veled DivAnı'ndan öğrendiğimiz (6) kukla oyunundan 
başka Karagöz tiyatrosunun da şehir halkları ara
sında bu asırda yayıldığı tahmin edilmektedir. 

* 

O s m a n l ı  P�s tanla r ı  
Fakat XV. as
rın, elimizde 
hı\tıraları bu-
lunan en kıy· 

metli halk edebiyAtı mahsulleri o....aa Destaa
.lan'dır. 

Atak Llebiyib, lau.Uai,.etleri, follder .._;lı.İ• 
F•tindelci diier halk eclebi,.ibnda. ayrdan taraftan 
Y.b. b. ır•nit bilıri için balunu: Prof. Dr. Fuad 
Köprülü. Edebi,.at A.ra,brmalan, a. 185-238, A.nk. 
1966. (ve kitabımızın XVI. Asar Halk Edebi,.ab 
bölümünde:  A,ık Tana Ye Saz,iirleri bahai ile, bu 
bahain diğer aaırlardaki devimı) . • 

E.lci Tirk oaanlanndan batka. A.-clolu'da 
Dede Korkut Hiü,.eleri'ndan batlaFarak ozan de
nilen aa:ı:,iirleri'FI• Alp Ozanlar'ın . •• XVI. _,. 
-n•na kadar A.nadolu'daki aaqiirlerinin. umİimİ· 
yede kopu çaldıldan b. bilıri için balunıa: AFDI 
mieUif, aFDI -r, a. 131-144. 

Bu buaualarda tafail&dı bilıri •• bilıliyoırra· 
f"ık bilıriler için ,..kanda ırö.terilen tedkilderle aJ'ftl 
mi.Uifin a,.nı eaerdeki_ Meddahlar adlı tedkilı ,._. 
ana (a. 361-412) bakılmalıdır. 

" Bb. XW. Asarda A.naclolu'da Halk Ti,.atroau 
(a. 3M). 

-

Daha çok, Tevarih-i Aı-i Osman'da ve bu halk 
t!rihleriyle aynı üslupta yazılmış popüler Osmanlı 
tlrihlerinde gördüğümüz bu destlni menkıbeler, dik
katle gözden geçirilirse, bunların, o t!rihlere, halk 
ara.�ında teşekkül etmiş birtakım kahramanlık terennüm
lerinden aksetmiş olduğunu tahmin etmek kolaylaşır : 

Bu menkıbeler, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir· 
takım büyük gazi, zafer ve kahramanlık temelleri 
üzerindeki kuruluşunun halk ruhunda uyandırdığı 
derin takdir ve heyecan duygulanyle söylenmiş, epik 
rivayetlerdir. Aynı menkıbeler XIV. ve XV. asırlar
daki manzum şekilleri bize kadar gelemeyen Osmanlı 
Dcstanları'nın, halk hafızasında yaşayan en eski destan 
hatıralarıyle birleşerek teşekkül ettiğini gösterecek 
mahiyettedir. 

MMCla Osmaa'm Rü'ybı menkıbesindeki � 
nehir, kalıç, ay ve bir nevi yada ta91 demek olan 
ytbtik, daha yaratılış efsanesinden beri, Türk destan
larında ısrarla rastlanan milli destan -arlan'n
dandır. Esasen bu ef,anenin bir benzeri, Moğollar 
devri tlrihcisi Reşidüddin'in Cimi'ü't-Tevarih'inde 
de vardır. (Bakınız : Osman'ın Rü'ylsı : Bu bahsin 
devamında) 

Stileymaa Pata'nın sallarla Rumeli'ye gcçİfi 
hik!yesi de Oğuz Kağan'ın İtil Suyu'nu geçişine çok 
benzer bir ifldeyle anlatılmıştır. Sultan Osman'ın 
Bilecük şehrini, ağırlık �öndermek bahanesiyle yolla
dığı yüklerin içerisine asker saklayarak fethediJi efsAnc
si de • yer ve şahıs isimlerinin değişmesi ile • bir XIII. 
asır destanı olan D!nişmendn!me'de vardır. 

Bütün bunlar, XIV. ve XV. asırlar T"ürkiye'sinin 
en büyük h!discsi olan Osmanlı · 1mparat-ı.p•. 
nun karulatu etrafında, daha ilk anlardan başlayarak 
zengin destanlar söylendiğiıii dU,ündüren, kuvvetli 
çizgilerdir. Bu sebeple biz burada cslscn tanıimiyle 

popüler ve destani bir mahiyet taşıyan böyle rivayet
lerin en canlılarından birkaç tanesini - bir fikir verebil
mek için , XV. asrın popüler tlrihlerinden alarak ince
lemekte büyük fayda buluyoruz : 

Osmanlı destanları, Kayı 
Hanlı kabilesinin Anadolu'-

Türk Mezarı ya gelişini her zamanki 
gibi tlrihe yakın bir destan 
üslubıyle anlatır. Buna gön: 

Kayı'lar, Cengiz zamanında onun taarruzlanna hedef" 
olmamak için Horasan'dan ayrıldılar; reisleri Kaya 
Alp ()tlu Süleyman ŞAll'a uyup, elli bin kişilik bir 
çadır halkı bilinde, Anadolu'nun doğusuna geldiler; 
Erzincan ve Ahlat çevresine yerleştiler; burada yedi 
yıl kaldılar ; Cengiz'in ölümü üzerine tekrar ana yun
lacına dönmek istediler : 

"Sile,.man Ş&b Gaui ba,.li babadurluldar ftdi. 
Bu Riim'un dailanndan •e derelerinden mcincliler. 
Göçar nleriin da•an dereden tlepedan incinir oldı. 
Gene Türkiatan'a um ettliler. Geldikleri J'Ola ırit• 
mediler. Vil&,.et-i Haleb'e çıkdılar. Andan Ca'ber 
ICal'aaı'nun inine •ardılar. Ol arada Fırat ırmaiı· 
n- önlerine ırel.W.r. Geçmek iatediler. saı.,._ 
Şilt C.-.,,.. a,..Nıları 
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T ii r k , M e z a r ı :  Türkiye topraklannd- 200 kilometre ötede ve Süriye toprak
lannda bulunmuına rağmen, bugün hili Türkiye aayıtan ve üzerinde Türk bayrağı 
dalgalanan tirih köteai. ileride Ca'ber Kalesi, önde Sultan Abdülhamid tıuafından 

yaptırılan Süleynı- Şah Türbesi ve ortada Türk karakol biniaı. 

- H&num ! Biz bu suya nice seçelim? dediler. 

Süleyman Şilı dahı abn suya depdi. Öni yar 
İmİf. At aürçdi. Süleyman Ş&b suya diifdi. Ecel 
mukadder imif. Allibun r�bmetine b'YUfCh. SuG
çakardalar. Ca'ber Kal'ua'nun öninde clefn etdiler. 
Şimdiki demde ana M e z  i r - ı T ü r k  derler.7., 

Bunun üzerine Kayı"lar arasında bir anlatmaz
lık çıktı. Bunların bir kısmı Horaaan'a döndüler. Bir 
kıamı artık yurda dönmek istemediler. Kimi, Süriye 
ve Şam taraflarında kalıp göçebe bir hayata daldılar. 
Süleyman Şih'ın dört oğlundan ikiai Horasan·a 
dö'nmü9tü. Diğer ikisi Ertuirul Bey'le Dündar Bey, 
dört yüze yakın erle Rum'a doğru yürüdüler. Yolda 
birbiriyle aavqan iki ordu gördüler :  

"Ertuirul'un yananda birkaç yüz yarar yol· 
da, var idi. Ertuirul ayıldı: "He7 yirenler, cen
p tut pldük. Y anamızda kalıç sötirürü&. Avrat 
sibi seçiib gitmek erlik deiüJdiir. Elbette tunların 
birine yardım etmek serak. Gaalibe mi yardım 
edeliim yoksa mailuba mı? 

Ayatdılar: Mailuba yardım güçdür. Adamı
mız azdur, ve hem yeiine kuvvet demitlerdür, deo 
diler. Ertuirul ayıldı: Bu söz merdineler kel&mı 
deiüJdiir. Erlik oldur kim mailuba yaırdam icle
vüz. Hızır sibi bun deminde biçirelere mecled 
J'elİfe, yardımcı olavuz, dedi.s,, 

.. Hemen kılıca el attılar. Mağluba yardım 
ettiler. Savatın tilii döndü. Gaalibleri yendiler. 
Meğer bu aavatan ordular Sultan Alaeddin Selçiiki 
ordularıyle Tatar ordularıyır.ıf. Kayı'lann yardı
mını görenler Selçuklularmıf. Sultan Alieddin, bu 

A,ıkpafa-zide Tirihi'nden. 
ı Netri Tarihi'nden. 

yüzden, Anadolu'ya yeni gelen bu Türkler'e birçok 
ihsanlar etti ve en mühim olarak onlara Söğüd 
lli'ni kı9lak, Domaniç ve Ermeni Dağlan'nı da 
yaylak olarak verdi. ,. 

Başta Aşık Paşa-zade ve Neşri olmak üzere bir 
kısım Osmanlı tArihçileri tarafından azçok değişik 
şekillerle hikaye edilen bu menkıbe, görülüyor ki, 
tArihi bir esasa dayanmakla beraber, geniş ölçüde 
dcstanlaştınlmış bir rivayettir. 

Rivayette şahıslar, vak'alar ve yerler biribirine 
kanşmış ve anlatışa "Hanum! Bu suyı nice geçelüm?,. 
gibi eski destanlardan kalma cümleler işlenmi5tir. 

Hakikatte, adı geçen Süleyman Şah, Sultan Osman'
ın bilinen bir dedesi değildir. Bu zat, 107 ı 'den sonra, 
Alp Aslan tarafından Anadolu'nun fethinde mimur 
edilen ve Anadolu'nun kısa zamanda bir Türk ülkesi 
olmasını sığla yan, büyük, Selçuk kumandan ve !ıüküm
dan SUleyman Şah bin Katalmq olmalıdır. Bu 
hükümdar, ıo86 da Haleb civannda, diğer Selçuk 
Erniri Tat11f'la yaptığı bir kardeş kavgasında, kahra
manca dövüşerek şchid olmuştu. 

Aynca, C.'• kalesini kuşattığı sırada, kölesi 
tarafından 1 146 da şchid edilen, Haleb ve Musul Eıni
ri, Aıabeg Zeagl'nin de, aynı destanda bir hatırası 
\'ar gibidir. Selçuk Hükümdan, Blrbad IUhç Arslaa'
ın, Fırat nehri kollanndan Hapur suyunda boğularak 
ölmesinin de aynı destana işlendiği düşünülmüştür. (*) 

İşte Ttirk destan riha, bütün bu vak'alan 
unutmamış, bilhassa Emir Zensl'nin, Türkmenler ara-
11nda bıraktığı hatıraya, Siileymaa Şih'ın 5 Haziran 
ıo86 da Haleb civarında şchid oluşunu ilave ederek, 

• Bkz. Prof. Dr. Osman Tur-, Selçuklular 
umi...da Türkiye, lat. 1971 , S. 81.  
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bu vak�alann hepsini tek bir destan kahramanı etri
f ında birleştirmiştir. 

Birgün, Osmaab hükümdar ailesine karşı duyu· 
lan, derin sevgi, iman ve hayranlık da bu hltıraya 
katılınca, Ca'ber'de Osmanlıların ceddi bilinen 
� Şala için bir clenaa vücud bulmuş ve 
Ca'ber, Osmanlı Hinedimmn ilk metJaecl'i kabı'.11 
edilmistir. (9) 

* 

Osman'm Rü'yisı 
Osmanlı Destanla-
n'nın diğer dikkate 
0değer bir rivayeti de 
Osman'ın Rü'yisı'dır. 

En eski Türk destanlanndan hltıralar taşıyan bu 
rü'yi, durmaksızın Bizanslılarla savaşarak, mi.islü
man Anadolu Türkleri arasında derin sevgi ve hay
ranhk uyandıran Osmanlı Hincdinı'nın, gerçekten 
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Mil Hiıcun'la evlenmek i.temi,ti. Edebili, iki yJ 
buna ri.zı olmam19tı. Fakat : 

"Sultan Ounaa, bir sece, Ş.yla Eclebili'nin 
zaviyesinde uyurken, bir rü'ya sördü. Rü'yiuncla, 
kendisi teybin yamada yabyordu. Gördü ki, Ede
bili'nin koynundan bir ay dojdu; dolunl .. ınca inip 
kendi koynuna sirdj. o anda kendi söbeiiaden 
bir ağaç bitip büyiimeie, Jii)uelmeie bqladı. Bü
,.üdükçe ,..,mendi, süzelletti. Dallannın sölseaiyle 
bütün dünyayı örttü. ,, 

"An- gölgeaiacle dallar var. Dailaraa cli
bind- puaarlar çıkub rev&.e olab akar. Küni 
bat- -vanr, kimi çefllleler akadur." ( 10) 

"Aiacın yanında dört aıra dailar sördü ki 
bunlar Kafkas_ Atı.., Toroe •e Balkanlardı. Aiacın 
köklerinden Dicle, Fırat, Nil Ye Tuna çıkıyordu. 
Bu ırmakların üzerinde, deniz sibi, semiler .ardı. 
Tarlalar ekin doluydu. Daiların tepeleri ormanlarla 

� Lle.bili, MU Hitun ve Sultan OIUIUOll 
( Resaam Münif Fehim'in tabloeu ) 

bir rü'yl güzelliği ile geli'!CD hlkimiyetlerinin se
vimli bir ma..alıdır: 

O zamanlar Söğüd çevresinde bir köyde Ede
bili derler, bir Şeyb vardı ki Oeman, bunun kızı 

9 Türk Mezarı, Sultan Abdülhamid tarafından 
m&nalı bir mimari ile tamir ettirilmifti. Bu Mezar, 
Birinci Dünya Harbi'nden eonra. Franaı& manclaaı 
altma sin• Suriye laudutlan araaında kalmıt fakat 
larkiye Hüküm.ti ile Franaa araaında 19Zl'de 
yapalan bir anlatma ile buraaı Y-urk topraiı ea,..lmıt 
- burada mula&hslar bulundurup, beyrak clalsa· 
lanclırma laakla Tiirkiye'7e Yerilmiftir. 

örtülüydü· Vadilerde tehirler •ardı. (Şehirlerde 
cimi'ler kurulmuttu.) Bunlann hepainin altun kub
belerinde birer hilal ıtıldıyor; min&relerinde mües
zinler ezan okuyorlardı. Bu aealer, aiaç dallanndaki 
kutlann cınlbaıyle karı91yordu. 

Bir an, aiacın yaprakları, kılıç sibi, uzamaya 
batlaclı. Derken, �.-.- çakıp bu yaprakları 1.
tanbul tehrine .,-r. çeYirdi. 

Şehir, iki '-isin Ye iki kara'nın birlettiii 
yerde, iki firiıze ile iki ziimrüd araaına oturhılmut 

10 Netri Tirihi, F. R. Unat, M. A. ICö� 
netri, L 8Z. 
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bir elmas gibi idi. Böylece, bütün dünyaya kup.tan 
senit bir ülke ııibi halkalanan bir yüzüiüıı kıymetli 
taı'ını andanyordu. 

Sultan Osman, yüzüiü takıyorken uyandı.ıL., 

Bu rü'ya, öyle görülüyor ki muhtelif rivayetlerden 
bütünlenmiş olarak ve biraz da müellifin kendi üslüp 
zarifliği ile, en zengin şekilde İdriıı-i BitUsl tarafın
dan, Fars diliyle ve manzum olarak hikaye edilmi,tir, 

Bazı kaynaklarda Ertuğrul Bey tarafından görül
düğü bildirilen bu rü'ya, eski Türk destanlarındaki 
ataç, yada ta9a, sa sevgisi gibi motıflerle süslüdür. 
Esasen bu menkıbenin temelini teşkil eden rü'yi 
modfl'ne de eski Türk destanlarında sıkca ra�tlanır ki 
bu motif bir defa da Osmanlı lmparatorluğıı'nun 
kuruluşunda tekrarlanmış demektir. 

Hadise .• millet büyüklerinin •ahsiyetinde ve icraa
tında Türk milletinin kendi yarını için bir rü'ya göre
bilmesidir. Nitekim bütün büyük milletler, 1 ay.ıt
larında böyle rü'yalar görebildikleri ve gördükleri bu 
rü'yaları hakikat haline getirebildikleri ölçüde büyük 
millet olmuşlardır. ( 1 2) 

Aynı rü'yanın (Oğuz Destanı'ndan ba,ka) diğer 
eski Türk. destanlarındaki bir şekli de söyledir: Cami'
ü't-Tevarih'de " Oğuz an'anesinin kaydettiği hüküm
darlar içinde bir Tuğrul ile iki kard�inden bahsedilir. 
Bunların babaları daha oğullarının iktidara geçmesin
den çok önce bir rü'ya görür : Kendi göbeğinde üç bü
yük ağaç çıkarak her tarafa dal budak salar ve tepeşi 
göklere uzanır. Bunu kabilenin kahinine söyleyerek ta-.. 
bir ettirir. Esasen bu kabileden büyük hükümdarlar çı-
kacağını evvelce keıfetm:Ş ve söylemiş olan kihin de 
hu adama çocuklarının padi,ah olacaklarını müjdeler. 
( 1 3) 

Bilecik'in Alınışı 
Bu çeşiı destani men
kıbelerle renklendi
rilmis ilk Osmanlı 
tarihleri, Bilecik'in 

fethi hadisesini de yine eski destan hatıralarıyle bir
leştirmişler, daha doğrusu, halk arasında tazelenen 
birer dest:ın çeşnisiyle tarihe geçirmişlerdir. Bu ta
rihlere göre : 

.. Osman Beğ, ilk zamanlarda Bilecik Tekfuru 
iloe iyi ııeçiniyordu. Yaylaya gideceği zaman da kıy-

11 Hett Behift, •· 25: Hammer (DeYlet-i 
Oam& .. iye Tarihi, Ata Bey tere. c. il, s. 96) n 
Cibbona (Osmanla lmparatorluiu'nun Kurulatu, Ra
pp Halisi tere. s. 12, lat. 1 928) bu rü'yayı ldria-i 
lidiai'den ayaen tercüme etmitlerdir. 

12 Bu rü'yada kılaçlatan yapraklar, Oiuz dea
tamnde Ulai Türk'ün rü'y&.anda sördüiü tim&le 
aÇan oklarla aynı manadadar. (Bkz. Oiw: Kaian 
Destanı, •· 20) 

U Blu. Prof. Fuad Köprülü, Oama11la lmpa
ratorlui-'•- Kunalut• Mes'elesi, Hayat M ecmuaaı. 
Sayaı ı ı ,  Ank. 1 927. (Cami'ü't-Tedrib'deki Tirih·i 
C>tuz ve Türkln . • • . •  'dan naklen.) 
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metli eşyasını, Kale'de saklamak üzere. Bilecik Tek
furu'na emanet ediyordu. 

Fakat Osman Bey"in gittikçe artan kuvvet ve 
saltanatı bu Tekfur'u kuşkulandırdı. Birtakım Rum 
büyükleriyle birleıerek ve Osman Bey'in aadık ar
kadaşı Köae Mibal"i de kandırdım zannederek; bir 
düğün eğlencesi vesilesiyle Osman"ı davet edip eair 
etmek iatedi. f 

Hiyleyi haber alan Oaman Bey, düğüne gele
ceğini fakat yine yayla,ya çıkmak üzere olduğun· 
dan, kıymetli eşyasını. kadınlar vaaitasıyle hisara 
göndermek istediğini bildirdi. Tekfur, hem Osman 
Bey'i hem mallarını hem de kadınlarını ele geçir
mek gibi, kendisine iyi �mkan veren bu teklifi kabul 
etti. 

Osman Bey, 39 Türk kahramanını kadın kılı
ğına sokarak ve yüzlerini müslüman adetince örte
rek, atlarına eşya yerine silah yükleyip iri yükler 
içine yine erler saklayıp cümlesini Bilecik"e gön
derdi. Böylelikle hem Bilecik'i hem de Tekfur'a 
gelin olacak Nilüfer Hatun'u elde etti. Bu güzel 
kızı, oğlu Orhan"a verdi. ,. 

Avrupalı. tarihçilerin Truva'nın Yunanlılar tara
fından zabtı hadisesine pek benzettikleri bu maeerinın 
bir benzeri de daha Selçuklular zamanında tesbit 
edilmi' bulunan Danişmend-nime'dc vardır. Aslında 
sava1la alınan Bilecik'in, menkıbede hiyle ile fethedil
di�ni gösteren bu rivivetin Osmanlı destanlarına 
Dinişmend-name'den aksetmiş olması da mümkün 
ve tabii'dir. 

* 

Rumeli'ye Geçiş 
ŞükrullAh'ın Behce
tü't - Tevarih'inden 
başlayarak Oruç Bey-
'de, Anonim Os

manlı tarihlerinde, Neşri ve Aşıkpata-zade Tarihle
rinde Osmanhlar'ın Rumeli"ye geçişleri tamamıyle 
destanlaştırılmış, daha doğrusu, eski destan valt'ala
rıyle birleştirilmiştir. Bu menkıbelere göre Osmanlılar 
Rumeli' ye. adeta tesadüfen ve sallarla geçmi>ılerdir : 

"Bir sün Süleyman P..,. Yilayetleri aeyr etmei• 
çıkda. Seyran ederken Aycbncuk'de tematalaia yar
da. Seyr etdi. Acib •e san"b binalar ırördi. Anlan 
tama,& edüb hayrin olub fikre Yarda. 

Ece Bes derler bir bahadur yiiit Yarda. Bir 
dalu Fi&al derlerdi. Bu ikiai saayet b-;,badurlarda. 
Ayatdalar: 

- Ey Han, ne aceb fikre dütüb hayran kal
dınu&, bari fikriniz ne idi? dediler. Süleyman Pata 
ayıtda: 

- Fikrüm badur kim bu denisi öte seçmeie 
çare olayıda kim kimse duymasa, Wirler bi-baber 
olaa dedi. 

Ece Bes •• FU.I Bes ayatdaları 
- Sultanum buyurana bia ikimi& seçelim, 

decliler. Süleyman P..,. ayatdı: - Ne yerden ..
çeraia? Bunlar ayatdılar: 

- Bunda yerler Yardur ki. öte s•çmeie yakın
dur, dediler. Sürdiler, seldiler, bir yer söaterdiler. 
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01 ,.erün adına vannça derler. Bir hiaar 
vardur Güiercinlik'den qaia. DerJ'i. 
kenannda. Ana Çimnik Hiaarı 14 derler. 
Anun mukaabeleainde, Ece Beg ve fi.Zil 
Beg bir aal diizdiler. Bindiler. Gece ile 
Çimnik Kal'aunın neYi.hiaine çıkdalar. 
(Oruç Beg, Tevilrih-i Al-i Oaman, Han
nover, 1 925,  •· 1 7  ve 90. ) 

Osmanlılar'ın Rumeli'ye sallarla geç
medilderi, Bizans İmparatoru'nun yardım 
istemesi üzerine, Orhan Bey zam!nında, 
muntazam donanma ile geçtikleri mA
lumdur: " 13ı1-5'den beri Avrupa kıtasına 
geçmekte olan Osmanlılar nihayet çok 
şiddetli bir hareket-i arz neticesinde ka
le duvarlannın yıkılmasından i.,tifade 
ederek Gelibolu'ya yerleştiler.,, 

" 1 359'da başlayan bu hareket, ge
çici bir istila değil hakiki bir yerleşmey-
di. ( 1 5),, 

Halbuki Süleyman Paşa kumanda
sındaki Türk askerinin Rumeli'ye geçişi 
ilk Osmanlı tarihlerinde Oğuz Desta
nı'ndaki İtli Suyu'nu geçiş hadisesinin 
bir tekrarı halinde anlatılmıştır. : 

"Oiuz Kaian, itil denen ırmaia 
geldi. itil denen, büyik bir ırmakdır. 
Oiuz Kaian onu gördü. Dahı dedi ki: 
- ltil'in •UJ'Undan nual geçeriz 7 

Çeride iJ'i bir beg Yarda. Onun adı 
Ului Ordu Beg idi. Alulh bir erdi. Gör
dü ki bu J'erde çok delim dallar, çok 
delim aiaçlar (var) . O aiaçlan keati. 
Aiaçlara J'atb, geçdi. ıe,, 

�->-. ...""'. · ·  
_ 1 :: • 

.- -
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Bütün bunlar, şu görüşe kuvvet ka
zandırmaktadır ki : Osmanlı İmparator
luğu'nun kuruluşu çağlarındaki büyük 
kahramanlık hadiseleri, Türk halk hifı-

(Osmanlı Devleti"nin ikinci hükümdarı Sultan Orhan"ın oğlu) 
Süle,.man r... kumanduındaki Türk ukerinin Çanakkale Bo
ğazı"nı aallarla atarak Rumeli"ye geçişleri deatanını canlandıran 

zasında eski destanları canlandırmış, ta-
zelenen bu destanlar, yeni vak'alarla birleŞtirilmiş ve 
yine halk dilinde yaşayan böyle rivayetlerden derle
nerek tarihlere aksetmiştir. 

A r i f  A l i  ve 
Dinişmendnime'si 

Bu asırda destan ede
biyatının diğer mü
him bir eseri de To
kat Dizdarı ..tr11 
AU'nin, Sultan bda

d. Munul'ın sade Türkçe yazılması emriyle, yeniden 
kaleme aldığı Dialtmendaime'dir. 

14 Çimnik : Çimbi Kal"uı hakkında bir tedkik 
için Bkz. Prof. Münir Aktepe, Oamanlılann Rumeli" de 
ilk Fethettikleri Çimbi Kal'aaı, Tarih Dergisi, c. 1, 
.. ,..: 2, •• 283·306. 

bir reaim. 

Bu eser Danişmendliler Devleti'nin kurucusu 
Dinltmead Ahmed Gaad'nin ve çocuklannın kah
ramanlıkları etrafında teşekkül etmiş bir Anadolu 
destanıdır. Bu destanın rivayetleri, daha XII. a�ırda 
Anadolu'da Türk halkı arasında söylenip yayılıyordu._ 
XIII. asırda yeni vatanın Anadolu Selçukluları idare
sinde birleşmesinden sonra, bu destanın yazıya geçir1 
mesine ihtiyaç duyuldu. Anadolu Selçukluları hüküm 
darlarından Sultan bdaci 1-eddba Keyk&ya., 
Danişmendli Ailesinin fetih asırlanndaki hizmetlerine 
hem siyasi, hem kadirşinas bir saygı duyarak, bu desta
nın yazıya geçirilmesini emretti. Eser, aynı hükümdann, 
bilhassa Tiirk dlllyle )"'alm•u emri üzerine, saray 

15 Prof. Dr. Fuad Köprülü, Oamanlı D .. leti'· 
nin Kurulu9u, •. l 04, Ankara, l 959. 

18 Bkz. Oğuz Kağan Deatanı, (Kitabımuan 
b., tarahnda, a. l 9). 
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münflai İbal Ala tarafından yazıya geçirildi. (1246). 
(Ancak bu tirihte Saltaa İzzeddba henüz çocukluk 
çağında olduğundan, bu emrin vezir S&ldb Şemsed
clba tarafından verilmiş olması muhtemeldir. Emir 
kimden çıkarsa çıksın, bu teşebbüs, 1246 da Aaado
la Selçaldalan sarayında Türkçe'nin yaşamakta 
hatta revaçta olduğunun diğer açık bir delilidir.) 

İşte Tokat Dizdarı ..1ril Ali, bu sefer, Osmanlı 
Hükümdarı, Saltaa bdaci Marad'ın, aynı eseri dil 
bakımından külfetli bularak, daha side bir Türkçe 
ile yazılması emri üzerine, Dlıü9m_.lnime'yi, içine 
bizı manzum parçalar da koyarak, yeniden kaleme 
almıştır. 

Biz, kitabımızın 303. sahifesine bu eserden manzum 
bir parça almış ve Türk gaza ordularının düşman üze
rine yürüyüşlerini tasvir eden bu parçanın yardımıyle 
Dlaltmeacldme hakkında umumi bir bilgi vermiş
tik. 

Burada belirtmeğe lüzum gördüğümüz nokta, 
Dini9mencbıime'deki bu çeşit gaza tasvirlerinin, 

* 
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Xl. asırdan XV. asıra kadar. an'ancvl bir şekilde biri· 
birine benzeyen gazalar ve onların tasvirleri halindeki 
devı\mıdır: Prof. Faad Köpriilü'nün isibetle dikkat 
ettiği gibi, bu tasvirlerde esas, Dlıü9mead Ahmed 
Gaad ordularının yürüyüşü olmakla beraber, Saltaa 
bzeddla Keyk&vaa devrinin ve Saltan bdaci Ma
rad devrindeki Türk ordularının yürüyüşlerine ait 
çizgiler de bulunması çok mümkün ve muhtemeldir. 
Bu çizgiler, Türk ordularının, önde harbeden dervft
ler'le birlikte yürüyüşleri gibi bazı mühim hareketlere, 
devim ettiklerini göstermeleri veya hatırlatmaları 
bakımından mühimdir. Çünkü XV. asırda, aynı gazi 
riha ile, büyük devlet kurmaya d<'ğru kuvvetle yürü
yen 01111Uİ.Dh Ordalan'nda da aynı derviş zümre
leri, harplere aynı imanla ve aynı an'aneyle iftidk 
ediyorlardı . ( 17) 

11 Bkz. Kitabım1&1n 303. ..Jaif .. i ye: 
Prof. Barthold - Prof. Fuad Köprülü, lalim 

MedenİJ'eti Tirihi, Ankara, l 963, izahlar bölümü, 
s. 209-212.  

XV. Aaır aonunda Oamanlı imparatorluğu : Fatih Sultan Mehmed"in, latanbul Fethi"nden aonra. Trab
zon"u da fethedip Kırım"ı Türkiye"nin hakimiyeti altına alarak ; Karadeniz"i bir Türk gölü haline koyup Bal
kanlara aahip ve hakim olarak ve bilh ... a Anadolu ve Rumeli"yi bir bütün haline koyarak kurduğu, aağlam 

temelli vatanın hudutları bu ölçüye varmıftı. 



XVI. ASIR 

T Ü R K  E D E B İ Y A T I 
* 

Aann tirihine bir bakıt - XVI. Aaırcla Ortaaaya Türkçeai Edebiyab n ili.bur Şah - Azeri Lehçeai Edebiyab -
Hatii - f' u ıı: u l i - Oamanlı Türkçeai Edebiyab - Aann Medeni Ye içtimai Hayabna Toplu Bir Bakıt -
DiYan Şiiri Ye DiYan Şiir Anlayafı - Hükümdar Şiirler - YaYuıı: Sultan Selim - Kanuni Sultan Süleyman -
Sultan ikinci Selim - Sultan Üçüncü Murad - Gaaıı:i Giray - Aann Dinn Şairleri - Zi.ti - !-!ayali - Ga· 
wi - Fisaani - Asehi - ishak Çelebi - Emri - NeY'i - Ruhi-i Baid&di - B a k i - MesneYi Ede
biyab - Kara. Fulı - Yahya Bei - Lamii Çelebi - Azeri lbr&him Çelebi - (Dini Edebiyabn DHamı:) -
Hakaani - Bunalı Cenani - XVI. Aaırcla Neair - Tarih: Kemalpafa-zade - Lutfi Pata - Selaniki Mua
tafa Efendi - Hoca Sadeddin Efendi - Gelibolu'lu Mustafa Ali - Oamanla Teıı:kirecileri - Sehi Bes - La
tifi - Atık Çelebi - KanalıAde Huan Çelebi - Abd; - Feridu"' Bey .,.. Münteab - Nasire Mecmualan 
- Seyahat Edebiyab Ye Seydi Ali Reia - Türk Dili için Çalatmalar Ye Basit Türkçe Cereyanı - TataYlala 
Mahremi - Edirneli Numi - XVI. Aaarcla Halk Edebiyab - Tekke Şiirleri - lbrahim Gülteni - Pir 
Sultan Abdal - Atık Tanı ve Saqiirleri - Halk Klasisizmi - Bahtı - Ozan - Öksüz Dede - Hayali 
- Köroilu - Köroilu Deatanı - Mairib Ocaldanncla Saqiirleri - Halk Hikayeleri Ye Medhi Der.it Hasan. 

XVI. asır, Oğuz Türkleri'nin, bütün Türk tari
hinde en ·saltanatlı çağlarını yaşadıkları asırdır. 

Türk milletinin tarihte ve coğrafyada yarattığı 
büyük ve devamlı eserlerden biri ve belki en muhte
şemi, Osmaalı İmparatorlutu, bu asırda, yükselişi
nin son seviyesine varmıştı. Varılan kuvvet ve ihti
şam, bir dmayi. bAJdmiyeti manzarasıdır. 

Osmanlı imparatorluğu Doğu'da Şah lsm&n 
Safevl'nin, sayılı kuvvet haline getirdiği Iran Devle
ti'ni yenmiş ve böylelikle imparatorluk için manevi 
tehlike teşkil eden Şii • Safevi propagandasının zehi
rini önlemiştir. 

Asrın başında Saltan Ödnd BAyedd devrinde 
bir sükun ve hazım devresi geçiren, hatta Mısır Mem
lıikleri'ne karşı bazı başarısız davranışları görülen im
paratorluk, Yavuz Saltan Selim'in siyasi ve askeri 
dehbiyle şahlanmış ve bu hükümdarın Çalcbnm'da 
kazandığı zaferle, yeniden büyük ve devamlı gaalibi-

* 

yeder serısıne başlamıştır. Yavuz Sultan Selim, ka
zandığı b ı zaferle Doğu'da mühim topraklar elde 
etmiş ; Çaldıran seferini bütünleyen Muır seferi, 
bilhassa Riüniyye ve Merc-l D&bık zaferleriyle, 
Sıiriye'yi, Filistin'i ve Mısır'ı Osmanlı ülkesine kat
maya muvaffak olmuştur. 

Bütün bu zaferlerin diğer şerefli neticesi olarak, 
İslam dünyasına hakimiyet manasındaki halifelik 
makaamını da Osman Oğulları ailesi elde etmiştir. 

Çaldıran zaferi neticesinde Dalluuhr Oial
lan ve Ramazan Oiallan gibi mühim Beğlikler, 
nasıl, Maraş, Mardin, Kayseri, Diyarbekir, Adana 
ve çevreleri ile birlikte Osmanlı Devletine tabi olmuş
larsa ; Mısır seferi ve Ridaniyye muzafferiyeti ile de 
bütün Hicaz, kendiliğinden, Osmanlı hakimiyetine 
girmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu, Yavuz Sultan Sellin'· 
den sonra, K-aaı Saltan Süleyman zamanında, 
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asnn en büyük devleti olmuş; Avrupalılar'ın Muh
teten' Söleymaa dedikleri bu hükümdar, hem Do
ğu'da hem Batı'da fakat bilhassa Batı devletleri kar
'ısında devletini en üstün seviyesine ulaştırmıştır : 

Daha Yavaz zaminından başlayarak, büyük de
nizci Barbaros Hayreddha 'le birlikte, Cezayir ve 
Tunus'un da Osmanh Devled 'ne bağlanmasıyle, 
Türk denizciliği, önünde durulmaz bir kuvvet olmuş 
ve Akdeniz hemen · hemen bir Türk gölü haline gir
mqtir. 

Kanuni, Avrupa'da Avusturya içcrlerine kadar 
ilerlemq, bütün Macaristan'a slhip olmuş; Asya
da Mczopotamya'ya yürüyerek Bağdad'ı almıştır. 
Türk donanması ise Akdeniz hakimiyeti ile yetin
meyerek Atlas Okyanusu'na ve Hind denizlerine 
kadar açılmıştır. 

Fakat önce : Lepaato: lnebabtı mağlubiyeti 
ve asrın sonlarındaki devamlı Iran, Avusturya sa
vaşları, bu muazzam askeri ve siyasi iktidarı köstek
lemeye başlamıştır. Devlet, yükseldiği '1hikada ; önce 
duraklar olmuş ; sonra inmeğe koyulmuştur. Nitekim, 
dünyanın üç kıt'asında kurulmuş bu büyük impara
torluk, bu noktaya varınca, önce ısrarlı bir inan ve 
Avrupa ablukası- girecek, biraz sonra buna Rus 
baskıu katılacaktır. Osmanlı Devletine yapılan bu 
tazyik, zamanla, daha cesur bir dtiny& ablakau 
ölçüsüne varacaktır. Bu arada askeri ve idari Osmanlı 
müesseselerinin ; Solmlla'naa 6ltimtinden _....., 
geçirdiği sanıntı, zamanla, hızlı bir bozulma çehresi 
alacaktır. 

Gerçi bu bozuluş daha ilk yıllarda bazı Türk • 

Osmanlı münevverlerinin dikkatini çekecek; tehli
keyi hissedenler, lüzumlu ikazlardan çekinmeyecek
lerdir. Fakat İmparatorluğun hala göz kamaştırıcı 
azameti karşısında yapılan bu uyarmaların ehemmi
yeti çok geç anlaşılacak ve İmparatorluk, zamanla, 
dünyada, daha başka büyük devlet'lerin varlığını 
ve gittikçe kuvvetlendiğini görmek zorunda kalacaktır. 

* 

XVI. asırda Safevller'le Hhu:l Tim6rllerl 
(Baburlular) de bir yükseliş devresinde idiler. Gerçi 
Safeviler'in Iran ve Azerbaycan'da kurmağa çalış
tıkları büyük emelli hakimiyet uzun süremcmqti. 
Bu ailenin ilk müstakil hükümdarı Şah lsmill, kı
sa bir zamanda Ceyhan'dan Basra Körfczi'ne ve 
Afganistan'dan Fırat'a kadar geniş bir sahayı fethe
derek buralara hakim oldu ; Iran, Horasan ve Azer
baycan, Safevi hükümranlığı altına girdi. Fakat Şii 
Safevilerle Sünni Osmanlılar arasındaki manevi zıd
diyet, birgün Şah lsmlll ordulariyle Yavuz Saltan 
Selim ordularını karşıkarşıya getirince, Yavuz'un 
ı5 14  de kazandığı Çaldlnn meydan savaşı, Safevi 
Devletine büsbütün son vermemekle beraber, bu dev
letin daha mütevazı bir Iran Devleti halinde yaşama
sı gibi bir netice hazırladı. Büyük Safevi fütühatı da 
burada sona erdi. 

* 

Aynı asrın Ortaasya: Ttirldstan tarihi ise ol-
dukça kai-ı,ık hadiselerle yüklüdür. Timur oğulları, 
Türkistan'daki hakimiyetlerini bu asırda terketmek 
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zorunda bırakılmışlardır. Bu netice Timur haneda
nının Özbeklerle yaptıkları savaşlardan ve bilhassa 
ÖZbek Hanı Şeyb&nl Han'ın askeri ve idari üs
tünlüğünden doğmuştur. Özbekler, Miveraünnehir, 
Harzem gibi, Türk illerinin en mühim bölgelerini 
ve en mamur şehirlerini elde ederek bir taraftan Ti
murlularla, bir taraftan da Şii Safevilerle giriştikleri 
mücadelede Mehmed Şeybani'nin Şah İsmiil'e mağ
lup olup öldürülmesine rağmen, büyük bir idari ve 
askeri üstünlük göstermqlerdir. 

Bununla beraber, Özbek saltanat ve hakimiye
tinin öyle dörtbaşı mamur bir kudret seviyesine var
dığını söylemek mümkün değildir : ÖZbek Hanları, 
istiklal davası güden mahalU beğliklerin isyan ve ih
tilalleriyle pek çabuk yıpranrnı,lardır. Fakat daha 
Şeyhini Han'dan başlayarak, bu hanedanın aynı 
zamanda alim ve şair olan Hanları, Türkistan'da 
Hüseyin Baykara - Ali Şir Nevai devrinin ilim ve sanat 
hayatını andırır bir medeni faaliyetin devamını ol
sun sağlamaya muvaffak olmuşlardır. 

Yine aynı asırda Türkistan'dan uzaklaşmak 
zorunda kalan Tiınur çocuklarından bir tanesi, Za
bbii' d-dln B&bar Şah, Türkiatan'da değil, fakat 
Hindistan'da bir devlet kurmağa muvaffak olmuştur. 
Hindistan'da kurulan bu devlet, Türk tarafı ağır 
basan, bir Türk - Motol iktidarıdır. 

Şeyb&nl Han'la yaptığı muvafTakiyeuiz bir sa
vaştan sonra, Özbekler'in devamlı tazyiki altında 
kalan B&bar, talihini Hindistan'da aramaya çık
mış ve bu yeni coğrafyada sırf şahsi gayret ve ener
jisiyle, tarihin sayılı devlet ve medeniyetlerinden 
birinin kurucusu olmuştur. 

Babur'un burada tesis ettiği devlet ve medeni
yet tarihinde, kendi ömrü ve kendi saltanatı 20 yıl
dan fazl� değildir. Fakat onun çocukları, dünyanın 
hayı\line güzel izler ve güzel hitıralar bırakan bu 
medeniyeti daha bir müddet yaşatmıtlardır. 

·Hindistan'da Baburoğulları içinde Cellled-
clln Ekber Pidltih'ın yarım asır ıüren saltanatı 
zamanında bu devlet, gerçekten büyük ve parlak 
bir medeniyet manzarası almıştır. Ancak, Bibur'un 
bizı değerli çocukları tarafından birkaç asır yaşatıl
makla beraber, bu devletin de sonraki asırları 
ilk asırlar kadar parlak olamamıştır. Neticede Hin
distan hakimiyeti, yavaş yavaş ve Avrupalılar tara
fından bu devletin elinden alınmıştır. 

Görülüyor ki Bizans devlet ve medeniyetini göl
gede bırakarak Avrupa, Asya ve Afrika'da askeri 
ve idari hakimiyet kuran Osnumh devlet ve me
deniyed başta olmak üzere XVI. asırda diğer Türk. 
devletleri de dünyanın üç kıt'ası üzerinde bir Türk. 
hı\kimiyeti ve dolayısiyle zengin bir Türk - İılı\m 
medeniyeti yaşatmışlardır. 

Medeniyetlerin, vatanlan sualeyen en sağlam 
delilleri, bilhassa mimari ı\bidcler olduğuna göre, 
bu asırda bilhassa, Osmanlı İmparatorluğu toprak
larında yüceltilen mimari '1hcserler, bugün hali. 
bu toprakların en muhteşem abideleridir. Bu abide
ler, Türk • İslim medeniyetinin XVI. asırda ne üs
tün bir seviyeye vardığını açıkça göstermektedir. 
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XVI. ASIRDA 

ORTAASYA TÜRKÇESİ EDEBİYATI 

Ortaasya Türk Edebiyatı XVI. asırda tekimü
lünün son devresini yaşamıştır. Bu asırda kültür, 
sanat ve edebiyat hayatı, Harzem, Miveraünnehir 
ve Horasan'da Şeybanlılar, Hindistan'da 0da Babur
lular tarafından himaye ve teşvik edilmiştir. 

Bu bölgelerde Timur oğullarının geçen asırda
ki iktidarlarına kat'i nihayet veren, göçebe Özbek
ler'in hükümdarı Şeyban Han ve onun prensleri, 
Ortaasya Türk hakimiyetini oldukça uzun müddet
ellerinde tuttular. 

Çeşitli siyasi ve etnik sebeplerden doğan her 
türlü müşkillere ve ihtilallere rağmen fikir, sanat ve 
küıtür hayatı'nın gelişmesine hizmet ettiler. Timur 
oğullarıyle Özbekler arasında vuku' bulan çarpışma
lar yüzünden bazı medeniyet merkezlerinin harap 
olması fikir hayatını da yıkmış olmadı. Ortaasya 
Türkçesi'nin geçen asırda Nevili Devri denebilecek, 
muhteşem bir edebi hayat yaşamış olması, bunda 
tesirli oldu. XVI. asırda Nevai Devri'nin temelleri 
ve kuvvetli hatıraları üzerinde yaşandı; fikir ve 
edebiyat, bu temeller üzerinde, ayakta kaldı. 

Bu arada Herat şehrinin Timurlularla Şeybanlı
lar ve Şeybanlılarla Şii Safeviler arasındaki çarpış
malara sahne olması iyi netice vermedi. Bu kültür 
ve sanat şehri, harap olarak, eski hayatını ve değeri
ni kaybetti. Fakat Şeybanlı Hanları, bütün bunlara 
rağmen, ilmi ve sanatı korudular. Harzem'de ve Mi
veraünnehir'de eski Herat an'anesini devimettirdi
ler. Alim ve şairleri himaye ettiler. Onlara eserler 
yazdırdılar ; eserlerine mükafatlar verdiler. Bu böl
gelerde gerek Türk, gerek lran edebiyatının hemen 
hemen Baykara - Nevii devri faaliyetine benzer bir 
hayatı oldu. 

Dıştan bir iman ve mezhep mücadelesi gibi gö
rünen ve Safevi Şiiliği ile Şeyhini Sünniliğini karşı
karşıya gelmiş gösteren Türkistan çarpışmaları, ha
kikatte bir siyasi hakimiyet kavgası idi. 

Fakat büyük iman devirlerinde bu türlü kavga
ların meydana getirdiği maddi tahribat, halkın ma
neviyata sarılmasını sağladığından bu mücadeleler, 
bilhassa Y esevi tarzı Hikmet'lerin sayısını arttırdı. 
Ahmed Yesevi'nin tarihi ve mukaddes hatırası etra
fında, yeniden dini - tasavvufi şürler söylendi. 

Böylelikle bir taraftan dörtlük'lerle ve hece vez
niyle söylenen Y esevi tarzı şürler, milli edebiyata 
yeni bir h ıyat verirken diğer taraftan lran edebiya
tının, bilhassa Nevii tarzı söyleyişin tbiriyle edebi
yat, geçen asırdaki büyük hayatına devam yollan 
buldu. Bu sebeple XVI. asır Ortaasya edebiyatı, XV. 
asır edebiyatının bir devamı çehresindedir. Esasen 
büyük şiir Ali Şir Nevai'nin kuvvetli tbiri, bu asır
da yalnız Ortaasya'da değil, Azeri ve Anadolu böl-

gelerinde de, bu şiirin sanatına uygun bir genişlikle,. 
yayılmış bulunuyordu. Ancak bu tbir, yalnız Nevi
i'nin kendi vatanında (nasibini Hindistan'da arayan 
Babur Şah bir yana bırakılırsa) ilim ve sanat seviyesi 
Nevai ölçüsünde hatta ona yakın seviyede herhangi 
bir sanatkir yetiştirmedi. 

XVI. asır, Ortaasya edebi Türkçesi, gerek kul
landığı kelimeler bakımından gerek bu dilin aruzla 
birleşerek kazandığı ahenk bakımından, esas itiba
riyle Azeri ve Anadolu edebi Türkçelerinden farklı 
değildir. Fark, daha çok, edebi lehçelerde, kelimele
rin tasarrufunda ; Türkçe ekler alışlarında, bilhassa 
Türkçe sözlerin kendi sahalarına iit ses ve ağız. hu
sılsiyetleriyle kullanılışındadır. 

Bu asırda Ortaasya aydınlan arasında bizzat 
ŞeybAnl Han, devrinin değerli bir ilimi ve şiiriydi. 
Bir taraftan divan tertip edecek derecede şüder 
söylüyor, bir taraftan ilim, bilhassa fıkıh sahasında 
eser yazıyordu. Ayrıca devrinin alim ve şiirlerini 
himaye ediyor ; kısaca, hem kılıcını hem kalemini 
hem de devlet kurma ve hükumet idire etme işlerini 
birlikte yürütüyordu. ( ı )  Bu şiirin, klasik Ortaasya 
edebiyatındaki kuvvetli Nevii tbirlerine rağmen, ya
rım. kafiyeler ve dörtlüklerle söylediği şürlerde ; aroz' 
un, hece'ye en uygun vezinlerini seçip kullanma
sında Aşikir bir halk şiiri zevki vardı. Aynı şürlerde 
kuvvetli bir Y esevi tbiri Aşikardı. Hece ile de şiir� 
ler söyleyen Şeybini'nin mesnevi, gazel, rubai ve 
tuyug tarzında şürleri de vardı. Fakat klasik Asya 
şürinin an'anelerindm ziyade bozkır göçebelerinin 
günlük hayitını terennüm eden şiirleriyle, Şeyhini, 
Türk halk zevkine ve halk geleneklerine daha yakın 
bir sanatkirdı. 

Şcybani Han'dan başka, onun yeğeni Ubeydul
lah Han da Ortaasya Türkçesi Edebiyitının hatır
lanmaya değer bir şiiridir. Onun Kal Ubeyd veyi 
Ubeyd! mahlfısıyle söylediği şürler, bir Divan'da 
toplanmıştır. Bu şiirin de İslimi ilimleri iyi bildiği 
ve söyleyiş zevkinin yine Y esevi tarzını andırdığı gö
rülmektedir. 

Asrın diğer mühim bir Ortaasya şiiri de, Timur 
devri emirlerinden Şah Melik'in torunu Muhammed 
salih'dir. Bu şiir, Şeyhini Han'ın zaferlerini tasvir 
için yazdığı ŞeyWnt-a&me adlı manzum eseriyle 
Garp ilim ilemince de tanınmış bulunmaktadır. (2) 

Zeki Velidi Togan, Şe,.bini H-'ın Şiirleri, 
Yeni Türkistan, lat. 1927. 

2 Bu pirler 'H aann cliier kültür •• aanat 
hareketleri b. bilsi •e bibliJ'osrafik bilsi için Bb. 
Prof. Fuad Köprülü, Çağat•J' Edebiyatı macld., T. I. 
An., •. 306 - 3 14. 
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Ortaasya Türk edebiyatı aynı asırda daha bir
takım değerli şiirler yetiştirmiş ; gerek Iran ve Nevai 
devri tbiri altındaki klasik divan şiiri sihasında ve 
mesnevi vadisinde kıymetli eserler vermiş ; gerek Ah
med Y esevi tesiriyle ve hikmet tarzında şiirler söyle
miştir. Aynı devrin bu ilmi, edebi, tirihi, manzum ve 
mensur eserleri, oldukça mühim bir yekun tutmak
ta ve yukanda belirttiğimiz gibi, Asya Türkleri'nin 
ve hükümdarlarının şiire ve ilme verdikleri büyük 
değerin bir ifldcsi olmaktadır. 

Fakat XVI. asır, Ortaasya Türkçesi edebiyitı
nın en büyük şiiri, bu asırda Hindistan'da bir Türk
Moğol İmparatorluğu kurmaya muvaffak olan, Ti
�ur çocuklarından, meşhur Bahar Şah'dır : 

B l b u r  Ş a h  
( 1483 - 1530 ) 

* 

Türk dili edebiyitına, (bir 
zamanlar, Gazneliler 'in, 
Gorlular'ın ve Dehli sul
tanlannın hüküm sürdük-
leri) Hind topraklannda 

yeni hamle yaptıran Babur Şah, Ortaasya Türkçesi 
edebiyitının, Nevli'den sonra, en mühim siması ve 
ikinci büyUk edibidir. 

Zalalriiddla Mvh•mmed B&bar Şah' XIV. 
uır cihangiri Timarleag'in, dört batın sonraki to
runudur. 

BABUR ŞAH 
(Topkapı Sarayı Müz .. indeki minyatürden) 
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14 Şubat 1 483 de Fergana'da doğmuştur. 
Annesi, Cengiz neslinden Kvtlq NigAr Ha

nım'dır. Babur, hükümdarlık tahtına henüz onbir 
yaşında iken oturmuş ve daha çocukluğundan baş
layarak, içlerinde dayıları, amcalan da bulunan sal
tanat rakipleriyle devamlı mücadele zorunda kalmış
tır. Büyüdükçe, hayita, siyasi ve askeri savaş terbi
yesi ve tecrübesi görmüş bir mücideleci ruhuyla 
atılmıştır. 

Onun hayitında, Özbek hükümdan Şeyhini 
Han gibi, fikri ve askeri kaabiliyeti çok yüksek bir 
kumandanla karşılaşıp kötü netice aldığı savaşlar 
da olmuş, fakat 89.bur, büyük enerjisi siyesinde 
hayatının türlü tilihsizliklerini yenmeyi de bilmiştir. 

Nitekim bu mühim mağlubiyetten kısa bir za
man sonra, kan dökmeden elde ettiği Kabil'de yeni 
ve büyük bir imparatorluğun temelini atmaya muvaf
fak olmuştur. 

Babur, 1 507 de padişahlığını ilan etmiş, böyle
Ukle Timurlular sülalesini devamettiren tek hüküm
dar olarak çevresine hatırı sayılır bir kuvvet topla
mıştır. 

Daha sonra eski yurdunu Özbekler'in elin
den almak için harekete geçmişse de bunu başara
mamıştır. Babur Şah, bu uğurda Şah İsll\iil'le itti
fak etmiş, bu arada şii propagandası yapmak gibi, 
kendi vicdanına aykırı, siyasi oyunlara da girmiş
tir. Fakat bütün bu sağlı sollu davranışlar, Türkis
tan'da Özbekler'in gün geçtikçe kuvvetlenen idari 
ve askeri kudretini sarsamamıştır. 

Buna mukaabil Babur, tekrar döndüğü Hinclls
taa'da daha, kuvvetle yerleşmiş ve yine bir ömür bo
yu mücadeleden sonra, kurduğu imparatorluğu, oğlu 
HtiıniyGa'a bırakarak 26 Ocak 1530 da, Ağra'da 
ölmüştür. Sonradan gömüldüğü Kabil'de, toru"l
lanndan Şah Cihan tarafından 1646 da yaptınlan 
muhteşem bir türbesi vardır. 

Bu azimli ve enerjik hükümdarın kurduğu im
paratorluk ise, oğlu Hümiyıln devrinde bir yıkılma 
tehlikesi atlattıktan sonra, torunu Ekber Picliph 
zamanında daha büyük, daha muhteşem bir devlet 
manzarası almıştır. 

Siyasi ve Edebi 
Ş a h s ı y e t i 

Sırf şahsi gayret ve ira
desi siyesinde büyük ve 
devamlı bir imparatorluk 
kurmaya muvaffak olan 
Babur, Türk tarihinin 

dikkate değer simalanndan biridir. 
"Eğer baban iyi kanun yapmışsa onu sakla ; eğer 

bu kanun fena ise yenisini yap,, diyerek mlzl'nin iyi 
taraflanna dayanıp ileri gitmeği esas bilen Babur, 
bütün hayatınca, acı, tatlı, çok macera yaşamış ; hiç
bir başansızlık onu yıldırmamış, buna mukaabil 
en küçük bir haşan onun için büyük bir ümid ve enerji 
kaynağı olmuştur. 

Bu hükümdar, ata iyi biniyor, iyi ok atıyor, fakat 
aynı derecede ilmi, fikri, idari kudret göstererek, küt
leleri peşinden sürüklemeği biliyordu. Teşkilat kur
mada üstün kaabiliyeti vardı. Aynı zamanda bir 
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his ve heyecan adamı olan BAbur, an'anevi şarap 
meclislerinin de d\lfkünü idi. Devrinin ilim, fikir ve 
1&11at adamlannı bu meclislerde toplayarak onlarla 
birlikte zevkli, eğlenceli bir hayat yaşamaktan da 
geri kalmıyordu. 

Tıpkı, Ali Ştr Nevit gibi Blbur'un da güzel sa
natlara kartı derin allkası ve kaabiliyeti vardı : Şiir 
16ylüyor, saz çalıyor, Babarl diye bir yazı çeşidi 
lcad edecek kadar güzel yazı sanatına vlkıf bulunu
yordu. :Edebi kültürü de yüksekti. Kendinden ön
ceki Türk • İran edebiyltını iyi biliyor; bu edebiyat
ların blzı flirlerini, haklannda bilgi vermeğe lüzum 
görecek � yakından tanıyordu. Edebi ilimleri 
ve meseli nazını bilgisini bu mevzuda eser yazacak 
derecede iyi biliyordu. 

Böylelikle, siylsl, askeri, idAri, fikri, ilmi ve ede
bi, zengin bir hayltı, 47 yıllık, kısa bir ömre sığdıran 
BAbur, herfıralde insanlık tlrihinin yeti,tirdiği müs
tesnl slmAludan biriydi. 

Kendi asnnın Ortaasya Türkçesi Edebiyatını 
salüıiyetle temsil eden BAbur Şah, Dtvan şiiri'nin 
kllsik terbiye ve çerçevesinden ayrılmamakla beri
ber, bu Jiire kendi hayltını ve şahsıyetini işlemeğe 
muvaffak olan flirlcr arasındadır. 

Savaş meydanlannda azimle çarpışan ; maksa
da ulaşmak için maddi ve minevi, aşılması müşkil 
yollarda derin meşakkat çeken bu hükümdirın bazı 
türlerinde duyulan samimi hayat hikiyeleri dikkate 
değer çizgilerdir. Meseli korkunç, karlı yollarda bir 
sefer yapmağa mecbur kaldığı zaman çektiği sıkın
tılar için, hltıritında şöyle cümleler görülür : 

"0 Wrlaaç sUa esaASJNla fevlual&de ıztırap 
- mepllkat çekllclf. Hayat boyanca o lııadar 
--••kht .. çekllml9dr. Bu matla' (ela) o sa-
maa dyleacli. 

� .... ..._ .....__ cewr l c.r-ı llaltlı -
... t . ....... ...... _ ••ırtl 1 ...... lıraWı -· (3) 

Onun blzı şiirlerinde, bütün hayitını yalnız 
kendine güvenerek yaşayan ; kendi canından �ka 
dost ve kendi gönlünden başka sırdaş bulamayan 
bir n\hun söyleyişleri vardır. Bu söyleyişlerde çok in
ce bir illhl aşk duygusu, hicrlnı, ve cihlnın veflsızlı
ğı temleri de yer alır: 

ca. ....... .... r•r-ı wefiidiir tabmadım 
Gaas..__ ... ••s• ma•r•m·I e.riir tabmadım 
ca ........ .... ca•·•• •ll·•fkAr .. rmedlm 
aa ..... ..... ......... slrlftiir tab•••·-
lliipr firkati bile ••1 'tmı ... alt•r 
Çh ....... ....... aesawiir tab•••·-
Biiri lııarar 'tisi•• bg aHbet '' ..... 
llln ld ltpıb n••••9 biir t•b-dım 
Biilıı•r ........ •rk•t• s•r r•rs- ki .,. 
l.teb cllüi•• •••ça kabb r•r tab•••·-

Aynı Şiirlerde, BAbur ı;>ih'ın, başka sanatlarla 
olan allkasına, umumi kültürüne dair çizgiler de 

Vekayi (Bibur'un Hibrib) R. R. Arat 
Tercümesi, C. 2, •. 213. Ankara, 1946· 
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çoktur. Mesell şiirin hatt sanatına vukuufunu ve 11&
barl denilen bir yazı tarzının mucidi olduğunu hatır
latan ıu mısralar böyledir: 

Tlrkler battı ...iltla Wm-. Biib ... al taas 
Baaul .. ttı 1-Wr .. tt-ı .... Bkl ..... .. 

Onun, aşk, heyecan ve ızdırap terennümleri ara
sına (sevgilinin güzelliği ile tabiat güzellikleri çizgi
lerini karşılaştırarak) kattığı k1isik sanata uygun söy
leyişleri, sun'iliğe düşmemiş şiirlerdir. Baharla, yir 
ile, dostlarla biraraya gelerek şiirden söz açmayı bü
yük saadet bilen görüş ve düşünüşleri de divanında 
aynı tabiilikle şiirleştirilmiştir: 

Yp faalı riiır •••il •o.u.r.... salabeti 
Iİ'r balaal afk •ertll ltiid..ı. k•7flnetl 
Yp fulı-de tatar lıaek-llla aa9 laall bar 
iti .... ... ..... ma� .... r olsa bel'dU' tlmetl 
Doetlaır-DID solaMti-419 al laot olS•J balaa-1 tl'r 
Tii ltlllap� iter kiti-ala tab'ı blrl9 laiiletl 
Ger n lif ..... •••iifık ta .. - ol tlç wakt ile 
._ ... arhk ......... , Biibu clluul-••• lpetl 

Fakat bu şiirlerin daha kuvvetli tarafları, ilmi, 

fikri ve felsefi taraflandır, Babur'un da Cami ve Ne
vit gibi kuvvetli bir tasavvuf kültürü, sôfiylne inanış 
ve söyleyişleri vardır. Ancak bu çok tecrübe görm\lf 
hükümdar, gerek dini, gerek tasavvufi inanışlannı 
gösterişli bir üslupla yazmamış; taassuba, ifrata var
mayan bir ifide içinde söylemiştir. Onun kahraman 
benliğine, yılmak bilmez azim ve iradesine rağmen 
hayitı, mücldeleye değmeyecek kadar değersiz bul
duğu zamanlarda söyled�ği şiirler ise böyle anlardaki 
ruh halini belirtir. 

Klasik İran Edebiyltının bütün inceliklerini iyi 
bildiği anlaşılan BAbur'un her türlü eserleri üzerinde 
en biriz t�Jir XV. asır Ortaasya Edebiyatı ve bil
hassa Nevii �iridir . 

Bu bakımdan şiirin nazımdaki üslubunu Nevii 
tarzının bir devimı �bi görmek doğrudur. Fakat 
Nevii'nin Ortaasya ıiir lisanına verdiği ileri Ahen
ge, söyleyiş bakımından, fazla bir şey katamayan 
BAbur Şah, buna mukaabil, B&bura&me adında
ki mensur seyahat ve Hitırat kitabı ile Ortaasya ne
sir dilini ulaşabileceği en üstün seviyeye çıkarmış ; 
büyük şahsıyetini, daha çok, bu görgü, bilgi, duygu, 
düşünce unsurlarıyle zengin fakat side ve tabii nesir
de göstermiştir. 

* 

BAbur Şih'ın bir Dlvan'ı, 
E s e r 1 e r i bir Armı Ridlesi, Ha-

nefi fıkıhına ait, Miibey
y- isimli bir mesnevisi, ve tasavvuf ahlakına diir, 
Hoca Ahrir'ın Farsça e:erinden manzum olarak Türk
çeleştirilmiş bir Ridle-1 Vilicllyye'si vardır. 

Fakat bu hükümdar şiirin hemen dünyi ilim 
ve edebiyat Alemince tanınmış en mühim eseri BA
buna&me'dir : 
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Hindiatan'cla Türk - Moiol Mimarisi 
U.hur'da Babur Devleti Hükümdarlarından Alemgir adına yaptırılan Paditahi Camii (XVll. asır) 

BAburn&m.e, Asya Türk
B i b u r n i m e çesi'nin nesir vadisindeki 

şöhretli eseridir. Bu eser, 
hayatı, baştan sona maceralarla geçen Babur'un 
sade, tabii, yasanılan hayata uygur., samimi bir ifade 
ile yazdığı, büyük bir seyihat ve hAtırat kitabı'
dır. 

Gezip gördüğü, görüp tanıdığı yerleri, medeni 
ve içtimai çizgileriyle; insanlarının adet, an'ane, du)"
gu ve düşünceleriyle ; hayvanlarının, nebatlarının, 
hasılı bütün tabiatinin hususiyetleriyle, kuvvetle 
tasvir eden bu kitap, Türk seyahat ve hatırat edebi
yatının da sayılı eserlerindendir. 

Babur'un hatıratı, daha onbir yaşında iken, bir 
kaza neticesinde ölen babasının yerine hükümdar 
olduğu yıllann vak'alarıyle başlar. Her yılın bellibaşlı 
vak'alarını ayrı bir bölümde anlatır. Genç hüküm
darın Şeybani Han'a Ser-i Pül'de mağlup oluşu üze
rine bir müddet Taşkent'de dayısının yanında kaldı
ğını bildirir. Bu arada, hazırladığı disiplinli bir ordu 
ile Kabil'i zaptederek orada çok adilane, adeti halk
çı, bir idare kurduğunu, bu idare ile imparatorluğu
nun temelini attığını ve bundan sonraki vak'aları 
hikaye eder. 

Böylelikle Babur, ıo Haziran 1494 den 5 Eylül 
1529 a kadar geçen vak'aları, mesela "935 senesi vekaa
yü,, gibi başlıklarla, böyle yıl yıl anlatır. 

Bu arada yer yer, hikayesi eksik bırakılmış yıllar 
da vardır. 

Babur Şah, bu çok mühim eserinde kendi haya
tını iyi ve kötü hareketleriyle ;  başarıları ve talihsiz
likleriyle ; olduğu gibi anlatmak olgunluğu içindedir. 
Hayatının övünülecek tarafları kadar, hatalı ve ay
kırı hareketlerini de hep aynı dürüstlükle yazmıştır. 
Böylece, mümkün olduğu kadar, yaşadığı yılların ta
rihi gerçeklerine sadık kalmıştır. 

Mesela, İslam terbiyesine bağlı, sünni bir Müs
lüman hükümdarı olduğu halde, Babur, rakı . içip 

sarhoş olduğunu anlatmakta bir beis görmez. 925 
yılı vekaayünde bunlardan birini şöyle anlatır : 

"Öğle vaktinde gezmek için hareket edile
rek gemiye girip rakı içildi. (Mecliste dostlar 
ve çalgıcılar vardı.) Yatsıya kadar gemide içip 
yatsı vaktinde sarhot bir halde çıkıp ata binip 
met'aleyi elime alarak nehir kıyısından ordu
gilba kadar kAh atın bir tarafına, kAh ikinci ta
rafına eğilerek ve çılgınca at ko9turarak gel
mitim• Çok sarhot imi9im. Ertesi gün böylece 
elime met'ale alıp kararsAba gelifimi anlattı
lar. Hiç hatırlayamadım. Eve geldikten sonra. 
epeyce kusmutum.,, (4) 

Baburname'de büyük hükümdann idari, askeri, 
fikri ve edebi hayatı anlatılmış, fakat okuyana bir hü
kümdardan ziyade samimi bir arkadaşla karşılaş
ma hissini veren, tabii ve mütevazı bir dil kullanıl
mıştır. Bu arada Babur, bazı şiirlerini ve gazel mat
la'larını, he münasebetle, hangi hadiselerle duyup 
söylediğini de hatıralarına ilave etmiştir. 

Babur Şah, kitabının 91 1 senesi vakaayüni anla
tırken bir tarihçi, tezkireci kısaca bir ansiklopedi 
yaz.arı gibi, Herat hükümdarı Sultan Hüseyn Mirza 
(Baykara) ve ailesi hakkında ; emirleri, bu arada, Ali 
Şir Nevai hakkında ; yine Baykara devrinin alimleri, 
şiirleri, şeyhleri ve mıisıkişinasları hakkında dikkate 
değer bilgiler vermiştir. Bu arada, Baykara'nın sefihet 
hayatını tenkid etmiş ; hele nikahsız izdivaçlannı onun 
hanedanı için bir uğursuzluk saymıştır. 

Babur, devrinin ve çevresinin adetlerini de me
sela şu şekilde anlatır : 

"Kadınlar arasında (çocuk) oğlan mı ola
cak yoksa kız mı olacak diye bir lala '-km•k 
ideti vardı. Öd kiğıttan birine AH. veyA Ha ... 

Vekayi (Bibur•un H&brab) R. R. Arat 
terciimeai, C. il., a. 256, 257. Aak. 1946. 
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ve cllterine Fatma yazıp bu lld JııAiuh çamarla 
yoiunıp banlan bir teeti •u içine koyarlar. 
HangUi önce açılına o- söre hükmederler. 
Fala baktüar erkek çıktı. Mtijde oldup için 
hemen bir mektup yazıp sönderdik. Birkaç 
stin 90nra, Tanrı bir erkek çocuk ih.an etti." (5) 

Hay!tının her hadisesini aynı samimiyetle anla
tan B!bur, kendi içki düşkünlüğünden de memnun 
d�ldir. Bil" gün onu bırakmak kararında olduğunu 
bildirir : 

"Kırk yqunda içkiyi bırakmak niyetinde 

oldupm ve b- da bir .eneden az bir zaman 
kaldıp için, ifratla içiyordum. Pazar stinü ayın 

onaltumda, SabUbJ yapıp ayılarak micun aldı
pmız zaman Molla Yirek, Muh•mmee devrinde 

Pençcih'dan be&telediği nakt'• çaldı. Güzel bir 
nakf bewtelemi9ti. Kaç zamandır böyle itlerle 

metsul olmuyordum. B.- da birteY beetele

mek arzii8u seldi. Sıra&mda zikredlleceti üze
re, bu münbebetle Ç&rsih -vtım beetelediın. 

Çartamba stinü SabUbJ yaptıpmaz zaman IA
tlfe olarak: - "Sartça okuyan herkes bir kadeh 

içsin.,, denildi. Bu •metle pek çok kim&e kadeh 

kaldırdı. Sünnet vaktinde çemen orta&mdaki 

dallar ara&ında oturuldu. Ve: - "Türkçe oku

yan herkes bir kadeh iç&in.,, denildi. Bu def& 
da pekçok adam kadeh kaldırdı. 

Günet doiunca, portakalların dibine, ha
vuz k-rma pdip içtik.,, 

B!bur Şah'ın aynı zamanda mı'.ısıki sanatındaki 
bilgi ve kaabiliyetini de gösteren böyle bahisler, aynı 
sade ifadeyle devam edip gider. 

Böylelikle bu hatıratı okuyanlar, yer yer, büyük 
çapta, büyük işler görmüş bir insanın hayat hikaye
siyle karşılaştıklarını hi>ısetmekten uzak kalamazlar. 

Baburname, hemerı her bahsi ; duyurmak, dü
şündürmek, öğretmek .ve anlatmak istediği herşeyi, 
sade ve tabii bir nesrin güzellikleriyle ifadeye muvaf
fak olmuş bir eserdir. O kadar ki BAburuame'yi 
lisanındaki tabii güzellik dolayısıyle yalnız Ortaasya 
Türkçesi'nin değil, bütün Türk edebiyatının en güzel 
mensur eserleri arasında saymak ve tanımak yerinde 
olur. 

* 

Baburname, Farisi'ye ve XIX., XX. asırlarda, 
defalarca, Fransızca'ya, İngilizce'ye, Almanca'ya ter
l"üme edilmiştir. Kendisinden yalnız bir edebi eser 
olarak değil, aynı zamanda bir tarih, edebiyat ve iç
timaiyat kaynağı olarak da istifade olunmuştur. 

Bu eser, önce İlminiskiy tarafından ı857 ue Ka
zan'da bastırılmıştır. Bu metin de Pavet de Courteille 
tarafından ı922 de Fransızca'ya çevrilmiştir. Eserin 
ı-n mükemmel tercümf'Si, Batı ·edebiyatında A. S. 
Bt-veridge tarafından ı922 de Tbe Babur-aAme 

� A:rnı eael', C. il., •· 247. 
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in Engll&h adıyle yapılan iki büyük cild halindeki 
İngilizce tercümesidir. Diğer ilmi ve muvaffakiyetli 
bir tercüme ise Prof. Dr. R. R: Arat tarafından, eseri, 
Türkiye Türkçesi'ne çevirmek suretiyle yapılmıştır. 
R. R. Arat tercümesinin adı Vekayi'dir. (C. 1., An
kara, 1943 ;  C. il., Ankara, ı946). 

B!bur Şah 'ın bir aruz ri

A r ô z Risilesi  salesi yazdığına dair, Di
v.in'ında ve B!bumame'de 
malumat verilmişse de bu 

risale yakın zamanlara kadar elde edilememişti. Ni
hayet Paris'de Fransız Milli Kütüphanes.i yazmaları 
arasında bulunan bu eser Prof. Fuad Köprülü tara
fından teclkik edilmiştir. Köprülü'ye göre : "Bibur'ün 
edebi ilimlerle esaslı surette meşgul olduğunu gösteren 
bu risale, aruz hakkındaki mümasil Farsça eserlerden 
pek farklı değildir. Eserin başlıca ehemmiyeti aruz 
ile yazılan, Türklere mahsus bazı nazım şekilleri hak
kında bilgiler ihtiva etmesindedir, ki bu malumat, 
Nev&l'nin Mizanü'l-Evzanı'ndakinden geniştir. B!
bur, bu eserinde o zamana kadar kullanılan vczinle
re, kendisinden ve başkalarından, Türkçe ve Farsça 
misıiller getirmiş; yeni ihtira' ettiği vczinlere ise yal
nız Türkçe misıiller yazmakla iktifa etmiştir.,, 

Fakat bu hükümdar şiirin edebi şahsıyetini en 
iyi belirten - Babumame ölçüsünde mühim - diğer 
sanat eseri, Dlriıı'ıdır : 

Vekaayi' veya Baburname 
D i v  a D isimli hatıratında, içindeki 

bazı şiirleri, hayatının han
gi anlarında hangi duygu, düşünce ve ilhamlarla 
söylediğini; onların bilhassa matla' beyitlerini zik
rederek haber veren . Babur Şah'ın Dlvan'ı, şairin 
yalnız sanatını değil, hayatını ve hayat hadisderi 
karşısındaki duygu ve düşüncelerini de meydana 
koyan, dikkate değer bir eserdir. 

Babur Divan'ı, klasik .divan tertibi kaaidelerine 
uyulmaksızın, çeşitli şiirleri gelişigüzel sıralamak 
suretiyle tertiplenmiştir. Divan şiirinin hemen bütün 
nazım şekilleriyle (gazeller, mesneviler, rubailer, 
kıt'alar, tuyuglar gibi) şiirler terennüm eden B!bur'ün 
Divanı'nda ve hatıratında Farisiyle söylenmiş şiirleri 
de vardır. Mühim bir kısım gazellerinin husılsiyeti, 
bunların bir bütün şiir havası içinde, bir mevzu ve 
tem birliğiyle söylenmiş olmalarıdır. Edebi sanatlar 
ve edebi ilimler üzerindeki geniş bilgisine rağmen, 
Babur'ün şiirleri de, umumiyetle, nesirleri gibi sanat 
süsleri ve külfetlerinden uzak, sade bir ifadeyle söy
lenmiştir. 

Herhalde belirli çerçeveler içinde kalamayacak 
kadar, alabildiğine hür bir ruha sahip olan Babur'un 
Lu şiirlerinde ka�ılaşılan en orijinal taraf, kendi ru
hudur. Babur'un, tanınmış Çağatay şairlerine bil
hassa Ali Şir Nevai'ye yakın ve benzer söyleyişleri, 
şiirlerinde onun bu ruhunun tecellisine engel olama
mıştır. Babur, milli bir nazım şekli olan tu)'1iS tar
zıyle de şiirler söylemiş ; hatta onun halk tarzında ve 



hece ile söyleıımif bir dirldl'ıüne de tealdüf edil
miştir. 

Bu '1irio, çok az iatisnilarla, fiirlerini Türk dili 
ile söylemekte huaQat ve mi1lt bir zevk duyduğu lşi
lirdır. Blbur, Ortaasya'da, bilhassa Ali Şir Ne
vit tarafından hareketlendirilen mi1lt şuör ve heye
clnın da bir müterennimi olmuştl!I'· Türklükle bil
hassa iftihir etmesi onun sanat ve şahaıyetine ilı\ve 
edilece'· değerleri arasındadır. 

* 

Blbur Dtvlnı'nın ebik bir nüshası ilk defl De
nflon Ross tarafından 1910 da neşredilmiştir. Daha 
sonra, A. Samoyloviç bu divln'ın niabeten daha bü
yük bir nüshasını yayımlamıştır. Fakat Blbur'ün el
de edilen daha zengin bir divlnı Fuad Köprülü tara
fından Halis Efendi Kütüphlneai'nde bulunan nüsha
dır. Şimdi Üniversite Kütüphlneainde bulunan bu 

TÜRK EDE8JY A. Ti T A.RIHI 

Divan, Samoyloviç'in iatinid ettiği Paria nüshasın
dan bir misli büyüktür. Bu divandaki blzı şiirler, yine 
Köprülü tarafından Millt Tetebbölar Mccmuaaı'nda 
1915 de neşredilmiştir. Dtvln'ın Topkapı Müzeai'nde 
inci ile işlenmiş bir cild içindeki yeni bir nüshası 
ise henüz ciddi bir tedkikten geçirilememiştir. (Ba
kınız: Fuad Köprülü, T. 1. Anı. Blbur Madd. Bib
liyografya kamı.) 

* 

Ortaaaya Türk Edebiyatı, Blbur'dan başka bü
tün XVI. asır boyunca, Türkistan ve Hind saray
larında Nevll ve Blbur tbirleriyle eserler verip, Pir
ler söyleyen daha bir kısım şiir ve edlblerle, fiir söy
leyen nüfuzlu insanlar yetiştirmiştir. Fakat bunların 
hiçbiri XV. asnn Nevli'ai ve XVI. aann Blbur'u. 
ölçüsünde üstün bir şiir, ilim ve sanat seviyesine ulaş
mış sayılamaz. 

XVL ASIRDA 

AZERi TÜRKÇESİ EDEBİYATI 
Azeri lehçesiyle Türk Edebiyltı XVI. asırda, 

daha çok, Safevi iktidirının hüküm sürdüğü slha
larda gelişmiştir. Fakat bu lehçe, edebi hayltının 
zirvesine, Bağdad çevresinde yükselerek yalnız Azeri 
Türkçesinin değil, bütün Türk Edebiyltının en bü
yük şiirini yetiştirmiştir. 

Çünkü Türk Edebiyltının hissi şiir vldlsindeki 
kudretli sanatklrı F-6U, eserlerini, Azeri lehçesiyle 
verınişlir. 

* 

Daha xıv. asır başlarında Şeyh Saffyyti'd-dba 
ErdeblU tarafından kurulan Safevi tarlkati, başlan
gıçta sünni inanışlara bağlı ve bu yüzden çevresine 
gerçekten inanmış insanlar toplayan, samimi bir 
kuruluştu. 

Bu tarikat, devrin hlkimi, llıaaaotaJJan'ndan 
da allka ve saygı görüyordu. Fakat aynı tarikat Şeyh 
Safiyyüddln'in torunlarından 8- AH zamlnında 
şilliğe meyletmiş, daha sonra Şeyh Ctbaeyd zam!
nında ise şeyhlikle şahlığı birleştirmek sevdasına 
kapılarak siyasi bir teşekkül hüviyeti almıştı. Şeyh 
Ctbaeyd, bu maksatla birtakım savaşlara girmiş ve 
bu savaşlardan birinde ·ölmüştür. Yerine geçen oğlu 
Haydar, tam!miyle şli bir tarikat hlline gelen 
Safeviliği, eski bir şil an'anesine uyarak ve müridleri
nin başına 1 2  dilimli lwal de (başlık) giydirerek 
şekil bakımından da ıU-lwalhq kisvesine bürümüş
tür. Bu kızıl clbiae ve kızıl başlık, bir şeyhe hüküm
darlık tlcı kazandırmak bakımından, onun oğlu Şah 
t.mAil zamanında ilk defl devamlı zaferler kazanan 

bir ordunun kıylfeti o'.muştu. Aynı zamanda blzı 
eski Türk ordulannın da allmeti olan kırmızı börk'
ün bilhassa Türkler arasındaki hltırasını hesaba kat
tığı düşünülen Şah İsmlil, o sırada Anadolu'nun do
ğusunda bulunan ve mühim bir kıunı şUliğe, alevi
liğe gönül kaptırmış Türk kabtleleri arasında geniş 
propaganda yapmıştı. Ordusunu bu Türklerle kuv
vetlendiren Safevi şeyhi, önce Akkoyunlu devletini 
dize getirmiş ve şeyhlikle şahlığı tam bir ustalıkla bir
leştirerek Azerbaycan, Horasan, lrak ve lran'a hlkim, 
büyük iktidar kurmuştu. 

Aynı kuvvetle, Özbek hültümdln Şeyblnl Han'ı 
da mağlı1biycte uğratan Şah İsmAil, çok kısa zaman
da Osmanlı İmparatorluğu için bile tehlike teşkil eden 
büyük bir devletin hükümdln olmuştu·. 

Şah lsmAil, şliliği devletinin bir nevi resmi dini 
hlline- getirmiş, bu arada ezan'ın bile, sözlerinde de
ği,ruik yaparak: Efhedtl emae Mvhemmedea 
Re96lti'llah yerine, blzı yerlerde ona illveten : F.t· 
hectil -- AUyyee VeJlyyallah iblrcaini okutmağa 
başlam•ftı. 

Propagandanın de"ılet kurmak ve genişletmek
teki kudretini çok iyi bilen Şah lsm!il, kültür ve ede
biyat yoluyle de propaganda yapmayı unutmamış 
ve devleti dlhilinde bir taraftan Fars Edebiyltını 
hattA Türk şiirleri viaıtaaiyle geliştirmiş, diğer taraf
tan Türkçe şiir söyleyen şiirler yetişmesine bilhassa 
ehemmiyet vermişti. 

Hükümdar sarayında ve orduda Türkçe konu
şulması, aslında bir İran devleti olan Safevi toprak
lan üzerinde Türk diline büyük kıymet ve ehemmi-
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yet kazandırmıştı. Bununla beraber XVI. asır Azeri 
şiirlerinin umumiyetle Farsça eser vermeleri ve Fa
risi'yi Türkçe'den daha iyi, daha alışkanlıkla kullan
maları gibi sebepler, asrın Türk Edebiyatı sahasında 
geleceğe ses bırakan isimlerin sayıca çoğalmuına en
gel olmuştur. Gerçi tezkireler ve başka tarih kaynak
lan, bu asırda, Bağdad çevresinde tanınmış Türk şi
irleri bulunduğunu haber veriyorlar. Bu arada bir 
kısım Azeri şiirlerinin de Anadolu'ya geldikleri 
malumdur. Anadolu'ya gelen bu şiirlerin eski mec
mualarda şiirlerine rastlanmaktadır. Fakat bütün 
bunlara ra�men, XVI. asır Azeri Edebiyatı, denilebi
lir ki, büyük şiir olarak hemen yalnız Şah İsmail 
Safevi'yi yetiştirmiş ; bundan daha büyük bir talih 
eseri olarak da Fuzuli'nin, şiirlerini Azeri Türkçesi'yle 
söylemesi gibi' tarihi ve edebi mühim kıymet kazan
mıştır. 

H a t i' i  
( 1487 ? - 1 524) 

din, Birinci Şah 
mahlisdır. 

* 
HatAI, xvı. asır başlarında Iran, 
Azerbeycan, Horasan ve İrak'da 
kuvvetli bir devlet kurmağa mu
vaffak olan Tiirk-lnm hüküm
İsmAil'in, şiirlerinde kullandıjı 

Hatai'nin mensup olduğu Erdebil şeyhleri Aile
li, yukarıda belirtildiği gibi, onun büyük dedesi Şeyh 
s.flyyüdd.ln'den beri Iran'da ve Iran Azerbeycanı'
nda mukaddes bir aile olarak tanınmakta, hürmet 
ıt:ırmrktr idi. 

Şah lımiil ( Hati"i) 

Çaldıran·da Şah lamiil'e karfı kazandığı zaferle 
Anadolu"yu fii - lran iatiliaından koruyan Yavuz 

Sultan Selitn Han 
Ailenin geçirdiği türlü macerilardan sonra, Şah 

İsm!il, daha çocuk denecek bir yaşta Iran tahtına 
oturmuş ve şii mezhebine, devletinin manevi propa
gandası için hariretle sarılmıştı. 15 10 da Özbek hü
kümdarı Şeyb&al Haa'ı mağlup ve katletmesi da
hil, Horasan'da kazandığı askeri başarılardan ve 
Anadl?]u'da giriştiği şii propagandalarından sonra, 
bu genç, enerjik ve azimli hükümdarın daha büyük 
bir imparatorluk kurması da bekleniyordu. 

Fakat sünni Osmanlı Padişahı YaV1U1 Salıaa 
Sellm'in askeri dehası, onu bu saltanattan mahrum 
bırakmış ve şihın büyük ikbaline kuvvetli bir scd 
çekmiştir. 

Şah İsmail, Yavuz'la çarpıştığı Çaldıran meydan 
muharebesi'ni kaybetmiş (23 Ağustos 15 14), onun, 
canını zor kurtardığı bu savaştan sonraki hayatı, artık 
eskisi kadar parlak olmamış ve bu şiir hükümdar, 
Çaldıran'dan sonra daha on yıl yaşayabilmiştir. 
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17  Temmuz 1487 veya 88 de doğan Şah İsmail, 
24 Mayıs 1524 de ziyaret için uğradığı Erdebtl şehrin
de vefat ederek büyük dedesi Şeyh Safiyyüddin'in 
türbesi yanına gömülmüştür. 

Edebi Şahsıyeti 
ve Eserleri 

* 

Hatai, Erdc:bil şeyhleri ai
lesi çevresinde, kuvvetli bir 
tahsil görerek yetişmişti. 
lran'a İrak'a hakim bu 

Türk hükümdarı da, büyük bir t< s idüfle, asrın diğer 
Türk hükümdarları gibi alim ve şiirdi : 

Özbek hükümdarı, Şeybani Han, Hindistan 
İmparatoru Babur Şah ve nihayet Osmanlı Sultanı 
Yavuz Sultan Selim gibi Şah İsmail de bu asrın başın
da hem Türk - İslam dünyasına hakim, büyük hüküm
darlardandı;  hem de devrinin kudretli şairleri arasın
da bulunuyordu. 

Hatii, şiir söyleyecek kadar iyi Farsça biliyor ; 
Türkçede, hem Divan şiiri tarzında, hem de Halk 
şiiri vadisinde tasavvufi şiirler, ilahiler terennüm 
ediyordu. 

Onun, bir dünya hükümdarı olmak ; büyük, da
ha büyük bir devlet kurmak yolunda maddi ihtiras
ları vardı. Fakat aynı Hatii, bir taraftan sofiliği de 
şiiliği de devletini yüceltmek için bir basamak yapar
ken bir taraftan da öteden beri gördüğü tasavvuf ter
biyesiyle olgun ; ilahi aşk duygularıyle heyecanlı ve 
samimi gazeller söyleyebiliyordu. Böyle şiirlerinde 
sôfiyane lirizmin nefis mısraları yer alıyor, fakat aynı 
şiirlerde onların yine de savaş meydanlarında zafer
ler kazanmış, kahraman bir hükümdar tarafından 
söylendiğini hissettiren, hakim bir ifade bulunuyordu. 
Onun : 

... ..... _ tii ...... .. , ..... .............. .. 
fiilH ........ •tkı•• ••rllh• ............ _ .. 

Yasaat• llaldı'1!111 kel&aalliilıı'ı aiitak .. rlıılal 
.. ..  Jİia•• llala• ltar-•e .. laltl•rd•••• 
Gaılıı-ı ••tlak'daa teütii•JI -•-1 aibii lpla 
llw ..... et aAIJdla• MJrİia• .......... _ •• 
1t•laiit1 aant-1 Ralııaiiae tebdil •1l•rh 
R9'1ıı·ı ltaü .. a riilııııaa laeii•• s.ı-ıılerdeah 
B' - ••'•• .. r tarraaıa kafrlae ••-•ii d'Jillıı 
Baldı'• t..ıia olaııu lıaii•• •• ı.ı ... 111-a. 
&kl·I lliiki el••••• ... t olalıı •ı•okdeJh 
ltatr .. ı ••t ... ı ... ... tiia• ............ _ •• 
K1 Batii'I l1d·I lllııer'db eeaiill dUlııerh 
Bb lııa l1d-I Eklıı'-r'• karbaa• ............. _ .. 

ahengiyle söylediği, kuvvetli ve ibdai bir gazeli, bu çe
şit şiirleri arasındadır. 

Bu şiirlerde, Hatii'nin yaşadığı ve hüküm sür
düğü bölgelerde devam etmekte olan Hunifi inanış
larının da . akisleri bulunuyordu. Geçen asırlarda 
Nesim! ve Habibi gibi, yine Azeri - Türk pirleri 
elinde güzel örnekler veren H1:1nifi inanışları, Hatii'
nin şiirlerine de hakimdi. Esasen, Hatii, Habibi 
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ve bilhassa Nesimi tesirleri altında yetişmiş şairler
dendi. 

Şah İsmail'in, zaman zaman, kolay ve rindane 
söyleyişleri ; şiir söylerken devlet ve ikbal mevkilerin
den uzak, ebedi bahtsızlar arasında yer alan samimi 
duygulanışları ; yine sôfiyane bir eda taşımakla bera
ber, her devrin ve her zümrenin hoşuna gidebilecek, 
iaha beşeri şiirleri de vardı : 

IJii ..... kap d'rler lııalııiir lalı •-• •• 
alsiit•ı ii11 •-b rii .. Ar lalı •••• •• 
D11orlar oNı ••il Le1ll dlfh• •eca-
0...lade ol dalııı bir bl·briir lalı •••• •• 
Alıııtda 1u••ı •••raa batını 119•- .ı 
bkib elladekl •-t-1 alsAr lmlı •••• •• 
....... dlAUae .aadar Hkeaiil lmr-1 aaia 
Hapt-ı Basr ... r pii1diir lalı •-• •• 
Ba ... lat-ı lııed ki __ ._ •ar Batii•I ol . ıiılııa 
O.. elalh• dl1eler •-·shiir ••it •-• •• 

gibi şiirleri böyleydi. Onun böyle şiirlerinde gerek 
Azeri lehçesinin zevkli bir ifadesi, gerek rindane duy
guların samimi bir terennümü duyuluyordu. 

Hatii'nin, gazeller, mesneviler ve rubailerle ter
tiplenmiş bir Dlrin'ı vardır. Bu divanın hemen XVI. 
asırda yazılmış bir nüshası Erdebil Kütüphanesi'n
dedir. 

* 

Şah İsmail, bundan başka Dehnime adında, 
1400 beyti aşan bir mesnevi yazmış, bu mesnevide 
şiiliğe ve bilhassa Şah-ı merdan diye vasıflandırılan 
Hz. Ali'ye karşı bağlılık ve hayranlık duygularını 
terennüm etmiştir. Yer yer gazeller ve murabba'larla 
süslenen Dehname'de yine yer yer sade lisanla' söylen
miş tabiat tasvirleri görülmektedir. Nazım tekniği 
bakımından pürüzlü bir eser olmasına rağmen, Deh
name, Şah İsmail'in mezhep temayüllerfui göster
mesi bakımından ehemmiyetli bir mesnevidir. 

Onun Nasihatname adlı, diğer bir manzumesi 
de Divan'ının içindedir. 

* 

Fakat Şah İsmail Safevi'nin hayli mühim bir 
sanat cephesi, Anadolu'da YWıus Emre'den bu ya
na, çok yayılmış ve sevilmiş bulunan, Yunus tarzı 
halk ilahileri söylemesidir. Şah İsmail, daha hüküm
dar olur ve ilk zaferlerini kazanırken etrafına topla
dığı Şii-Alevi, Türkmen aşiretlerine kendini daha 
çok sevdirmek ve onları kendine daha çok inandır
mak imkanını biraz da onlann ruhlarını okşar ma
hiyette söylediği bu gibi ilahilerle elde etmiştir. 

Hatii, halk dilini, halkın milli nazını şekillerini 
çok iyi biliyordu. Bu bilgi ile söylediği Ui.hller, halk 
arasına yayılıyor ve öteden beri çok sevilen Safevi 
ailesinin bu genç ve vecidli şeyhi, etrafında alevi Türk
lerin bir hale gibi toplanmasını sağlıyordu. Onun söy
lediği veya onun tarafından söylenmiş gibi gösterilen: 
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Hatal bil çağında 
Hak gönül alçağında 
Binbir Ka'be yapmaktır 
Bir gönül al çağında 

gibi alçak gönüllü, ince duygulu mısralar, pek tabii 
olarak geniş bir halk "kütlesinin gönlünü alıyor ve tam 
bir propaganda vasıtası olarak Şah tsmail'e maddi, 
manevi, sağlam bir hükümdarlık imkanı hazırlıyordu. 

Bu yolda, Hatai'ye atfedilen ilahiler arasında : 

Gece giindüz hayalüne dönerem 
Bir gece rü'yıima gir Hacı Bektat 
Gün•hkirem giinihumdan bezerem 
Özüm dlra çekdim gör Hacı Bektat 

Derclimiin dermlm yaramın ucu 
Dört gürih mevcuddur GüriUı-ı Naci 
Belinde kemeri batmda tacı 
Yüziinde balkıyor nur Hacı Bektat 

Glhi bulud olub göje ağarsen 
Glhi rahmet olub yere yağarsen 
Ay mısen giin müsen kande doğarsen 
l1gun ılgun esen yel Hacı Bektat 

Hata'l derdmend eydür Diyin 
Ulu P1r katardan ayırma bizi 
Mahter günlerinde isterem sizi 
Muh•mmed öniinde car Hacı Bektat 

havasıyle söylenmiş şiirler, Doğu Anadolu'nun Bek
taşi-Türk kütleleri üzerinde, derin ve devamlı t�.sir 
uyandırmıştır. Onun : 

Bizüm içtiğimüz dolu 
Erenleriin dolusıdur 
Ummanlara dalub gid
Erenlerün gemisidür 

Ulu tarlar bedestenler 
Al çiçeklü gülistanlar 
Ala gözlü ol mestanlar 
Pirim Ali korusıdur 

Kimdür b-u böyle deyen 
Erenlerden öğüd alan 
Yetil alem çeküb gelen 
Pirim Ali kendüsidür 

Şah Hata'l didara bak 
Mansur ipin boynuna tak 
Netılml oldu Hak'la Hak 
Ol yüzülen derisidür 

gibi ilahileri de aynı halk okşayıcı söyleyişleriyle, asır
larca, halk içinde bestelenerek okunmuştur. Bu sebep
ledir ki Şah İsmail, önce, sünni Osmanlı İmpara
torluğu için çok tehlikeli bir rakip olmuş ; Yavuz Sul
tan Selim'e yenildikten sonra ise hatırası, Anadolu'da 
.\)evi - Kızılbaş zümreleri arasında kuvvetle yaşamıştır. 
Hatta bu bağlılık, bir kısım Doğu Anadolu Kızılbaş
larının Iran şahlarına bağlı olması ve bağlı kalması 
gibi sosyal ve siyasi bazı buhranlar doğurmuş ; bazı 
isyan hareketlerinin de derüni sebebi olmuştur. 

5Z5 

Hatai'nin halk tarzı ilahileri, öyle görünmektedir 
ki ilk ve asıl söylenişlerine nisbetle büyük değişikliğe 
uğramış ve yine Hatai'ye nisbet edilmekle beraber 
anonim halk ilahilerinin ifadelerine bürünmüştür. Bu 
st.beple onun sanatını ve fikirlerini aşık tarzı şiirle
riyle değerlendirmek kolay ve doğru değildir. Aynı şi
irler, Hatai'niıi sevgisine ve şöhretü'ıe kapılarak, kendi 
şiirlerinde Hatai mahlası kullanan daha başka ve da
ha yeni halk şairlerinin söyleyişleriyle de ciddi bir 
şekilde karışmıştır. O kadar ki bugün bu şiirlerden 
hangisinin Hatai'ye ait olduğunu kestirmek oldukça 
müşkil bir mes'ele durumundadır. Yukarıda Hatai'ye 
ait olarak gösterdiğimiz örnekler de aynı hüviyette 
manzfunelerdir. 

F U Z O L I  
(?-1556) 

* 

Mensubu olduğu Türk - İsllnı 
medeniyeti'yle içinde yoğruldu
ğu fikri, tarihi, içtimai hadiselerin 
kudretli şairi FuzUll, Türk Ede-

biyatı'nin üstün simasıdır. 
FuzWI, Şark - İslam medeniyetinin hüküm sür

düğü coğrafyalardaki duygu, düşünce, iman, kültür, 
dil, tarih ve sanat değerlerini kendi şiirinde ve nes
rinde toplamak gibi, engin sanat kudreti göstermiş, 
yüksek kültürlü şiirdir. 

Onu, Türkçe eserlerinde görülen dil ve söyleyiş 
hususiyetleri bakımından, önce, Azeri Türkçesi 
Edebiyltı'na mensup bir şiir diye tanımak lazım 
gelir. 

Fakat sanatının üstünlüğü, samimiliği ve bütün 
insanlığa hitap edebilecek ölçi;ideki enginliği dolayı
sıyle, bu şiirin, bütün Türk milletleri arasında ve her 
sınıf halk tarafından benimsenip sevildiği görülür. 

Şöhret ve t�irinin verimli ve devamlı sahası ise 
kendi asrından sonra, Türk Edebiyatı'nın geniş ve 
sürekli bir gelişme imkanı bulduğu Oamanh im
paratorluğu topraklarıdır. 

Her zaman ve her yerde büyük şiir diye takdir 
edilen Fuzuli'nin a9k'ı, bilhassa ilill a9k'ı ve onun 
hicranını terennüm eden bütün Şark şiirleri arasın
da çok üstün ve müstesna bir yeri vardır. · 

Derin bilgi ve yüksek tefekkürle birleştirilmiş 
hissi tiir vadisinde ise Fuzüli'nin diinyl kllsilderi 
arasında şerefli bir yeri bulunduğunu söylemek, dü
rüst ve ölçülü bir edebiyat tarihçiliğinin ihmal edil
mez vazifesidir. 

* 

Söz sanatına varlıklar önünde ve varlıklar ötesi 
karşısında duyan ve düşünen insanın nice deruni 
ve fikri ürperişlerini, sihirli bir ifade ile söyletmeğe 
muvaffak olan Fuzuli'nin herşeyden önce elem ve 
ıztırapla anlaşmış, olgun bir iç alemi vardır. 

Ona göre hayat, her ne iş tutsan, her n·e yönden 
baksan insan ruhunu türlü ıztıraplarla karşı karşıya 
bırakır. Varlıkların en küçük zerrelerinden ; en gö
rünmez hareketlerinden sızan, hicran dolu; ıztırap 
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v� özleyiş sadasını duyabilmek lazımdır. Rıihunu her 
çeşit ıztıraba açarak onlarla derd ortağı olmakta ma
nevi bir huzur gizlidir. 

Elemler ve ıztıraplar, kendilerinden kaçanlara 

TÜRK EDEBIY A Ti T ARIHI 

olduranı ve hayatı hususi bir hazla dolduranı aşk ız
tırabı 'dır. 

Allah'ın yarattığı her güzelde tapılacak çizgiler 
bulup onlara karşı duyulan aşkı ibadet ölçüsüne var-

F U Z O L I  

değil, kendileriyle anlaşanlara, öyle ki, onlarsız ola
mayanlara karşı daha insaflıdırlar. 

İnsan ıztıraplarının ise en üstünü, insanı en alçak 
gönüllü yapıp en yüksek varlığa ulaştıranı ;  insanı 

dırmakta ve bu aşkı maddi hazlarından, maddi mü
kafatlarından uzak, ilahi bir aşk halinde duyup yaşa
makta sonsuz saadet vardır. Böyle bir aşkın elemleri
ni benimsemek hatta aramak ve onun ıztırabı ile an-
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laşıp ondan gayn ıztıraplan ancak maddi bir acı ve, 
onun yanında elemsiz bir hAl bilerek bu mukaaycseler 
içinde yücelip gitmek gerekir. 

Fuzuli'nin terennüm ettiği sıcak vç: samimi aşk 
heyecanlarının ve ondaki geniş ve ih!talı hayat an
layışının ana çizgileri, biraz, bunlardır. Bu sebeple 
onun husı'.isi hayab hakkında bilgi vermeğe giriş
meden önce, ona yukandaki im!nı, yaşamanın biri
cik şifası yapan tarihi, içtimai ve . coğrafi sebeplerin 
neler olduğunu, kısaca hatırlamak l!zımdır: 

.._ Fuzuli'yi yetiştiren tarihi, 
B a j d a d içtim!i ve coğrafi faktör-

lerin başında onun doğup 
büyüdüğü ve yine orada öldüğü Bajdacl - Kerbel& 
toprağının ve bu toprağı çerçeveleyen oldukça geniş 
bir çevrenin hayatı, tarihi ve kaderi vardır. 

Denilebilir ki Fuzuli, Bağdad ve Kerbeli topra
ğının tarihini, kaderini kendi şiirlerinde en iyi akset
tiren bir Kerbeli evladıdır. 

Çünkü Bağdad ve çevresi, İslim çağındaki ku
ruluşundan Fuzuli'ye kadar olan sekiz asırlık tarihi 
içinde, insanlık alemine, gittikçe artan bir şiddetle, 
sosyal romantizmin her bakımdan gerçekleştiği, mü
nevver fakat muztarip bir muhit çehresi ve böyle bir 
kader çizgisi göstermiştir. 

Bir kere Kı'.ife, Bağdad ve Kerbeli çevresi İslim 
Aleminin en büyük bir kültür ve medeniyet muhitidir. 
Bu medeniyetin en şöhretli ve en verimli kültür mües
seseleri burada kurulmuş ; Abbasi Halifeleri'nin birer 
kültür ve sanat abidesi çehresi taşıyan muhteşem 
saray ve camilerinden sonra ; meseli bir zamanlar 
İslam dünyasının bir kültür kaynağı ve kültür mer
kezi olabilme seviyesine ulaşan Medrese-i Nizimlye 
burada tkis edilmiştir. 

Diğer taraftan yine İslim düny!sının en harl
retli meahep ve tarikat müniht•l•n burada yapıl-
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mıştır. Kur'!n-ı Kerhn'e ve Sünnet'e la.ya. kullanmak 
suretiyle yapılan İcdhAd'a en çok buralarda yer 
verilmiştir. Aynı bölgelerde, din savaşlanyle mezhep 
çarpışmalanndan doğan nice kanlı sahneler, bütün 
İslim düny!sında çalkalanmakla ber!ber, bilhassa 
Bağdad ve çevresinin alnından ve hafızasından aslaa 
silinmemiştir. 

Kerbel& pbidleri'nin kanı bu toprağa dökül
müş ; İınim.-ı Azam'ın İslim dinine yeni bir hamle 
verişi bu yerlerde mümkün olmuştur. 

Buna mukaabil sôfiy!ne cezbenin son haddine 
vararak Ene'l-Hakk diyen Mıuısiir'un d!r'a çe
kildiği yer de yine aynı topraktır. Daha KUfe'li Eb6 
ffAtim'den başlayarak, vecidli tasavvuf tarikatleri 
kuranlar arasında, Abcltilbadlr GUAn.I ve Seyyid 
Ahmed RifAI gibi, tarikatleri, bütün İslim düny!sını 
sarmış büyük veliler de yine bu çevrelerde yetişmiştir. 
Mirif-ı Kerhi v,e Ciineyd-i BajdAcU gibi 
evliy!nın ise isimlerinde bile Bağdad'ın damgası 
vardır. 

Ancak bütün bu ilim, arif ve mü'minlerinin çok
luğu ve üstünlüğü ; aydınlannın, her asır daha kaba
rık sayısı ve kalitesi ; bu çok muhteşem fakat tAlihsiz 
şehrin birtakım hayat darbelerine uğrayıp büyült 
felaketlere sahne olmasını önleyememiştir. 

Bir kere Bağdad, bu sekiz asır içinde belki sc� 
def! el değiştirmiş ; aynı şehir, önce kendi s!hipleri
nin saltanat kavgalan, sonra istila orduları tarafın
dan defalarca yakılmış, yıkılmış yerle bir edilmiştir : 

Bağdad'ın birinci tahribi, Halife. IDriatir-
retld'in vefltından sonra, oğullan, Emin ve Me'
m- arasında çıkan kardeş kavgasındadır. Bu vak'a. 
da, Me'mun kuvvetleri tarafından muh!sara edilen 
Bağdad 14  ay bu muhbara içinde kalmış; halk canın-· 
dan bezmiş, şehir bir kül ve enkaz yılını h!line gel
miş, neticede Emin yakalanıp idam edilmiştir. (81 �) 
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Böyle elden ele ge
çerken de Bağdad yine 
kan ve ateş sellerine 
uğramış ; hele aşiretler 
mücadelesine sahne ol
duğu tarihlerde şehirde 
hiçbir emniyet ve asa
yiş kalmamış, Bağdad 
halkı malını, canını ve 
namusunu her an teh
likede gören ve zaman 
zaman da onlarsız ka
lan buhranlı günler ya
şamıştır. (7) 

* 

Bağdad'da Şehrin mlmur günlerini hatırlatan Kazımeyn Camii 

Görülüyor ki böy
le tarih devirleri, hele 
i n s a n topluluklarına 

Bağdad'ın ikinci tahribi, bundan yarım asır son
ra, 865'dedir : 

Bu sefer de Samerra'da isyan çıkaran Türk as
kerinden kaçıp Bağdad'a sığınan Halife El-Müstaln, 
amcazadesi El-Mu'taz tarafından kuşatılmış ve Bağ
dad yeniden harab olmuştur. 

Selçuk Türkleri Bağdad'a hakim oldukları 
zaman şehri tahrip etmemişlerdir. Esasen fethedilen 
şehirleri tahrip etmemek ve halkını incitmemek, 
Türklerin bir fetih üslubudur. Fakat asırlarca tamir 
ve imar edilerek bir masal şehri kadar güzelleşmiş 
Bağdad, 1 258'de Hti1ip orduları tarafından sarı
lıp zaptedilince hem Halife El-Müsta'sım bi'llih, 
ailesiyle birlikte öldürülmüş hem de Moğol ordusu 
şehri yakmış, yağma etmiştir. (6) 

Timarleak, Bağdad·ı 1 393 de CelAyirller'in 
elinden birinci defa aldığı vakit, şehir ucuz kurtul
muş, fakat Celayiriler tekrar şehre girince hiddetle
nen Timarleak 1401�de Bağdad'ı yeniden tahrip 
etmiş; btli&m ve yatma metocUarıyla bu şehri 
en şiddetli felaketlerinden birine uğratmıştır. 

Timurlenk'den sonra Bağdad, tekrar Cel&yirl
ler'in eline geçmiş, daha sonra Karakoyunlalar, 
Akkoyunlalar tarafından istila edilmiş, nihayet 
Safevtler'in idaresine geçmiştir. 

6 Bu yakıt Ya yıkıt o kadar aert olmuttur ki 
yapalan zulüm uırlann bifızaaından ailinmemit •• 
m-li Oamanlı Di•an ,&irlerinden Senih Efendi : 

.. lar-1 Batdiid pbl klt••r-1 dil olda hariib 
O clviiaıa sltem-1 çeım-1 HAIAp •saadaa ı 

Büyük tiir Nedim de 

T•••••ll allldal yılıı•ıa Btuasa llaıı aısıa lıı&ftr 
Amaa ... ,.,. ralıı••• itet-1 ..... ••••• lıı&fb 
aibi beyitleriyle, bu zulmü yine aaırlann bifıuaına 
iflemitlerdir. 

maneviyatın hakim ol
duğu zamanlarda, içtimai romantizmin şaşmaz kay
naklarıdır. Hiçbir maddi kuvvete inancı ve itimadı 
kalmayarı halklar, böyle zamanlarda, ister istemez, 
felaketlerle, ıztıraplarla anlaşmaya koyulurlar. Allah' 
dan ve aşktan başka hiçbir şeye inanmaz ve sarıla
mazlar. Yine bunun içindir ki böyle zaman ve çev
reler, mistik heyecanlara en elverişli yerlerdir. İlahi 
aşk duyguları ise böyle yerlerde duyguların en ulvisi 
değerini kazanır. 

* 

Fuzuli'nin Barc-ı EvUyA diye vasıflandırdığı 
Bağdad, onun doğup yaşadığı yıllarda ise hayatının 
yine acı günlerindeydi : Bütün bu. asırların ıztırabın
dan tevarüs ettiği (dünyaya karşı müteneffir ve çe
kingen, aşka ve ebediliğe karşı ise derin çekiliş du
yan) mistik ruhdan başka, devrin askeri, siyasi ve dini 
mücadelelerine de yeniden sahne oluyordu. Çünkü 
Bağdad bir aralık Safevilerin el.ine geçmişti. Safeviler 

Halbuki Baidad ne kadar yıkıl- yeniden 
yapalmaaı, tekrar mimur edilmeaiyle de tanınmıf bir 
tebirdir. Bu yeniden mimur olutlar, aaırlann balkı 
araaında o İnancı uyandırnııtbr ki, Baidad tabrib 
edilebilir ama, onu yakıp yıkanı da bir sün Baidad'ın 
Allib'ı barib eder. Nitekim XIV. aaır, Aaeri 
Türk tiiri Kadı Burhaneddin'in bir tuyuğ'una Bai· 
dad'ın bu kaderi, fU tekilde meyzu olmuttur: 

Şol ki kaı tatkaa kaı••·iiaad kılar 
Saama ki dAaJ'iida ol •• ad kılar 
Biitdad·aı ki• .trea lqlt! bllAr 
Ol J'I•� bg vireal 8atdad kılar 

"Tuttuiu kutu U.d eden kimae, aanma ki 
dünyada u ad bırakınıt olur, Baidad'ı kim •İran 
edebilir ki O (yani Allah,) bu •iraneyi yeniden 
Baidad üline koyar. 



• 

TORJC EDEBIY A Ti T A.RIHI 

ise şüliği resmi mezhep haline koymuşlardı. Bu mez
hep, Kerbcla çocuklannın da ruhunu okşuyordu. 
Şii - Aleviliğe şiddetle inanacak bir ıztırap mirasına 
sahip Bağdad halkı, hala eski Kerbcla vak'asının ne
dameti içerisindeydi. Safevi propagandası, bundan 
da istifade ederek Kerbcla sevgisi içindeki mühim 
bir kısım Bağdad halkını diğer mezheplere karşı adeta 
düşman etmişti. 

Buna mukaabil Safevi Devleti'ni büyük mağ
lubiyete uğratan Osmanlı Devleti, sünni bir devletti 
ve şiiliğe karşı çok şiddetli davranıyordu. Osman
lılar'ın fetih üslubunu bilmeyen Bağdad halkı için 
Osmanlı iktidarı, yaklaşan bir felaketti. (8) 

Geniş bir kısım halk ise münevverdi. Fakat hangi 
imina ve hangi kuvve�e boyun eğeceğini bilemiyordu. 
l;chir bir taraftan aşiret kavgaiımyle yağmalamyor 
ve yine canın, malın, ru.mus...ııı hiçe sayıldığı günler 
yaşanıyordu. (9) 

Fın:Uli, işte böyle bir muhitte, bu çeşit ıztıraplar 
ve µ.tıra� miraslarıtle yoğuruhnl'Ş bir halk içinde 
c!�du. Bu çevrede büyüdü. 

Bunun içindir ki X VI. asırda zengin, güvenli 
ve muhteşem Osmanlı İmparatoduğu sihasmoak.i şiiri 
temsil eden BAkt'nin şiiri ile Bağdad'ın buhranlı ha
yatı içinde yetişen FuzuU'nin şiiri arasında büyük 
fark vardır : Birincisinde devrin azameti, ihtişamı, 
süsü ve kudretli sesi terennüm edilmiştir. Fuzuli'nin 
şiirlerinde ise muhitindeki içtimai romantizmin ve 
asırlardan kalma ıztırap miraslannın derin akisleri 
yaşamaktadır. 

* 

Edebiyat dünfimızdaki bü-
H a y i t 1 yük şöhretine rağmen, Fu-

zuli'nin hayatı hakkında es
ki kaynaklıırın verdiği bilgiler, bu şöhrete ve bu bü
yüklüğe uygun zenginlikte değildir . 

Ona diir bilgi veren kaynaklar içinde, Şah İs
ınAil Safevi'nin oğlu Sim MirzA tl\ıafından yazılan 
Tuhfe-i Sami adlı tezkireden başlayarak, Türkiye'de, 
Utifi, Ahdi, Ali, Aşık Çelebi teıkireleri, ..onun ne 

8 Halbuki Baiclad'nı o aamanki bikimi ve 
Safeviler'in adamı Tekeli Mebmed �i. firu edince, 
.. brin analıtarlan, Baidad'ın ileri ıreienleri ta.,.afın
clan Kanuni'nin Sadrazamı lbrahim Pap'ya. teslim 
edilmif, Oamanl. Sadri&amı da yaima •• tahrip 
olmasan diye, her ihtimile kartı, askerini Baiclad'a 
aokmamıfb. Böylelikle, Kanuni Sultan Süleyman, 
Baidad'a Uiyifi temin edilmit bir Osmanh tebrine 
ırinr cibi sirmifti. 

9 Biaat FuaUli'nin Baicfad'cla •ililik yapa.n 
Ayu Pata'ya yudıiJ bir terci-i bend'deki: 

Delare laalk·! Baara yf eltl-1 C.aiiyll' flbı.HI 
Çok -maalar S•rt;I kaa J•ttarda pi••@• •Jledl 

mıaralan da Baiclad çeneaindeki bu fitne'lerin bir 
huleauı ıribidir. 
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doğduğu yerde, ne de doğduğu tarihte birlcşcbilmif
lerdir. Ahdi'nin, Füzi, ve Riyazt'nin, Fuzı'.ıli'nin ölüm 
tarihi hakkında verdikleri bilgi doğrudur. 

Ancak Fuzuli başta Türkçe ve Farsça Divanlan 
olmak üzere muhtelif eserlerinde kendi hayatına 
temas etmiş, gerek maddi, gerek m!nevl hayltı
nın türlü cephelerini şiire ve nesre işlemek ihtiyacını 
duymuştur. Bu bakımdan Sadi gibi lran şiirlerinin 
kendi hayatlarını şiir halinde anlatın.alan bizde en 
mühim olarak Fuzuli'de görülür. 

Buna rağmen şiirimızin doğduğu tirih, hala, 
kesin olarak belli değildir. Doğduğu yere gelince : 
Fuzuli, gerçi : "Benim doğduğum ve yaşadığım yer 
İrak-ı Arab'dır.,, ( ıo) derse de Arap İrakı'nın nere
sinde doğduğu yine de mcçhül kalır. Şiir, edebiya
tımızda, Fuzuli-i Bağdadi diye tanınmış olmalcla bc
rAbcr, aşağıda gönileceği gibi, Bağdad'a sonradan 
gelmiştir. Bazı kaynakların, Fuzuli'nin doğduğu yer 
olarak gösterdikleri Hille'de ise şiirin ancak bir müd
det ya�dığı söylenebilir. Fuzı'.ıli Hille'de bulunduğu
nu da m�la, Farisi ile söylediği bir kıt'ada ifade et
miştir. ( ı ı ) Şairin kendi ifadeleri içinde, doğduğu 
yeri en ziyade tahmin ettiren sözleri, Kerbela hakkın
da söyledikleridir. Nitekim, Farisi Divanı'nın mukad
dimcsindeki "Benim şiirlerim altın değil, gümüş de
ğil, ind değil, la'l deti}, topraktır, fakat Kerbcla to"p
rağıdır.,, ( ı 2) mısraları, bu ihti.m!li düşündürür. Bu 
sözler, mecaz yoluyle benim bu şiirleri söyleyen vü
cıidum da, çünkü, Kerbcla tüorağındandır, mlnasını, 
diğerlerinden daha çok alda getirebilir. Aynı Divan'da 
bu mısralardan önce, yine krndi şiirleri jçin söylediği: 
"Necef ve Kerhi-la toprağında doğup Burc-f Evliyl 
olan Bağdad'ın suyu ve havası içinde yetişen bu dün
ya görmemiş yavrula.-,, sözleri de aynı şekilde m.inA
lıdır. Ancak bu sözler, Fuzuli'nin, kendi şiirlerinin 
ilk yeşerişini bir taraftan, Hz. Ali'nin meşhedi bili
nen Necef'de ve Hz. Hüseyn'in meşhedi olan Ker
bcla topraklarında g&termekten zexk alan, Alt'ye 
ve Hüseyn'e vurgun bir rıih taşımasından da ileri ge
lebilir. 

Diğer taraftan, aynı şiirlerden, onun doğum ye
rinin buraları olduğu, çocukluğunun buralarda geç� 
tiği, gençlik çağlarında ise Bağdad'a geldiği, an
cak istidlal edilebi!ir. 

Herhalde Bağdad'a sonradan geldiğini daha kuv
vetle düşundüren böyle sözlerinden Fuzuli'nin ilk 

ıo Fuzüli, Fi.riai Dinn mukaddimesi. (Türk
çede: A.. N. Tıarlan terciimeai, a. S). 

ı ı  .. Der Hille dü tiirend eknun - Fazli püaer 
ü peder Fu:ruli .. ; .. Aka end cemi"i kar-ı alem -
fazli peder ü püaer fuzuli •• : Şimdi Hille'de iki tiir 
varclm Fazli, oiuldur, Fuzuli, baba.. (Ancak) 
dünyanın her iti teninedir. (Bunun için de) baba 
fazli'dir, oiul fuzuli. ,, 

1 2  
.. Zer niat •im niat, güber niat, li0I niat 

Hak eat ti"r-i bende veli bak-i Kerbeliat,, 

Türlr.çeai, aynı tere. S. 9. Bb. bir ds Süleyman 
Nazif, Fuzuli, lat. 1 925, ı. 1 6. 
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gençlik çağlarını Necef veya Kerbela'da geçirdiği ve 
belki de bunlardan birinde doğduğu, onun bu söz
lerinden çıkarılacak manalar arasındadır. (*) Doğum 
tarihi bilinmeyen Fuzuli'nin ölümü Göçdü FuzUll 
kelimeleriyle söylenmiş bir tarih ibaresiyle tesbit edil
miştir. Buna göre Fuzuli, H. 963 ve M. 1556 yılında 
- Kerbela'da - vefat etmiştir. Ahdi Tezkiresi, bu 
vefat tarihini açıkça bildirir ve büyük şairin bu tarihte 
taun hastalığından .vefat ettiğini, bu bilgiye ilave eder. 

Fuzilli'nin Kerbela'da ölmüş ve bilhassa orada 
gömülmüş olması çok muhtemeldir. Rivayete göre, 

• Fuzüli'nin Baid-t Yeya Kerbela'da deiil , 
hicri 9 1 0  ( 1 504) p )  tarihinde Kerkük'de doiduiu; 
Bayat .,iretinin Karyağdı aileaine mensup olduiu; 
babası, Molla Süleyman'ın, FuzUli'yi, kardeti Sel
man'la birlikte, Baidad'a Ye Hille'ye aötürdüiü; 
Kerkük'de Fuzüli ailesine ait eYin hali yerinde dur
duiu; burada bir de Fuzüli Mescidi bulunduiu; 
Hicri Dede isimli bir tairin, Hacı Halil Efendi'den 
kalan, yazma bir mecmuaya istinaden kaleme aldıiı 
Riyizu' f-Şuari adlı, • yine yazma bir kitapta bu hu
susta malumat_ bulunduiu da taire ait yeni ye mü
him bir Kerkük haYadisid.ir. 

Doiru olmak ilıtimali kadar, Kerkük'de Fuzüli'ye 
kartı duyulan büyük ae•siden doiması daha muh
temel bu bilsi Ye rİYayetler hakkında tafsilat için 
Bkz. Şevket Kutkan, Kerkük'de Fuzüli'nin Baba 
Evi ve F uzüli Mescidi, Türk Edebiyab Deraisi, 1 7 ,  
Mayıs l973 Ye Enver Yakuboğlu, Kerkük Türk 
Halkında Fuzüli'ye Ait Gelenekler ve Riviyetier, 
F uzüli ve Leyli ve Mecnun' un İngilizce Tercümesi, 
let. 1 9S9, •· 1 0 7 - 1 1 0. 

TÜRK EDEBIY ATI T ARIHI 

büyük Kerbela Mersiyesi ve Hadlkatü'•-S-cH 
müellifi, Kerbela'da Meşhed-i Hüseyn civarına bir 
yere gömülmüştür. Ancak bu yer kat'i olarak belli 
değildir. yakın zama:ı.lara kadar, Kerbela'da Fuzu
li'nin türbesi diye ziyaret edilen bir türbe ise sonra
dan yapılmıştır. Şimdi tamamıyle yıkıldığı bildirilen 
bu türbenin içinde, Fuzuli'nin, şeyhi ile birlikte yat
tığını ifade eden iki sanduka vardı. Bu türbenin ya
nında bulunduğu söylenen eski Bektişi tekkesi de 
şimdi mevcut değildir. Resimde görüldüğü gibi, 
türbenin hemen yanında hayli laubali bir çarşı ça
tısı vardır. 

* 

Fuzuli'nin asıl adı Mehmed'dir. Babası da Hil
le'de müftülük yaptığı söylenen Süleyman adlı bir 
zattır. 

Fazla, lüzumsuz, beyhude ve fodul gibi mana-
1 Jara gelen Fuzuli mahlasını ise şiir, şöyle bir mecbu

riyet dolayısıyle almıştır : Fuzuli, önceleri güzel manalı 
birtakım mahlaslar beğenmiş fakat çok geçmeden 
bu mahlaslarla şiirler söyleyen başka şairlerle karşı
laşmıştır. Bir mahlas benzerliği yüzünden kendi şiir
lerinin başkasına ve daha fenası, başkalarına ait şiir
lerin kendine mal edilmesinden çok korkan şair, bu 
mühim müşkülünü ancak hiç kimsenin kullanmaya 
cesaret edemeyeceği bir isim takınmak suretiyle hal
ledebilmiş ve böylelikle o çağlar, o diyarlar dilinde 
manası güzel olmayan bir sözü, Türkçe'nin en sev
gili, ebedi ve muhterem kelimelerinden biri haline 
getirmiştir. Bununla beraber, Fuzuli'nin mahlas edin
diği bu kelimenin faz1 yani ilim, marifet, şahsi mezi-

Kerbela'da, içinde büyük taırın mezarı bulunduğu inancıyle, uzun zamanlar hürmetle 
ziyaret edilen Fuzuli Türbesi. Bu türbede Fuzuli ile teybinin yanyana yattıklarına ina
nılıyordu. Türbe, ya_nındaki çirkin bina ile birlikte, yerine yenisinin yapılacağı bahA-

neaiyle, timdi, yıktırılmııtır. 
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li bir bilgi, onun, Bayat isimli meşhur 
Türk • Oğuz aşiretinden oluşudur. Eski 
Oğuz kabilelerinden Bayatlar'ın, daha Bü
yük Selçuklular zamanından beri, bu 
isimdeki aşiretin zengin bir kolu halin
de, İrak'da yaşadıkları malumdur. ( 1 4) 
Sadıki Tezkiresi'nin Fuzuli'nin Bayat Bo
yuina mensup olduğunu zikredişi, bu ba
kımdan, değerli bir bilgidir. 

Ayrıca, Fuzuli'nin şii olduğu, Prof. 
Fuad Köprülü tarafından kuvvetli delil
lerle ortaya konulmuştur. ( 1 5) 

Bu büyük adamın Hoca Rahme
tullah isimli bir alimden ders gördüğü, 
hatta bu hocasının kızını severek onunla 
evlendiği ; edebiyat bilgilerini de şiiir 
Habibi'den öğrendiği hakkında yeni kay
naklar tarafından verilen bilgilerin bi
rer rivayet olmaktan daha üstün değe
ri yoktur. Hatta Fuzüli'nin babasının 
Hille müftülüğü de aynı çeşitten . bir ri· 
va yettir. 

Fuzüli°nin, Bağdad Kaaideai'nde, tehr�n bir iftiharı olarak 
yadettiği, lmam-ı Azam Ebu Hanife'nin, Bağdad'daki Camii 

Ancak, şaırın "büyük alim,, ma
nasına gelen mclla rütbesiyle anıldığı 
ve gerçekten çeşitli ilimler sahasında çok 
geniş ve derin bir bilgiye sahip bulun
duğu, şüphe götürmez bir hakikattir. O 
kadar ki şairin, kendi kaleminden dinle
diğimiz, ilimde de şiirde de alemin ye
ganesi olmak iddiası, kat'iyyen beyhude 
değil, zirvesine varılmış bir seviyenin ve 
bir gerçeğin ifadesidir. Fuzüli'nin büyük 
ilmine dair en açık deliller, onun şiirle
rini meydana getiren, bilgi, görgü, duy-ve ( arkasında) türbesi. 

yet manalarında bir kelimenin çoğulu olan fuzül 
sözüyle yakınlığı da bu mahlası alışta hesaba katıl
mıştır. ( 13) 

ı•  " Şiire batladıiım :raman, her sün bir mah· 
laa beğeniyordum. Fakat biraz sonra, aynı mahlaaı 
kullanan bir batka 9aire rutlıyor ve mahlasımı 
deiiıtiriyordum. Sonunda anladım ki benden Önce 
selen tair dostlarım, ibarelerden çok, mablaalan 
kapıfmıtlar. Düıündüm: Eğer tiirde bqkalarıyle 
ortak bir mahlas alır da muvaffak olursam, tiir
lerim, mahlas ortaklarımın sanılır, bana yazık olur. 
Muvaffak olmazsam, mahlas ortaklanma kötülük 
etmit olurum. Bu benzerliii ortadım kaldırmak 
için, ben, Fuzuli adını aldım. ,, 

"Kötü adlılık, beni halka karıtmaktan uzak 
tuttu. Bu hüneri kazanmama uzletim sebep oldu. 
Allaha tükür ki fena aandığım iyi çıktı. Dikenim 
gül, tatım da elmas oldu. ,, 

"Bir kere ben, alemde tek kalmak istiyorum. 
Bunu mablaaım aailadı ve tahsıyetimin eteii, ortak
lık elinden kurtulmuı oldu. ,. 

"Sonra ben bütün ilimleri, fenleri, nefsimde 

��������-'--

toplamaia çahfıyorum. Mahlaaımda bunun da ifa· 
desini buldum. Çünkü fuzul, lusatte, ulum Ye 
fünun sibi, fazl'ın çoiuludur. Nihayet fuzuliliğin 
halk arasındaki manası edebe aykın daYranıtbr• 

Edebe daha ne aykınlık olabilir ki ben, yüksek 
alimlerle çok az beraber bulunduğum; merhametli 
hükümdarlar tarafından yetittirilmediiim, sezip t-
mayı da seYmediiim halde, akli bahislerde filozof· 
lann nice hükümlerine itiraz ederim. Nakli mea'ele
lerde fakihlerin mübabaaeaine kanflr, söz aanabnda 
üstadlarla münakqa ederim. Bu daYranlf, bir ta· 
raftan, F uzuli'nin ilmine Ye fazlına alamettir ama, 
bir taraftan da onun fodulluğunu sösterir. ,. (Fu
zuli, Farisi Divan mukaddimesi.) 

Fuzuli, kendi mahlasına dair böyle nükteleri 
tiirlerine de itlemittir. Farisi DiYanı'ndaki ıu mıs
ralar, böyledir: 

"Ey güzel 1 Fuzuli seni seviyor, dedim. Şu 
cevabı verdi: 

Zaten bu edebaizliklerinden dolayı lakabı 
Fuzulidir yal .. 

(Bkz. A. N. Tarlan trc. S. 56. lat. 1950) 
14, ıs.  Bkz. s. 532. 
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gu ve düşünce unsurları arasındadır. O kadar ki 
böyle büyük bir ilme slhip olmadan bu şiirleri söyle
mek mümkün değildir. Esisen, şiir, Türkçe Dlvlnı'
nın önsözünde, ilimsiz şiirin temelsiz duvar vcyl nih
suz cesed gibi olduğunu belirterek, gerçek şiiri söy
leyebilmek için, zamlnının bütün ilimlerini öğren
mek yolunda hayatını ilme vakfettiğini ehemmiyetle 
haber verir. ( 1 6) 

Şlir ve alim olduğu ölçüde zarif ve hoşsohbet 
bir rind olan Fuzöll, bütün ömrünce, ne layık oldu
ğu huzur ve reflhı bulabilmiş, ne de yeter derecede 
bir şöhret kazanmıştır. Şii olduğu, Şah 1smlil'i tak
dir ettiği hatta onun adına eser yazdığı halde şiir, 
Safevilerden bile hürmet ve iltifat görmemiştir. Büyük 
şiirin, "Merhametli hükümdarların elinde yetiş
mepıiş,, olduğunu söylemesi, böyle haktkatlerin bir 
ifldesidir. 

Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdad'a girişi üze
rine ve Bağdad çevresiyle birlikte FuzUli de Osmanlı 
Türkiyesi tabiiyetine geçmiş, hatta yeni ve büyük hü
kümdara J1atcbu1 K-ldesl gibi bir incelik ve bir 
vatanperverlik şaheseri sunmuştur. Bu kasidenin: 

Geldi bue-ı evllyii'rtt piidltiib·! aiimdiir 

mısrlı, Bağdad'ın Osmanlılar tarafından fethi ha
disesine yini H. 941 yılına tarih düşürülmüştür. 

Fakat ilimleri ve şiirleri himiye etmeyi, onlara 
büyük saygı ve anlayış göstermeyi, saltanatlannın 
zevkli vazifesi bilen Osmanlılar dahi (FuzUli ile all
kalanmakla beraber) ona layık olduğu ihtim!mı gös
termemişlerdir. Gerçi Osmanlı iktidarı tarafından 
FuzUli'yc Bağdad vakfından oldukça mühim bir maaş 
bağlanmıştır. Hatt! vakıf memurlannın hiyle ve irti
kaplan yüzünden önceleri bu maaşı alamayan şiir, 
pek haklı olarak Evkaf memurlanndan şikayette bu
lunmuş ; maaşını almağa başlayınca da bundan mem
nun olmuş ve yeni mili durumunu (hayatını şiire vak
fetmiş bir ihtiyar için) bir saadet gibi karşılamak in
celiğini göstermiştir. ( ı 1) 

Bununla ber!ber, şiir, bir zamanlar nasıl Bağ
dad'dan aynlıp Tebriz'e gitmek istemişse, ( 1 8) tıpkı 
bunun gibi Osmanlı jktidarının ülkesine de haklı bir 
özleyiş duymuş, bu arada : 

Faaii.11 later laea ladl1iid·ı riitbe-1 ful 
DJ1iir-ı aiim'• s&•et terk·I laiik-1 Batdiid 't 

gibi, acı nükte'yle bezenmiş mısralar söylemekten 
kendini alamamıştır. 

u Prof. Fuad Köprülü, Oju:ıı Etnolojisi Hak
kında notlar, T. M. 1., S. 1 85 - 2 1 1 .  

ı6 Bk:ıı. Fuad Köprülü, Furili, T. 1. An., iV. 
s. 689. 

Hl Bk:ıı. Fu:ııiali'nin Şiir . Anlayıfl, (ilercleki aa
bifelerde.) 

17 Bk:ıı. Prof. Ali Nihad Tarlan, Fu:ııUli'nin 
Faraça DiY&ıu, latanbul Mecmuuı, aayı: 25. 

t• Farisi DiYan, (tercümeai aynı makalede.) 

" 

T0Rıc EDEBIYA Ti T ARIHI 

Fakat FuzUli, herşcydcn çok bir Bağdad ve çev
resi şiiridir. B�dad'ı hele Kerbel!'yı, meşhur Bağ
dad Kasidesi'nde bir bir saydığı meziyetleriyle can
dan sever. Oradan ayrılamaz. O kadar ki büyük fli
rin (o devirde ancak Tanrı diyin için söylenen) : 

Memen tirk F..UU •er-l k6ym yArla 
Vatan•mcbr yataD'mcbr V11ten•nulır ,,.tanım 

gibi mısralarla, terkedilmez bir "toprak,, bilinde sev
diği ülke, biraz da, bu Necef, Bağdad, Kerbell çev
residir. 

FuzuU'nin Ailesi hakkında da esaslı bir bilgimiz 
yoktur. Yalnız onun, Fazli isimli bir oğlu olduğu ve 
FazU'nin de babası gibi şiirle iştigil ettiği bilinmek
tedir. Ancak Fazli, şiirde babasının yanına yaklaş
mağa muvaffak olamamıştır. O kadar ki zayıf şiiri 
kendi ojlunun mısralannda bile görmeğe tahani'llül 
edemeyen şiir, şiir vadisinde kendisinin değil, oğlu
nun fuzuli olduğunu söylemekten kendini alamamış
tır. Böylelikle babasının giizel, fakat buruk bir nük
tesiyle tanıdığımız Fazli'yi edebiyat aleminde ebe
dileştiren söz de aynı nüktedir. 

Fuzuli'nin 1 556 yılında bir salgın hastalık yüzün
den öldüğünü ve türbesinin Kerbeli'da olduğunu 
yukarıda belirtmiştik. Bu türbenin şimdi yıkılmış 
bir Bckt!şi dergahı yanında olması, şiirimizin bu 
eski ve büyük Türk tarikatine teveccühü hakkında. 
bir delil sayılmaktadır. 

* 

Minyatürlerin hatta resmin 
Vücud Yapısı kat'i söz söylemediği devir-

lere ait büyükler içinde 
bize vücud yapısı hakkında ısrarlı imilarda bulunan 
bir şiir de Fuzuli'dir. 

Hakikatte buna vücud yapısı değil, vücud mi
marisi demek lazımdır. Çünkü insanların büyük 
bir kısmı tabiat fabrikasının seri halindeki mahsul
\eridir. Onların tarihe mil oluşu da yine toptan hi
kaye edilir. 

Çok az bir kısım insan üzerindedir ki Yaradan, 
yüce bir sanatla işlemiş, bizılarının vücud, blzıları
nın da ruh ve kafa yapılarına husıisi itin! göstermiş 
gibidir. 

Resimleri, heykelleri, isimleri veyi eserleriyle 
asırların malı olan güzel veyi büyük insanlar böyle
dir. FuzUli de bu türlü düny! büyüklerindendir. ( 19) 

Bazı kaynaklann, onu "Orta boylu, kır sakallı, 
güler yüzlü, yumuşak huylu, fakat vakur bir insan,, 
şeklindeki tarifleri bir bayii mahsulü hissini verir. 
(Ancak, bu tarif cümlesinde bilhassa kullanılan ,,.. 

kar sözü, eski edebiyatçıların, bir şiirin edebi ve 
manevi şahsıyetine nüfuz kudretlerini gösteren delil
lerdendir.) 

ııı Nihad Sami Banarlı, Fu:ııiali'nin Vücud Ya
pıaı, Hürriyet G. 2 1  Ocak, 1956. 
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Aşık Çelebi Tezkircsi'ndeki beyaz sakall ı  
ise bir yakıştırma v a  lwıw...-. 

, .:�· 

Fuzuli'nin Bakü'daki heykeli 

n1in,·aı ; ın ı  

Aslının Macar Müzcsi'nde olduğu bildirilen 
keskin bakışlı resmi de güzel bir tasavvur maha6lüdür. 
Nihlyet Tevfik Fikret'in Avcng-i Tcslvtr'indcki Fa
dit de fAirin mlnevt portresidir • .  
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Fuzuli, vücud yapısı mevzuunda doğrudan doğ
ruya bir malumat veya tafsilat vermiş de-ğildir. Fakat 
divanlarının muhtdif mısralarında, çok ince-, zayıf, 
nahif, kuru bir vücudu olduğunu adeta imi etmiJ:tir. 
Gerçi aşk uğrunda zayıf düşmek, kıl kadar incclme-k, 
divan ve tasavvuf edebiyatlarında hayli ortak bir 
tcmdir. Ancak Fuzuli'nin bu rru:vzua temasındaki 
ısrar, bir tahminden hatta bir aldanıştan ileri geçme
mekle beraber, üze-rinde durmağa dt"ğer noktalardan
dır. (20) 

* 

Fuzuli'nin edebi şahsıyeti 
Edebi Şahsıyeti (yukanda, hayatı dolayı-

sıyle belirttiğimiz), romantik 
bir devirde ve bir içtimii romantizm içinde teşekkül 
etmiştir. Bağdad çevresinin asırlarca maruz bulun
duğu t!rihi ve sosyal buhranlardan başka Hz. Ali' -
nin, Hz. Hüscyn'in şehid edildiği yerlerde doğup 
büyüyen Fuzuli, bu coğrafyada yaşayan t!rihi ıztırap 
mirasını adet! teneffüs etmiştir. 

ıo Fuzwi, meseli ciaminin kurulujunu, .. k 
atetinde yanıp kuruyan bir ney sibi ohıtunu Türk
çe"nin en süzel mıarilan bilinde aöyler: 

Ney-1 b-•·I sam•• •J ..ala •• ....... 7ele ••r 
Od'a 1-••ı karı clemlade laewii� sa7rı 

· • :  yihut: 

slltl la•r dem ki ...... , •••ll•ı 1iid •rlerea 
ıefee Yardar karı clealade ferriid e7lerea 

aöyleyİf)er böyledir. Gerçi erınit inaanlan, .. k 
-ıde yanmıt bir ney sibi dütünmek •• ilemi 
ıeyiatan bilmek anlaJ'lfı deha Xlll. aaarda Mew-

tarafınden aöyl-miftir. Yine bu aöyleyitler, 
' çok abtılmıt a118sorie'lerdir, mübilaia -t

..ır. Fw:üli'nin: 

Ö1l• laeeldl• laa;riil·I tiir·ı aUfllad- ••
EJ Faaiill laer sBrea lalr mii laa;rAI e;rler ..... 

mıaralan, Jihut: 

Ô:rl• ıua'İf Jul tealml flrkatlade kim 
Ya•lıaa ma..kla ela :r'tilrmek ••bii beal 

Cihi samimi temennileri de böyledir. Ancak fuziı. 
lrain tiirinde bu mewsiı, atkda •e ödeyifde olduju 
kadar ıararlı we de•ambcbr. Şiir, Türkçe Ye Fan
ça diwanlannm daha bir çok tiirlerinde ricüdu
nun uyıf, ince we kuru oldujunu aöylemit, bu inc:e
lijiyle tam bir atk İ.MaDı olduiunu adeti iftiharla 
belirtmi,tir. Bunlar, kat'i aöylemek imkina •erme
mekle beri.ber tiirin uyıf Ye kuru bir ricüclu ol
m- ihtim&lini, ihtiyatla dü,ündüriir. (Balolll& �. 
S. laaulı aJ'DI makaale) ; (Bakiı'de Rualar tarafın. 
dan 1958'de •rsilenen Fuz\ili heykelinde, bu be· 
lomdan büyük iaibet warcbr. Şiirin ölümünden 400 
-e -r• yapılan bu heykeli, uyıf, kura fakat 
derin Ye heybetli bir inua hey'etindeclir.) 

' 
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Bu ıztırap, Hz. İ'Sa'nın çarmıha gerilmesinden 
dolayı, Hıristiyanlık dünyasında bitmez tükenmez 
bir vicdan azabı mirası halinde yaşayan romantik 
ıztıraba çok benzer. Buna bir de devrin ve çevrenin 
sosyal buhranları ilave edilince, Fuzuli'nin şahsıye
tinde görülen büyük hassasiyetin iç ve dış sebepleri 
azçok belirmiş olur. 

Büyük pirin, güneşte yanıp kavrulmuş ve kuru
muş bir ney'e benzettiği maddi, manevi varlığı böy
le bir ateş aleminde yanıp olgunlaşmıştır. 

Bu böyle olmakla beraber, şair, bütün üstün 
adamlar gibi, en zor muhit ve hayat şartları içinde 
dahi kendisini kuvvetle yetiştirmiş, ilimde, edebiyatta 
' c  tefekkürde derin bir bilgi ve irfan seviyesine ulaş
mıştır. 

Fuzuli, Arapça, Farsça ve Türkçe gibi, devrinin 
en büyük üç dilini anadili 9Içüsünde biliyordu. Bun
lardan biri, onun mukaddes dil bildiği, Kur'
clili, ilim dili, Arabi idi. Diğeri, bir kq dili ahengin
de olduğuna inandığı, büyük edebiyat ve tasavvuf 
dili Farisi idi. Üçüncüsü, sanatını ve ömrünü ona 
vakf edercesine yükselmesi ve güzelleşmesi için şuurla 
çalıştığı Türkçe'ydi. 

Fuzuli bu mevzuda diyordu ki : 

"Baz- Arapça tlirler söyledim ve Arap 
faslblerini çefidl manzUm.elerimle mahzilz 
ettim. Bu benim için kolaydı. Çünkü Arapça 
benim ilınt mübahase dilimdi. Bbaıı, tablatimin 
atını Türk dili meydanında kotturdum ve Türk
çe'deki söz güzellikleriyle, Türk zarlflerine zevk 
verdim. Bu da benim için o kadar mütldl olmadı. 
Çtinkü Türkçe benim seUka-i asliyyeme uygun
du. Bi� da Fars dili ipliğine inciler dizdim. 
O dal� da gönül meyvalan. topladam. (2 1 ) "  

Bunların yanında Fuzuli, kelim ilminde eser 
verecek kadar İslam felsefesinde derinleşmiş ; tasavvuf 
felsefesini, şiiriyle, hayatıyle, inanışıyle kaynaştıracak 
kadar engin bir duyuş, düşünüş ve yaşayış sistemi 
halinde, benimsemiştir. 

Şiirlerine işlediği zengin mitoloji kültürü, onun 
yaratılıştan beri insan vicdanına duyduğu yakınlığı 
gösterir. 

Hemen bütün şiirleriyle kaynaşmış, geniş bir fen, 
hayat ve içtimfıiyat bilgisi Fuzıili'nin umi:ınıi kültür 
bakımından vardığı yüksek seviyenin açık delilidir. 

Fakat bu büyük şairin bütün bunlardan doğan 
bir irfanla çok iyi anlayıp çok iyi ifade ettiği asıl prob
lem onun şür anlayışı'dır : 

* 

Şiir Anlayışı 
Fuzuli'nin şiir anlayışı, 

mensup olduğu medeniye
tin bir şiir saltanatı içinde 

büyük vicdanına uygundur. Bu, yüksek 
gerçek şüri bilerek, anlayarak söylemiş ve 
'lire iaanm•t bir şairin şür anlayışı'dır. 

gelişen 
seviyeli, 
bilhassa 

2ı Fuzuli, Firiai Divan Mukaddimesi. 

TÜRK EDEBJY A Ti T ARJHJ 

O kadar ki Fuzuli'nin şüre karşı duygusu, dindarane 
bir saygı ölçüsündedir. Fuzuli'ye göre : 

Şür, kaynağı T-n. sanatmda bulunan bir 
mirifettir. Şiir, ilihl bir yardama mazhar ol
maksızın kusursuz tliri söylemeğe kaadir ola-
maz. 

Bununla beriber tlir, Tıuın.'nm en yakın 
lutuflan.na mazhar olmut peygamberler için 
değil, dünyi insaıılarma mahsus bir saıiattır. 
O kadar ki tilrin ltibirmı arttırmıt olduğu 
halde Hz. Muhammed bile rUhunun dudaklarmı 
9ürin lezzetiyle ıslatmamıştır. (22) 

Tabiat rüzgirlaruun önüne katılarak çocuk
luk denizinden idrik ve ihtisas alemlerine ula
şan tiir, tiir cennetlerine, yaradıhtmdaki istl
dad� izin alarak girer, c:eonet güzellerlni -
dı� güzeller karşısmda önce gönül yakıcı 
tilrler söyler. Hatti bu söyleyitleriyle töhret 
bile �r. Fakat bütün bu heves çağlan.mu 
şürini, giderek, ilim cevherleriyle süslemek 
ve bütünlemek lazımdır. Ziri: 

"İlimsiz tilr, temelsiz duvar gibi olur.,, 
"Temelsiz duvar ise so

'
n derece itibarsızdır.,, 

Şiir, sanatında ilerledikçe ilimsiz tilrden, rUh
suz bir cesetmiş gibi, tiksinir. 

Bu sebeple tiirin gerçek tliri söyleyecek 
seviyeye varması için akli ve nakli bütün bilgi
leri öğremnesi icib eder. 

Şiiri ilimle birleştirerek ilmin ve sanatın 
yücelerine u1afan tiir, bir de bakar ki bakllr.i 
fİir yine atk duygularını - fakat bu sefer olgun 
ve bilgin bir rUhun ürperitleri bilinde - teren
nüm eden 9lirdir. 

Böyle bir 9iiri terennüm için de en uygun 
tarz, bir atk ve t•rap tiiri 01- gazel tarzı'dır. 

* 

Bir aşk şairi olan Fuzuli'nin bir aşk şiiri olan ga
zel'i sevmesi ve övmesi çok tabiidir. Fakat Divan ede
biyatında en samimi duyguların terennümünde kul
lanılan ; çok sevilen ve çok yazılan bu şür çeşidini Fu
zuli'nin sevmeıUnde ve anlamasında yine de baz,ı in
celikler görülür : 

Fuzıili'ye göre : 
Bir meclisde, hem de bir Türk güzeli, Fuzıiıi'ye 

demiştir ki :  
- Ey fesihat bahçesinin çiçeği ! Ey güzel 

söz balu\1'111111 yeşilliği 1 Allah'a hamdolsun ld 
tıAhl iride, çeşitli nazun ve nesir ülkelerinin 
fethini .-a müyesser etmiıtir. Söz iklimlerine 
riyAset etmek nöbeti timdi sendedir. 

Gerçi Arap'da, Acem'de ve Türk'de olgun 
ve ülkelerinin yeganesi insanlar çoktur. Ama 
senin gibi bütün dillerde ılir söyleyebilir, nazım 

22 "Çünkü tiir, biz sibi nikıalann aüaüdür. 
O ki kamildir, Tanrı, onu aüae muhtac kılmamıttır . .. 
(fuzuli, Türkçe Divan Mukaddimeai.) 
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ve nesrin her türlüsünü kendinde toplamı9 
olana yoktur. Dünya ah&llsinin bir kısmı senin 
nesir ve muamma incilerinden feyz almı9, mes
nevi ve kasidelerinden faydalsnm•9, Firisl ga
zellerini gönüllerine yazmıJ, Arabi re.cez'lerinin 
zevkine ermi9lerdir. 

Fakat neden Türk ırkından olan sevgililer 
senin 9ilrinden feyz almısın, senin gazellerini 
okumak zevkinden mahriim kalsınlar? Hal
buki : 

Gaseld8r •afii-ba•ı·• ehl·I nazar 
Gazeldür g81·1 bii·alfiin· !  h&ner 
Gaziil-1 gazel •aydı ii•an det81 
Gazel mün!Jlri ehl-1 irfan detBl 
Gazel blldirür ıii.lr8n kudretin 
Gazel artarar nii.zımun t8bretln 
G8ntll serçl et'ii.ra çoh re•m var 
Gazel re•mln ıH cümleden lhtlye r  
Ki her mahfll&n zlynetld&r gazel 
Hıred·mendler ••n'at ıdar gazel 
Gazel d'6 ki meıhiir·ı devran ola 
Okgmakda yazmakda ii.•an ola (23) 

Görüldüğü gibi Fuzuli, Şehname veya Kutadgu 
Bilig vezniyle ve bir gazel medhiyesi halinde söyledi� 
diği bu manzumede gazel'e büyük kıymet veriyor. 
"Hüner bahçelerinin gülü" diye vasıflandırdığı ga
>:el'in şiirden anlayanlara zevk veren söyleyiş oldu
ğuna inanıyor. 

Gazel'i inkar edenleri arif saymıyor. Şiir söy
lemek için icad edilmiş türlü şekiller içinde ancak 
gazel'i seçilmeğe layık buluyor. Her toplantının süsü 
bildiği gazel için, o, akJllı inpnlar ..aatı'dır� diyor. 

Fakat en doğru sözü, manzumesinin üçüncü mıs
raında söylüyor : 

Gazel ceyl&mm avlamak kolay delildir. 
Bu, hakiki şiiri söylemenin zorluğuna Fuzuli üslıibuyle 
yapılmış bir işarettir ve Frenkler'in şiire, çok nadir 
duyulur bir ses olduğu için kv.iu dlmesi deyiş
lerine benzer. 

Böylelikle, şiirin iç alemine ve en iyi söyleniş 
tarzına Ait düşüncelerini sıraladıktan sonra �. onun 
dış cephesine yani veznine, şekline, doğru yazılışına 
kıymet vermek lüzumu üzerinde durur. 

Anlaşılır ki Fuzılli'ye göre tilri muntazam 
söylemek okuyanların ve dialeyenleria zevkine 
hörmet etmektir. 

Deruni kıymeti ne olursa olsun, düzgün söylen
meyen veyi düzgünlüğünü kaybeden şiir, güzelliğini 
yitiren bir sevgiliden başka bir şey değildir. Tanrı, 
bu gt:zel sevgiliyi imli hatAsı yapanlardan ; şiiri ne
sirle karıştırırcasına ahenksiz okuyanlardan hele ken
dilerini şair sandıklan h!lde şiir anlayışı kıt olanlar
dan korumalıdır. 

Fuzılli bütün bu insanlara çok zeki hücumlarda 
bulunur. Şiire kötülük edenlere beddualar yağdırır. 

23 Fuzüli, Türkçe Di•- Mukaddimesi. 
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Bunlardan bir tanesi asırların hafızasında, ötekiler
den daha çok yer etmiştir ki şöyledir : 

Kalem ol•an eli ol k&tlb·l bed-tahrir&n 
Kt fe•ii.d·! rekamı •iir'umuzı ıiir eyler 
G&h bir harf •ukiitıyle kılar niidlr'i nar 
G&h bir nokta kusiirıyle g8z'@ kOr eyler 

Bunlardan, tekrar anlaşılır ki şairin şekle ve im
laya verdiği ehemmiyet, şiirini bir meta' gibi arzettiği 
insanlararası zevk ve kültür pazarına yani insan zevki
ne verdiği kıymetten ileri gelmektedir. 

Bunun içindir ki şair, düzgün bir şiir söylemek 
yolundaki klasik şiir anlayışını, hazan, bir hüsn-i 
talil sanatıyle ve bir beyitte hülasa etmeğe lüzum gö
rerek bu anlayışını da şiirleştirmiştir : 

Faz6lt'atla tarik·! nazma tab'ıa mü.takim ltmlt 
Hayi:l·I kiimettla kim bir Ellfdür l'tldiil ilzere 

"Senin endamının hayali ki ,  Elif harfi gibi, bir te
nasüp güzelliğiyle düzgündür; bu hayal, Fuzuli'nin 
şiir yolundaki tabiatini de ancak düzgün şiir'den 
hoşlanır bir anlayışa ulaştırmıştır.,. (Bu söyleyişte, 
i'tidil kelimesinin başındaki Elif gibi şeklinde, bir 
mana ve mantık inceliği de vardır.) 

* 

M ô s ık i  Fuzuli'nin yine beyitlere sığdırdığı 
diğer ileri bir şiir anlayışı da şiirin 

kelimelerle söylenir bir musıld olduğuna inanmasıdır. 
Divan şairlerinin sahifeler dolusu söylenecek 

bir sözü umıimiyetle bir beyte sığdırmak anlayışla
rını evvelce belirtmiştik. Bu edebiyat, şiir'in tarifinde 
de böyle yapmış ; şiiri söylemiş fakat onun uzun ta
riflerine girişmemiştir. 

Denilebilir ki Türltt Divan Edebiyatı'nda şiire· 
dür görüş ve düşünüşlerini biraz genişce anlatan en 
mühim şair yine de Fuzuli'dir. Yukarıda belirttiği
miz gibi Fuzuli, gerek Farisi gerek Türkçe divanlarının 
önsözlerinde kendi anladığı ve inandığı şiiri tarif et
miştir. 

Fakat şiirin hakikatte kelimelerle söylenir bir mu
sıki demek olduğunu belirtmek icap edince, bunu Fu
zıili de mukaddimelere almamış ve bu yoldaki gö
rüşlerini şiirleştirilmiş beyitler halinde söylemiştir. 
Pascal'ın su kenarında yetişen sazları kasdederek 
"İnsan bir sazdır.,. demesine benzer bir ifldeyle Fu
zılli de şiirin bir saz fakat ses veren bir saz, bir miisıki 
ileti olduğu inancındadır. 

Şair bir saz olunca, Mevl!na'nın "Dinle ney' den ... ,, 
dediği, ermişlerin feryadı gibi, bu sazın da m.ıhsıllü, 
pek tabii olarak, bir neft, bir bot &ad& olacaktır. 
Şiir, ha sazdan yükselen güzel •es'dir. 

Fuzılli, böyle şiirlerinde, kendi vücudunu, umu
miyetle ney'e, çeng'e ve miisikaar'a benzetir. Aşk 
ıztıribıyle beli bükülmüş olduğu zamanlarda, Fuzılli 
bir çeng ; aynı vücud, sevgilinin oklarıyle delik delik 
olduğu zamanlarda, Fuzılli bir mU.lkaar'dır. Hicran 
ateşiyle yanık feryadlar çıkardığı zamanlarda ise şi-
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ir, boydan boya, bu ateşte yanmış ve kurumuş bir 
aey'dir: 

Ne,.-1 bea-ı ıraaem e1 •iib •• blalaaa J'ele ver 
Od'a J'••••ı karı clamlmde laeviidaa tr•J'rı 
Bea....ı .. k içre FaaiiU alce ala eJ'le•e,.em 
Ne temett6' balaaar beade -••••- ıra,.rı 

"Ben ıztırap meclislerinin ney'iyim. Ey ay yüzlü güzel, 
benim ateşte yanmış kuru cismimde aşk'tan ve güzel 
._•den başka ne bulursan yele ver, gitsin . . .  

Aşk meclislerinde ey Fuzüli nasıl Ah eylemiye
yim ki bende ( şür biline getirilmiş) güzel ses• den 
başka ne temettü' bulunabilir ?,. 

N•J' slbl el•mlm oldı olauadaa delilk delük 
Dem anlatame• yerlti yerlac!lea ••da T'r8r 

"Vücudum senin güzel bakışlarının oklarından, delik 
delik, ney_ gibi oldu. Şimdi bir nağme çıkarmak için 
bu sazı ne zaman üfleyecek olsam her delik (hl'r 
perde) yerli yerinden sada verir.,, 

Oa vtnır caa rlıte•I ı. .. kiiıaettiadea c•k•- iib 
T"1 detlb �·ır iare bir iiTaae ıralmlı tar tek 
Iİ•-1 •I olalaraa deldi de• 11rdalrç9 s6•til 
... v•�r laer perd .. ladoa aiilo miielkiir tek 

"Çcng gibi beli bükülmüş vücudumdan \>ir Ah çeksem, 
can ipliti, saz üzerine rüzglr değince lvıiza gelen tel
ler gibi güzel sesli sözler söyler. 

Sinemi nice okların deldi. (Vücudum miılikaar 
gibi oldu.) Gönül şimdi bu sazı üfledikçe gôpüm 
yine miıatkaar gibi, her delitinden ve her perdeden 
sadA veriyor.,, (�} 
, Görülüyor ki bütün bu ün'ler, bu yerli yerinden 
çıkan perdeli sadilar, büyük şiirin, bir saz gibi gergin 
sanat tellerinden yükselen güzel sesli şürlerdir. Böy
lelikle şiir, asırlarca sonra Fransız Scmbolistlerindc 
wi& gördüğümüz "tlfr = ma.dd'dir.,, neticesine 
varan bir nazariyeler sistemi t�ifine lüzum göım�en, 
klıisik Doğu edebiyltında öteden beri m �vcut bir 
anlayışı kendi yüksek tefekkürüyle bütünleyerek, yu
karıda birkaç örneğini verdiğimiz ve Fuzüli Divanla
rında, daha çok yerde rastlanan ıtlleriyle ifide etmiştir. 

Blzı şürlerinde de bu söyleyişleri bülbül sesleri
ne benzetmesi, aynı tellkkinin bir başka ifldcsidir : 

LaJaaa IA••e ... t••·I medhbde sA1a ol••
Btilbtll·I ••tkı F••iill'ab laof4llaaa olm-•• 
"Eğer zaman zaman seni methetmenin gül bahçel!"
rinde söz söylemezse, Fuzüli'nin söz bülbülü güzel 
sesli olmasın.,. mısrlları böyledir, ve bunların da sa
yısı yine ötekiler kadar, en az, bu anlayış üzerine dik
kati çekecek kadar çoktur. 

* 

24 Müaikaar, sacaaında birçok delikler bulu
nan ye bu ,.Wen, riizs&r .. iace türlü eeder çıkar
cbil .ö,.leaen mitolojik bir kut acLcLr. A,.nca: Bir 
sıra düdüklerden ,.apılmıt çalsılara da muaikaar 
denir. Aiu armoniii sibi. Dem unnak, burada, 
bir mU..ki iletini üfle,.ip ee• çıkarmak demektir; 
perde, mU..ki iletleriııin üzerindeki halkalar ve 
delikler ki bunlara pannak dokununca çıkan ...ter 
deiifir. 
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Ke-rbela'da Fuzuli Türbeei"nin bir batka reami. 
( Reeimler, Türbe yıkılmadan önce, 1 9b l  de 
Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından çekilmittir. ) 

Aslında, her büyük şiir gibi Fuzuli de milletinin 
lisanından yükselen güzel .-'i duyan insandır. Fu
zuli, bu sesi duymakta ve duyurmakta yüksek seviye 
göstermiştir. Onun şiirlerinde kelimelerin, klJaik bir 
nazım tekniği içinde yan yana dizilişinden doğan, 
sihirli, derimi mUıld'dir ki bu ,iirleri asırların 
hlf ızasından silemeriıiştir. 

Fuzüli, aynı şüri, ayrıca, çok iyi bildiği Türkçe'
nin birtakım ses ve illde sırlannı kullanarak söyle
miştir. Mcsell onun 1iirlırinde sıkca rastlanan, gizli 
veyi açık alliteration hidiseleri bunlar arasındadır. 

Daha en eski Türk şiirinden beri, Türk edebiyi
tının nazmında, nesrinde bir miılıki hareketi bilinde 
gördüğümüz alliteration, hakikatte bir halk dili zev
kidir. (115) Fuzuli ise, ileride görüleceği gibi, dilde ve 

zevkte halka en yakın divan şiirlerindendir. Bu se
beple onun: 

Semüz olmaa ayru mihnetdea belldaa bir zaman 
El-aman hicraa .bell v� mihnednclea. el-aman. 

gibi mısrllarındaki "Sen - man - dea - elan • man -

raa - da - dea - mıua,, seslerinden duyulan hasret 

n Bkz. Diier hk Şiirler, •· 46 Kutadgu Bilig, 
a. 233 • 234 Ye Dede Korkut Hiki,.eleri'nde allite
l'U!'OD. 
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inleyişleri, şiirini söylediği lisandaki inleyiş sadalarını 
yani ses sırlarını duymasındandır. 

Şairin Kerbela Mersiyesi'nde önce feleğe hitab 
ederek söylediği 

Evlad-ı MustafAya cefa kıldun ey felek 

mısraındaki (f) ailiterasyon'u, Mustafa adının gönlün
de uyandırdığı derin sevgi ve rikkati seslendirir. Fa
kat aynı mersiyenin şu iki mısraı : 

Ya ,ah-ı KerbelA ne reva bunca gam san9 ""' Derd-1 dem-ii-dem·I elem-1 dem-be- dem san9 

önce, yA, ,u., bela, reva, sana kelimelerinin ısrarlı 
(A) sesleriyle bu hicranı göğe yetü�ek isteyen, dua'yı 
andırır, bir ses'dir. Aynı beyitteki : "gam - dem -
dem - lem - dem - dem" hecelerinin tekrarında 
ise bu ses, Kerbela matemi ite döğünenlere tempo 
tutan mılsıkideki kudüm sesleri kadar ısrarlı ve kuv
vetli bir ahenkdir. 

Yine Bağdad çevresinde bir taraftan su'ya duyu
lan ihtiyacı, su sevgisini ; öte yar d ın bütün sular bir
araya gelse ve "bin gülzare,, su verilse Hz. Mu
hammed gibi bir gül yetiştirilemiyeceğine inanan 
bir müslümanın o büyük Peygamber'� karşı susamış
casına duyduğu hasreti dile getiren : 

Dest-bu•g arzu•g'yl� ölürsem dii•tlar 
Kuze eylen toprağum •gnun anun19 yare •!! 

beytindeki ısrarlı su sesleri ve Fuzuli'nin daha bir
çok şiirinde rastlanan böyle alliterasyonlar hep ay
nı hakikati ifade eder : 

FuzUli'nin, milletinin dilindeki güzel ses'i duy
muş ve her türlü ses sırlarına ermiş bir şair olduğu
nu... Nitekim bütün ruhu ve bütün varlığıyle bağlı 
bulunduğu Necef ve Kerbeli topraklan için söyler
cesine terennüm ettiği : 

't••••• Urk Faa611 aer-1 k671a yArla 
V ataaımdar, yat•nımdır, Ya tanımdır, Yat-ım 

mısralarında hararetlenen tekrir sanatından da aynı 
musıkili söyleyiş duyulur. 

Diğer taraftan, Divan Edebiyatı'nın söz lpllii
ne inciler dizmek şeklindeki, şiir anlayışına, pek 
tabii olarak Fuzuli'nin de tam bir iştira� vardır. 
o da şiiri, güzel sesli, zengin manalı, asırların dilin
de yontulmuş ve asırların hafızasına işlenmiş kelime
lerle, inci keliıne'lerle söylemiş ve bu anlayışını 
zaman zaman : 

Yllma·I aa'tladea lf1ilaerr olmat Faalll sisleri 
Ebr· l Nlsan'daa dlaea tek lö'l•'·I telaYAre •• 

gibi beyitlerle de ifide etmiştir. 

«B ü t ü n  Ş i i r>> 
A n l a y ı ş ı  

* 

Divan Edebiyatı'nın 
büyük bir şiiri bir 
beyte sığdırmak yo

lundaki üstün sanatı hakkında evvelce bilgi vermiş
tik. Bir şiiri bir beyitte söylemenin sırlarını ve usta
lığını muhafaza etmekle beraber, başta Fuzüll ol-

mak üzere mühim bir kısım Divan şairleri aynca, 
hem böyle veciz beyitlerle tertiplenmiş, hem de beyit
leri arasında bir mevzu ve tema birliği bulunan bti
tiiıı tllr'ler de söylemişlerdir. Fuzüll gibi, Blkl 
gibi şiirlerde böyle şiirler, sayıca, büyük yekı'ln tu
tar. 

Fuzuli'nin (ileride göreceğimiz) peydA redifli 
gazeli, aöz redifli gazeli ; 

Gelllr ol •er•·I •ehi ey stll tl ıaı� açalaa 
Ey meh 1 mlbr sel&a kadrete D••••r• kala• 

matla'ıyle başlayan, Türkçe fiillerle kafiyelenmiş 
gazeli ; Leyla vii Mecaıtin.'undaki aeclir redifli, beni 
redifli gazelleri ve böyle daha birçok gazel, hep bir
birini bütünleyen beyitlerle söylenmiştir. Divan ede
biyatımızdaki klasik hammamlyye'lerden biri olan 
(evvelce, nazım şekilleri bahsinde tanıttığımız) gazeli 
ise adeti bir vak'anın baştan sona anlatılışı halinde 
söylenmiş, bütün bir hik&ye - tlir'dir. 

Her bakımdan biitiiıı ve mükemmel şiirin aynı 
edebiyatta ve aynı şairin divanında daha birçok ben
zerleri vardır. Bunlar, iyi göremeyenlerin, divan şii
rinde yok sandıkları bütün tllr anlayışının her yan
lış iddiayı çürütecek değerdeki örnekleridir. (26) 

* 

Divan şüri'nin klasik şekilleniş bakımından üs
tün kıvam bulduğu ve bu şekil birliği içindeki tekrar
ların çoğalmaya başladığı bir devirde FuzUli kendi 
rı'lhunun engin romantizmiyle, şahsi ve samtmi duy
gularını çok husılsi bir· üslupla söyleyerek, çağdaş
larından büyük şahsıyetle aynl�yordu. Gerçi FuzUll 
de bu şiirdeki ortak şekil ve sanat hünerleriyle süslü 
beyitlerin dış mimarisini ihmal etmiyordu. Eslscn 
sanatkar, şekil nizamına okuyanların zevki hesAb ... 
na büyük kıymet verdiğini bilhassa söylemiştir. 

Ancak aynı divan şiirlerinin çoğunda hemen 
sadece şekil'den ibaret kalan bu söyley.iş, Fuzı'lll'de, 
diğerlerinden, büyük sanat seviyesiyle ayrılıyor ve 
daha ilk anlardan başlayarak duygu ve düşüncelerin 
mılsıkili bir ifadesi haline giriyordu. 

Böylelikle, aöyleaecek sözü olan sanat.kirın, 
şiir iklimleıindeki şahikalara en klasik şekiller için
de dahi, üstün şahsıyet göstererek ulaşabileceğine 
bu şiirler, büyük örnek oluyordu. 

241 Türkiye'de Tanzimat'dan aoara •• busüa 
bili atan bir Anupa •• yabancı hayrBDbiaaa ka
pılıp eski Türk tiirini küçük sörmeie •• öJle söe
termeie çalıpn bir zihniyet belirmit Ye bua
hayli yaysan, sararlı tnirleri olmuttur. AJ'lll Ü• 
niyet, DiYaa tiiri'nia her beytinde müatakil bir tiir 
buluDBn suellerindeki aöz ye form eatetijiai de ... 
layamıyarak bu tiire parça bohçaaa diyecek kadar 
aiar iftirada bul-mu9tur· H.tbuki bu hatim• de
recesini •nlamak için yalnı.z yukarıda .da ...
tiiri dikhtle okumuf olmak üf'"aclir. 
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Bu sebeple onun derin bilgisi, hatta zaman za
man kapıldığı hüner ve marifet gösterme hevesi 
hiç bir zaman ondaki sif şiiri, yani bir duygu, düşün
ce ve mlısıki kompozisyonu olan duyurucu şiiri de
ğiştirememiştir. Hakikatte sanat hünerleri, FuzUli'
nin iç alemindeki hararet ve coşkunlukla öylesine bir
leşmiştir ki şairin bu hünerleri çok kerre farkında ol
mayarak ve divan şiir kültürü icabı bir alışkanlıkla 
hiç özenmeden yaptığını hayli cesaretle söylemek 
mümkündür. 

* 
... 

T e m l e r  FuzUli'nin şiirinde 
dikkati çeken tem

ler, belli başlı olarak afk, ıztırap, rindlik, vefi 
ve metafizik mevzularda dü9ün1ifler'dir. 

Aynı temler, FuzUlt'nin şuurla ve şiddetle inan
dığı İslam imanıyle, panteist duyuş ve düşünüşlerle ; 
bütün bunlarda büyük bir fikir adamına yakışır 
hür ve çok zekt anlayışlarla ve bunların hepsinde 
umtmt olmanın hissilikleri ve coşkunluklanyle kay
naşmış durumdadır. 

Fuziılt'de qk, aşk insanı olarak yaratılmış bir 
nlhun tabii duygusudur. Dtvan şiirinde aşk, çok teren
nüm edilmiş bir mevzudur. Fakat divan şiirlerinin 
hiçbiri İllhi veyl İllhilcştirilnıiş aşk duygusuna Fu- i 
ziılt ölçüsünde slhip çıkamamıştır. Fuziıli, aşka, in
san içine sıcak ürperişler salan bir duygu olduğu için 
değil, yüksek ve muztarip nlhunun inandığı biri
cik iman ve dev! olduğu için sarılmıştır. 

Aşkı, insanı ebediliğe götür!D tek yol bildiği 
için benimsemiş ; kısaca, yaradılıştan bir aşk insanı 
-olduğu için her IC}'den üstün tutmuştur. 

--t-- it--, 

.;: - . .  

· · :Z 

.... , � • -·;·- + 

Atk İmİf her ne Yar alemde 
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Şiirde kendisine biraz da hocalık dtiği söylenen 
Habfbl'nin ; 
Ben demez miydüm ki bir gün ağlayisidur gül
mısraını, bir defi da kendi dünya görüşü için tekrar
layarak : dünya nimetlerinin faniliğini;  her türlü ser
vet ve ihtişamın insanı mcs'ud edemediğini ; kısa se
vinçlerin birer hatıra olup kaldığını ısrarla terennüm 
eden şair için boşalan hayatın karanlığını giderecek 
tek ışık ancak hakiki bir aşkın duygularıdır. 

Gerçi insan bcnli((indeki hiçliği gideren bu aşkın 
da büyük elemleri ; dayanılmaz ıztırapları vardır. 
Bu aşk, duygusuz hayatın sükununu, geniş kalbli
liğin ve gam bilmezliğin huzurunu tatmış olanlar 
için anlaşılmaz muammidır. Fakat insan varlığının 
bütün manası, aşk acılarının vereceği o buruk lezzet
tedir : 

Fuzuli aşk derdiyle hoştur. Bu derdi giderecek 
derman istemez. Şuna inanır ki kendisi içiJ.ı en büyük 
tehlike, onu aşk ıztırabından uzaklaştırmak isteyen 
bu öldürücü dermıuı'dır. Bunun en güzel misıili 
Ka'be'nin toprağına yüzünü gözünü süren Mecnıin'
un dilindm. söylediği : 
YArab bel&.yı aık ile kıl AıaA beni 
Bir dem bel�-yı Atkdan etm!t cldA beni 

duasıdır. 
Nitekim ilimden başka her türlü hayat, cemiyet. 

ve marifet mevzularında büyük tevlzu gösteren şiir .. 
yalnız aşk mevzuunda kendisini geçebilecek bir gönül 
görmeğe rlzı deitildir : 

Mende Mecaaa'daa flaiia iitıkhk l•tl'diidı var 
Atık-ı •iidık meaem Mecniia'aa· ancak ••• Yar 

sözleri, �ark'ın kara sevdl sembolü olan Mecniın'a 
karşı, FuzUli'nin yanılt bağrından yükselen haklı ve 
hakiki bir tcfahür'dür. 

llm bir Ja,.ı a kaal imit -cak 

- Fuaiili -

( lali.mi Türk yazıaının aon üatadlarından Kimil Akdik'in bir aüliia yazıa�) 
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Şairin, büyük bir illinden ve nice tecrübelerden 
sonra vardığı anlaşılan şu netice ise onun •tk anlayı
şının abide beyitlerindendir: 

Atk lmlt ber ne •!!r alemde 
1 im bir kıyl tl kal lmlt ancak 

* 

Fuzuli'de ıztırap, vefalı duygularla beslenmesi 
gereken rıihun lezzetli gıdasıdır : O servi boylu güze
lin bakışları, şiirin bağrına saplanmış oklar gibidir. 
Fakat o, göğsünden bu okların çıkarılmasını istemez. 
Hatta yaralanmış gönlünü söküp atmağa razı olur 
da onun, vücudunu parçalayan bakışlarını vermez. 
lztırabla o kadar kaynaşmıştır ki : 

Cefa wO eevr il� mu'tiidem aalaraıs a'olar bilim 
Cefiieı•!! had O cevrine piiyia olmaeaa Yiirab 

Mısralarının en samimi sözleri "Onlarsız n'olur ha
lim ?,, cümlesindedir. 

Fuzwi'de ıztırap temi, ıztırap sevgisi denilebi
lecek bir duygu ölçüsündedir. Bu duygu, Bağdad çev
resinin, evvelce izah ettiğimiz tarihi ve 'içtimai roman
tizmi ile yakından alakalıdır. Aynı duygu : "O'ndan 
ayn bulundukça duyulan her hicran, katlanılan her 
ıztırap, yeniden O'na kavuşma yolunda bir tecrübe 
ve muvaffakiyetle verilmesi zaruri bir imtihan'dır.,, 
düşüncesindeki Şark mistik terbiyesi'nin de unsur
lanyle yüklüdür. 

Bu bakımdan Almanya'da büyük bir romantizm 
içinde, platonik bir aşkın ıztırabına dayanamıyarak 
böyle bir azaba katlanmaktansa ölümü daha güzel 
bulan Wertber'in ıztırabiyle Fuzuli arasında bir 
yakınlık düşünmek mümkündür. (27). Şu şartla ki 
Wertlaer, bu ızt;raba daha ziyade katlanmamak 
:çin ölmeyi tercih etmiştir. FuzUU ise aynı aşkın ıztı
rabını her gün biraz daha tadabilmek için yaşamak 
'.ster. Büyük şairin : 

Girittir·! ıı••·! •tk 9lalı iiviire-1 debrem 
Gam·! aık!! beal bandaa beter Yiirab alrlftir 't 

gibi duaları ve : 

Koyma aiikıe ebl·l derd lçr� Fasiill'aJ tabİb 
E;rle bir derman ki derdin ide gtla lfGadea slyi:d 

gibi ricaları, onun, marazi değil, samimi duygulandır. 

* 

Fuzuli'nin rincllip, alimliği ve işıklığı gibi şiirine 
gurur veren, özge bir irfan halidir. Şiirlerine bakar
sanız, bir türlü usanmadığı sevda yolundaki ısrirı 
bir rüsvalık derecesi almış görünür. Hayatında dost 
pervasız, felek merhametsiz, devran fitne içindedir ; 
derd çok, derd ortağı yok, düşman kuvvetli ve talih 
zebundur. Şair öyle sonsuz bir yalnız'dır ki kalabalık
lar içinde bile yalnız kalan ruhunun bu muhteşem 
kimsesizliğini : 

21 Werther, XVlll. asır Alman 9airi Coethe'· 
nin tanıamıf roman kahramanı. 
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Ne yanar klmae ban!! atet·l dilden asse 
Ne açar klm•e kapam b@d-ı aaba'daa sayrı 
mısrAlarının ebediliğine bırakmaktan çekinmez. Di
ğer taraftan kendisini yfoe muhteşem bir gam kaa
filesinin baŞında görür : 

Meaem ki kiiffle-aiiUlr-ı lıarbiia-ı gamem 
Ml•iiflr·I reb·I •ahrii.yı mihnet 1 elemem 
Hakir bakma ban• klm•eden ••tınma kemem 
Fakİr·I piidlıell-ii•ii sedii-yı mabteıemem 

der ; bu mihnet ve elem dünyasında ancak bir mi
sifir olduğunu idrak etmenin verdiği, haklı gurur 
içinde, fakir ve geda oluşun ihtişamını söyler. 

Fuzuli'nin hususiyeti olan rindliğini, gerçek 
arifliğini, dünya varlıkları karşısındaki iç ve dış dav
ranışlarını en iyi ifade eden "bütün,, bir söyleyişi de 
oiıun Leyla vü Mecnı'.l.n'undaki nedlr redifli gaze
lidir : 

Öyle ••rme•tem ki ldrAk etmesem dlnyii aedlr 
Men klmem •iiki olaa kimdir meJ' 1 •ahbii aedlr 
Gerçi eiiaandaa dll·I 9eyda için kAm leterem 
Sona ciiniia bilmesem kAm-! dil· 1 teJ'dii aedlr 
Hlkmet·I dlnyi. vl mi.fihii bllea iirlf dejill 
Arif oldur bllmey� dlnyii vl miifİhi nedir 
Ah 1 feryiidua Fasiill iaeldlbdlr iileml 
Ger helA-y! afk il� bo9aiid leea ır•vsii aedlr 

* 

Fuzı'.l.li'de ve&, büyük ruhlu insan olmanın ma
nasını bütünleyen, ulvi ve asil bir duygudur. Şair, 
mukaabilinde cefa da görse kendi vefası ile mağrur 
ve müftahirdir. İnsanlarda çok aradığı faziletlerden 
biri ve ·belki birincisi de vefa'dır. Ancak bunu bula· 
mamaktan şiddetle müteessirdir. Bununla beraber 
insan vef!sızlığının, içinde yaşanılan dünyanın ve
fasızlığına uygun bir tabiat olduğunu bilir. Bu dü
şüncesini : 

Vefii her klmHdea kim l•tedlm aadaa cefii ırardti.m 
itimi kim bl•Yefii db1iida prdti.m bl·wefii prdlm 

mısralarıyle söyler. Bu arada sevgilisine vefasız deme
ğe dili varmaz. Sevgiijnin vefasızlıktan daha ileri 
zulümleri oluşunu belirterek ona vefasız deyişin hata
sını tamire kalkan nükteler söyler : 

Ey bi-vefa ki adet olapdar ce!a eaaa 
Blll&b cefadar olma d•mek bl-vefa •ana 
Ama bu hüküm, kendi aşkı, kendi vef!sı ve kendi fe
dikirlığı mevzuunda değişir. Nitekim aynı gazel için
de şiir, sevgilisi için bir can değil, bin can feda etme
ğe hevesli oluşunu şöyle mısralarla şiirleştirir : 

•ıa cila olaydı kAt mea-1 dll·tlk .. tede 
Ta ber biriyle bir kes. olaydam feda •ana 
O kadar ki şairin aşk vidlsinde en büyük endişesi 
vefasız sanılmaktır. Yine Leyla vü Mecnun'unda yü
zünü Ka'be'ye sürerek dua eden Mecnı'.l.n'un dilinden 
söylediği : 



Temkialml belA·J• malaabbetde kılma ••at 
Tii d6at ta'a 4'd6b d•m•J'9 bİ-.efii beal 
mısrllannın mlnlsı budur. 

* 

Dtişüniif Sistemi Fuzıllt'nin felsefi dü
tünccleri, umfuni

yetle dütünüt aiatemi, kcllm ilmi üzerinde zihin yor
muş, eser vermiş bir ilim adamının fikri terbiyesine 
uygun olgunluktadır. 

Ş!ir, düşünüşte m&ntık metotlarına uygun, etraflı 
bir görüş ve isblt edici bir anlayış içindedir. 

Onun hemen bütün fikri ıiirlerinde, ileri sürü
len bir düşünceyi, bir dünyl ve ahiret görüşünü, atk 
anlayışını, insan ve vicdan anlayışını hatıl herhangi 
metafizik bir müddelyı isbatlamağa çalışan bir sis

. tem görülür. 
Şlir hemen hiç bir iddilsını \llu orta söylemez ; 

görünen, bilinen blzı sağlam temellere dayamak 
ister. Hiç bir müddcisını, çqitli deliller getirerek 
isblt etmek anlayıtından uzakta kalmaz. 

Bütün bunları yine bir fiir havası içinde; şiir üs
lubundan, şiir ikllıninden uzaklaşmadan yapar. Böy
lelikle bize fikri şiirin birinci sınıf örneklerini verir. 

Onun birçok manzUıncleri arasında ışıldayan 
fikri beyitlerinde ve daha bafka eserlerinde de böy
le sistemli bir tefekkür bulunmakla berlbcr, bilhas
sa Allah ve yaratılış hakkındaki görüş, duyuş ve dü
şünüşlerini divanının iV. münAcat lilri olan peJdA 
redifli gazelinde Adeti sldelqtircrek hullsa ettiği gö
rj.ilür. Buna göre Fuzıllt, Allah'a: 

Z.lıİ lliit- allıiial ol allı•••- aiial•ii pe:rü 
Bllıiir· ı •••'••• •••iic poırü llii'r aii ... :rü 
•••••• ı piiet iilo• plıld-1 f•:rs· I .. ac••••••r 
.,. ... ......... ·•••il m ··- .... . ··-· po:rü 
Komiil·I 1ııı..otb ıslıiir· ı llaüot llılmal• lt•lt 
Galıiir-1 tiradoa ii:rİ••·I siti· aaaii po;rdii 
Do.ad- .... alar •lr'iit·ı İil•• ....... . .. ,,_ ••• 
Aaaa'fb plı lla•iirot •iilılr •:rlor plı .. ıii pe;rda 
Golıİ topr•la oırlor lılı..aotb ltla ••lıllu plalıan 
Golıi •••'•• llalar topru•- ltla ••lıllu po:rü 
Cllıaa olılİao tii oariir ı ilah k.._•ır• .. 1ııi 
KalaWar lılkaataa k•ffiir lfl••9 oaltl:rii po:rü 
Nlfiia·ı toflaatb•ar ki• olar ••lıiir-ı 1ııa1a•l•'tb 
Fuiill tir• talt'ıadaa ko!Aa-ı caa-faii po:rdii 

diye, derin anlayıtla seslenir. 

itte burada, büyük tiirin ilahiyat bilsisi dile 
ııelir. izahı aahifeler aürecek bu tiirde Fuaiili, pek 
tabü olarak, ortak lalim mede�iyetinin terimleri· 
ni kullanır. Allihın en bü;riik hikmeti, sf)rünmeyi· 
tidir, diyen lalim dütünceainin bu hikmetni itler. 
Allihın Zit'ı görünmez ama, yarattığı ve (O.ndan 
gayrı imit gibi duran) aayaaız sörünenler, O"nun 
varlığını i•batlar. Bu. denizlerde dalııalann ııorun· 
meaine mukubil. deniz dibinin. denizdeki derinli· 

iia sörünmeyiti gibidir. 

Cökler ve yerler O"nun varlığının ıihididir. 
Daha hiçbir fey yokken, onların yaratılmaaı aebep· 
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aiz değildir. Jlihi hilmıet'in, kendi kudretini ııö•· 
termek için, kara topraktan, dünyiyı göateren ay· 
na ( demek olan İnAD·ı) yaratmaaı da bundandır. 
Alem aynaaında bizan keder, bizan aafi görünme
ai bile, bu aynanın, Ö"nun ya kahrından veyi lüt· 
fundan akialer almaaındandır. 

Binlerce ay yüzlü güzelin toprağa sömülütü· 
ne mukubil, aynı topraktan. binlerce ay yüzlü ııü· 
zel yaratılmaaı da ilahi hilmıet'in bir bqka tecel· 
liaidir. O Allah ki kendi ilminin aırlan, cihan hal
kına büabütün ııizli kalmaaın diye, kafirler içinde 
P•:rsamberler yetittirmittir. 

Şiir, Alliha hamederken, cana can katacak 
pzellikte tiirler aöyleyitinin bile, Allihın tefkati 
eaeri olduğuna inanır. 

* 

Fuzuli'nin birçok şiirlerinde, bu şunn rohuna 
iflemiş bir tasavvuf duygusu vardır. Ancak onun 
şiirlerinde tasavvuf, herhangi bir propaganda mevzuu 
hatıl didaktik bir mevzu değil, tıahi duygularını 
besleyip bu duygulan bütünleyen bir düşümce siste· 
mi ve bir inanıştır. (28) 

Fuzıllt'nin yüksek bir tasavvuf felsefesini böyle
sine duyulur, düşünülür ve yaşanır bir aşk ve bir 
inanış hlline getirmesi üzerinde evvelce de belirtd
ğimiz gibi, yetistiği ve yaşadığı çcvrelcrdf:ki rUhi, iç
timll aarsıntılann derin tbiri vardır. Fakat onu bü
tün bqcrt zaaflardan ve ihtiraslardan kurtaran bir 
imanla saran bu tasavvuf, aynı zamanda ştirin, gcnif 
bilgisi ve derin tefekkürüyle kaynqmış 00- fikri üs
tünlük taşır. Fuzılli, felsefe, kelim, bütün din ilim· 
leri gibi mlncvl ilimler yanında meseli tıb bilgisinde 
de devrinin üstadlan arasındaydı . 

Bu sebeple onun tasavvufu, bu bilgilerle zengin 
bir rohun tefekkürüdür. Aynı tefekkür, yine bu se
beplerle birtakım hür duyuş, hür düşünüt ve hür bir 
söyleyişle ifldclenir. 

AlWı'a ve mqhur Su Kasidesi'nde görüldüğü 
gibi, Hz. Muhammed'e karşı bağlılığı her duygunun 
üstünde derin ve llhUd bir qk derecesine yükselmiş 
olan Fuzıllt'nin insan güzelliği karşısındaki estetik 
duygularında yine tasavvufla kaynqmış bir özge 
put sevgisi, Adeti putperest bir iflde vardır. 

Su Kasidcsi'nde Hazret-i Muhammcd'i islim 
an'anesine uyarak stil çlçeti ile sembolize eden ve : 

Yii BablMDiilı :rii Ba:rrel·botor ... talua._ 
E:rl• kim leb-tepeler �•••it •H•r ıa-•iiro •• 

diyecek kadar, ona karşı duyduğu suauzluğa benzer 
hasreti dile getiren şiir, mühim bir kısım ıiirlerinde 
de insanda tecelli eden iliht güzelliği aaaem, pat 
gıbi mefhumlarla iflde etmiş ve bu noktada dar ve 

ıe Fuzüli"nin Eaerleri bölümünde Leyli ri Mec· 
nun maclcleahae bakana. 
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fuzüll'nin bir ba,lta heykeli. (Balr.ü) 

mütaassıp düşünen ham sofuların müslümanlığından 
çok ayn bir duyuş, düşünüş ve anlatış seviyesi göster
miştir. 

Onun, iıl!anda tecelll ettiğine inandığı bu ilahi 
güzellik karşısında : 

Secll ... r lııer naile bir bAt 1ar._._. İiJ'İal• beDlm 
lliilı Uflr lılla ••'•I• llat bgdar dİal• beal• 

"Her nerede bir büt (gibi güzel) görsem, benim 
ibidetim ona secde etmektir. Sen, ister kAfir, ister 
müslüman say, benim dinim budur.,, diyecek kadar 
hür söyleyişi bir ceslrct derecesine yükseltmesi de ay
nı fikri terbiyenin açık bir tczMıürüdür. Şiirin, genç 
ve güzel bir insanın namaz kılışı kar\ısında duyup, 
düşünüp söylediği : 

.. t.ı •••·r-•• •••••• .. b • raa riisıb ol••t 
B• - ... 11ar .Allelıı Allalıı Mlte •-•• Yiiclb olm•t 

mısrilan ise aynı hür düşüncenin, Fuzüli'nin zekası 
ile birleşmiş zarif nüktelerindendir. Yahut : 

Ol ııat ebrüıa 11o,..1ıı .altrik ll&adAraa•• J'hAm 
K.•J' lteal aiilııld k•e çolıı ,,._. Taarı,.,._ aaiilıı 

"0 büt gibi güzelin kaşlarını bırakıp (namaz 
kılmak için) yüzümü mihriba çeviremem. Ey dlddl 
Benim yakamı buakl Allala qlaaa ... _ ..... 
çok asap verme 1,, gibi sözlerle devrinin taassup 
crblbına sitemleri de aynı hür ve zeki hamlelerle bir· 
leşmiş tlrizlerindendir. 

* 
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Türkçesi Fuzuli, Divan şa. 

ve irleri içinde Türk-

T .. . . . çe'yi, bu arada hallıı. 
urkçeciliği Türlııçesi'ni çok iyi 

bilen ve dil sevgisini şuurlu bir Türkçedllk derece
�ine ulaştıran şiirdir. 

Onun ortak İslam dillerinden alınmış kelimelt"rle 
;ıot•ngin divan dili yanında en saf ve samimi halk keli
me ve tabirleriyle şiirler söylemesi, başlı başına mü
him bir hadisedir. Fuzuli'nin llAli• Türkçe kelimeleri 
çok sayıda ve çok çeşitli manlları, mecazlarıyle kul
lanması, şunun için mühimdir ki bunlar, büyük şai
rin yl'tiştiği ev, aile muhitinde hatta daha büyük bir 
çevrede Türkçe'nin - bAlisiain koaa,uldatuaa 
ve Fuzüli'nin bu konuşulan dilin zevkini tada tada 
yetiştiğini gösterir. 

Bağdad ve çevresi gibi, ilmin Arap diliyle, şiirin 
Farisi ile konuştuğu ; sokaklarında böyle diller yaşayan 
bir ülkede bu derece Türkçe bilmek ve Türkçe'yi 
st>vmek için Fuzüli'nin ancak aile ve kabile çevresi
nin milli dili bütün incelikleri ve bütün güzellikleriy
le yaşatması gerekir. 

Şairin birçok şiirlerinde, Leyla ve Mecnun gibi 
bir şaheserinde kullandığı kelimelerin çoğu sayı ba
kımından llAli• Türkçe •dir. Bu şiirlerin büyük bir ek
seriyetle redifleri, hazan kafiyeleri yine halis Türk
çe fiillerdir. 

Bu Türkçe kelime ve fiillerin Divan Türkçcsi'ne 
!it diğer kelime ve mazmunlarla birleşerek meydana 
getirdikleri mısra ve beyitlerin de çoğu yine sade Türk
çe denebilecek, milli bir söyleyiş gösterir. Şair, ancak 
derin fikri, felsefi, ilmi söyleyişlerindedir ki, ister is
temez, ortak divan lislnının diğer kelime ve te· 
rimlcrini kullanmıştır. 

Fuzüli, Türkçe kelime ve fiilleri çok defa birden 
ziyade manada kullanmak süretiyle, yine bir dil ince
lijti gösterir, Bir misı\l olarak onun gazellerinde, Leyla 
'VÜ Mecnün mesnevisinde mesela dtipnek kelime
sinin ya tek başına yahut mürekkep fiil hllinde so'yc 
yakın manada kullanıldığı görülür. Duşmek Leyla 
vü Mccnun'un beyitlerinde : 

a) Yola koyulmak'tır : 

Salariiya d6tlb stlaeı mlaall 
Teabii ylrtlr oldı IAtlbiilİ 
D6tdl yola oldı Zeyd'• Jaemriila 
Bir ı.aı ile kim ae'iidblll&la 

b) Önden gitmek, yol göstermek'tir : 

Tevfik mariida oldı laot-dll 
Dltdl Bae kıldı aUD•I measll 

c) Bir ,eye dolaşmak, onun içinde kalmakur � 

zaııı slbl pi� • ti.be dlfCll 
Hayra• kalab ıstıraba dlltdl 

ç) Uğramak'tır : 

Bir measUe dltdl reb-sbiirı 
Kim aiiyr 'derdi aada yiiıl 



d) Yıkılmak, devrilmek'tir : 
Dtlt ey Elif latlkiimetlnden 
fena-eyle ba kadd tl kametinden 

e) Pespayeleşmek, dökülmek'tir : 
Mey gerçi aafii ..,,rtlr dımata 
Akdgtı için dllter ay!!la 

f) Dile düşmek, yayılmak'tır : 
Dilden dile dltdtl bg feaaae 
Fiit oldı ba miicerii clhiine 

g) Ayrılmak, uzaklaşmak'tır : 

Oldukça elinde oldı handa" 
Dtltdtlkçe elinden oldı glryan 

h) Toz düşmek, �evkini, parlaklığını kaybetmek'
tir; düşmek, gerekmek'tir : 
Gerd iiylne-1 netiita dtltdl 
Mla ba'd it lbtlyiita dtltdll 

i) Kapanmak'tır : 
Dllt 4!Yat•D4! rıziiaın late 
Men mtlcrlm lçlln da'iiaın late 

Halis Türkçe bir kelimeye böylesine tasarruf ve 
onu bu kadar zevkle, bu kadar incelikle ve ısrarla kul
lanış, '1irin gazellerinde de devam eder. Burada düş
mek : 

ı) Girmek, kapışmak, rastlamak'tır : 
_ 

Deımezem s6nllne zira olabam &yle za'lf 
Derd·l aıkuala ki s6zslde g&rtlamez eaerlm 
Nice bin aııka ancak bir ok atdun d'medtln 
Ki dBıer blrblrln� bir nice tlft�delerlm 
Ey Faziilt dara benden ala tiillm-1 vefa 
Nagehan merkad-1 Mecniin'a dllıera� stlzerlm 

j) Gölge düşmek, serilmek'tir : 

••-ram llare ko1•- mİI eter k6�ada e•• v'raem 
1to1•• ltlr ü1e ••ı•h ka1Jrlmtı ol ••n-kametdea 

k) Nutuktan düşmek, dili tutulmak, kon�maz 
olmak, lAI ve ebkem kalmak'tır : 

Pa7-be•d oldam ...... , .. ., 1 peripnıa slrtlb 
Niitkd- d .. da.ı leb-1 IA'l·I dar-eftiiaıa slrtlb 

1) Şebnem düşmek, çiğ yağmak, nazar di.ışmek, 
bakmak'tır :  

G•l-1 ter ibre d .. _ ıebaeme dltdl aa.-rım 
Ohllml f9•'·1 cemiilble dBr-efpa ı6td8m 

Bunlar, böylece, Ş..irin daha birçok beyitlerinde 
küçük, büyük mana ve nüans farklanyle devam eder. 
Onun dilinde, aynı kelimenin, (daha başka Türkçe 
kelime ve fiillerin) daha başka manalar ve mecazlarla 
ve derin bir bilgiyle, zevkle kullanıldığı görülür. 

* 

Yine bunlar kadar mühim olarak, FuzUli'nin 
bilhassa LeylA vti Mecn'İİD'unda ve Türkçe Dtrin'
ında çok sayıda sade Türkçe mısrAlar, beyitler ve bu 
arada yine çok sayıda �z Türkçe söyleyişler vardır. 
Leyla vü Mecnun gibi Türk Divan Edebiyatı'nın 
pbeser bir mesnevisinin yüzlerce mısramı öztürkçe 
kelimelttle söyle� olmak başlı başına bir dil ve ede
W.,at llldiseal'dir. 

TÜRK EDEBIY ATI T ARIHI 

Bu hadise her türlü gösteriş endişesinden uzak; 
söyleyecek sözü olan ve bunun için de kültürüne ve 
sanatına güvenen bir büyük �irin eserler hatta şa
heserler verirken ; İslam milletleri arasındaki ortak 
medeniyet, dil ve edebiyat değerlerine rağmen, ken
di anadiline ne biar kuvvetle bağlı kalabileceğini 
gösterir. Bu bakımdan büyük mana ve ehemmiyet 
taşır. Dil mimarisi, mecazları, kafiyeleri ve kelimeleri 
milli olan bir pirin eserinin de hatta mevzii iştira
kine rağmen tamamıyle orijinal ve milli olabilmesi 
esasen böyle değerlerle mümkün ve tabiidir. 

Fuziili'nin Leyla vü MecnUıı'undaki öztürkçe 
mısra ve beyitlerin bazıları şunlardır : 

533 - Slt fçae •••ardı kim içer kan 
625 - Men bllmedüttlm mana okat-gıl 

Dersüm okayam kulat tat-gıl 
635 - Le yit yolanı datab durardı 

Sen g6rdln ol� deylb eornrdı 
648 - NlyçGn 6zlln� ziyan e de!l'aen 

Y•ht! adanı yaman ec!ersen 
653 - Her g6rdGj'Gn� au gibi akm'A 
655 - G6zg§ gibi k!!tı y�:d5 olma 
659 - Hiç klmaeyle oturma darma 
684 - sazler deraen ki bilme zem bea 
768 - GlnlBm odı çıkdı Y4!•e Y!!1l• 

Aheng-i şafak tek asmine 

769 - Y!!ıam aayı oldı V!!r• 1'4!r• 
Bir bahr ki yok an@ kenire 

870 - sı. d!!b• men8m odıma yanman 
874 - D!!h! meatlm anda warmatum yob 
987 - Mend� dahı nlçe benlik ol•an 

Menden beni lateyen ne bul•an 
995 - Od yandara bllmey� blltlr mi 

l 162 - Kan Y!!t• kara s&zlne dolmıı 
1 163 - Boyng burulg •Y!!t• batlg 
ı 170 - Açman ayal•• giderse b!!tam 
1 576 .,... Leyll'ntln at!!•• açdı b!!t•• 

Doldardı s6•1•e kamla Y4!f1D 
Leyla vü Mecniin, daha böyle yüzlerce öztürkçe 

veyi dde Türkçe mısralarla söylenmq bir eserdir. 
Aynı sade Türkçe hatta öztürkçe mısralara şairin 
Divan'ında da yine sık sık rastlanır. Bir misal olarak 
� var imit redifli gazelindeki : 
Alz••! derlerdi yoh dldtlklerlnc� •4!r lmlı 
mısraı böyledir. 

Bunlardan ba�ka Fuzı'.lli'nin şiirlerinde halk di
linde bir zevk haline gel� tabirler ve halk söyleyiş
leri dikkati çeker. Mesela yelmek ve yüğünnek keli
melerini yan yana kullanarak ifade ettikleri k�mak 
manasını kuvvetlendiren ve böyle müteradif kelime
leri ısrarlı bir zevk halinde yan yana kullanan Türk 
halk söyleyişi'nin bu gibi tasarrufları, Fuziili'de sıkca 
rastlanan dil husiisiyetlerindendir: 

istedim bir çilre çok ycldüm yüğürdüm laer �··• 
Ralam •d6b bir ldmae lmdiid itmedi matla� ba•a 
gibi, yahut : 

Atk ehiirı• mlaellem eyledi serdan baaa 
•-c• kim yel� yüğürd� yı6tmedl Mecaaa b•aa 



T0ıuc EDEBIY ATI T �IHI 

Bir Azeri reuamına göre : Fuzuli. 

mısrAlan da böyledir. Bu ve benzeri Türkçe halk de
yimleri ise FuzQli'nin şiirlerinde, onun çok sif bir Türk 
çevresinde yetiştiğini meydana koyacak ve hattA bu 
çevrenin halk Türkçesi hakkında tedkikler yapmamızı 
mümkün kılacak kadar mühim bir yekQn• tutar. 

* 

Türkçe Sevgisi Fakat, FuzQli'nin 
Türk dili &Abasın

daki asıl büyüklüğü ve hizmeti, Türkçe'yi idetA milli 
bir heyecanla, şuurla severek onu diğer dillerden 
üstün görmek ve üstün hile getirmek yolundaki çok 
kıymetli gayretidir. 

Şurası muhakkaktır ki FuzQli, ana dilini şuurla 
ve heyecanla seviyordu. Arabi ve Firisi gibi o asırla
nn en üstün dilleri yanında henüz yeter derecede 
işlenmemiş olduğıına inandığı Türkçe'yi önce dikenli 
bir gül ağacına benzetiyor, sonra nasıl bu dikenli 
dallardan gül yaprağı bitiyona, dikenli güller gibi 

güçlükleri obn Türk dili ile de gül yaprağı gibi ince 
şiirler söylemek istiyordu (29) : 

Ol •ebebdea Fiirl•I ıar. ile çoladar aasm kim 
Na•m· ı •••�k TArk llfa11I� it- dAt•iir olar 
Mende tevflk olaa bg d .. •iirı aaiia e1lereıa 
Nev-bahiir olsaç dlkeadea berk- 1 sAI ısltiir olar 

Bu kıt'ada söylediği gibi, bunun için, Alllh'ın 
yardımını bekliyor ve her halde bu ilahi yardımı al
mış gibi üstün ve güzel bir Türkçe ile Türk edebi
yatına, tArlhin en güzel şiirlerini kazandırıyordu. 

·Büyük şiirin, Türkçe'yi diğer dillerle karşılaştır
mak ve onlar kadar üstün hatta onlardan daha güzel 
hale getirmek maksadındafi duygu ve düşünceleri 
bir defa da onun Hadlkatü'•-Saacl& mukaddimesin
de ifade edilmiştir : 

Kerbeli vak'ası ve Kerbeli şehidleri için Arabi'
de, Firisi'de çok ve çok güzel eserler yazıldığını söy
leyen Fuzuli, bu mukaddimede, Arap ve Acem büyük
lerinin bunlardan faydalandığına dikkati çeker. 

Dünyinın en büyük halk zümresini teşkil etti
ğini söylediği Türkler'in ve Türk büyüklerinin böy
le bir eseri Türk dili ile okumaktan mahrıim oluşuna 
üzülür. Hadlkatli'a-Suada adlı eserini bu yoksul
luğu gidermek idealiyle yazar ve işte bu müniscbct
le der ki : 
Ey feyz-reaiia-ı Arab g Tllrk il Acem 
Kıldan Arab'! efaah·ı eb.!-1 iilem 
ltdlla fa•alaii-:n Acem'I lai·dem 
Mem Tlrk•sebaadaa lltlfiit e1l•m• kem 

"Ey Arap Acem ve Türk milletlerine feyiz 
veren Tannın 1 Sen Arap milledaf dtinyA.am 
en faalb konupn milleti yaptın. Acem fa.lhle
rinin ne aöslerini la& nefeai gibi cana can katan 
bir güzeWie ulqtırdın. 

Ben Türk'üm, Türk diliyle yasmak ndyo
rwn. Benden ildfAtını eairgeme I" 

Bu mısr!Ian okuyanlar, ilk anda, Fuzuli'nin sA
dece Türkçe yazmak istediğini, !:unun için Allah'dan 
yardım ve teveccüh dilediğini düşünürler. Halbuki 
rübainin bütün inceliği son mısraındaki iltifat keli
mesindedir. Çünkü söz sanatında iltifat, sözü (gaaib
den, hitAb edilene, ondan da söyleyene döndürerek) 
bir sıygadan bir başkasına, ondan da yine bir başka
sına çevirip, söyleyişe bir söz ve hareket güzelliği ver
mek demektir. Kısaca iltifat, sözü en güzel ve sanatlı 
bir şekilde kullanmadır. 

Böyle olunca, FuzQli'nin, Tanrısından, Türkçe'yi 
diğer iki dil kadar, hatti onlardan daha güzel kullan
mak için yardım beklediği anlaşılır ki onun şiirleri, 

2e Bu aözler, seçen unn büyük Ortau,.a 
tiiri Ali Şir Nevii"nin Muhikemetü'l-Lusate:rn'in
cleki bisa aöaleri de habrlabr. Nevii de Türk di
lini süJlere benzetmit, onun çok J'aman dikenleri 
olduiunu sö:rlemİ.f fakat kencliainin, korkmadan 
Ye ,..imadan bu lfÜçlükleri J'endiiini ifide etmifti. 
(Bb.. Ali Şir Nevii bölümü a. 425 • 427.) 



söz ve söyleyiş güzellikleri bakımından tedkik edilir
se Fuz(i}i'nin bu emelinde muvaffak olduğu görülür. 

Unutmamalıdır ki Fuzuli'nin şiir söylediği yerin adı 
Arap İrikı'dır. Burada Türk dili'yle yaygın bir ede
biyat şöyle dursun, Türkçe'nin hatıl yaygın bir ko
nuşma dili bile olmadığı muhakkaktır. Arapça'nın 
mukaddes tanındığı, Farisi'nin tılsımlı bir edebiyat 
dili olarak bilindiği, kısaca, Türkler'in azınlıkta ol
duğu bir coğrafya üzerinde Türkçe'ye aşk derecesin
de vurgun bir milli riihla Fuziill, Divan edebiyatı
mızın en üstün Türkçe şiirlerini işte hu muhitte ve 
böyle bir aşkla söylemiştir. 

* 

Söz Anlayışı Esasen Fuzuli, fizik 
veyf. metafizik, tür

lü mcvzülar üzerinde düşündüğü kadar, söz ve ;;öz 
sanatı üzerinde de di.ışünmüş hatta gi.ızel ve bütün 
bir gazelini söze dair düşüncelerine ayırmıştır. Fuzıi
li'nin o devirde mukaddes bir kelime olan kel&m 
yerine, Türkçe söz kelimesini tercih ederek söylediği 
bu mühim gazel de şöyledir : 

Halka •taaa ••rn•ı lıer dem kılar ıalıiir •I• 
B11 ae •ırdar kim olar lıer llllıza 7okdaa w9r .aa 
Artar•• •I• kadrl•I ••dk ile kadri• artar•r 
iti• •• mıkdiir ol•a elıll• e7ler ol mıkdiir •la 
V'r alai llı7ii ki datdukç9 H•I lıiib-! ee•I 
ide laer ••at •e•I ol u7lıada• bİdiir .aa 
Bir alsllr ! ••berla-laatdar pallller almata 
Gletertir laer dem alkiib·ı sii7bdea rulaaiir ••• 
Haala·I p .. eİ•e·I euiirdur lıer dem çeker 
IUıte-1 ıalıiira bla bl• se•laer-1 .. riir .aa 
Ol•aya• sa••••ı balar·ı •İirlfet iirlf detllJ 
ili• -def terkİlt-1 teadllr lll'lll'·I t•llwiir ala 
Ger çot 1.te .... • Faaiill baetlla aa ft 91zl 
iti• çot olmaktlaa kılubdar çok aaİal lıiir ala 

Böylece Fuz(i}t, Allih'ın her şevi yokdan vıir et
mesi gibi, insanın da sözü yoktan var eden bir yara
tıcı olduğuna inanır ; kıymetli sözün kıymetli k.imse"
lcr tarafından söylenebileceğine ve insan kıymetinin 
söylediği sözle ölçüleceğine işAret koyar. Söze hayat 
vererek, ölümsüz sözler yaratanlardır ki bir gün ölüm 
uykusuna dalsalar bile yaşayan sözleri sayesinde bu 
uykudan uyanırlar. 

Söz bize gaaibden ve gayb aieminden türlü 
güzellilr.ler gösterir. Söz bir sırlar haztnecisidir ki 
her an bu hazineden meydana nice mücevherler çı
kanr. Ancak sözü söylemek için irif olmak ve miri
fet denizinde bir sadef demek olan insan varlığından 
inci gibi sözler çıkarmak gerekir. 

Bununla beri.her insan izzetinin artmasını isti
yorsa sözü az söylemelidir. Çünkü fazla söz, nice ul 
insanı haldr duruma düşürür. 

* 

TÜRK. EDEBlY A. Ti T ARlHl 

Bunun içindir ki Fuzuli, sözü büyük şuurla mü· 
kemmel söylemenin yollarını aramış ; sözü veciz ve 
ilimle, tefekkürle kaynaşrıış, kıymetli söz halinde söy· 
}emenin sırlarına ermiştir. Şiir, Türkçe şiirlerinde 
Türkçe'nin hemen bütün ses ve mina güzelliklerine 
ulaşmış, üstün bir üslup göstermiştir. 

Aruz veznini devrinin Türkçesi için tabii bir ve
zin Ahengiyle kullanmış bu arada arıizu kullanış ha· 
kımından klisik terbiyeye ve dolayısiyle Farisi cdA· 
ya �dık kalmıştır. Onun mesela Su Kasidesi'nde: 

Saçma ey sla 9tkdea s6alllmdekl odl9re ıg 
Kim bu deal6 dgtu .. a odl9re kıl-• çiire •• 

lete peykA••• sl•lll laeerlade .. wkım siikla •t 
Is••••• bir kes bu ••lıriid9 h•alm4lh 9re •• 

Sv ıolıa ol k67da• topr!!I otab datıaa rı•"k 
Ç6a rakİblmd•r deli! ol kGye ko:r-- •&re •• 

Beyitlerinde görüldüğü gibi Türkçe odala.nı. lte!ime
sini odlAre, ara kelimrsini ir" v .. varr:ıaktan '-'A
kelimcsini v&re sesleriyle kullanm�ı tamamıyle bu 
klasik zevk icibıdır ve Firisi'deki hAre, Avı\re, çire 
kelimeleriyle aynı Ahenkte kullanılmıştır. Ancak böy
le kullanışlardır ki Türkçe kelimelere zamanla t.ızun 
hece'nin hatıl ince, uzun hecelerin zevkini ve lhen· 
gini katmış ve halk diline varıncaya kadar, Türkçe'· 
yi, bilhassa şehir Türkçelerini güzelleştirmiştir. 

Fuz(i}i, birçok mısralannda da Arabi ve Firist 
kelimelerin med'lerinden söze kuvvet ve güzellik ver· 
mekte faydalanmıştır. Yine Su Kasidesi'ndeki : 

Hak-1 pli:rla• :r•t••-d'r iıarlerdlr·mattanl 
Bgıaı t ...... taH gnıb pser iiviir• •9 

Beytinin ömrlenUr kelimesi işte bu anlayışla, asır· 
!ardan beri durmadan akan bir suyun bu akışınd::JU 
devamlılığı göstermek için 6 m r lerdir St..Siyle söy
lenmiştir. 

Fuzüli, Dtvan şiirine Türk an'ancsinin getirdiği 
mu-bbl tarzını da yine milli zevke en uygun şekil
de kullanmış ve murabbalarının son mısrilanru halk 
türkülerindeki gibi, nakar&t'a elverişli bir ahenkle 
tekrarlamıştır. Onun : 

PerJt•a·!iaLa eldam •ormacha laiil-I peri.-••• 
Gawıadaa derde dl.dl• kılmadı• tedbir-l deraiiaıa 
Ne d'nla riisı&na b67le al seç.la .. ael laıaıa 
Gasiim, caau:a efeadha, ıewdıaı-. •••letll ....... . 

Det•� ller dem wefiiııs çerla 7�yıadaa lt-ı ltla ek 
KhD9 .. rla eyle7- kim mllaaet 1 eadiilt 1 derılba çok 
!lıa•ı kaldı mllrlwwet •enden &an laİç klmaea pil 
aa ... , ciiaıa ef-dlm, ·······-· de•letll ••ltii••• 
Katı .. ıllla aedea bw aalm 119 ltidiida riipladır 
Glseller eea sllal olme• eefii •eadea ae wiicllNllr 
hala tek aiiaeainw aiiaeaia itler alaiiılltdlr 
Gaatlm, ciiaım efeadlm, Hwdlll•, dewletlll ••ltiiaıa 

Fasal! ıi•e- 1 lla-aıa ister bir sedii1ı•dır 
DlrlldlkH ıes·I w,.. &lead9 lliila·l payı.dır 
Gerek &148r serek ko laika lt8kmla re'y rii1ıa•ır 
Glda, ci.aım efendim, ıewdltlm, de•letlii ıaltiiaıa 
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TOltK EDEBIY A Ti T AltlHI 

ahengin(' en yakın bir Azeri Tiirkçcs.i'yle söylediği, 
tanınmış murabba'ı böyle şiirlerindendir. (•) 

Bu murabba'da Osmanlı Türkçcsi'ni andıran 
ihenkli bir söyleyiş yanında şiirin ilde Türkçe anla
yışının hatta Türkçe ııcvgisinin kuvvetli murlları 
9Ctlenir. Tekrarlanan, dördüncü mısrllarda İIC halk 
türkülerinin nakarat zevki ve anne dilinden batJayarak 
saraylardaki tqrtfat lisanına kadar yükselen vc mi
marisinde aşk, ahenk ve samimilik bulunan üstün bir 
söyley� vardır. 

* 

Harflerin Şiiri Fuzuli'nin şür sa
natında deter verdi

jti bir güzdli� de harflerin estetiğidir. Bilindiği gıbi, İs
lami Türk yazısı, ( Kur'an onunla yazıldığı için) bil
haSc'la müsliiman Türkler tarafından mukaddes yazı 
inancıyle sevilmiş ve Türk yazı ıı.anatkirları, asırlarca, 
bu yazıyı guzelleştirmf'k yolunda büyük gayret saıfede
rek milli bir laatt --ta yaratmışlardır. Hattatlar bu 
yazı ile türlü sanat tabloları vücuda getirirlerken, şiir
ler de aynı yazının �killerini, aynı haıf ve yazı sevgisi 
ile ve birtakım söz sanatları halinde şiire işlemişlerdir. 
Bu işleyişte hazan hurufi inanışlarının ifldesi bulun
makla beraber, böyle türler, daha çolı., haıflerin şekil
lerinden, çizgilerinden alınan ilhamlarla söylenmiş
tir. ( * )  Aşağıdaki beyitlerde türlü şekil ve mlnl sanaı
larıyle ı>elirtilen Nua, Dal ve EUf haıfleriyle iflt'n
Mİ1 mıualar, harflerle ayn bir estetik yaratan Fuzlı
li'nin bu çeşit şiirlerindendir : 

Nl•aJ-1 nrwfir ka•..._ Mta• Nun ol allaAI bre 
lllaiil-1 aolı:ta-1 lllµn IMilh ol ...... MIAI bre 
•• •t411 kii••tA• pr torlı:-1 ••r lı:ıl••••• aiiaiirom 
illa I•..._ war ..... ••rlono ol-• Nokta Dll kro 
•-iill'••• tarİlı:·I z:•- talt'aa ... talı:İ• •taı, 
HaJ'iil-1 lı:ii•oth ki• lılr Elif'ftr it1•&1 kro 

o 1 t • d • •  r ı Hf"r büyük Ynatta 
olduğu gibi, Fuzu-

li'nin sanatında da eski Iran ve Türk klasiklerinin, 
Türk asıllı, büyük lran şiirlerinin yet�tirici tkiri 
olm�tur. Fuzuli, kllsik lran şiirleri içinde Molla 
a-l'yi, ll&fa'ı ve büyük mesnevi yazarları içinde 
de NbıAml'yi, ll&dft'yi betcnmiş ve onların izle-

• Not : Bu kitabe alınan birçok örnekler
de olduğu sibi, f..Wi'nin ıiirlerinde de (müm
ltün olduğu kadar) kendi aarının ve kendi lehçe
einin huaüaiyetleri belirtilmittir. Buna mukaabil. 
aynı tiirlerin bazı kelime ve kafiyeleriyle. bir kı
aım tiirlerin temiımınde TirlU,.e Türkçeai' nin 
iıhenııi ve imliHı vardır. Bunun aebebi, böyle tiir
lerin, yurdumuzd.. bu aealerle yayılmıt ve aevil 
miı olmaları doleyıaıyle, herhangi bir y a d ı r
S • n m • y • veaile olmamaktır. 

( • )  Bltz. a.ıa..i Tirk Yaauada Harflerin Şiiri, 
.. 141. 

rinde yürümtqtür. Ancak Fuzuli'de lran edebiyltı 
t&iri bir taklid mahiyeti almamı, ıve büyük şiir, lran 
kllsik edebiyitını çok iyi anlamaktan ileri gel«-n bir 
sanat göftitüyle kendi ,ür V«" mcsnevilerini kendi sanat 
ve iialup orijinalliği içinde kendi dehatjyle söylemeğe 
muvaffalı. olmuştur. 

Şiirimizin, .n-.. , Ş.,.W. Nec&tf gibi blzı 
Anadolu flirlerini de takdir ettiği bilinmekle beriber. 
onun t&lrinde kaldığı Türk şiirleri daha çok, ken
dinden önceki büyük Azeri şiiri llaWW ile geçen 
asnn diğer büyük şiiri AB .. r NewA1 ve biraz da Uk
fl'dir. · 

Fuzuli, kuvvetli bir ihtimlle gön, Osmanlı Türk
çesi türi Necati'nin : 

IMme W.. yAnla .,- eewr tl ..-... P7" 
Ne dlh..- .... • ır -a.r tl YTft+• P7" 
.... ...... ..... .... ....... ....... 6Hcek 
llir avuç Y..-1 atar Wd-ı _.. .... P7" 

beyitleriyle başlayan gazeline yine p7ft redifli iki 
nazire söylemiş ve bu naziresiyle, bir ,ür, illı. IOyle
nişinden daha güzel ve daha mükemmel olarak nasıl 
söylenir? Şt-klindeki killik nazire edebiyatının parlak 
bir ömctini vermiştir : 

Hii.•ılaa 7ola ••r-t ka7aada bolAdaa sa:rrı 
Garası• 7ola rala�I aıluada feaadaa s•:rrt' 
No:r·I IMzm·I s•••• •J' malıı •• b•laaa 7ele wlr 
Od'a J'••••t k•r• d._lad• ltowiidaa sa7rı 
p.,. .. ı•k �·-· itler•• stia• .,, "-'• •lrlfk 
IU saaea sarae1e ol •illt-llüdaa sa7rı 
Yetdl bik••lljl• ol p7et• lda l•neade 
Ki•- 7ela flısl- slrfillt-ı belAdaft SflP• 
Ne 7-•r ld-• ba•@ iit ... ı dllll•• ••s• 
No acar ki ... kap•• ltiid-ı .. ltii'daa sa:rrı 
..._. •J'

. 
•••c .. .._ :rM• ltanbıa ld ita ae7l 

Ko••d! lalç l•iirot lnı ltlaiillaa p7rı 
••••·I •tk içre Faaiill alca iila o)'ie••J'•• 
Ne ternethı' "'•••r lteade aadiidaa p7rı (30) 

Ru gazelin beytü'l-gaul'i olan beşinci beyti İM' 
hem muhteşem bir yalnızlığın şüri olarak hem de söy
lenişindeki dde ve tabii güzellik bakımından Ttlrlııp'
aia -ferleri arasındadır. 

Fuzuli, Habibi'nin, içindt" : 

•- .w.e-ı�ff• ki Wr ... atlaJ'••l••r ..... 

mı�raı <1a bulunan gazelini tahmis t"tmiş, XV. asrın 
< >rıaasya şiiri Lutfi'nin : 

E� ........ tii ..._. ...... slrlftanıa ..... 
Çiire 1111 ldiıa lteldı eiia- oor • efpaaa ..... 

ıııatla 'lı gazelini de tahrfıi�e değer güzellikte bul
muş ve daha başka şAirlt'rt" dt" nazirf'lf'r söylemiştir. 
fakat onun üzerinde kuvvt'tli tf-sir bırakan Ortaasya 

ao Bu m11wadaki bende kelimeainin ,-erine 

neyde kelimeai konulmut niialııalar; 3 .  mıaredaki 
�y mah yerine ey lh cleyitl•r .. daha ....... aiia
ha ferldan �i• Bb. Fuaili Divanı, l, Bankau 

netri, Ank. 1958 . 



tliri, XV. uuda kendi a&hasmdaki tiirin f1hikasına 
Vamllf olan Ali .... Nedl'dir. FuzQll'nin birçok mıs
rtlannda Nevll'yi okuınut ve 1evmif bir-şiirin nih hl
Jini hmettirecek söyleyitler görü)ür. 

Bu arada: 

YiiJ' ,. • ._ ••• YiİJ' ki• dlldiirdaa •J'rıl••t•• 
Flta� 1 eiilılr-1 lıaalıiirdaa ayrıl•• .. • 
llfllWll-1 tiirld• .. • .. laiirdaa AJ'rıı.ı .. m 
iti-• 1ı11- kim •• alaltet J'İirdaa •J'rıl••ı•• 
aır iradi tl..Pd il stll-ralısiirdaa •J'rıı.ı..-

diye, Azeri Türkçesi'nin bütün sn ve söyleyiş husu
siyetleriyle söylemeğe başladığı bir muhammes'ini : 

06atlar -• aiile YI ferJ'iid kıla•• •J'lı l•es 
ç.n-ı ............ ....... diid kıla .. . ,.1ı .. .. 
Gam dlJ'iina dll ar9 iilıiid k•laa• aylı ••-
•• lılaii lılrlaa ellıaaq 9d kıl••• •P I••• 
81r kadl tllİlfiİd • std-r•lıeiirdaa •J'nı ..... 

11ibi kıt'alanyle de Nevii Türkçm'nin husıisiyetleri 
içinde 16ylemiftir. Bu kıt'ada değil minhına kullanı
lan ..... sözü, daha çok, Ortaasya Türkçesi'nde gö
rülür bir tasarruftur. 

* 

Aannın yalnız büyük bir flüi değil, aynı zaman
da kuvvetli bir nesir sanatUn olan Fuzull'nin menaur 
C1ttlerinde pülen nesir dili, blzan çok düzırün, IA
de, ideli konutuı&n dil tablllitirıdedir. Daha çok, 
p-gü, bilgi, ve zeU unsurlarıyle dikkati çeken bu 
nesirlerde, zam�n zam�n, nmr sanatının da yücele
rine vanldığı ve onun böyle yazılannın çok zevkli bir 
iflde içinde yürütüldüğü 11örülür. Aynı nmrde, za
man zaman, tıpkı blzı manzumelerinde olduğu gibi, 
pe çarpar bir tasannu' vardır. Şiirin böyle nesirleri, 
süalü, seci'li ve ancak divan edebiyatı mütehassısla
nnca anlaşılabilir bir külfetlilik içindedir. ( 31  ) 

E SE R L E R İ  Türkçe, Arapça ve 
Fança gibi, zama

nının üç büyük dilini bütün incelikleriyle bilen Fu
zııll, bu üç lislnın her biriyle ilmi, edebi ; manzum • 

ve mensur, kıymetli e1erler vermiştir. 
Devrinin bütün ilimlerine vakıf olmayı sanatının 

birinci tartı sayan t&irin hemen her e1eri, onun ger
çekten KCflİf ve csash bir kültüre sihip olduğunu göa
terir. 

P ,gün FuzuU'ye iit olduğu bilinen ilim, fikir 
ve sanat esttleri, şunlardır : 

ı - Ttlrkçe DIYUt ı Fuzüli'nin ,ür sanatında vıi-
5ıl olduğu üstün seviyeyi en iyi belirten e1erlerinrlf'n 
biri, onun Türkçe Divinı'dır. Bu divandaki söyleyiş 
kudreti, aynı zamanda büyük �irin çağdaş Divan 
şiir lisanı yanında çok iyi bildi�i llalk T�'ne 
dt" vukuf derecesini gösterir. 

3ı Furili'den INr a..W irneif �İn llluı. Ler

Jeri itilimi, Siki1etname. 

TORIC EDEBJY A. TI T A.RJHJ 

Dlvlıı'ın batında, yer yer, Türkçe, Arapça, Fan
ça beyitlerle ve diğer küçük manzumelerle süslenmif. 
ve bütünlenmiş mensur bir muluı+umoe vardır. 
Devrin sanatlı nesri ile yazılan bu mukaddime, tlirin 
şiir hakkındaki görüş, düşüniif ve hatıralarını ihtiva 
t"tmni bakımından büyük kıymet �ımaktadır. 

Mukaddimc'den sonra Divan'da ilimine bir ba� 
har taniri'yle başlayan bir . Tevlald Ka.ldeel var
dır. Sanat kıymeti çok yüksek olan bu kaside'de şiir .. 
bahlrı tasvir ederkf'n tabiatin ahenk ve ulviyetini göa
termekte, bu arada kendi geniş bilgisini ortaya koymak
tadır. Kaside'nin Tevhid bölümünde ise Allah'ın kud
ret ve azameti, zıongin bir bilgi, bir fikir, bir iman 
ve şiir kompozuyonu halinde terennüm edilmiştir. 

• Bu kaside'yi riaat'ler ve diğer kasideler takip 
rtmektedir. Fuzuli'nin naatleri içinde en güzeli ve 
en tanınmışı I• Kaeldeü adıyle meşhur, büyük ve 
ulvi şiiridir. Bu kaside de, İslam'ın ve bu arada Fu
zuli'nin stil kelimesiyle sembolize t"ttiği Hs. Malaam
�·e kaflı çok derin bir sevgi, bir bağlılık ve özle
yişin miısıkisi duyulur. Divan şüri'nin bütün dil ve 
sanat iİlc�likleriyle yazılmq olmasına rağmen, bu 
samimi lı.astde'nin Türkçe kelimeleri ve Türkçe 
söyleyişleri Türkçeleşmiş kelimi" ve terkiplerinden faz
ladır. Hemen XVI. asır Anadolu tiirlerinden HayAll 
ile Y .. )'A ..,.'in kuvvetli nazirelerle cevap verdik
leri bu kaside, asırlarca, Türk şiirinin abidelerinden 
biri olarak yaşamıştır. 

Şiirin diğer kasideleri ı :z İmAm'm ....a.l 
hakkında, KaaW s.ltaa Hleymaa medhinde, 
Batdad Valisi Ayae Pata için ve devri•ıin daha baş
ka mühim şahııyetleri için söylenmiştir. 

Klnuni'nin Bağdad'a girişi ve Bağdad'ın Osmanlı 
ülkesine ilhlkı dolayısıyle llatdad Vaefmda ve 
hhaa Sllleymaa Medlelede söylediği kaside'nin 
11erek tirih gerek edebiyat bakımır.dan büyük değeri 
vardır. O kadar ki Jlatdad K..we.l, Şark'ın bu 
kültür ve medeniyet merkezinin Sultan Süleyman'.a 
sunulmuş bir mA8eYf tapa•• değerindedir. 

Fuzııli bu kasidesini Türk dili'yle söylemiş, fakat 
kaside'nin beyitleri arasına biri Arapça, diğeri Firili 
olmak üzere aynı vezin ve kafiye ile söylenmiş iki ayn 
dilde bölümler d� ilive etmiştir. Bağdad'ı, ısrarla bir 
evU)'A IMırca diye vasınandıran pir, .bu şehirde ço1ı. 
zulüm yapılmış, çok zalim görülmüş olduğunu ima
dan sonra zulmün de zalimin de bütün ceberutlarına 
ra�f'n, gt':ip geçici olduklarını söylemeğe lüzum gör
müştür : 

•• •9c•rreltdil" � ita._.• ••'- ltaad9 latlGd 
•w ••k•rranltlr ki aiill• it-da ol-• pilJ'Gr 

Demiştir. Yine Bağdad için : 

Baada ...... •hteılr f•J'SI f•••·ı -"-'•• 
llaada ltal•aı Hlıra-1 11•-I .. riat latlfiir 
8aadadır lliirlif'a ••--•il CheJ'd'9 cllYasAlı 
Baadadır BelılAl'a -cİr-1 eh- llaaaiir'a diir 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salıa·ı -•riiaıada lıla ı..,.11 Ttl ll•c••• cllyasar 
IUlıaar1, iare illa Farlıiid a fİrla lıiide-lıiir 



TÜRK EDEBIY ATI T ARJHI 

diyerek ve daha böyle nice diller dökerek Bağdad 
şehrinin değerini ve ehemmiyetini çok çeşitli tarafla
rıyle ve büyük sevgi ve bilgi'yle belirtmiştir. Yine 
bu Kaside'nin : 

Geldi Ban:-ı Evll>'ii'n Piid-tiill·! aii•diir 
mısraı da Ebced Hesabı'yle Bağdad'ın fethi tarihi 
olan H. 94 1  tarihini gösterir. 

Fakat FuzUli'nin asıl şiirliği, duygulanmaları
nın tekisı.if ettiği anlarda söylediği daha küçUk şiir
lerinde, bilhassa gazellerinde ve musammatlarında
dır. Gazel tarzını bütün şiir çeşitlerinin üstünde 
tutan şiir, musanunatlarında, terkib ve terci-i bend
lerinde de bilhassa tekrir edilen kafiye ve mısraların 
vücuda getirdiği ahengin coşkunluğu içindedir. Onun 
şür anlayışı bölümunde belirttiğimiz gibi, gazel cey
lanını avla.;ıanın kolay olmadığını söyleyen şiir, bu 
ele avuca girmez ceylanı, daimi ken4isine r�m olmuş 
bulur. Bu yi.ızden de bütün Türk Divan türi boyun
ca ııazel tarzı ile klasik Türk şiirinin en gı.izel eserleri
ni veren ıp\ir Fuzuli'dir. 

Gazelleri arasında zaman zaman yine çok güzel 
söylenmiş tefekkür ve tasavvuf şürkri de bulunmakla 
beraber, onun en güzel gazelleri bu iki şiir unsuruna 
zengin bir duygu ve coşkunluk katarak söylediği de
rin, hisli, muztarip ve zarif aşk şiirleridir. 

Fuzuli Divanı'nda terkih-i bend şekliyle söylen
miş l{lanzumeler içinde, kısaca, Mendye-1 Al-i Ah& 
denilen Kerbela Mersiyni'dir ki Su Kasidesi aya
rında ve şairin Pençe-i .11-i Abi'ya karşı duyduğu 
derin sevgiyi- ve Hüseya'in şehadeti karşısındaki iç
ten yanışlarını terennüm eden canlı ve uzun bir fer
yadJır. 

Bu mersiyenin ikinci bendine : 

Miila-! MabarJ'em oldı me•erret laarii•dar 
•atem baırlla ıerİate bir llatlriimdar 

gibi, ağır başlı ve çok t�irli mısralarla başlayan Fu
zuli, aynı bendi: 

Şiid olma••• ba viikaad!l tiid ola• s&••• 
Bir dem belA vG ıı••••daa iud ola• ıı&a&I 

gibi, can ü gönülden söylenmiş sözlerle bütünleyerek 
Kerhela lıiciası için çevresinin bütün gönüllerini sa
mimi bir mateme çağırır. 

Ölümünden asırlarrn sonra, gittikçe artan bir 
hüzünlenm(' ihtiyacıylı- matemi tutulan Ali evla
dı için vakur bir ıziırapla yanıp yakılan bu mersiye
nin bilhassa ahenk bakımından ne kuvvetli alliteras
yonlarla seslendirildiğini " Fuzuli'nin şiir anlayışı,, 
bölümünde belirtmiştik. Aynı mersiyenin Kerbel! 
şehidi Hüseyn'e hitap eden : 

Ey diird-perver·I elem·! KerbelA H .. eya 
Vey KerbelA belAlaraa9 •AbtelA H .. •:r• 
mısr!larında da aynı ahenkli sesleniş devam ı-der. 

Fuzuli Divanı'nda gazellerder, terkib ve terci-i 
bend'lerden, müseddn, muhammes ve murabba'
lardan sonra gelen şürler, kıt'alar \'e rub!ilerdir. 
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Fuzuli Divanı, XVI. asırdan bu yana, gittikçe 
artan bir sevgi ve alaka ile okunmuş, aynı sebeple Di
van'ın çok sayıda yazmaları meydana getirilmiştir. 
Eser, 1 83 ı 'den başlayarak Tebriz'de ve 1 852'den 
başlayarak İstanbul'da defalarca basılmıştır. Divin'ın 
İran, Taşkend, Baku ve Ankara baskıları da vardır. 
Eserin bugün için en ciddi ve ilmi sayılabilecek bir 
nüshası, dört araştırıcının müşıerek çalışmaları neti
cesinde 1 958'de Ankara'da İş Bankası kültür yayın
ları arasında basılmıştır. Metin bakımından, Türki
ye'de yapılan baskıların hepsinden mükemmel olan 
bu neşrin hayli mühim bir noksanı metinlerdeki Türk
çe kelimelerin veya eklerin, uzun okunması zaruri 
olan hecelerine uzatma işareti konulmamasıdır. (32) 

* 

:ı -- Farisi Divan : Fuzuli'nin Farisi Divanı da 
yine küçük şiirlerle bütünlenmiş, mensur bir mukad
dime ile başlar ; kasideler, gazeller, kıt'alar ve rubai
lerle devim eder. Bu Divan'ın mukaddimesi, Fuzuli'
nin şiir anlayışını izah etmesi, kendi hayatı ve şiiri 
hakiunda bilgiler vermesi bakımından çok mühim
dir ve Türkçe Divan mukaddimesi ile birlikte onun 
havatı ve sanatı hakkında elde edilebilecek en kıymetli 
milumatı verirler. Farisi Divan'ın şiirleri arasınfa 
da şiirin şiir telakkisine kuvvetli temaslar vardır. Bu 
şiirlerde Fuzuli gerek hayatı, gerek muhiti hakkında 
dikkate değer haberler sıralamıştır. Şiir bilhassa mu
hitinin şiirden anlamayışı karşısında ciddi "bir elem 
duymaktadır. Bir kısım gazellerinde, gençliğini hasretle 
andığı, ihtiyarlıktan devamlı surette şikayet ettiği 
görülür. Ayrıca : 

"Dünya halkı iki kısımdır : Alim, cahil. CihiJler 
bir şey anlamazlar. Alimin nazarında ise şiir söyle
mek hatadır. Hatta şeriate aykırı, batıl bir iş, bir he
zeyandır. Ah çok muztaribiril. Çok nıüşkil vaziyet
teyim. Ömrümü kirrısenin iltifat etmediği bir sanata 
harcayıp mahvetrnişim.,, diyecek kadar muztarip 
görünen, kinayeli sözleri de vardır. 

Türkiye ve Avrupa kütüphanelerinde muhtelif 
yazmaları ve bazı basmaları bulunan bu Farisi Di
van Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan tarafından Türkçe'ye 
çevrilerek ıg5o'de İstanbul'da (35} neşredilmişt� 

32 Fuzuli, Türkçe Divan, Prof. Kenan Akyiiz, 
Süheyl Beken, Dr. Sedit Yükael, Dr. Müjgin Cun· 
bur· T. Tirih Kurumu BaaımHi, Ank. 1 958. Fu
zuli'nin yazma Ye basma diYanlan için, aynca 
Bla. Dr. Müjgan Cunbur, Fuzuli Hakkında Bir Bib
liyografya Denemesi, lat. 1956, S. 3 - 45. 

35 Fuziili'nin Farsça Dİ•am hakkında bla. 
ayn. eser, s. 45 - 49 Ye T. 1. An., Fuziili maddesi. 

Fuzuli'nin Faraça Divanı, aon olarak, Prof. 
Dr. Hasibe Muıoilu tarafından bir edisyon kritik 
hilinde netredilmiftir. (Ankara Üni•eniteai, Dil -
Tarih · Cojrafya Fakültesi nefri, 1962).  Bu Dİ· 
•aa'da 49 kaside, 410 gazel, 1 terkib·i bend, bir 
murabba'; bir müseddes, 46 kıt'a Ye 105 riibii 
vardır. 



Bu tercümeye esas olan Manisa nüshasında Div!n'ın 
kasideler bölümü yoktur. 

* 

3 - Arapça Dl-. : Fuzı'.lli'nin Arapça şürleri 
old� bilinmekle beriber, onun bu dille yazdığı 
Dtvin'a henüz tesldüf edilmemiştir. Leningrad'da 
Asya MüzeU'ndeki Fuzuli külliy!tı arasında şiirin 
Arapça kastdeleri bulunmuştur. Hepsi 465 beyit tu
tarında ı ı kaside ve bir hatime'den ib!ret bulunan 
bu şiirler hakkında Rus Alimi E. Berthels tarafından 
lhıılleda ele 1' Academie des Sci-ces de l'URSS, 
claa- d.. Hamaaites, 1930, ar. 5'de ilk otantik 
bilgiler verilmiş, aynı kasideler ve Berthels'in yazısı 
için, Türk Dili Belleteni, c. il ,  sayı 3-4'de Abdülka
dir İnan'ın bir makalesi intişar etmiştir. ( 1 940) Fu
züli'nin Arapça kasidelerinin yedisi Hz. Muhammed'
in ve 3 tanesi de Hz. Ali'nin övgüsünde söylenmiştir. 

4 - Hadlkatii'• - Saad& : Arap ve bilhassa 
şil lran edebiyatında Hz. Muhammed'in torunları
na· rev! görülen Kerhela cinayeti dolayısıyle, ·hu ha
diseyi bir mersiye lisanıyle anlatan, tarihi, mcnkıbevi 
mahiyette güzel eserler, şiirler, mersiyeler yazılmış
tır. Fuzuli'nin : 

Tekriir·ı alkr-1 vlikıa-1 deıt-1 KerbelA 
Mak�iil-1 ltii• 8 iim 8 ••siir 1 ldbiird•r 
Takr�r 'dealer, •ebeb·I laz 6 llatlıiim 
Talarlr Healer9 fere f·I riizgArd•r (36) 

demesi kabilinden, İslami edebiyatta bu mevzuda 
eser yazmak, Osmanlı Türkçesi'nde Mevlid yazmak 
gibi, yaygın ve mukaddes sayılan bir harekettir. Eski 
Anadolu edebiyltında halk arasında okunmak için 
bu m'!vzuda birtakım Maktel-1 Hiiseyn'ler yazıldığı 
da malumdur. Fuzuli, Arap ve Iran seçkinlerinin 
bu yolda yazılmış güzel eserleri okuma şanslarına 
mukaabil Türk seçkinlerinin bundan mahrum oluşunu 
doğru bulmamış, bunu yazmak istemiş ve bu emelin
de de muvaffak olmuştur. 

Şiirin Hadikatü's-Suada adını verdiği bu eseri 
Hüseyn Vilı'in Ravzatü'ş-Şüheda'sını örnek edinmek 
ımniyk meydana getirilm� fakat örneğinden daha 
üstün ol.muttur. 

Hadlkatü .... Suada, yer yer, manzum parçalarla 
da süslenmiş, mensur bir eserdir. Lislnı yer yer side, 
fakat umumiyetle seci'li ve sanatlıdır. Okuyan, bu 
eserde geru. bir bilgi, bir duygu ve düşünce Alemiyle 
karşılafır · Şlirin bu eserini Türk diliyle ve Türkler 
kin yazarlcen : cctJ&w 1 Vilaf-ı keyf'lyJoet-1 MI ve 
lHm-1 dekaayık-ı •hvU H118ia. Blliir8ba ki 
HDdea pyri main ü müdlılrim yokdar." di
yerek, All!h'dan bu Türkçe eser için muvaffakiyet 
dilt>mesi, onun dikkate değer duygularındandır. (37) 

* 

:tB F u z u l i ,  Haclib.tü'a - Suadi mu beldi-
mesi. 

TORK EDEBIY A Ti T ARfHi 

5 �Bene ü Bide: Esrar ile taze şarap arasında
ki savaşı hiklye eden, 540 beyitlik, Türkçe bir mes
nevidir. Beng ve Bade'nin hikayesine göre, bu savaş 
tlze şarap tarafından kazanılmış ; esrar, mağlup ve 
esir edilmiştir. Bu manzumeyi doğrudan doğruya 
şarab'la esrar arasında şairane bir karşılaştırma mak
sadıyle yazılmış sananlar olmuştur . .  Eserin tasavvufi 
bir mana gözetilerek yazıldığını düşünenler de var
dır\ Eser hakkında Tahir Olgun tarafından yapılan 
bir tahlile göre, Beng ü Bade, Osmanlı Hükümdarı 
Sultan Bayezid ile Safevi Şeyhi Şah İsmail'i mu
kaayese eden, Allegorique bir eserdir : (38) 

Bu iki hükümdar arasındaki rekaabeti belirten 
eserde Bade, genç, atak ve cevvll ruhlu bir hüküm
dar olan Şah İsmail'in : Esrar ise mütevekkil, ağırbaşlı 
ve hareketsiz bir sultan sanılan İkinci Bayezid'in tim
salleridir. 

Bununla beraber, eserin son mısralarında : "Tan
rım. Sen bana senin Zat'ını ve sıfat'ını söyleyecek dil 
verdiğin halde ben oturmuş şarap'la esrar vasfında 
söz söylüyorum. Bu yapdığım isyandır, küfrandır, 
ancak : 

Çün Fuzuli düriir benüm lüabım 
Aceb olmaz ger olmasA edebim 

"Benim lakabım Fuzuli'dir. Fuzuli bir adamın 
edeb dışı hareketine şaşmamak li:r.ımgelir.,, diye, bir 
özür dileyiş, dikkati çeker. (39) Şairin, Bmg ü bA

. de hakkında söylemeğe lüzum gördüğü bu öziir-1 dileyif, eserin, o devirdeki siyasi, içtimai, tasav
vufi hayat içinde, daha ciddi bir tedkikine ihtiyaç 1 gösterir. Esasen, eserin beag'i yennesine mukaabil, 

1 
Wde'yi övmesi de bu görüşü, tereddütsüz kabul et
tirecek derecede ciddi ve tatminkar değildir. 

* 

1 6 -�eft CAm : Yedi Kadeh'in neş'esini teren-
nüm eden bu Farisi mesneviye SılldnAme adı da 
verilir. 3 1 8  beyitlik bu mesnevi'nin, 3 1 .  beytinde : 
"Bana şeriat'e ni�am veren şarabı ver, şeriat'e harim 
olan şarab'ı değil.,, diyen Fuzuli 38 bey.itlik bir baş
langıçtan sonra, mesnevisini 7 bölümde söylerj Bu 
bölümlerde ney gibi, def gibi, çenk, ud, tanbur, kaanun 
gibi sazlarla ve mutrip'le münazaralarda bulunur. 
F.ler tam!miyle tasavufl mlhiyettedir. Ş!irinin mu
sıkt kültürü kadar mitoloji kültürü hakkında da bize 
bilgiler verir. Heft CAm'ın Türkçe'ye bir tercümesi, 
Fuzı'.llt'nin Farsça divanı sonunda, Prof. Ali Nihad 
Tarlan tarafından yapılmıştır. Mesnevi'nin bu ter
cümedeki adı Saldaim�'dir. (4o) 

* 

7 �{Riad ti Zlldd, iaminden de anlaşılacağı gibi 
bir rhul ile bir dlalcl arasındaki karşılıklı konuş-

3 • Hadikatü'• - Suada Bibliyopafyaaı .. bu 
-rin yuma Ye baama nüahalan için Bkz. Dr. Müj
gan Cunbur, aynı eMr, S. 58 - 76. 

3" Tahir Olgun, Beas ü Bide Neden Bahaeder? 
Yücel Mecmua•!, c. il, S.yu 9. 1955. 

• 

• 
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malar şeklinde tertiplenen bu esere Muhavere-i Rind 
ü Zahid de denilmiştir/ Aslı Farisi olan ve yer yer 
beyitler, rubailer ve {u'alarla süslent-n bu mt-nsur 
risalenin Türkçe'ye tercümesi ilk defa Üsküdarlı Mus
tafa Salinı tarafından ı : H 9 H. de (M. 1 8o4-5) Muha
vere-i Rind ü Zahid adı ile yapılmıştır. Eser ı :ı8� 
H.  de Tasvlr-i Efkar matbaasında basılmıştır. (4 1 )  

* 

8 -J HtRa ti Atk : Daha çok, Sıhhat ü Maraz 
ve bizah Ruhnimt- adı verilen bu eserin asıl adının 
Hüsn ü Aşk olduğu Prof. Fuad Köprülü tarafından 
tesbit edilmiştir. (T. 1. An, V, S. fig5) fozuli'nin 
Tıb sahasındaki bilgisi hakkında mühinı fikir veren 
bu küçük, Farisi ve sôfiyane risalenin de çok sayıda 
yazmaları, basma 've tercümeleri vardırJ,.t 

* 

9 - ( ŞOIAyeta&me : Fuzuli'nin bu çok tanınmış 
ve sevilmiş eseri, Türkçe, küçük ve mensur bir mek
tupdur. Nlpaa CelAl-dde Mustafa ÇeleW'yt
hitaben }'.azıldığı için Nlpaa Pata Metaba ismiyle 
de anılır\ Bu mektubun yazılışındaki M"beb şudur : 

Kanuni Sultan Süleyman, Bağdad'a girdiği za
man Fuzuli büyük Hükümdarı : 

Geltla Bare·ı Ewll1a'1• Pat1.,.a1a-ı Na•tliir 
• 

sözleriyle kaqılamış ve ona meşhur Bağdad Kaside-
si'ni sunarak, kendisi ile birlikte, çok sevdiği vatanını 
da Qütün kıymetleri ve bütün hatıraları ile birlikte 
bu büyük O.mantı hükümdarına takdim etmişti. 

Böylelikle Osmanlı tabiiyetine girrn Fuzuli"nin 
kıymeti Osmanlılar tarafından az çok takdir edilmiş 
ve kendisine .Bağdad vakıflarının masraf fazlasından 
verilmek üzere gündt- dokuz akçalık bir tahsisat bağ
lanmıştı. Ancak, bu tahsisatı alabilmesi için Fuzu
li'ye bir de berat ve�ildiği halde, şair, vakıf memur
larının hiyleleri ve hırsızlıkları yüzünden, uzun müd
det oyalanmış, bu parayı alamamıştı. Nihayet, fakir 
olduğu ve para alamadığı için değil, sırf Vakıf ida
resindeki yolsuzluklardan müteessir olduğu için, Fu
zuli, devrin Nişancı Paşası'na bir mektup yazmalt 
zorunda kalmıştı. 

İşte, XVI. asırdaki Türk nesrinin, Türk içtimii
yat tarihinin ve Türk Edebiyatındaki nüktedanlığın 
fiheser vesikalarından biri olan Şikayetname bu se
beple yazılmıştır. 

"Selhn verdim, rtifvet detfidiir deyii al
maclılar." gibi, "Gördüm ld su&Ume cevabdaa 
pyrl •-•e vermezler." gibi çok zarif nükteleri 
ihtiva eden bu mektup, yer yer, sade fakat daha çok 
sanatlı bir üslupla yazılmış ve yer yer de ayet ve ha
dislerle ; küçük, manzum parçalarla süslenmiştir. 

39, •u, 4 1  Beng ü Bide, Heft Cim, Rind Ü Zahid 
•• Hüan ü A,k cibi eıaerlerin ,. ..... a, basma •• 
tercümeleri için de aynı bibliyosral,.a kitabına 
bakılmalıdır. 
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Böylelikle bir edebi kıymet taşıyan ŞU&Ayetai.

me 'nin en beğenilen ve sevilen satırları da şunlardır : 

"H.sarlanaa ptdtim. 9'r cnn' prdiim, 
lllMyedeft peri .... - .. , ...... ..... -- • -
ıadlulaa aada ...... war." 

"Selam vffdtim, rtifvet detiüdtir dey6 al
-4•hr. Htikm swterdüm, flldestuar dey9 
-tilteflt .. _.IH. Qerçl dJdnie ........ ldat 
s6etenHJer, amm.l •ebAa-ı lııAI De Cftlll-1 Mlltime 
cevab rinliler. 

IMcWm :  Yl eyytilae'l-asllAb bil - 01-1 llatl 
ve çta-1 ebriidar? 

IMdller : Mattasıl ldetlmü Wdar. 
IMtlMm :  ._ ... r11.,.et11m .tclb skmtifler 

ve ..... bedt-ı teluıaiW vlrmltler ld Evk&f' ... 
........ belue-meed olam ve Pldlfi.. ferAl-a 
... ile .... lıulam (42) 

IMdiler: Ey mlslda Mda ....&lbatme 
prmlfler ve -- sermiye-1 tereddtW rirmlfler 
ld miWAm bl-Olcle ddAI H-aa - ..&-......,_ 
yiialer s6rib al-mtillylm ıl6aler ltfdo••· 

IMcWm :  Ber&um- mazmilll .. lıctUa e6ret 
........ ? 

IMdiler :  Zerilcldtir .... au • ......_ .-... 
IMdtim :  116yle Evlııaf _,,...... .._ -r 
DHBer :  Zaririyy&t-ı AıRlllı•ı• dyl4e 

kal..,.. bbdea kalar - 1  
l>Hüm : Vakıf mAlla dyWe ....__, ._.. 

veb&lcltlr. 
IMdiler :  Akçemtble -taa ......... W

lııalüdti.r. 
l>Htim :  Hldb ........ ... ........... , ..... 

bulaaar. 
IMdller :  Bu lddb lay&met41c alııa.r. 
IMdjim :  DiiayAda ...... ....... ..... ........ 

itltmlfb. 
IMdller : Aadaa dalat Wldmaiis yelular, kl

dltlerl rbl ltml9b. 
Gönlüm ld oa&llme cev&Waa pyn -

rinnealer. ve ... lterat ile lııAc:edm ....,. skmn
ler, llAçlr terk-1 mtic:Adele laldam ve me'.,.a. tl 
malarim Pfe-1 asledme çeldldtlmon 

Şikayetname, cslr.i harflerle Fuzuli külliyatlan 
içinde defalarca basılmış ; eski, yeni harflerle muhtelif 
antolojilere ve den kitaplarına alınmış, yeni - ten
kidli bir tab'ı da Dr. Abdülkadir Karahan tara
fından Fazüll'ala Mektupları başlığı altında Türk 
Dili Ve Edebiyatı Dergisi'nde yapılmıştır. (c. 111,  
Sayı : 1 -2), Yazmaları için Dr. Müjgin Cunbur'
un bibliyografyasına bakınız. (s. 98-ıoo). 

* 

ıo - { Terceme-1 Hacllo-l Erbalaı Ekseriya 
büyük bir sevap işlemek ; hizan dini tedrisatta bulun
mak ; dini propaganda yapmak ; hadislere her dilde 
yeni ve edebi bir ifade bulmak v.b. gibi sebeplerle, 
Ht� Muhammed'in hadislerinden 40 tanesini bir ri-
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salede toplamak, tercüme etmek veya nazma çevir
mek; islimi edebiyatta bir an'ane haline girmiştir\(43) 

Fuzüli de bu an'aneye uyarak C&ml'nin Terce
me-i Hadis-i Erbain isimli eserini, aynı isimle ve man
zum olarak Türkçe'ye çevirmiştir. Küçük bir men
sur mukaddime ile başlayan bu eserde her hadis bir 
kıt'a halindedir. (Fuzüli'nin bu eseri, Kemal Edip 
Kürkçü�lu tarafından 195 1  de 1stanbul'da Milli 
Eğitin, Bakanlığı Kitapları arasında neşrolunmuştur 
tur.) (44) 

* 

ı ı -- l IUdle-i M-niml: Türk ve lran edebi
yatlarında bilhassa XV. asırdan sonra bir de muam
ma yazmak merakı gelişmiştir. Sanat bakımından 
değeri olmayan bu harekete Fuzüli de kendi zekası 
ölçüsünde iştirak etmiş}.e bir Risile-i Mııamma mey
dana getirmi�tir. Fuıüli'nin bu eseri de Kemal Edip 
Kürkçüoğlu tarafından, Ankara Üniversitesi, Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültt"Si dergisi'nde (c. VII ,  sayı : ı )  
IUdle-i M-mmly&t-ı F...aıt adıylc neşredilmiş
tir. (45) 

ı :.ı  -/Madaa'l - itikadı Önce Fuad Köprülü 
tarafından hayatı ve eserleri üzerinde yapılan araş
tırmalarla, Fuzüli'nin şii mezhebine bağlı oldu
ğu ileri sürülmüş ve bunun için bAzı deliller göste
rilmişti/ ( 46) 

Büyük iman şairi'nin sünni inanışa muhalif ola
mıyac;ağı kanaatiode bulunanlar tarafından şiddetle 
itiraza uğrayan bu iddia, Fuzüli'nin Leningrad'da 
bulunan külliyatı içindeki Matlau'l - İtikad adlı ese
rinin meydana çıkmasıyle biraz daha gerçekleşmiştir. 
Matlau'l-itikad, keı&- iit bir risiledir ve Köprü
lü'ye göre, Fuziıli'nin lmanıiyye mesleğine bağlı oldu
ğunu daha açık bir şekilde meydana koymaktadır. 

Ancak, sünni akidelere pek uygun ve pek samimi 
dini duygular taşıyan Fuzüli'nin bu şüliği, dar ve mü
teauıp bir batınilik değil, daha çok hissi, fikri ve 
mahalli, bir temayüldür. 

1 3  _/ŞldJ. ii Ged&: Sadıki Tezkiresi'nde mevcü
diyeti ha6er verilen bu esere henüz tesadüf edilme
miştir. "Razı Anadolu Kiitüphanelerindr- Fuzuli adına 
kay: Şah ü Geda'lar, Taşlıcalı Yahya Bey'in
dir.t_<·H) 

"' lelam - Türk Edebiyatında Kırk hadie 
(Toplama, Tercüme ve Şerhleri) luJdunda bilıri 
ıçın Dr. Abdülkadir Lrahan'ın ı,. iaimdelü -
rina halunaa. lat. 1954. 

"" Aynı ... nn Dr. Abclülkaclir ICeralaan ta
rahnclan 1948 de Selamet mecmuaeanda tı.ir na9ri 
daha •ardır. Sa,.ı: 57 - 16. 

•:• Yumalan için Blu. Müjırin Cunbur, Fu
auli Haklunda tı.ir tı.itıli,.oırraf,.a Denemeai, S. t5 - H. 

•6 Köprülüzide Mehmed Fuid, . Ju.ri Ede
hi,.ib- .lit Tedkilder, Baku, 1926. S. 23. 

" Müjgan Cunbur, A,.m aMr, S. 102, not. 
230. 
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14 -1 Enl•ii'l-K.alb: "Bu güzelin adını Enisü'l
Kalb koydum ; anlayışlı adamların meclisinde onun 
her zaman cevelanını istiyorum,, diyen Fuzüli'nin sa
nat alemine samimi bir hevesle takdim ettiği bu 
manzüme 1 34 beyitlik, Flrisi bir kasidedir.� Fuzüli 
bu kasidesini ayrıca "lran memleketinden Rum da
rü'l-adline, Sultan Süleyman dergahına,, yollafuq
tır. Kaside, zarif bir duygu ve tefekkür ,üridir. Bu 
şiire Edirne Kütüphanesi'nde rastlayan Clfer Er
kılıç, onu Fança aalı ve Türkçe tercümesiyle birlikte 
1944'de İstanbul'da müstakil bir kitap halinde neşr 
etmiştir. 

1 5  - Türkçe Melrtaplar t Fuzüli'nin ŞiU
yetnime'sinden başka Türkçe üç mektubu daha bu
lunmuş ve Şikayetname ile birarada neşr olunmuş
tur. Bu mektuplardan biri Musul Mlrlivllı Ahmed 
Bey'e ; biri, Bağdad Valisi Ayas Pap'ya ; diğeri 
de Kadı Alaeddin'e (bir oğlunun dünyaya gelmesi 
dolayısıyl�) yazılmıştır. Bu son mektuba, Fuzült, ço
cuğun doğumuna düşürdüğü tarihi de ilive ettiğinden, 
mektubun, büyük şiirin vefatından 4 sene evvel (H. 
959, M. 1 552) de yazıldığı anlaşılmıştır. (47) 

* 

16 - nn.ı ...... delerı Şiirin timdiye lı:.adar 
bilinmeyen :ı8 Farisi kasidni Prof, Abdülkadir Ka
rahan tarafından bir mecmüada bulunmut ve bun
lann bir kısmı Prof. Ali Nihad Tarlan tarafından 
metinleri ve Türkçeye tercümeleriyle birlilı:.te Ttul 
Dili ve Edebiyatı Dcrgisi'nde neşredilnıittir. (c. 111, 
Sayı ı ,  :ı, 3, 4 ;  c. iV, Sayı 3).  

* 

1 7  -- Ttirkçe-Fança Maaa- LApt : Lahor' -
da Pençab Ünivenitesi kütüphanesindeki bir mec-. 
müada Fuzuli'ye atfedilen Türkçe - Farsça, man
zum bir higat kitabı, Prof. Fihir 1z tarafından görül
müştür. (48) Üzerinde henüz ilmi inceleme yapıl
mayan bu eserde şu m.delerle söylenmiş beyitler ve 
böyle beyitlerle tertiblennıiş manzum bölümler var-
dır : 

' 

- Ylr zemin s6k asman ... iftab (!!) �J mah 
Ruz stiadla, slee şet, aldaa sitar� ı;;ia suhan 

- Yeter mircsed dan (u) )'oldıa zi rah 
Gldlt reften cst (Y) s•llt ameden 

- Oreslm >'••Ilı samıadıa süht kalbem ez gamet 

Sormada• laiillm nepursidi bidan hal-1 mera 

* 

18 - LeyU ri Meca-: Fuzıili'nin diğt"r çok 
üstün bir sanat eseri LeyU ve Meca- ilimli, meş-

47 • Dr. AWülkadir Karahan, Fuzüli'nin Mek
tupları, Türk Dili •• . Eclehi,.ab Derıriei, c. ili, aa,.ı: 
49 - 86. 

48 Prof. Fihir iz, F uzüli"ye Atfedilen Bir 
Türkçe - F areça Manzum Lüırat, Fuaüli •• 1.e,.li •• 
M-11u11, lnıriliace tercüm .. i, lat. 1959. 
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hur aşk ve ıztırap mesnevisidir. Leyli vü Mecnun eski 
bir Arap e(sinesi, bir Mezopotamya hikı\ycsidir. ·(49) 

Bu hiüyenin temelini teşkil eden aşk, ıztırap, vefl 
ve samimilik, onun temel üstti mimlrisinde de aynı 
kuvvetle mevcuttur. Aynı duygular, onu yazan Pirin 
nihunda engin bir haylta sahip olduğu için, bu güzel 
hikiye, Fuzull'nin elinde, mevzuunu bulan büyük 
bir fiirin en güzel eseri olmak bahtiyarlığına ulaş
mıştır. 

Leyll ri Meca.a, önce lran edebiyatında 
Genceli Nizlmi tarafından yazılarak kllsik bir mes
nevi mevzuu haline konulmuştu. Bu, Arap halk hi
kı\ycsini Türkçe'de ilk defa XV. asır Ortaasya '1iri 
Ali Şir Nevai yazmış ve ona Türk hayatından ve Türk 
ruhundan çizgiler katmıştı. Aynı efalne, Fuzuli'den 
önce Celili ve Scvdii tarafından da yazılmıştı. (50) 

Fuzuli ise Türkçe'deki bu Leyli vü Mccnun'lar
dan tamimiyle habc,nizdi. Onu, lisanımızda ilk defi 
yazdığını sanarak harekete geçmiş ve bu bahtiyar 
ganct, Türk dili edebiyatına, Şark'ın bi.itün Leyli 
�e Mecnun'larının en gü�elini kazandırmıştır. 

Eser mesnevi şeklinde ve Mef'alti mefa'iltia 
fa'alüa vezniyle yazılmıştır. İçinde hizan Lcyla'
nın, hazan Mccnun'un duygularına tercüman olan, 
türlü vezinlerle söylenmiş, çok güzel gazeller de var
dır. Ayrıca biri Mccnun'dan Leyla'ya, diğeri Leyla
dan Mecnun'a gönderilmiş murabba' şeklinde iki 
mektup ,.e "Bu şi'ri ne hoş demiş bir üstad,, 
mukaddimt"Siyle Mecııun'a nasihat yollu söylenen 
diğer güzel bir gazel, bu eseri süsleyen manzumeler 
arasındadır. 

Fuzuli, eserinin başına manzum, mensur, küçük 
bir mukaddime koymuştur. Bu mukaddimenin nesir 
kısmı, o devirde adet olduğu üzere, külfetli ve mün
şiyane bir üslupla yazılmıştır. Leyli vü. Mecnun'daki 
hti•n-1 eaeU ve •tk-ı hakiki hakkında küçük bir 
tanıtma ve açıklama mahiyetindeki bu önsöz'de Fu
zuli, eserindeki aşkın mahiyetini ve böyle platonik bir 
aşkı anlatmaktaki güçlüğü beyana lüzum görmüştür. 

Bu küçük nesir parça,ından sonra fiir eserine 
başlamış ve aynı vezinle söylenmiş, hamd, tevhid, 
münacat mahiyetinde manzumeler sıralaflll�tır. 

Daha sonra, çerhe sitemden vazgeçmenin ve nefse 
uymamanın lüzumunu belirten bir nasihat manzu-

•• Leyli vü Mecnun efaan .. i, lıcuv·Htli bir 
riva,.ete söre, Araplar'ın Beni Umayya devri pir
lerinden Kaya ibn Mulivvah'ın bir atlı macerwdtr. 

Bu tlir, riva,.ete söre amcaaiıdeaini aevmit fakat 
ona tiir MJ'lemeie utandtiı için Mecnun lalıcabu11 
talıctnmıtbr. Mecnun'u, tarihi bir tahu,.et olarak 
kabul edenler ve etmeyenler vardtr. Bununla be

raber, Mecnun'un, muhtelif yazmalan ve baulmıt 

niiahalan bulunan bir divanı, ellerdedir. Onun bir 
efune lıcıhiı alan atk maceraaı İM, ileride bir hu-

1.iıaau verilmit bulunan Leyli vü Mecnun meanevi
aindelıci maceranın hemen hemen aJ'nıdır. 

ı. 66. 

5° CelUi çin bkz. T. 1-. An., Celili mad. c. 111, 
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mcsi ile Hz. Muhammed övgüsünde, Mi'rac gecesi 
ve yine Hz. Muhammed finında naatl�r IÖylcmiftir. 
Arkaaından, hemen dünylnm her yerinde nazmın 
hor görüldüğü bir devirde giriftitf bu zor işi �ra
bilmek için "slld,, den yardım dilcmif; daha sonra, 
devrin pldişlhı Kaa6al s.ıcaa ...,..._,ı met
heden şiir, nihiyet bu eseri niçin yazdığını hiklye 
etmiştir : 

Şiir, bir gün, şiirden, ilimden, aözden, sohbet
ten anlayan insanların meclisinde bulunmuttur. Bu 
insanlar arasında Rum'dan ylni Anadolu'dan (0.
manlı İmparatorluğu topraklarından) ve en kuvvetli 
bir ihtimAle göre de İıtanbul'dan gelmif kimseler 
vardır. Anadolu (Röm) zarifleri, rncclilde aözü Pire 
getirerek Fuziill'ye XIV. ve XV. aaırlar Anadolu ede
biyltmın iki mesnevi üatidından, ••-.. ile . fe7111'
den bahactmifler ve kendiaine bir Lcyll ve Mecnun 
yazması tekltfinde bulunmUflardır. Rrun zarifleri, 
Fuzull'ye demişlerdir ki: 

ı.e,.n-M-Aa A-·· � 
&dk'de ol , ..... ,.. ...... 
Talutre pdir ı.. .... . 
Kd cbe JI- nld w.dm. 

Bu Rıim zariflerinin, şiirden hattl kimin hangi 
şiiri söyleyebileceğinden çok i7i anlayan bir aanat ve 
irfan seviyesinde oldukları, Fuzull'ye bir Lcyll ve 
Mecnun yazması teklifinde bulunmalanndan belli
dir. 

Fuzuli, bu irflna dikkat etmiş ve 

Nhnttler idi .. htl--1 stlfdr 
KMlrbn luu:lanaca .-... laem .Ar 

diyerek onların anlayış seviyesinden takdirle bahset: 
miştir. Bununla bcriher Fuzuli, bu teklifi biraz da iten-. 
disini imtihan etmek manlsında anlamış ve bap ge
len çekilir düşüncesiyle, aslında çok zor olduğuna inan
dığı bu işi yapmaya karar vermiştir. Fuziili'nin bura
da bahsettiği Anadolu zarifl"rinin K-bl ile birlikte 
Bağdad'a giden iki büyük Osmanlı fiiri llaylll ve 
YahyA Bet, olması kuvvetle muhtemeldir. 

* 

Hiü,.enin liul.iıau: A•ıl İ•mi Kaya olan Mecn•n, 
Bağdad - Bana çevreainde ya
fayan Araplar içinde, zenırin 

fve hatırla bir kabile reiainin oğludur. Daha bebekken 
i her kucakta tiddetle ağlayan Kaya, yalnız çok güzel 

bir kadımn kucağına verildikçe ağlamu; ahndılıcça 
�glar. Anlatılar ki bu ço�uk, daha doğuftan bir 
atk inaanı'du. 

Kaya, yine çocukken devim ettiği ilk okulda 
Le,.li iaimli, güzel bir kızla tanıtır. Bu iki çocuk 
araaındaki bağhhk kıaa zamanda büyük bir atk 
hilini alır. iki çocuk birbirine kartı duydukları 
aevgiyi gizleyemedikleri için bu derin bağlıhk'.. ya. 
vat yavat halk araaında yayılmaya baplar. Leyli hak
kında aöylenenleri onun aile terefine yakıttıramıyan 
anneai, ona öğütler verip onu mektepten alarak 
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le)'ll'yi monauz bir elemle bat bata bırakır. SeY

sili9inln mektebe selmediiini sören .. selmeyece

jini anla)'an Ka)'• ela l..e)'ll'aını bulam&)'lfın verdiii 

aatırapla mektepten uzakl .. ır; sönlünde dev& bul

maz bir )'ara lallini alan .,it onu çillere dütürür. 

O kadar çılsına döner ki halk anwnda adını 

Meca- ko)'arlar. Mecaia 'a -ne, b.ba öğütleri 

klr etmez. l..e)'li ile evlenmeai için sirifilen te· 

,.W.Ueleri de kızın lileai kabul etmez. Dullar, adak

lar nedeniz kahr. Şifl bulur ümidi)'le Ka'be')'e 

)'ÜZ aünneie sötürülen Mecnun, o muka.ddea )'enle 

lae)'ecanlanır. Bainna Hac• sibi kara t.. bumıt 

JCa ... '>'i kendine çok benzetir. Orada AUah'a sön

lündeki .. k bellaının arttınlm- dulaıncla bulu

nur • ,,. inaanlarclan a)'nlarak dailara, çöll-ere dü

ıer, kutlarla, ce)'llnlarla )' ... r. Onun i_.luclan 

'llZald .. ıp ce)'llnlarla doat ol11f11, -rde fil tiheaer 

fıkra ile -ıatılır : 

Gartll ld ltlr a•eı dii• k•r••t 
Dii•ı•• paiiller ,aa ...... , 
aır ••• .. ir-1 •a•ı el••t 
K.a ,.,. l&ue sisi•• •ol••t 
a.pı hr•I• •'•I• ltell• 
fa•la shl ••••• eiiaı •ati• 
Allrillae rii•• kal•ı •ea•• 
Bak•ı ••• t•••• ..... .... .. 
Glalla• katı ı•lalt .. 1ti•a• 
Y .. tak 7•• .. k .... ki S.7,a• 
...... . , .. ... ....... li ..... . 
.... •••• -· kiti it. ... . 
... �• it• aii·ta•iia• kı,ma 
Kıl eiiaıaa rii•• eaae kı,ma 
Sa,Fii• .. ıua eefii 7•••••• 
Bil•••••• •I ki k••• k••••r 
a.,, •• it••• ltal ... • k•n•a 
Y••••rma eefii etlı•• eiiaıa 

"Tuzak kurnnq bir avcı gördü. Tuzağına ccy
Jı\nlar uA'famıştı . ., 

"Bir ccylı\n tuzağa tutulmuştu, kara gözlerine 
kanlı )'aflar dolmuştu . ., 

"Ayaklan bağlıydı. Boynu burulu, şehlı\laşan 
gözleri nemli, canı yaralıydı . ., 

".Mecnun, ceyllnın bu hallerine acıdı. Ona ba
karak gül rengi yaşlar döktü . ., 

" Bu zulüm, gönlüne katı geldiği için, yumuşak 
yumuşılk dedi ki: Avcı !., 

"Bu mis kokulu ceylı\na acı! insan bu hile acı
nıaz mı ?,, 

"Avcı, Bu zayıf (bu zavallı) nın canına kıyma ! 
(kendi) canına acı ve cana kıyma !,. 

"Avcı! Sakın!..  Cefl fenı\ şeydir. Bilmez misin 
ki kanın bedeli yine kandır?., 

"Avcı ! Onun kanını bana bağışla ve canını cefl 
ateşine yandırma!., 

• Me�nün'un ha clu&u, eMrCle, FU&üli9nin 

tib-r bir Münicit · Gazel'i bilinde terennüm eclil
mittir. Bu suel için Bb. Yek- Ahenk Gazel, N..un 
Şekilleri Bilimi, S. l 92. 

TOluc IDDIYATI ıTAlllllf 
(Fakat avcının verdiği cevap da haklıydı) : 

a.7,a• •••I lt••mr ••iip• 
�· a,al•• s•••n• ltu•• 
Katli••• •• .. , ••• etsem ••••• 
&tfiil • 17iila.9 •'•l•r •aı 

"Avcı, benim geçineceğim budur, başım gitse 
(bunun) ayağını çözemem.,� 

"Ben bu avı öldünneği ihmil edersem, çoluğu
ğunıun çocuğumun bili ne olur?., (diyordu. Bunun 
üzerine) · 

•eea• ••• ••r•I e••I• ralltıa 
PAiı e7letll •erk••• •ara•t •• 
Ol tarla saaiilla açdı Ma•I• 
... .,. .... ca•·• ••rııl·•••lllh• 
YI• artlı 7a.aae kal•ı ofiJiia 
G•• ••r•I seatae eldı slr7aL. 

"Mecnun, iyaprağından sıynlan bir dal gibi) 
üzerinde ne va�. çıkarıp avcıya verdi. (vi.icud) ağa
cını yapraktan temizledi . ., 

"(0 güzel) o yavru ccyllnm batlsnm çözdü ; 
derdli canını · sevindirdi . ., 

"Yüzünü yüzüne ıürdü, ağladı ;  göziinü gözüne 
sürdü, ağladı . ., 

(Mecnun, bö)'lece kurtardığı ceylinın süzelli

iini ve onun çöllerin aüaü olut11n11 över. Ona, ken

diaini )'alnız bırakmamuı, çöllerde )'ol göatenci ol

m- riclaında bulunur. Ona der ki) : 

•� •• -..ı eiiJ'Mr-ı •••ıet 
..... ....... ltalliir-ı ....... t 
Te .. ii ke7ae •••·I ••biia• 
Olsal •••• lliitt re•·•--••• 
O.. ltlr alee s•• lt-l•I• •-riill 
laeaa ••,alt etıa• ite•••• lldall 

"Ey bahar ırmaklannın yeşilliği; yaban bahar
lannın güzel yı\semini!., 

"Ben dü.Jkünü yalnız bırakma ! Bana çölde yol 
gösterici ol!., 

"Bir nice gün benimle yoldaş olup gez, (ve sakın) • 

insan diyerek benden tiksinme !., 

Y991• slbl slt•• Pt•·I ter'dea 
it•••• a,al•• ba rell·sl•erdea 

&7 çe.--1 •lsAr ,ii .. sAra 
..... ·�·· -·· .... ! •••• Pi 
Kaldıkda laa7Al·I ç•ı•·I ı..,11 
... . ,,. -·· • ••.t•''• ••••••• 

• 
Çla ol ••t•rı,,eua ••atda 
Alaii ··- ...... ... t•bl• 
�·•• •••ebı,ıe ••• çok iillii 
lallriitla aaaala t•tdalar llii 

"Yaşlı gözlerimden, gözyaşlarım gibi (akıp) git
me ; bu geçtiğim yollardan ayağını kesme !,. 

"F.y bana sevgilinin gözlerini hatırlatan ! Bana 
onun gamını kolaylaştır !., 
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"l..cyli'nın gözlerini hayal ettiğim zaman, ben 
has"'ya sen tcscllt ver !,, 

" (Böylelilde) o, (Mecnun), insanlığını unuttu. 
Ahu da ona alışkanlık gösterdi !,, 

"Bu sebep oldu, daha birçok ccyllnlar, çölde ona 
alı� tılar, birlikte dol�tılar.,, ( 51 ) 

* 

Beride, Mecnun"dan farkı kalmayan Leyll"yı, za
minın olsun, uil ve zengin bir İnMnı olan lbai 
S.lim"la evlendirmek iaterler. Leyli"yı yolda sö
rüp aeven lbni Selim için bu büyük aaidet olur. 
Söz keoilir ve Leyli"nın batı bağlanmıı olur. 

Bu arada Ne"el iaimli. methur bir kahramanın 
mecliainde bir sün Mecnün"un ıiirleri okunur. Şiir
leri çok beğenen Nevfel. Mecniın"u muddına uı.,. 
tırmak için Leyli"nın iileaine b., vurur. Fakat 
teklifini kabiıl ettiremez. Buna çok hiddetlenen 
Nevfel ailiıha Mrılarak Leyliı"nın kabileaiyle aavaıa 
girer. O zamana kadar hiçbir Mv.,ta yenilmemİf 
olan Nevfel, bu Mv.,ı kazanamaz. Hayret ve deh
ıete düter. Çünkü vefih Mecnun, bir yandan. kendi 
heaibına dövüıen Nevfel için duiı ederken öbür 
yandan, Allih'a. aevıiliainin menaup olduiu kabi
lenin yenilmemeai için yalvarmakta idi. 

iti anlayan Nevfel nihiyet Mecnun için defil, 
kazanmak için yaptığı aon bir hamlede harbi kaza
nır. Fakat' Leyliı'nın iileainin riciaını da kabul 
ederek kızı Mecniın'a vermekten cayıp kendi yur
duna döner. 

Bu vak'alardau aonra lbni Selim ile izdivicına 
mini olamayan Leyli, muztarip süzelliii ile, koca
una öyle cizip sörünür ki lbni Selim ondan viMl 
iatemek zorunda kalır. Fakat Leyli, kendiaini teh
did eden bir peri'nin buna razı olmadığını, akai 
takdirde her ikiainin de canına kıyacağını aöyleye
rek kocaaını bu efaineye inandırır. 

lbni Selim Leyli'ya eihip olmaktan mahrum 
kalmanın dayanılmaz özleyiti içinde ölüp sider. 

lbni Selim"ın ölümü üzerine doya cloya 
ağlama fıraatı bulan Leyli iae artık aerbeat kaldıiı 
için çöllere itoıarak Mecniın'u aramağa koyulur. 
Leyli ile Mecnun birbirlerini tanınmaz hallerde 

31 Leyli vü Mecnun'daa alı._ M ....nJar. 
deki bütün kelime ve .. rkipleria .. ,.... 1 80 4ir. 
a..lana 1 S'i terkip, 60'ı türkçeletmit kelime, I OS'i 
İM öztürkçe aöalenlir. 

Tirkç•ı....it kelimeler, ihiı, nemli, ealr, illi, 
celi, ma.,, katil, ihmal, pik, bend, inMn, cümle, 
ikrah, Mhri, yidigir, huta. derd, hayli v.lı. silti, 
lıalk cliliae, halk vicdinına yerletmit .Werdir. Jı.,... 
mur&larda IMıı ilçüde Türkçelatea kelimeleria •· 

)'IU da lO'dur. Biyle olunca halk dilme claı.. .. 
ya,..Jmıt kelime ve terkiplerin aaya.. 7S'.a.. 4S'e 
diter lııi 1 80 kelim• ve terkihia ılirtde lıiri llç1iaiia
declir. 

Fuziılraia Türkçe eaerleriade lisaa, çop ... 
man, bu �- eide ve •illidir. 

bulurlar. Mecnun yanına selen Leyli"yı tanımaz, 
tanıdığı zaman da bu büyük .,kın maddtleımeain
den çekinir o. artık Leyli'aını kendi ruhunda bul
muı. dııarıda bir b.,ka Leyli aramaya ihtiyicı 
kalmamıttır. Mecnun"daki llihi .,kın ulvilijini. 
Mecniın"un mi'riıc-ı k-&l'ini üfrik eden Leyli, 
onun bu riyiaız .,kı kartıaında heyecanl�ır. Riıhu, 
bu h;yecanla yükaelmit olarak seriye dönar. Fa
kat yine de Mecnun'un derdine dayanamayarak M· 
rarır, �lar ve nihayet ölür. 

Bu acı haberi Mecnun' a ilettikleri zaman Mec
nun ih ederek Leyli'nın mezarına kotar. Bu me

zarı kucaklar. Ağlar, ağlar ve orada ölüp toprak 
olarak dünyida temiz kalan vücudunu, Leyli'nın 
kendiai kadar temiz ve mukaddea toprafıyle bir
lettirir. 

Günlerden eonra. bir sece, Mecniın'un vefilı ar
kadatı Z.,..1, bir rü'yi görür. Rü"yiaında Leyli 
ile Mecniın'u, cennet bahçelerinde beriber söriir. 
Bunun üzerine Leyli ile Mecniın'un bir aradaki 
mezarlarını ziyiret ebnek, halk inancında bir idet 
ve Fuauli'nin tabiriyle bir 1ıcaa- olur. 

* 

Leyli ve Mecnun'da gerek eserin yazıllfmda 
kullanılan dil ve söyleyiş, gerek vak'alann lıiliye ve 
tasvir edillfindelti rcaliat aahncler, C1Crc tlirin kendi 
çcvrcaiiıdelti Türk hayat ve geleneklerinden abctti
rilmit, gerçeğe uygun ve mllll çizgiler hllindedir. 
Elcrde birçok bölümler, Divan Pir sanatının Fuz1lll 
tarafından tabii h1le gctirilmif ııüalcrinden ve ııöyle
yif hünerlerinden sıyrıldıktan zaman, BUide böyle 
hayat tabloları görülür. Hiklyenin çok aayıda bbı 
mısrilan üe böyle ıu.Icrden de hlde yalın ve ilde 
söylcyifler hllindedir. Bir misil olarak Leyll'ya an
nesinin söylediği: 

··� ld•• •• , .. ..... . 
y .... ..... , .... ....... . 

ikazları, vlhut : 

&ı .... .... ..... ....... ..  .. 

gibi ötütler, tsınimiyle Türk halk- u.Iublııye, Türk
çe ııöylcyiflerdir. Son mıarldaki "pahabtın, kıymet
lisin,, mlnhına gelen ........ kelimesinin aynı za
manda halk konupnuının, bir kıza hitib edqindelti 
kaa 1 S-. .. ııöylcyifiymİf gibi, iki ıınli ve iki mlnllı, 
olUfU, Türkçe'ye fiddetle hlltim bir tlirin ııöyleyff 
inceliklerindendir. Ayılı ötüt quarl)an aruındaki: 

Her slr••ltla• •• slltl ak .. 

ııözü de tamimiyle bir halk tenkidi, bir halk aöylcyi
pdir. 

Elcrde birçok sahneler, çok realist tablolar Win
de tersim cdilmqtir. MC1Cll, ayaklan bqlanıp yere 
yatınlan kurban ve av hayvanlannın boyunlannın 
yerde burularak uzayışı ve gözlerinin, bebekleri 16-
rünmeyccek bir �kilde kayışı, Leyli ve Mecnun'da 
birkaç r ırça darbeaiylc ve : 



SH 
8o1•• lt•r•IW •1etı llall9 
..... sl•I ••••• cii•• dathl' 

mısralarının veciz ifadesiyle çizilmiştir. 

* 

Leyli ve Mecnun, baştan ııona, büyük ve ha
yatla birlcşmif, iman haline gelmiş bir taıiıavvaf fel
Mleef ve bir ııMiyine aşk anlayışı içinde yürütülür_ 
Hiltiyede daha Mecnun'un doğuştan aşk , insanı ola
rak tanıtıllfl; vak'alann, hidiscler ve güzellikler kar
tıımdalti duygulanmalann ilahi aşk anlayış ve ürpe
rifleri içinde yürütülüşü ; nihayet, aşklarını dünyi 
hazlanyle kirletmeyen iki ruh'un ilahi varlığa mi'
raçlan hAlindeki bitişi, tam bir platonik aşk vakıası
dır. Bununla beraber aynı eserde kadın'la erkek ara-
11ndaki beşeri duygular ve çekilişler de ilahi aşk duy
gulanna müvizt bir akış halindedir. Hele Fuzuli'nin : 

... , .. . ,, •••• •• sfrlt•• 
••a•• s••I Jt!t• c..-• Ç•t•• 

diyerek, ·ezeli ve ebedi bir insanlık dramını iki kü� 
çük nuari iç�de, bu kadar kuvvetle ifide etmesi, csc
rin tlhcacr söyleyişlerindendir. 

Fuzuıt, Dlvan'ındaki cotkun aşk şiirlerinde oldu
� gibi, bu cacrinde de beşeri aşk'la platonik aşk'ı 
büyük U1tal1kla birlcştirmit, böylelikle Şark'ın bu 
büyük aşk romanını bir maceri olmaktan çok yük
aclderc çıkarmıştır. 

ı.ya ri "--'a göre Tanrı, Leyli'da güzel
lik olmUf ; Mecnun'da göz, gönül ve aşk olarak yine 
kendi güzcllitini görmüş ve sevmiştir. Bunun yanın
da bir bakışla ise Leyli güzel bir kadın ve Mecnun 
seven bir insandır. Bu insanın cotkun sevgili ve ilihl 
atkı, hayatta aşktan ve Allah'dan başka sarılacak mes
ncd bulamayan romantik bir ülkenin ve öyle bir dev
rin tlrlhl, içtinili duygu ve düşünce Alemine uygun
dur. 

Eserde gerek tabiat tasvirleri, gerek ahlik ve adet
ler, gerek inaan, lile ve cemiyet tipleri, yer yer, şiirin 
tülleri aruında görünmekle beraber, efsinenin mü
abde cttiii ölçüde hayita uygun ve kuvvetlidir. 

ı.ya ri Meca.., aynı zamanda ileri bir hik.lye 
tekniği ile yazılllllftır. Şiirin, eserini Divan fiirine 
mahaua unatlı beyitlerle örmcııi ve bize beyit beyit 
JÜrin lezzetini tattırması, vak'ayı tik.ip husU.undaki 
alibmızı dağıtmaz ; abine, mısralardan yükselen 
aamhnl bir lirizmin t�iri altında bırakarak daha 
çok all\Wandım. Divan şiirinin sM-l'i tarif için 
kullandığı en kllaik teşbih ve iati!rclerin ; liainı çok 
iyi bilmekten doğan, çok zevkli mecazların Lcyll ve 
Mccnun'da yepyeni bir Türkçe söyleyiş buldukla
nnı hayranlıkla müflhcde ederiz. Elcrde seven insan'
ın ccmiyyettcn uzakl..-rak kendi iç ilcmine ve çıp
lak tabiat güzelliklerinin mlncvt iklimine gömülmcai 
güzel; dağlarla, bulutlarla, kutlar vr. ceyllnlarla hu
bihlli ve arltadatlığı, bir mual çeşnili içinde, çekici
dir. 

TÜRK EDEBJYA Ti T ARJHJ 

Gönlündeki sevgi ve ruhundaki özleyişle hılşbaşa 
kalan insanın, mumlarla eriyip pervanelerle yanması ; 
bulutlardan dökülüp, sevgili'nin geçeceği kırlarda 
açması, eşyaya hayat veren şiirin, aslında bir ıztırap 
dünyasını rrnklendirmesi hadisesidir. 

fbni Sclim'ın olgunluğu, Nevfel'in kahraman 
karakteri, Kays'ın anne ve babasının, evlidlarının 
derdine çare arayan çaresizlikleri ; Leyli'nın anne
sinin kızına karşı müşfik ve U:rbiyeci anneliği ve bü
tün bu kahramanlar etrafında dönen, dolaşan her şa
hıs, her varlık bu eserde canlıdır. 

Nihayet Leyla ile Mecnün'un insan olarak ay
rılıp, ancak toprak olarak birleşmeleri esere çok ya
kışım bir neticedir. Kısaca Fuzilli'nin, Şark roman
cılığı içinde .isabetle seçtiği bu mevzu ve neticesi, onun 
hassas ruhuna uygun, büyük sanat ve şöhretine layık 
bir sanat abidesidir. 

* 

Leyli ve Mecnun, Fuzı'.ıli'nin serdir-ı ham di
ye andığı Ven l'afa'ya ithlf edilerek 942-1 535'de 
tamamlanmıttır. Fuzuli bu cacrinde ve eserinin vak'
alannın tertibinde Nidml'den ziyade ll&dfl'nin 
Leyli ve Mecnun'unu örnek edinmiş, fakat eserin ter
tip .ve tahririnde mühim yenilikler yaparak Leyli 
ve Mecnun'u, millf ve orijinal bir cscr halinde bütün
lemiştir. 

* 

Leyla ve Mecnun üzerinde Prof. Ali Nihad Tar
lan'ın bir doktora tezi vardır. (52) Fuzuli'nin ve Nc
vii'nin bu çeşit eserlerinin milli ve orijinal birer şi

heser olUfunda ise Tf.irk alimi Fuad Köprülü ile Rus 
ilimi E. Bcrtlhels müttefiktirler. (53) 

Ayrıca Mehmcd Emin Resulzade'nin Nldml 
adlı eserinde her iki şiirin Leyli ve Mecnun'lan kar
tılaştınlİnıttır. (Ankara, 1 95 1 ,  s, 299-3 19} 

Leyli ve Mecnun, Fuzuli'nin matbu külliyat
lanna Ol.da-ı Leyli ri M-- adıyle ilave olun
muştur. Ayrıca, İıt�nbul'da, Tebriz'de, Taşkcnd'de 
buılmlof nüahaları vardır. Prof. Nccmcddin Halil 
Onan tarafından hazırlanan tenkidli bir niilhası da 
Maarif Vekileti kültür eserleri serisinin 1. ki�bı ola
rak 1956 da lstanbul'da n�rcdilmiştir. 

Leyli ve Mccnun'un Almanca'ya İngilizce'ye, 
Rusça'ya bütün olarak veyi seçmeler bilinde tercü
meleri vardır. İngilizce'ye yapılan manzum tercü
mesi ölümünün 400. yıldönümü dolay11ıyle Uncsco 
Türkiye Millf Komiayonu tarafından 1959'da İıtan
bul'da bastırılmıştır: (Fuzult ve Leyli ve Mecnun). 
(54) 

* 

52 Ali Nihad Tarlan, Jaiim Edelı.iyibnda LeFI' 
•• Mec-• M-eftei, LI. Fakültesi Dold-a Tai, 
No. 1, IHZ 

5� Prof. Fuad Kj;prülü, FuaUli T. 1. AL, c. 
iV, a. 8N Ye: Tiril Dili Ve Edelı.iyib Halda...ıa 
Ar .. bnlalar, J.t. 1134, a. ZO. 



TÜRK EDEBJY A Ti T ARJHJ 

T @.s i r l e r i : 
Bir Azeri Türk
çesi şiiri olduğu hal

de Fuzuli'nin şöhret ve tkiri, en çok, Anadolu-0..
manlı Türkçesi edebiyatında görülür. Hayatında 
layık olduğu ölçüde tanınmış ve korunmuş olmamak
la be:-aber, ölümünden sonra gittikçe artan bir sevgi 
ve alaka ile kuşatılan Fuzuli, şiirine hizmet ettiği di
lin evladlanndan asırlarca büyük saygı ve ihtiram 
görmüştür. Yine asırlar ilerledikçe onun tarzında ya
zan ve yetişen şairlerin çoğalmasıyle edebiyatımızda 
büyük ve devamlı bir FasUli mektebi (55) teessüs 
etmiştir. 

"Türk edeblyAtımn muhtelif' ..ı.alan üze
rinde -ırlardan beri Fuziill kadar tfslr b1-
ralmııt pir pek aschr. Nnlmt ve Neril'.S
soara -cak Fuziill'dir ld Tiirk üembda her 
tarafına eserleri yayılmıt. okumnut, MVilmit. 
taklld ve tanzir eclibnitdr. Yalms Fwnut'yi ye
dtdren Aaerl sihası detll, Osmanlı ve Çatatay 
edebiyatları da asırlardan beri onun kuvvetli 
atifiizu altında kalınıtlardır. 

Tatkead'dea K�'a, Kırım'� Maca
ristan hudutlarına, Baidad'� Kaldre'ye, Teb
riz'dea Buh&ri.'ya ve 1stanbul'a kadar IMitiia 
Türk sihası asırlarca ODUD tereaaiimlerbli 
dbalecU. Azerbaycan, lraa ve cenabı Kafkas 
Tiirkleri'alıı, Filrisl'aia miitldt talaakldimiiae 
...pnea asırlarca Tiirkliiklerbd mahllfwu et
melerinde, Türk ilemhdıa mbevl vabcledllba 
bozalmamasmda" Farill'nla pek bijytik bir tfslri 
vardır. Denilebilir ld ba tfsir, seaitlilf ve de
vAmı balumuac:laD Fuziill'aia delaAana aypa
dur.,, (56) 

Büd, YalayA, llayül gibi, çağdaş Osmanlı şA
irlerinden başlayarak Nilbl, Nedim, Şeyh Galib 
gibi, asırların yı-ganeleri üzerinde Fuziill'nin tkiri 
olmuş ve bu şairlerin hepsi Fuzuli'ye nazireler yazmış, 
onu takdir etmeği ve anlamayı büyük zevk bilmiş
lerdir. 

Fuzuli'nin şöhret ve tkiri, Türk edebiyatının 
Avrupaileşmeğe başladığı zamanlarda da• eksilme
den devam etmiştir. Onun, Leyli vii Mec:a-'u ile 
Avrupai Türk edebiyatına büyük yenilikler getiren 
şiir Abdülhak Hamid'in Makber isimli, tanınmış eseri 
arasında, kuvvetli, duygu, düşünce ve söyleyiş benzer
likleri bulunduğuna Fevziye Abdallala T-.el, 
isabetle dikkat etmiştir. 

�• Diier netir •e tercümeleri için Bb. F-cl 
Köprülü, Furili, T. J. An., iV, a. 694 •• Dr. Mü.i
sin Cumbur, Fuzuli baldunde Bibli,,osrafJ'a Dene
meai, Jat. 1 956, •· 50, 58. 

55 Fuı:Uli',,i takdir •e tanzir eden, sazellerini 
tabmia, teaclia •e terbeden Oamanlı pirlerinin •• 
tezkirecilerinin bir liateei için Bkz. T. J. An·, V, a. 
698. 

"" Köprülüzide Mehmed Fuad, Azeri Edebi
J'İabna Ait Tedkikler, Baku, 1926, •· 30. 

Filhakika, FuzUU'nin Leyli ve Mecnun'undaki : 

Bead!! olaa iitkAr ••aala 
llea laod 7•1•• ol ki •ttr ••••la 

gibi mısralanyle, Himid'in Makber'inde yankılanan : 

Ey yAr 9 • .-baMr ....ıa 
-- a.hy- ld yAr ...... 
Etdikçe nigih bahr ü bcrrc 
Birden sanının ki bizı kerre 
Meprdeld ri-sAr _. 
Atlar, derim, ...... ...... 
Türben görününce anlanm ki 
Öldtim. .... dir1-l&r ...... 

gibi söyleyişler arasındaki benzerlik meydandadır. 
Fuzuli sevgisi, Fuzı'.lli'nin takdiri ve t&lri Servet-i 
Fünun şiirleri arasında da devim etmiştir : Tevfik 
Fikret, Fuziill adlı şiiriyle büyük şAirin mAnevl bir 
portresini çizmiş ; Süleyman Nazif adeti heyecanla 
yazdığı FazUI adlı t�kik eseriyle (İstanbul, 19ı.15) 
onu hem tanıtmaya, hem ta'zim etmeğc çalışmı�tır. 

"Fuziill tfslri yalma yiikMk eclebl mült
lerde ve ldisik tAfrler flzerinde k...e.I skt-
mekle ... lmam•t, bir taraftaa tekke ftirleri 
ve dJier taraftan da saa: ftirleri ftsıtanyle, 
seelt laalk çevrelerine yayılD.qtır. Siiaal tut
kadere m-ap s6fl ftirler kadar, llekdfl, 
Harifl, Kualbat ftirleri ve Atıklar da -- IMi
yiik atifbu altında kaJ.mıflanhr. XVD. -� 
batlayarak Osmanlı İmparatorlup'aaa mala
tellf' sillaalaruula yedten .az tAfrleri üaerlade 
ve bllluıs- baalarıa - ileri seleııılerincl- Gev
heri, Atık Ömer ve Dertli pbl ..-tkArlar tlse
riade Farill'aia - kadar bariz bler bırakuP 
derlaal söze çarpar.,, 

"Fuziill'aia en çok k11llaadıp vezia1er ve 
-- feldlleri &pk edebiyAtma da prmJt, 
-- tefekkür ve talaaHiis lahasiyetleri, bıuh 
ve milw.U.1 kahpbır teklinde, saz ftirl.n.. 
de iadkal etmifdr. Atık faaıllarmda F11rill 
Din gazelleri okuaayor, senç lpklar, keadlle
riae malalAs bulmak içia -- dl-aıwl•• te
fe'iillerde bul-•yorlardı." 

"Fuzuli'nin bazı şiirleri, daha XVII. asırdan 
başlayarak, Osmanlı bestekarları tarafından beste
lenmiştir. Bu asırlara mensup Koca Osman, onun 

gazelini, Müezzin Mustafa A�a da 

"Alem oldı tiid Maden ben nir-1 pm heaib,, 

gazelini bcstt>lemiştir.,, "Onun bazı şiirlerinin mevlid 
cemiyetlerinde okunduğuna bir delil olarak bazı yaz
ma ve basma mevlid nüshalarında bunlara tesı\düf 
edildiğini zikredebiliriz.,, (5 7) 

:1; Fuad Köprülü, T. 1. An., iV, a. 691. 



Aynca, Türkiye'nin geçen asırlarda geçirdiği çok 
muztarip yıllar ve devamlı savaşlarla, diğer ve milli 
bqeri ıztıraplann yarattığı romantik hava içinde, 
İltanbul'da, Bursa'da, Trabzon'da, Niğde'de ve şüp
hesiz daha başka illerdeki eski Türk evlerinde yapı
lan lile toplantılannda, kadın -erkek birarada, yı\hut 
haremlerde ve scllmbldarda duyulan ağlama ihti
ylcı'nın, FuzQll'dcn şiirler okuyup ağlamak sQretiyle 
tatmin edildiği bilinir. (58) 

* 

Türkiye'de basın .hayltının kurulma ve gl'lişme
sindcn sonra hakkında en çok tedkik, tahlil, monog
rafi, biyografi yazılan ; Üniversite' de doktora ve 
mhQniyet tezleri hazırlanan ve kitaplar neşredilen 
bir flir de FuzQU'dir. Bu eserlerden biri de Prof. 
Dr. Abdülkadir Karahan'ın Ftuı611, Muhiti, Ha· 
,Atı '" IJalamJfti isimli doktora tezi'dir. (İst. 1949). 
Bütün bu kitaplar, . tezler ve makaleler hakkında şim
dilik en ciddi ve derli toplu bilgiler Dr. Müjgı\n 
Cunbur'un Farib ffakkpeda Bir ltihUyosrafya 
O..eme.ı, (İstanbul, 1956) adlı kitabındadır. 

Fuzt'.Ut'nin el yazısıyle yazılmış olması muhtemel 
Flrist bir beyitle f1irin imzı\sına da Prof. Ahmed 
Atq, İstanbul Üniversitesi Kütüphı\ncsi'nde bulunan 
Farsça eserlerden birinde rastlanmıştır. (59) 

J>tier 
Azeri Şiirleri 

* 

xvr. asır Azeri -
Türk şiirleri hiç 
şüphesiz Hadi ile 
F..aJl'den ibAret 

değildu. Ancak aynı asırda bu iki büyük isimle kıyas
lanabilcc�k bir başka şiir yoktur. Hattı\ Fuzuli'nin 
oğlu Fazlt bile bu şiirler yanında husU.i bir yer alma 
mcvkiinde değildir. Bununla beriber Şah İsmlil'
in oğlu ve Şah Tahmasb'ın kardeşi Sim Mird tara
fından yazılan Tuhfe-i Simi adlı Fı\risi tezkirede Türk
çe şiir söyledikleri haber verilen epeyice şiir vardır. (6o) 

Bunlar ; Aykat Saltaa, Ya..f Bet, ffa)'ill, 
N&reac:I Saltaa, Tebrbll Kebml, Tafeyll, &mal, 
Cedidi v.b. gibi şiirlerdir. Bundan bqka Sim Mirza 
tezkiresini asrın ikinci yarısı bakımından bütünleyen 
meşhur tczkireci Sidıld'nin bize tanıttığı Azeri -
Türk şiirleri de sayıca mühim bir yekun tutar. 

Sadıki'nin zikrettiği şiirler arasında : Fakiri, 
AmAal, Piri Bet, Kldml, Şemsi, S&clık, Şah 
Kala Beg Ramla, v.b. gibi isimler zikrolunabilir. 
Bunlardan Fakiri, Murad Han'ın ; Amani de Muham
med Beğ'in mahlaslarıdır. 

58. XX. aaır hatlarında )'atayan muhtelif Y&f
hlann tifabi babralan. 

59 Ahmed Atef, Fuzüli'nin el yazısı, Türk 
Dili Dersiai, aayı: 57, 1956. 

TORK EDEBiYATI T ARIHI 

Aynı asırda Farsça şürleri dolayısıyle İran şiiri 
gibi gösterilen fakat aslen Türk olan ve Türkçe şürler 
de söyledikleri anlaşılan daha başka şiirler de • var
dır. (6 1 )  

Bu arada tczkireci SAcbld de asrın Farsça ve 
Türkçe şiirler söyleyen ; oldukça mühim şiirlerinden 
biridir. Birinci Şah Abbas adına Abbisdme adlı, 
Farsça bir mesnevi yazan bu şiirin daha başka mes
nevileri de vardır. Aynra Türkçe ve Farsça nesirleri 
ve bilhassa Ortaasya Türkçesiyle yazdığı şiirler tez
kiresi mühimdir. 

Sadıki tl'Zkiresinin adı Mecmaü'l-llari•'dır. 
Bu tezkire de Azeri şiirleri yanında Anadolu ve Or
taasya şiirlerinden de bahsolunması Sidıki'nin Türk 
edebiyitını daha o asırda bir bütün olarak görmesi 
bakımından mühim ve dikkati çeken bir husU.iyyettir. 

Bu asrın Azeri lehçesiyle şiir söyleyen hükümdar 
şiirleri arasında Gilan Şihı Ahmed Haa'm da anıl
maya değer bir mevkü vardır. 

Gilan'da 1 558 - 1 590 yılları arasında padişahlık 
yapan Ahmed Han, Safevi ailesiyle giriştiği uzun 
mücideleyi Şah Birinci Abbas'a karşı kaybetmiş ve 
Osmanlı devletine ilticl zorunda kalmıştı. Onun 
mücadeleyi kaybetmesi aynı zamanda Gilln Şahlı
ğının da sonu olmuş Vl' ülkesi Şah Abbas tarafından 
İran'a ilhlk edilmişti. 

Böylelikle Gi!An'da hüküm süren Karkiyaiyye 
sülAlesi'nin, Şah Ahmed, son ve bahtsız bir hüküm
darı olmuştu. 

Gllia ŞiJu Ahmed, yalnız şiirle değil, mU.ıki 
ile de meşgul oluyor ve ud çalıyordu. Firisi ile söy
lediği şürler yanında Azeri Türkçesi'yle terennüm et
tiği manzumeleriyle de Türk edebiyatı tarihinde bir 
iz bırakmaya liyakat göstermiş bulunuyordu. Yedf
mek redifli bir gazelinden seçilmiş şu f?eyitler, onun 
Türkçe Divan şüri sanatı hakkında bir fikir verebi
lecek mahiyettedir : 

Hak'daD ola tiılr.dir keremkAre yetlımelr. 
Devletlü &Ul'l-emre vü la&alr.Are yetlım.ek 
Eyi� lr.I ba .... laiir-ı cefii. diimealm aldı 
•&tir.il ki •••İblm ola sülaiire yetlımek 
S§118a laeme•I d&rr 8 ceviilalr d&r&r Ahmed 
M&tlr.lldlr&r ammii. ki luridiire yetl ımelr. 

GUan Şahı Ahmed hakkında bibliyografik bilgi 
için Sadeddin Nüzhet Ergun'un Türk Ş3.irleri'ne 
(c. I, s. 285) ve Fuad Köprülii'nün T. 1. An., deki 
Azeri 'maddesine bakılmalıdır. (c. il, S. 136) 

Ro Sim Mirza için bkz. Fuad Köprülü, Sim 
Mirza ve Tezkiresi, Hayat Mecmiaaaa, no. 27, 1927. 

eı Tafail&t için bkz. Fuad Köprülü, Azeri 
madd. T. 1. An·, il, •· 136. 



XVI. ASIRDA 

OSMANLI TÜRKÇE Sİ EDEBİYATI 

Asnn Medeni 
ve lçtimil Ha
yitma Toplu 

Bir Bakış 

XVI. asırda QNnanlı Türk
çesi edebiyatı geçen asırda 
atılan temeller üzerinde yük
ıdcrck, dil, kültür ve sanat 
bakımından imparatorluk ti
rihindeki en üstün ııeviyf!Sine 
varmıştır. 

Fikir ve sanat hayitı imparatorlutun aiyhl, uke
ri ve medeni ihtişamına uygun bir şekilde gelişcttk, 
Osmanlı ülkesinde, kendini diğer TUrk ülkelerine 
de kabül ettirecek seviyede, kl1r.ik bir edebiyat mey
dana gel�tir. 

Gerçi asrın bıı dereceye yükselen sanatı yalnız 
edebiyat değildir . •  Aynı asırda ilim, büyük ilimler 
elinde gelişmi$ ; mimiri, belki dünylnın en büyük 
mimarını bu asırda yetiştirmiştir. 

Tezhip gibi, minyatür gibi süsleme ve hatt gibi 
sanatlarda zevk, çizgi, desen, renk ve işleme güzel
likleri bakımından imparatorluğun olgunluğuna ve 
ihtişamına uygun şiheserler yaratan bir dereceye 
varmıştır. 

Türkiye Türklüğü, Fatih Sultan Mehmed'in her 
bakımdan büyük torunları elinde devletlerinin dün
yanın üç kıt'asına hikim bir kudret ve azamet lı:.azan
dığını yine bu asırda görmüştür. 

Osmanlı padişahlarının, ülkeleri dahilindeki kül
tür ve sanat hayatını, bilerek ve anlayarak koruya
cak ölçüde kültürlü ve bizzat sanatklr olmaları asnn 
ilim ve sanat hayatını ciddi bir şekilde kalkındırmış
tır. Bu asrın Osmanlı kültürü, dt.v:et hudutlannın 
engin genişliğinde bir kıt'adan diğerine devamlı gi
dip gelmelerle ve gidilen her yerde biri birinden fark
lı insan topluluklannı ; değişik hayat şekillerini; türlü 
dilleri, türlü sanat ve kültürleri ; çeşitli medeniyet 
kalıntılarını yakından görüp tanımalarla görgülü ve 
tecrübelidir. 

(Görgü ve tecrübe esasına dayanan böyle bir 
kültür, yalnız saray \'e çevresinde d�il, ordu ve halk 
sınıfları arasında da büyük bir llalk ldUdiril, bir ti
fihi kültür meydana getirmişdir.) 

Osmanlı kültürü, devrin diğer dillerinden 'Türk
çeye çevrilen kıymetli kitaplarla ve gerek bu dillerde 

* 

gerek Türk dili ile yeniden yazılan çok sayıda ilim 
ve sanat eserleriyle zengindir. 

lmparaforluAun her bölgesindeki medeniyet mer
kezi şehirlerde kuvvetli ilim, lmAn ve sanat adanu 
yetiftiren medreseler, devrin Ounanlı kültürünün 
de merkezleri ve kaynaklarıdır. Alimleri ve şiirleri 
hiıniye etmeği saltanatlannın vazifesi bilen hüküm
darlar yanında lbrihim Pata gibi, ilim ve sanat ha
reketlerini tqkllltlandıran büyük vezirlerin de kül
tür hayatına hizmetleri derin ve tesirli obmqdur. 

Bu uırda Ounanlı ülkesi hemen bütün Türk ve 
islim dünyisının sevgilini ve hayranlığını kazanmıt : 
dünyi ölçüaünde bir huzur ve emniyet diyarı bilin
miştir. Türk - islim ülkelerinin her köşesinden O.
mantı topraklarına kopn ilim ve sanatkıirlar da bu 
ülkedeki ilmin ve sanatın milletler arası bir değer ve 
şöhret kazanmasına vesile olmuştur. Osmanlı lehçeti, 
diğer edebi Türk lehçelerini geride bırakarak ger
çekten büyük bir medeniyetin zengin, işlek ve incel-• 
mq lislnı biline girmiştir. 

İmparatorluğun belli başlı bütün . şchirlerinde, 
bu arada Anadolu ve Balkan şchirlerinde kurulu bir 
ilim ve sanat ' failiyeti görülmekle bcrlbcr, yurdun 
1&yılı kültür merkezleri başta lete.,.... olmak üzere 
�. 9-na, ll.-ya, ...... ... ..... gibi 
�hirlctdir. 

Bu şchirlerde ilim ve 1&nat adamlanıun toplantı 
yerleri birer akademik muhit manzaruı alnuttır. Alim
ler ve fiirler, seferde olmadıkları zaman hülriimdar
ların saraylarında toplanıyor ; bban J>Adilahlarla 
birlikte seferlere de gidiyorlardı. Diler uıpanlarcla 
vezirlerin, büyük devlet adamlanmn saraylannda 
veyi konaklarında toplanıyJ)l'lar, buralarda akade
mik sohbetler, münikap ve münlzaralar yapıyorlar
dı. Bu alışkanlık, ilimlerin ve t&irlcrin evlerini hatti 
bazılarının düWnlarını birer akademik muhit bili
ne getirmişti. (Şiir ZAd'nin Bcyazıd C1ınü avluaun
daki düWnında yapılan musihabelcr, Bikl gibi 
bir şiirin feyzini artırmakla mefhurdu.) A,...ı,.. 
Flta., ..,...... � gibi büyük dmi 
çevrelerinde teşekkül eden semtlerde nice konaklar 
ve evler, scl1mlıkları, hatti harcmlcriylc böyle lsoh
betlcrin karargahı olmuştu. Buralarda ftinün en cizip 
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pirleri, sanatkarları korumak ;  onlara maaş 
bağlamak ; ilim vr sanat adamlarının gelecek
lerini emniyete almak için birtakım teşckküllcr 
meydana getiriyorlardı. 

Yaz aylarında XVI. asır saltanatının ince 
zevlı.i ile süslenmiş Şark bahçelerin<ie toplanılır
dı. Kış aylarında ise kahvehanelere gidiliyordu. 
Kahve'nin Türkiye'de bilinişi ve yayılışı XVI. 
asırda başlamıştı. fstanbul'da mesela, Tahta 
Kale'de çok süslü, zevkli ve ferah bir mimari 
ile inşi edilen kalaveh&ae'ler hem sohbet hem 
kahve tiryakilerinin devam ettikleri yerler ol
muştu. O kadar ki bu kahveler kış aylarında 
yaz bahçelerinin vazifesini görmeğe başlamıştı. 
Bunlardan başka ilim ve sanat adamlarının 
meyhanelerde de toplandığı oluyor ; buralarda 
şiir sohbetleri, münazara ve muşılare yapmak 
bir an'ane olmağa başlıyorc!u. Bütün bunlara 
medreselerde, camilerde �·apılan ve büyük ali
ka ile, �ygı ile takip edil,:n i..�laııı ılimlerl ted
risatının uyandırdığı ciddi ve ulvi havayı da 
ilave etmek lizımdır. Bu asırlarda müderrislere, 
alimlere, danişmendlere· gösterilen saygı ve iti
bar o derece yü.lı.se.lı.tir ki bu devirlerin gençleri 
ilim adamı olmaya, mcd�ye ve hocalığa kaı:şı 

her meslekten üstün bir heves ve alaka· du
yuyorlardı. 

Bunun içindir ki Mimar 5'aaa gibi eşsiz 
bir sanat dehası, kendisini yetiştiren ve ken
disine yetişen çok sayıda mimar arasından bu 
asırda yükseliyor ; lbe-1 KemAl (KemAI Paşa
oğlu), EW'..S.W, K-h.&de gibi alimler ; 
ZAd, HayAll, RW, Tatl-h YalayA Bey ve 
Jllld gibi şiirler ; Hoca SAdeddla Efeacll, 
Gelibolulu .111 gibi tarihçiler ; Selal, Lldfl, 
.l,dı ÇeleW gibi tezkirc yazarları bu kültür 
muhit ve heveslerinin yetiştirdiği alimler ve 
sanatkirlar arasında yer alıyorlardı. 

Hatta bu kültür heves ve hareket leri, hal.lı. 
arasında da yayılıyor ve devrin hareketli ha
yatından olduğu kadar aydınlarından da çok 
�ler öğrenen ,,..irleri arasında Haytll, 
Öll ... DeM, Kinttla hatta Kaw.c:a <>tJaa 
gibi, asırların ötcline IÖZ söyliyccek Jiirler 
yct�yordu. 

Bu asırda, kültür hayatının inkişafına 
muvazi olarak memleketin her taraf&nda, şe-

XVI. Aear Tü rkiyeei'ni, •ata• � .W.ja ilham
larla yücelterek •ücCicla ••tinliii emealaiz mimiri �·ı. 
IMr kat ela"• riiııkhtlina, büyük mimar, � S...'an Ankara 

.ltaıtbi'nin b. •aldııil S....._t, 

h4İll'tla .W. •- •anİnwtler ar-ada lııu
ı .... , tu•ctaa yapdlltlf Herkül, Diyana •• 
Apollon lwykellerini, Sultaaaluned Me)'4uu'•· Oninniteaindeki "•ykeli 

mcfP)ea hatti qlenceti, ilimle, Jijrlc bunlann '°'1-
betlcriylc mqgul olmaktı. 

Batta, ilıne, edcbiylta, okumaya, mtlaafılye hatti 
heykele meraklı münevver bir wirbam olan Mll•MI 
........ .... ( 1 )  olmak üzere devrin pAdiphdan 
IOllra �len büyükltti de, um6miyetlc, ilimleri, 

4aki m-.lt., lbrihim Pata Sarayı'a.. inime 
4İklİnlİıfli. Hatti ita lwykeller birtalum ıledilıoftlara 
., ... ..... "• .._.,... ıledikochıca tiirleri tarafa ...... 
tlaa: '0Bu ci"•n kilieeai iki lbrihim •ördü. Birinciai 
( .... Üiıit Pey.amlııer) putları kırdı. ikinciai (Makbül 
llııraw. P ... ) iee putları ku rdu . . . miaiantda, f� 
,,. drkfe lııeykler aiylemit1er4ir. 
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sa' koşum takımları ve benzeri 
qya, silahlarını namus bilen bir 
m illetin onlara verdiği değer ölçü
sünde Türk kahramanlık hayatının 
süsleri oluyor ve bütün silah se
verlerin kudretleri ölçüsünde mem
leket in her tarafına yayılıyordu . 

.. 
Türk köylülerinin, her köy 

evini bir atölye haline getiren, el 
tczgihlannda dokuduklan kumaş
lar, i�k kumaşlar, kadife kumaş
lar, pamuklu kumaşlar ve bun
lann gerek renk, gerek desen, 
gerek işleme zarafetleri, asırlarca 
sonra böyle kumaşlann elde ka
lan parçalannı çerçeveleyip du
varlara en kıymetli ve tarihi süs 
qyl11 olarak astırtacak kadar gü
zel ve itinalıydı. Köylülerin ken
dileri için işledikleri elbiseler, cep
kenler, talvarlar, yazmalar, iç ça
mafırlan ve bunlann üzerlerinf' 
itlenen türlü şekiller, resimler Vf' 
nakışlar Türk halk şüri kadar gü
zel, halk musıkisi kadar ahf'nkl i 
ve kıymetliydi. Bunların da asır
larca işlendikten sonra XX. asra 
kalabilen leri yine antikacılar ta
rafından toplanarak dünya pazar
larına kıymetli sanat eşyası ha
linde arzedilecekti. 

Daha. Mıaar IAtihi Ya ... 5tdtaa Wm aaminıncıı., Ceziıyir Ye T6nuau 
O-anlı lmparatorluju'na bağlayarak, Akdeniz'i bir Tiril ıöli hiline 
ıetiren Ye XVI. Aeırda ( aerın her eihaeında olduğu l'İbi) Tiril denia-

Bu asırda K_..I s.kaa 
.....,...... nezdine gelerek Tür
kiye ile Avusturya arasındaki mü
nasebetleri yumuşatmak ve müm
kün olduğu kadar bir Türk-Avus
turya harbine mani olmakla vaziciliii'ne de bir albn tleYrİ yafatan Lrbaroe Ha,.ndclin Pafa. 

birlerde, lr.aaabalarda, köylerde büyük bir iktisadi 
refah göze çarpıyordu. Fethedilen ülkelerden yurda 
senit ölçüde servet ve vergi girmesi yanında çalış
mayı dinin emri bilen Türk halkının huzür içinde 
çalışarak el sanatlarını köylere vanncaya kadar gü
zel ve verimli sanatlar hAline getirmelt>ri, zirii mah
sUllerin ubii bir şekilde artışı, hayvan bakımlarını 
kolaylaştıran faa liyetler ve bütün bu ziriat ,  sınaat 
ve · ticiret hayatının tam bir doğruluk içinde geliş
meleri bu refihın bellibaşlı sebepleriydi. 

Dünyaya hakim Türk ordusuna silah, giyecek ; 
genif ölçüde eyer ve koşum takımları, diğer ikmal 
malzemesi yetiştirmek için yurdun birçok yerlerinde 
el sanatlan bir fabrikasyon faaliyeti ölçüsüne ulaş
mıştı. El tezgahlarında yapılan her eşya , her silah, 
her kumaş, her deri eşyası mutlaka çok güzel ve çok 
sağlam yapılıyor ; üzerleri bu eşyanın müsaadesi n is
betinde Türk süsleme sanatının desenlt>ri ve diğer 
hünerleriyle işleniyordu. 

Ordu büyükleri ve sipahiler iç in yapılan mu
rıuaa' kılıçlar, murassa' hançerlt>r, sadaklar, muras-

feli, Avusturya elçisi, . meşhur 11.sbeeq'in Amas
ya'da gördüğü bir Türk kalabalığı halr.lr.ıncfalr.i tarif 
ve tasviri şöyledir : 

"TfirlM drltl, ....il ....il parlak es-W-, 
ller taraf• altwaa, s"mMf, IA'I, ipek ye _._ pa
nluu. Hepüai mafa...ı •Uette drlf --" 

çell stiç olacak. ......_..... Y..uliW yalms 
lrellmelerle aalaunak ...... ........... Gh
ledm thndiye laMlar ......_ dalla ..-.ı Wr 
...... skmemltd. MaamUa. Wida .._ ___. 
._ IJadtAm lçiacle ylae Wlyii.11 Wr d4leUk ._ 111-
d...ı ıhe çarpayordu. Herkesüt esvaln, •-
kileri - ol11n& oı..., aym Wçbade W. Bordtir
ler, liizmn•aa itler yok. llADMdd hbcle bu Adet
tir. 'Blrtok paraya mal ohu- ve Mç _....e ...__ 
har. o.lana - sM-1 ipek yüad utea esvabla
n, m6tad vecWle ltlemell oı- bile yabua Wr 
dacat'ya çduyor.,, (2) 

* 

2, �. • Buebecq, Tiirk Mektuplar1, Hüıeyin 
Cihicl Yalçın terciaı .. i, let. 1 939, S. 12, 83, 87. 
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Bir de donanma vardı. Ak Dcniz'i bir 
Türk gölü biline getiren bu donanma
nın bütün tekneleri, bütün yelkenleri 
di�r bütün ah$&p, lmmaş ve sAir mal
zemesi ve silahlan dlf&ndan bir çiviye 
bile muhtAc olmaksızın Türk � 
diyle ve yerli malzeme ile yapılıyordu. 
Dünyanın o devirdeki bu en kudretli 
ve en muhteşem donanmuında nice 
gemiler, denizde infA edilmiş bir saray 
gibi, gerek iç, gerek dış yapılan bakı
mından sağlam, ıüslü ve iflcmeliydi. 

Hükümdinndan vezirine, vezirinden 
köylüsüne kadar bütün TUrk halkını bir • 

gayret, bir çalışma ve yaratma ı.evki 
içinde bırakan bu yübclifin bir iman, 
bir adilct ve bir idlrc cepheli de varda 
ki ftiphcliz biri birinden ÜltÜndü ; 

Yine .... ,_,. :  � .-lfl 
- ---. Wlııt ........ � 
... ......... .......... ıu-, , 
-. ........ ... .... ........ ... .. � 
W )'tilııHJs ........ ,.......... -· 

,. ......... . � _ __._ .. 
� ... ...... .. ..  ...... 
.... ...... 1 " .... ... ...., 1 .. . 
........ ............. .. . ,, , ....... . 
HL=ed ...._.., diyordu. ı 3). 

Aynı Avusturya elçili Kanüni Suttan 
Süleyman' dan da şu tekilde bahactmcyi 
lüzumlu görüyordu:· .. ..._ ... ,.. 
............ M...ts' ,_. ......... .... . 
lltUd6medala ............ • . ..... . 
.... ......... ...... ...... ... .,.u.ı. 
._. __,, .... .-... (4) 

* 
işte hı.ırada saydığımız ve sayama, 

dıtımız çeşitli · idari, medeni, askeri ve Aarın mfmiri aanatınde, t•t oymacılııjı, eütun bathldan. IHitün iç · " 
kültürel sebepler ve faziletler dolay111ylc- lht ...._aler, hem tamimıyle milli çizsilerl�. hem de d.Yrin kluilı 
dir ki XVI .  asır Osmanlı Türk medeniyeti tiir .._b sibi. böyle, ince ifl�niyonlu. Reei"'• T epkapa'ıla ...._ 
göz kamaştırıcı bir manzara arzediyor ; Siaan taralınclan yapılan Karaalam ... P ... cı..ii'nin mermer mir . 
bütün güzrl sanatlar, bu arada dil ve edebiyat da berini ıröeteriyor. 

bu manzaraya muvazi bir istikaamette ilerliyordu. 
Bu asırda Türkiye'nin en uzak hudut şehirlerine 

kadar, daha çok dini tedrisat yapmakla beraber, 
çocuktan hoca'lann çrvrcsind«- toplayan ilk mt'kteplcr 
açılll\lfU. Kültür hayatına büyük ehemmiyet veri
lişi Türkiye dışı kültür adamlarını da Osmanlı hu
dutları arasına çekmeğe başlamıştı. Osmanlı Dcvl«-
ti'nin ilm«- verdiği kıymet o derece şöhret kazanmışu 
ki Bağdad - Kerbela topraklarına bütün • . ,;mıyl., 
bağlı, büyük şair F .. aıı bile ; her Ş«"Y«' rağmen bü
yük bir kültür mt'rk«-zi olan Bağdad'da : 
Ylrl J'•t•r ltaaa •F •i•-1 eık laİ•iid 't 
Ger akçe n  il• .aha•ıı kal I••• iiaiid •t 
Faaiill l•t•r ı ... latllJ'iid .. �tfM-1 faal 
Dl,.iir-a ··-·· slaet t•rk-1 �·k-1 ••ttliid •t 
dt·mı·k ihtiyacını duymuştu. 

Yine bu sebeple J:>otu Anadolu - A.eri lehçesi 
pirleri, İstanbul Sarayı'nm maddi, mincvi c!zibc
sine kapılarak ya İıtanbul'a gclmetc ya da türlerinde 
:\nadolu lehçcsi'ni kullanmaya başlamıtlardı. Hatta 
bu tarihe kadar, edebi Ôrtaasya Türkçesiyle eser 
veren lhnm'da Pmdi O.•e•h ,...,... ile 
yazıp söylemek bir moda halini alnıtftı. Memleket
lerini Osmanlı hakimiyeti altında idlre eden K
Haalan (Giraylar) için<Ie bite Osmanlı Türkçesiyle 
güzel şiirler söyleyen şairler yetişiyordu. Bunlar ara
sında l>eYlet Glray'1 ve zaman zaman büyük bir 
şiir hüviyeti gösteren m«-Şhur Gaaat Giray'ı burada 
ehemmiyetle hatırlamak yerinde olur. Bu değerli 
Han'ın şürlerind«- milli V«' kahram;ı,n bir ruhun çok 
kuvvetli tert'nnümlt'ri vardır. 



Osmanlı lmparatorluğu'nun fezadan gorunufu. ( 1 969 Temmuzunda, Amerikalı
ların, Ay"ın fethine gönderdikleri Apollo l 1, fezadan, dünyanın resimlerini çek
mitti. Resimlerden birinde Osmanlı Devleıi'nin XVI. - XVll. asırlarda aahip oldu
ğu ülkeler, hir bütün halinde görünüyordu. Yukarıdaki barita · resim budur. Sa-

rı renkli hudud çizgileri ise, resme sonradan ilave edil mittir. ) 
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Soy bakımından, eberiyetle Türk olan Klird de
rcbeyleri arasında da bu devirde Osmanlı lehçesiyle 
•lir yazan hayli şiir görülmüştür. (5) 

Maamlfih bu asırda Osmanlı lehçesi edebiyltı
run dftcr Türk ülkelerine t�lrine mukaabil Ortaasya, 
N...u TilrkçeGl edebiyltının da Osmanlı ve Azeri 
Türkçesi edebiyatları üzerindeki tesiri dev!m etmiş
tir:  "Osmanlı hükümdln, Sultan Birinci Selim'den 
baflayarak Nlybl, Mal, Aaml, SaWıl, Ktird Şük
ril, H:ıdal gibi bir kıiım şiirler Nevli'ye nazireler 
söylcmitlcrdir. ( 6) 

"Eslscn XVI. asırda İstanbul Sarayı ile Safevi
ler, Şc) bAniler, hattl Hindistan'daki Blburi Saray
ları arasında kültür münlscbetleri ebik olmamış, 
bir sAhadaki edebi cereyanlardan diğer sAhaların da 
haberi olmuştu. 

Osmanlı iüri Nihllt'nin Ekber Pldişlh'a kasi
deler gönderdiği mllılmdur. Şah Tahmasb, Osmanlı 
liirlerinden Hayllt ve Rahınl'yi takdir ediyor; Safevi 
tezkireciai SldıJd, İıtanbul tliri Blkt ile şahsen tanı
tıyordu. Nihlyet KanQnl Sultan Süleyman'la Şah 
Tahmaab da birbirlerine nazireler söylentişlercİi,. (7) 

Kanılnt ordulanyle Bağdad'a giren Anadolu 
lirler! iac, bilindiği gibi orada çok faydalı e�bl soh

betler yapmışlardı. Böyle hldiseler Türk kültür ve 
edebiyat tArlhinin bir biittla olduğunu ve bir bütün 
hllinde tedktk edilmesi lüzılmunu düşündüren haki
katlerdir. 

Aynı hakikatler, devletleri ve coğrafyaları ayrı 
olsa bile Türk milletleri arasında her zaman bir dil 
ve kültür yakınlığı, berlberliği olabileceğini ve bu 
berlberliğin bilhassa m!nevt Türk bütünlüğünü her 
zaman aağlayabilecek büyük faktör olduğunu aynı 
ehemmiyetle dütüncİürecek tlrih delilleridir. 

* 

Bu asırda Oemaah Ttlrkçeü Ecleblyltı,git
tikçe daha çok Türk olan bir edebiyat karakteri ka
aamyordu. Asırlardan beri büyük İran şiirlerini 
örnek edinme zarılrctindcki Türk şiirleri, bu asırdan 
aonra, örneklerini artık kendi edebiyatlarında bu
lacaldardı. XVI. asırda DIYID LleWyltı belki en 
büyük tlfrlerinf yetiftircrck onların aanatlannda ve 
e1erlcrinde bir Ttlrk hllslwlwmi meydana getirecek 
ve bundan sonraki asırların şiirleri artık kendi ldAaik
lerinin izlerinde yürüyeccJr.lcrdi; edebiyltımızda Fa
.O'yi beğenen ve onun gibi söylemek isteyenlerin 
vüc6da getirecekleri bir Faril! Mektebi, aynı şekil
de bir llAld Mektebi hattA bir llild Mektebi ku
rulacaktı. 

Aynca, asrın edebi mahsulleri arasında mahallt 
hayat sahnelerini, Türk Adet ve an'anelcrini, Türk 
kıylfetlerini, millt ldlb-ı mulşeretimizi birer millt 

5 Prof. Dr, Köprüliizlde Mehmed Fuad, Aaa· 
dolu'da Türk Dili ır• Eclebi,.ibma Telrimilli, Yeai 

� ........... s.,... 7. s. 136, lat. 1933. 
•, '· A,..ı mWlif, A,.. Mecmu, S. 537 - 138. 
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sanat ve edebiyat mevzQu hllinde kullanan �lirler, 
mesnevi şiirleri hattA ressamlar vardı. (8) İmpara
torluğun askeri zaferlerinden ve bu zaferlerin yarat
tığı saltanatlı hayattan alınan fikirler, mecazlar, tı\
birler ve devrin t!rthi-içtimli portresini belirten 
çeşitli eserler, asnn Osmanlı - Türk hay!tını bize 
kadar getirmeğe muvaffak olm�lardır. 

Bu arada O•maah Tiirkçetıl, ortak islim me
deniyet ve edebiyltına lid birtakım kelime ve terkip
leri, Türkçenin tabii kelimeleri ve terkipleri gibi kul
lanır olm� ; bunların birçoğunu tabii bir şekilde 
Türkçeleştirmiş ; gramatical bünyesini hiç bir zaman 
bozmadığı Türk ciimled'nin içine milli bir üslupla 
yerlqtirmiftir. 

Türkçenin kelimeleri daha zenginlcş�; halk, 
ev, Aile Türkçesine lid çok sayıda Türkçe kelimeler 
mesell BAkt gibi en büyük şiirlerin şiirlerinde Divan 
ve gazel lislnının diğer kelimeleri kadar tabii bir 
şekilde yer almaya devlm et�tir. 

Şiir lisAnı bilhassa •n sb•Wil bakımından 
büyük teklmül göstermif, Türkçe söyleyişlerle aruz 
vezinleri arasındaki anlatma daha ileri ve daha yerli 
bir kıvlma ulaşmıştır. Geçen asırda daha çok AJune4 
P:ap'nın türlerinde görülen söz ve ses güzellikleri 
bu asırda büyük şiir Blld'nin dlvinmda tek!mülü
nün en ileri S;Cviycsine varmqtır. 

Kısaca Osmanlı kültürü, Osmanlı İmparatorlu
ğu'nun askeri ve medeni zaferlerine muvlzl bir yol 
tAkip ederek yübck bir seviye göstermiştir. İmpara· 
torluğun teknik sı\halardaki muvaffakiyeti de bu 
fikri ve mlaevl dlaa'lardaki muvaffakiyetlerin bir 
CICri olm�tur. 

Bu asırda imparatorluk, dini, sosyal ve askeri 
büyük bir mimldye slhiptir ; en üstün harb silı\hla
nna, ikmAI tcşktl!tma, büyük ve kuvvetli bir donan
maya mlliktir. Bütün bunları en üstün kalitede mey
dana getiren kara ve deniz tczgihları ve el sanatları 
Adeti büyük . bir endüstri, bir fabrikasyon ölçüsünde
dir. Her türlü inşilt, Süleymlniyc inşllt defterlerin
de görüldüğü gibi (9) en ince hesaplarla ölçüclü ve 

ı Bir mieil olarak, 1191 ele Su1taa ili. Mu
rad'ıa aaraJ' lditiphiaMi içia 6 cilt biliacle bamr-
1-- bir kitap (Erzuruırılu Darir'in Siretü'n-Nebi'
ai) XVI. aur Oamaalı reaim eaaabDJa fihe1erleri 
aJ'&llllda u,..Iacak, çok UJ'lda mİaJ'atirlerle aü.len
miftir. Bu mia,.atirlerde dikkati çeba mühim bir 

buaua, Hz. Muhammed'in Ye etrihadakilerin 16  • 

aur Türk kı,.üetleri,.le si:rimli olmalandar. MİDJ'&• 
tirlerd. söriil- mühim bir kıum çeyn l'ftimleri 
ele :ria• Oamaalı baJ'ib- T• Ocmaalı mimiriaiae 
iicl çiqilerle dekore edilmiftir. Eaer n reıimler 
içia Bkz. Erzurumlu Kadı Darir R .. imli Türk Ecle

bİJ'ib Tirilai, S. 367 - 372. 
' SüleJ"mlniye lnfÜt ve Kuyiidit Defteri.Prof. 

Ömer Utfi Barkan tanıhadaa bulunup tedldk 
edilmİf Te bi)'Ük bir -r biliade DefN bamrl-· 
DUfbr. Bu çok mühim -rin 394 ubife tutann

dald 1. cildi, Süleymlniye Cimii ve imareti acbJ'l• 
..,...mlmittir. Aak. 1972. 
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teşkilatlıdır. Ziriat sağlam, hazine zengindir. Fakat 
bütün bu t�isler ve sanatlar sahasındaki teknik, ce
miyeti maddileştirmek gibi ten bir medeni yola sap
mamıştır. Osmanlı medeniyeti bütün bu ordu, donan
ma, teknik vasıta ve teşkilat mükemmelliğine mutlak 
bir m&nevi ytiksell9 içinde varmıştır. 

Afrika'da Mısır'ı, Tunus'u, Trablus'u, Cezayir'i ; 
Asya'da Suriye'yi, Filistin'i, İrak'ı; Avrupa'da Ma
caristan'ı bir Osmanlı ülkesi hlline koyarak Viyana 
kapılarına dayanan Türk gücünün bu ölçüye var
ması yalnız maddi kudretlerle olamaz. Türk ordula
rının bilhassa Balkanlar'daki yürüyüşlerini geniş yol
lar, büyük kervansaraylar, köprüler, su tesisleri hatta 
ülkeler boyunca su ikmal şebekeleri kurmak suretiyle 
bir nizam ve intizam içiRde başardıkları bir hakikattjr. 
Fakat bu ordular, bir ordu mlllet halinde vardık
ları her beldeyi camiler, türbeler, imarethaneler, za
viyeler ve medreselerle süsleyerek bütün bu ilerleyiş
lerin hiçbir zaman sadece maddi bir kuvvet ve teka
mül eseri olmadığını çok açık bir surettı- göstermiş
lerdir. 

Esasen başta İstanbul olmak üzere, memleketin 
eski, yeni hemen bütün kültür merkezlerinde inşa 
edilen ve yapılmış bulunan camilerin etrafındaki bü
yük medreseler (külliye'ler) birer yüksek mektep ve 
Ünivenite olarak hep bu manevi tekamülü gerçekleş
ıiren müesseseler hllinde çalışıyorlardı.  

* 

. . /. �J • 
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Divan Şüri ve Di
van Şiir Anlayı'ı 

XVI .  asırda Divan ti
iri dış ahengi, iç süs
lenişi, ses güzelliği Vf." 
nazım tekniği bakı

mından geçen asırlardan üstündür. Mısra ve be
yitlerin mimarisindeki ses ve söz unsurları arasında, 
aruzla klasik söyleyişin imAle zevki· devam etmeklı
beraber, daha olgun bir anlaşma vardır. Mısraları 
adeta söz mücevherlerinden seçilmiş kıymetli taşlarla 
süslercesine ince işleyiş, asrın diğer sanat ve sanatkar
larında görülen, servet ve ihtişam mahsulü eserler 
kadar göz ve gönül alıcı bir plastisiteye sahiptir. 

Söz ipliğine inci dizmek şeklindeki şiir anlayışı 
bu asırda imparatorluğun zengin hayatına uygun bir 
mana ve hüner kazanmıştır. Esasen bu süsleme zevki, 
milli tabiatin bir ifadesi olan ağırbaşlı, kibar ve sade 
güzelliğini muhafaza etmekle beraber, asrın bütün 
güzel sanatlarına hakimdir. Türk mimarisinin şahe
serleri olan XVI. asır camileri, türbeler, çeşmeler, 
medreseler, köprüler, su kemerleri, daha ilk bakışta 
bunları meydana getiren servet ve ihtişamı ve bu re
fahın yarattığı medeni zevki her çizgisi ve her süsle
mesiyle ifade eden bir güzellik ve zenginlik örneğidir. 
Mimari eserlerinin hemen her taşı, her sütunu ve sü
tun başlıkları yüksek bir hendesi ve bedü zevkin oy
maları ve yontmalarıyle ; TiiTk süsleme sanatının ori
jinal desenleriyle, dallı çiçekli ve jeometrik kabart
malarla süslenmiş ve güzelleştirilmiştir. 

Aynı zevk, devrin resim sanatı eserleri olan rnin-

• 

XVl. Aaır Türk tiirine edebi aanatların büyük uatalıkla itlendiği, methur aöyleyitlerden 
biri : Sultan ikinci Selim'in tanınmıf beyti : 

Biz bülbW-i mularik-ılem-i süJsir-a firi.lu& 
A.tet keailir seçae aabi sültenimiaılen 

(Yazı, aarımızın üatad hattatlarından Hi.mid tarafından ve ta'lik dmilen yazı çe9idiyle 
yazılmı9tır. Beyitte bülbül, muhrik (yakıcı) ,  elem (nefea, kutların uzun aüren ötütü) ,  
........ ..... •• silten kelimelerinin yanyana getirilitindeki uatalıia ve tabnliie dikkat 
Milecekrir.l 
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ya türlerde ; minyatürlerin ve kitap başlıklarının tez· 
hiplerinde, sahife kenarlarında, kitap cildlerinin şcm
se'lerinde, camileri ve diğer mimari abidelerini SÜS· 
leyen çinilerde ; çiniden yapılan vazolarda, sürahi ve 
ibriklerde ve diğer seramik eşyada hep aynı ince ve 
itinalı süsler ve işleyişler halinde göz ve gönül alıcı 
güzelliktedir. Camilerin, evlerin duvar ve tavan süs
lemelerinde ; hatt sanatının aynı yerleri süsleyen çok 
nefis tablolarında, bu tabloların aynı itina ile yapılan 
kenar tezhiplerinde görülen işleyişler de böyledir. 

İşte xvı. asır Divan 9ilri, a•ruı bütün plastik 
ve •üsleme --tlaruıdald ince i9leyi9 zevkini 
keneli mı•rilaruıa aksettiren 9ilrclir. 

Asrın resim sanatı, duvarları kaplayan büyük 
tablolar yerine, zengin bir perspektifi ; insanları, eş
yası ve dekorlarıyle birlikte bir bina içi hayatını veya 
yine insanları, güzel ağaçları ve . hayvanlariyle birlikte 
üsluplandırılmış bir tabiat manzarasını ; çeşitli renk
ler, desenler ve tezhiplerle işleyerek, nasıl büyük bir 
menuu, bir kitap yaprağı ebadındaki küçük bir ka
ğıt üzerine resmediyorsa ; asrın şiir sanatı da böyle 
büyük ve geniş bir şiir tema'sını bir beyitte hizan bir 
mısrada toplamanın hazzını tadıyordu. 

Şiirde beyitler ve mısralar, minyatürler veya 
ıezhibler gibi, sihirli renkler, desenler, ince ve sanatlı 
süslemelerle ve bir nevi dantele se•ler' le işleniyor : 
kelimeler mısralara bu ölçüde sanatlı bir anlayışla 
diziliyordu. 

Bu �iirin, şiirde musıki anlayışı da ileri bir sevi
yeye varmıştı. Asrın en büyük şiiri BW'nin : 

Avbeyi bu üenıe Darid gibi ..ı 
B&ld kalan bu kubbede bir ho9 -clA imit 

diyerek, ölümsüz şiir'in ancak güzel bir ses'le müm
kün olacağını söylemesi, bu anlayışın çok veciz bir 
ifadesidir. BAld aynı anlayışı divanında daha başka 
söyleyişlerle de ifade etmiş ve başta kendisi olmak 
üzere asrın bütün üstad şairleri, zaman zaman, şiiri, 
kelimelerin yan yana gelmesinden doğan müzikal 
bir ahenkle söylemeyi başarmışlardır. 

* 

Bu asırda Türk edebiyatına ölümsüz eserler ka
zandırmış veya değerli eserleri ve çalışmalarıyle kendi
lerinden daha büyük şiirlerin yetişmesinde tbiri ol
muş ; nihayet, bu büyük şiirler ve alimler kaafilesine 
katılarak Türk edebiyatına gücü yetdiği kadar hiz
met etmiş şiirlerin sayısı çoktur. 

İmparatorluğun kültür ve medeniyet merkez
lerinde büyük bir ilim, şiir ve sanat hevesiyle yetişen 
bu çok sayıdaki şairler içinde bu kubbede bir hoş 
sada bırakanlar ise, büyük kaafileye nisbetle belirli 
ve sayılıdır. Ancak bu asırda edebiyata hizmet eden
lerin pek çoğu, sonraki asırların yıpratıcı akışlarına 
dayanamasalar bile, merakları, alakaları ve hevesle
riyle sanatı teşvik etmiş ve çağlarının sanat yapısına 
yine de bir harç koymUf elemanlardır. Büyük ö&çüde 

• 

XVI. Aaır Türk aüaleme aanatının 
zaferlerinden : Süleymaniye Camiinin 

nakıtlı camlarından biri. 
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bir edebiyat tarihi, bütün bu isimleri ve eserleri unut
mamak vazifesindcdir. 

Bizim, her şeye rağmen, mahdud ölçüdeki ta
rihimiz ise bütün bu hizmet erbabını saygıyle hatır
lamakla beraber, onların hepsine herhangi bir yer 
ayırmak imkanında değildir. xvı. asrın burada 
kendilerinden, eser ve hizmetlerinden, bahsedilecek 
şiirleri, ancak sonraki asırların süzgecinden geçebil
miş olanlardır : 

* 



xvı. asrın Omıanlı lmparatorL&rı 
aynı asnn Hind hükümdln Blbur 
Şah gibi ; Saveft HükilmdArı ŞAh 

Hükümdar 
Şlirler : 

İıınAil gibi; Özbek HükilmdArı 
gibi ve füphCliz bunların heplİllden Şeyblnl Han 

-
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mühim olarak XV. asır Osmanlı Suftanları gibi 
hem hükilmdir hem şlirdiler. Böylelilı:le büyük devlet 
adamı ve büyük cihangir oluşlarını ileri kültürleri 
vr. sanatlanyle bütünlemişlerdi. 

Bu hükümdarlar, ilimden ve şiirden anladıkları 
için çevrelerinr. de Alimleri ve f!
irleri topluyorlardı. Hem eski bir 
Türk an'anesine sadık kalarak, 
hem de bizzat ve bilerek değer 
verdilı:leri için, devirlerinin Alim ve 
flirlerini büyük hükümdarlıkları
na yakışır ölçüde saygı ve sevgi 
ile hi.mlye ediyorlardı. Kendi fikri 
ihtiyaç ve teklmülleri öyle emret
tiii için de bu ilim ve fikir adam-

. lannı yanlarından ayırmıyorlardı. 

* 

Yavuz 
Sultan Selim 

Bu asrın hü
kümdar f!ir
leri, geçen as
rın edebiyat 

tlrihi içinde gösterdiiimiz Sultan 
bdad B&yedd'den sonra, sıra ile 
Yava. Sakaa Selim ( 1467 ? -
1520), KaaGal Saltan Stileymaa 
(1494 - 1566) ; Saltan İldad Se
Um ( 1524 - 1574) ve Oçtiactl 
Manul (1546 - 1595) dır. 

YaYaa Saltan SeUm, idAri ve 
askeri dehlsı yanında, ilmi ve bil
hassa edebi bir hüviyet taşıyan, 
büyük ve kudretli hükümdardır. 

Safevi İran hükümdln ŞAia 
t..All'in Anadolu'ya göz dikip 
muvaffakiyetli, şü propagandası 
yapdıtı bir devirde, Osmanlı Dev
leti'nin bir şehzAdeler kavgası ile 
çok tehlikeli duruma düşeceğini 
KOrerek p!dişlhlığı, babasının elin
den Adeti zorla alan Yava. Sal
taa Selbn, bu ilk başarısını, baş
lannda kahraman hükümdar gör
mek isteyen Yeniçeri tqldlltmın 
teveccühüne borçludur. 

Hükümdar olduktan sonra, 
büyük hitı\bet kudretiyle, kendisine 
ilyln eden bir orduya Çalcbraa 
gibi zafer kazandırması, tamimiyle 
askeri ced.ret ve dehlsmın bir 
neticesidir. 

Yavuz, bu zaferin arkasından 

Çaldıran °kahramanı, Sliriye Ye M .. ır flrihi Yavuz Sulta.n Selim H
( l '467 - 1 520) 

• Merdcllbak ve RldAalye meydan 
muhlrebelerini de kazanarak sa
riye ve Mısar'a sihip olmuştur. 
Arkasından, Osmanlı adAlet, diyl
net ve iktidAnnın clzibesine tutu-
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lan Hlcıuı'ı da devletinin hudut
ları arasına almıttır. Daha M111r'a 
gitmeden, devletine yan harb, yarı 
sulh yolu ile ilhlk cttiif Erzurum, 
Urfa, Mardin, Marat, Kayteri, 
Diyarbckir çevresini (DulbcUr 

otuJlan ülkesini) de yurduna i!Ave 
eden Yavuz Sultan Selim, devleti
nin hudutlannı kısa zamanda bü
yük ölçüde genifletmiştir. Mısır' -
daki Abblal Halifeliğine son vere
rek bütün isllm dünyAsının mAnevl 
reisliği mlnAsındaki HllAfet'i Os
manlı Hlncdinı'na kazandırma
sı da onun gerek maddi, gerek 
mlnevl büyük zaferleri arasındadır. 

Yavuz Sultan Seltm Melle 
Şcrtf'i'ndcn ve Abblal Hallfesi'ndcn 
teslim aldıfı Emlnlt-ı Mubdde
sc'yi İsllm Aleminde görülmeınif 
bir saygı ve tlzhn hareketiyle Mı
sır'dan İıtanbul'a kadar durmak
sızın hatimler indirterek Kur'an 
acsleri arasında getirınif; bu mü
blrek emAnetlcri Topkapı Sara
yı'nda önce yüksek bir yere koy
durmut, sonra bunl'ar için Hırka-i 
Saldet Dlircsi'ni yaptırmış ; "mi
mar batı ve uatalar, asıl tevdi olu
nacak makaamı hani hani inşl 
ederlerken sefer yorgunluğuna bak
maksızın sabaha kadar ayakta bck
lernif; o gece, geceli gündüzlü Kur' -
an okunması için bir vazife tertlb 
ederek kırkıncısı bizzat kendi ol
mak üzere kırk hAfız tAyin cyle
rniJ,, dir (10) Hırka-i Saldet Dii
resi'nde bu Kur'an okuYUf, Yavuz 
zamlnından, Türkiye'de Hı.IAfet'in 
ilgaaaına kadar, uırlarca ve geceli 
gündüzlü, bu tekilde devlm etmif-. 
tir. Vazife, daha sonraları, her 
biri bir 1a&t Kur'an okuyan 24 
hAfız arasında taksim edilrniJtir. 

Milletinin batlı oldutu lmA
nın mukaddcsAtına böylesine uy-
gı gösteren YaYall Saltaa SeUm, devrinin ilim ve 
sanat adamlarına da llyık oldukları hürmeti göeteri
yordu. Alim ve flirlerle sohbet etmekten büyük haz 
duyuyor; ilim adamlarını UV&flarda bile yanında bu
lundurarak onların fikirlerinden, bil(ilcrinden istiflde 
ediyordu. Bunlar, Yavuz'un dünyA görüşünü, liyAsi 
ve idArl kudretini arttıran ve muvaffakiyetlcrine bü
yük yardıma llmwıan hareketlerdendi. ( 11)  

Yavuz, Türkçeden bafka A{abi ve Firisi biliyor ; 
Arap, Fan edebiyltıyle mqgul oluyor ; bu ikinci dil-

ıo Yala,.a Kemil, Aziz latanbul, S. 1 17, l.t. 
1964 

Kanünt Sultan Süleyman 
{ 1 495 - 1 566) 

de bir Divan vücuda getirecek kadar da fil r  söylü
yordu. Yavuz'un filr sanatına vukuufu ve o çağlarda 
şiir söyliyebilmek için elzem olan umılml kültürü, 
dil ve edebiyat bilgisi hakkında onun Farsça Dlvln'ı 
bize yeter derecede fikir verecek bir vesikadır : Bu 

ı ı Aaafnlme mWlifi Lütfü P .. a'nan, Kanuni 
Saltan Süleym- sambmda Fucbia cleYlet idinsi 
mnrilanadaki bu milaim -rd• Y aYU& Saltan 
Selim'ia icliri iacelikleriai misil söatermni, n 
Mikiimclann iıliri laanketleriaia, clalıa sonraki 
clemerce imek tubllacak cleier .... •-miJ'ette 
olclujunu helirtea çİqİler -•dadır. 
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küçük Divan'ı meydana getiren ince, hisli şiirlerde 
duygu unsuru ölçüsünde bilgi, görgü ve tefekkür un
surlarının da mühim hissesi vardır. ( 1 2) 

Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferi esnasın
da yanında bulundurduğu alim ve şairler arasında 
idrls-i Bitlisi, Hiallmi ve meşhur Cifer Çelebi 
vardı. 

Daha bdnci B&ye:dd devrinde ilmi, edebi, si
yisi meziyetleri Osmanlı iktidarı tarafından takdir 
edilen tdrls-i Bitlisi, Bitlisli asil bir şeyh ailesinin 
çocuğu idi . .  idris, kendi zamanına kadar Osmanlı 
padişahları hakkında He9t Bebitt ; Sekiz Cennet 
isimli, farsça manzum bir Osmanlı Tarihi yazarak 
bu eseriyle hem bu aileye bağlılığını göstermiş, hem 
de büyük takdir toplamıştı. Yavuz Sultan Selim bu 
ilim ve siyaset adamını Bıyıklı Mehmed Pap ku
mandasında bir ordu ile birlikte Diyarbekir = Amid 
şehri ve çevresine yollamış ve bu çevre halkını, İd
ris'in himmeti ile kan dökülmesine meydan vermt:den 
kendi idiresi altına almaya muvaffak olmuştu. Hü
kümdar, ŞAiı İamAil'e genderdiği Farisi mektup
larla, Çaldıraa Fftihnimeei'ni de Cifer Çelebi'- ' 
ye yazdırmıştı. Padişah Mısır seferi esnasında Şam'da 
veflt eden lfalbl'nin cenazesinde bulunmuş, onun 
ölümünden duyduğu teessürü böyle bir hareketle ifa
de etmişti. Kastamonulu bir şair olan Halimi, aynı 
zamanda Yavuz'un hocası idi. 

Padişihın Mısır Seferi'nde yanında bulunan bir 
ilim adamı da asrın büyük alimlerinden lbni KemAJ. 
(Kemal Paşa-zade)

� 
idi. Uhdesine Anadolu Kadıas

lı.erliği verilmiş olan İbni Kemal (meşhur bir rivayete 
göre) Mısır dönüşünde atıyle pidişihın yanında gi
der ve kendisiyle musihabe ederken atının ayağı bir 
su çukuruna basmış ve sıçrayan çamur hükümdarın 
üstünü, başını berbad etmişti. Hadiseden çok müte
essir olan İbni Kemal, telişlanınca Yavuz onu tesk!n 
etmiş ve: 

· 

- Bir ilimin •tı ayaiından aıçrayan çamur 
beaim elbiaeme ancak •ti• olur. iaterlm ld 61-
dtiitim zaman aandôlramın tiadbıe bu kaftanı 
koyaunlar demek büyüklüğünü göstermişti. ( 13) 

Savaşlara gidip gelirken, yollarda geçen uzun 
zamanın büyük bir kısmını ilme, şiire, alim ve şiir
lerle sohbete hasreden Sultan Selim yine sefer esna
sında yanındaki alimlere fethedeceği ülkenin tari
hine, coğrafyasına ait eserler tercüme ettiriyordu. 
Arap ve Iran edebiyatından başka Ortaasya Türk 
edebiyltına da alaka duyuyor ; hatta Ortaasya - Nevai 
Türkçesiyle şiirler söyliyerek Ali Şir Nevai'ye nazire 
söyleyen Anadolu şiirleri arasına katılıyordu. Onun 

ı2 Yavuz Sultan Selim'in Fança Divanı, Prof. 
Ali Nihad Tart- tarafından Türkçeye çeYrilmif
tir. lat. 1946. 

ıa Ba bir mayet •eya bir lbn-i Kemal - Ya
vuz deatanı ol.. bile, birinin ilmi, diierinin ilme Ye 
Alimlere .. ,..... baklandaki yaysın ,,. takdir edilen 
İnancı söaterm .. i balonundan manalı Ye ehemmi
yetlidir. 
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Türkçe şiirleri olmadığı hakkında bazı tezkirelerde 
tesadüf edilen iddialar yanlışdır ( 14). Bununla bera
ber Farsca DivUı'ı mazbut ve meydanda olan Yavuz 
Sultan Selim'in Türkçe şiirleri henüz biraraya geti
rilmiş değildir. Yavuz'a ait olmadığı halde öteden 
beri ona atfedilen : 

••rtl•-1 •i•••• bil••• •• flsiia •t•ı felek 
Gb•J'••I kaldı fAaiia •tklml ••• etdl felek 
fİrler peaçe·I kallrımda olarll•• leraaa 
Beal bir slalttrl a•iıJ'• aebiia etdl felek 

kıt'ası, sadece bu kudretli hükümdara çok yakıştığı 
için güzel ve meşhurdur. Buna mukaabil, yine öyle
sine kudretli bir hükümdar tarafından söylenişinde 
büyük incelik bulunan şu tanınmış murabbi'ı Ya
vuz Sultan Selim'in şiir sanatı hakkında yeter bir fikir 
verebilecek ölçüde güzel ve orijinaldir : 

oı.ı ..... ,. ••••• ebriin ... ...... -· ki 
DU ••ılm9ta lver aölta.e caabiia 'llıll ki 
.... luıltr .,.ı.••t•• •• ., .... ii'!ii• -· ki 
N•71•1 ıi•• .ı ki ce•r mi ki aiia mı ki 
Dili ••J'• et.ede iilem bllAr Aatiidlıtaa 

)ll•J' aakıa iil•l!ll• J'f!J'ıbaaya bidiidlıt•• 
Blı..•-• •ırrı aeffr bllaltlkea J'İidlıj'ıla 
Ne71kl tİ•• •I ki ce•r mi ki aiia •ı ki 
Dil ...... ..... mi var •ık ..... yall•a•ı ••• 
Atk ••acİrl•• s•rdea ... kodaa taluaa••ta• 
Beal slrtlAkde J'Ad111 dladerlbea bakmadıtaa 
Ne71kl ıİ•• •· · ki cevr mi ki aiia •• ld 

h 1 e 1  I • 1 kal••• cevri reviia eyl .. Afila 
a-ca aıdkaa relt•l •ıkıada J'&lp e7ledAtA• 
YAalnl slste..abea YI•• atlliia e7l .. Ajtla 
Ne7lkl ıi•• .ı ki ce.r •• ki aiia mı ki 

Yavuz Sultan Selim, bu murabba'da görüldü�ı ı  
gibi, şiirlerinde Selimi mahlasını kullanmıştır. 

Yavuz'un kardeşleri Ahmed ve Korkud Sultanlar 
da hayatları ve kudretleri ölçüsünde şiir söylemiş
lerdir. 

Yavuz Sultan Selim, daha hayatında başlayarak, 
fakat bilhassa vefatından sonra, ceddi F&tllı Sultan 
Melamed gibi hakkında çok eser yazılmış bir miW 
�'dır. Daha vefatı haftasında önce K� 
Papdde, onun zıya'ından duyduğu acıyı : 

As saman içre çok it etm.. idi 
li.yeal olmaı idi iilem•sir 
Şema•I aar idi aard@ ıemaln 
Zilli memdiıd olar aami.aı kaair 

kıt'asıyle de süslü bir mersiye ile iflde etmiştir. Bunu 
Divan edebiyatında, çok sayıda, yazılan manzum, 
mensur S.Hmnime'ler takib etmiştir. (*) Tanzi-

H Bkz. Köprülüzide M. Fuad, Anadolu'da 
Türk Dili •e Edebiyah'nın T ek&mülü, Yeni Türk 
M. Sayı: 7, lat. 1933. 

• Yavuz Sultan Selim'in AY&flan Ye zaferleri 
hakkında yazılan bu Selimnime'lerle, Kanuni Sultan 
Süleyman'ın sazilan için kalem .. alınan Süleym-
nime'ler Ye Sultan ikinci Murad &amanından bat· 



Kanüni Sultan Süleyman'ın methur b.yri :  Halk içiacli m....._ lııir - yok ıle•let silli 
- Olmaya da•l•t cih-di bir nefes sıhhat sibi. (Yazı, Asnmwn üstad hattatlarından 
Necmeddin Okyay tarafından, celi talikle yazılmıt Ye tezhipler Rikkat Kunt tarafından 
yapılmıttır. ) 

mat Devri yazarları da Yavuz Sultan Selim'e liyık 
olduğu sevgi ve ihtiramı göstermişlerdir. Nimık 
Kemal Evdk-ı Perftaa - Ter&dm-i Ahdi adlı 
eserinde Selim'e Fitih'e yakın bir yer ayırmış ; Ab
dülhak Himid, Kabr-i Sellm-i Evvel'i Ziyiret 
şiirini Merlaul·i Fldh'i Ziylret türi ölçüsünde 
kuvvetli m11rilarla terennüm etmiftir. Son olarak, 
Yahya Kemal, Eül Şllrla RtbtAftyle isimli kita
bında Yavuz Sultan Selim için edebiyltımızın en gü
zel SeHmnlme'ıini XVI. asır Türkçesiyle yazmıştır. 

Kantini 
Sultan Süleyman 

* 

xvı. aınn diğer büyük 
bir hükümdar şiiri Kanıl
ni Sultan Sülcyman'dır. 
Bu asırda Osmanlı - Türk 

iktidarına verdiği azamet ve haşmet dolaywyle, 
Avrupalıların Mütqem Stlleymaa dedikleri Ka
mini Sultan Süleyman, tıpkı Yavuz Sultan Seliın 
gibi her çeşit şiirden anlıyor ; iliın ve şiirlere bü
yük saygı ve itibir gösteriyordu. 

"Miiverrila SeliDild'ııda F-hacl Ap'claa 
-.klea aalattıpaa s6re K-iıd Stlleymaa, Ab
cliilblld pbi biiyiik Wr kaabWyed balap oaa 
mevki vermnbü pAcUtaJalıiuwa - sevkli Wrbç 
llAclisesiadea biri tellldd ecliyorcla. lllr -

dmeUacle llAld'yi ea biiyiik tAfr olarak tavsif 
-.. ba kıymet bilir hiilriimcl&na, sevpJ.i tllrlae 

layaralr. yuılaa cliier Fetihname, Cazavitnime, Za
femame •• vakaayi'name'lar hakkında bibliyosrafilr. 
bilsilar için Bb. Aııih Sırn Levend, C...•it • ai
melar •e MihaJoilu Ali Bay'in C...Yitnimaai, Ank. 
1956. 

lcarfı t.e.lcadiii tn • cdllıb biiyiiklqtiati gös· 

tft'Qll birçok tWDleıır ..ardır." ( ı 5) 
Karulnl'ııin Zigetvar'a giderken, Nif'den Ebüs

sU'Qd Efcndi'ye kendi el yaz11ıyle göndcrditf bir mek
tup da bu bilyük hükümdarın ilim adamlanna ver
dfti kıymeti ve cnlann karşısında duydup tevlzıi 
ve hUrmet duygulan.nı gösterir: "liaWe h•W.tam, 
..... • fnt-. ..,.  kanMa.,_. tulk-1 Hak'-
cla ,.... ... Molla Ebüuu6d Kaaıırıetlerf' .. cla'l-i 
w.-. ........... Hara, ........ ....... Ye 111-
oeclllr .....,_, ıa-a'l-imddaaa�,, 
Pfıi ll&dlbl ve mUtevbı' sözlerle başlayan ve giriftiği 
saftfte ınuwl&.k olabilmek için EbUlluQd Efendi' -
den duA t.teyen, nihayet: ...._, H.t6, llk; .... -ı 
... tfyl lr:aduylc nihAyedenea bu mektup. Kuı6ni 
devrinde Otmarıh saltanatının niçin bir dünyl hüi
miyeti ölçülilne vardıtını çözebil�ek. mAnlya tlbip
tir. (16) 

Kan6ni'nin devkt idAreciliti, kanun yapıcıJ+, 
muhtetcm hükümdarlıp ve her biri bir büyük bAdiae 
değerindeki çok sayıda ld'crleri ve zal'crleri hakkında 
burada herhangi bir bahis açmak mümkün değildir. 
Ancak bu gayretli hükümdinn 45 senelik saltanatının 
on seneden fazla bir zaminı ld'erde geçmiş, bu IC· 

ferlerin siyisi ve askeri hazırlıkları ile fethedilen yer
lerin maddi ve minevl imin iac hükümdinn bütün 
hayltıru kaplamıştır. 

Kanıini, milletinin tirihine Moluaç gibi zaferler 
kazandırmış, fakat yaptıtı seferler onu çok yormUJ, 
hayltırun mühim bir kwnını hutalıkla geçirmiş o 
kadar ki yaşlı yıllarında yabancı elçileri kabıil etmek 

ıs Fuad Köprülü, Biki, T. 1. An. C. il, S. 247. 
ıı Makmp için Bkz. Fitih Kütüphinaai, 5424 

aayılı Macmüa. 



icab ettiği zamanlarda onlara sararmış ve solmuş 
bir çehre ile görünmemek için makyaj yapmak mrc
bıiriyetinde kaldığı zamanlar olmuştur. 

Büyük şair Baki'nin onun için söylediği : 

•••ıİr slbl ra,..ı ... i •• taraf taraf 
lal••• •••tir ll•t•kla cllaa• pelalewanları 
Al••• laesiir blts•••J'I ••mel• •J'l•dl• 
Niikii• J'•rlerla•• ollat•aa ••aaları 
mıırfıları, her kelimesiyle doğrudur : Kanuni bu se
ferlerin bir kısmını bir hikmet-i hükumet ve bir pres
tij için açmış oba bile, onların çoğunu bütün büyük 
cedleri gibi tam bir gaza ruhu ile yapDUJtır. o kadar 
ki hükümdar, son açtığı Zigetvar Seferi'ne ha.ta hasta 
gitmiş ve Zigetvarın zaptı gecesinde kal'enin frthrdil
diğini görmeden vefat etmişdir. 

Kanüni'nin büyük atkı ve eevsili eti ; ayrıca Oemanlı -
Türk earayında yetifen, ve Divan tarzında tiir 
eöyleyen, lelav aaıllı. bir Türk kadın tliri : Hurrem 
Sultan. 

Yorulmak bilmez bir savq azmi ve gayreti için
de, hem kahraman, hem de duygulu bir gönül t&fl
yan Kanönl aynı zamanda bir ince duygular ve öyle 
dilfüncder fliridir. Seferlerle ve çqitli yurd ve dünyl 
problemleriyle geçen ömrü esnhında M........a mah
lbıyle yazdıAı qk, heyecan, kahramanlık ve tefekkür 
şiirleriyle bir Divan meydana getirecek kadar sanat 
gayreti de gÖltenniftir. Onun, Kam\nt gibi bir hüküm-
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dar tarafından �öylendiği için manaları bir kat daha 
büyüyrn : 

Halk lcl••• ••'teber bir •-•• Jok dowlot slbl 
Olm•y• de•let cllaaaq bir aefoa allıltat slbl 

Oba b.ıar ••t .... e• &•r• .. laadd 1 eded 
Goba•J'• lıı• ıiıo-1 prla ipe bir aaet slbl 

kıvamında beyitlerle söylediği bir gazeli, bilhassa bu 
gazelin yukarıdaki matla' beyti Türk şiirinde büyük 
ve devamlı bir sevgi ile karşılanmış ve bu beyit Türk 
halk dilini' yayılarak bir atasözü değeri kazanmıştıı-. 
Kanuni'nin kahramanlık terennümleri : 

Allah Allala dl1el•• ri.yet·I tiib! çekel•• 
YarBJ•h bor J•aadaa fark'a aıpalaİ çekeUlm 
iki 1erdea k•t•r 91•• ylae S•Jr•t k•ı•t•a 
B•l•ı•P tos ile top•Bt• lııa riihı çekolilm 
Pii)'mAI 01leplam klt••rlal •lrlt-aer '•• 
06•1•• ••r•e d•y11 diid-ı •l1a'h1 çekelam 
Blae fus 01-11 ili•• ol•-•• lalam '• salair 
Nice bb 9turalu• lıı••- l(ilaiibı çekelim 
Umaram rola'ber ole 'bl•• Elııu Bolu a Omer 
lt7 Mala11ıı1ııl 1arayab fark '• alpiibİ çekel•• 

gibi din vr dünya nizam ı gayretinde söyleyişlerdir. 
Bu gazel", yer yer çok sade ve tabii türkçcsi dQ!ayı
siyle, kolayca anlaşılacağı gibi atirb-aer : lumlbat, 
şit ve Safevi lran'ın sünni müslümanlığa ve islam'ın 
Hz. Eb6 Bekir ve Ömer gibi en büyüklerinin ha
tırasına karşı devam eden, düşmanlığı yüzünden ya
pılan lran seferi münasebetiyle söylenmiştir. 

Kanuni lslam'a yardımcı olmanın Türkiye müs
lümanlığına farz olduğunu ve böyle fesadlar yürüyüp 
giderken (bir İslim halifesi olarak) yerindt' oturup 
bunca günahı yüklenrmiyeceğini bu şiirinde yine çok 
açık söylemekdedir. 

Kanuni Sultan Süleyman'ın böyle kendi haya
tından mülhem düıünü.' ve vazifr şiirleri yanında : 

liir•-1 v.n.,ı okurdum tlün ··-··-ı ...... 
Zllfh aaclım clllberl• alttllıa •• lr.ıltlı• lall•odlnı 

gibi, Diviııı �ürinin butün incelikleriyle söylenmiş, 
güzel, sanatlı ve zarif aşk şiirleri de vardır. 

Bu büyük hükümdlnn bir dluua pAcUfAlu ol
duğunu bilmekten doğan duyguları da onun ıiirleri
ne müstcsnl söyleyişler katmıttır. Kaa6al s.ı ... 
Hl..,...., güzelliği kaıliiinda . duygulanıp, hakkın
da ..... söylediği sevgiliyi, sidece, caaua, baWnm, 
........, ......... gibi hitaplarla değil, sahip ve 
h!kim olduğu ülkelerin baha biçilmez l(ilzelliklerini 
kendinde toplayan bir özge sevgili ihtiflmiyle sevi
yordu. Ona : 

Cella·I laalYetl• y9n• laabİltlm •iila·ı tiibiiaı• 
a.i.a. ........ ı. •9"• .... u- ..... ••ltp•• 

matla 'lı bir gazelinin pil 1ııeyd halinde söylediği : 

ltaaltiil•• Kar9ıapı• dlyiir-ı mllkot·I Riimam 
a.dalata•!• 1 K•pç•tım 1 Batdiitlım Hor9•e••• 

beytiyle, adeti : "ıılhibi ve hlkimi olduğum en sevgili 
ülkeler değerindeki sevgilim!,, diye sesleniyordu. 
Yeryüzünde o ölçüde dluua Mldml olmUJ bir J>A· 
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XVI. Aaır Türk mimartainin muhtetem abideai : Süleyminiye Camii. 

ditihın bu sözleri, onun devrindeki Ttirk - 0--1ı 
kudretinin de bir ifildeaiydi. 

* 
K-6al Sultan Süleyman devrinde Osmanlı 

IW"ayt yüksek bir kü'tiir ve sanat muhiti bilinde idi. 
ŞehzAdeler, burada, kudretli hocalar elinde, ihtimamla 
yetiftiriliyordu. 1ıter saravda, ister taşrada valiliklerde 
bulunaunlar, şehzadeler, kuvvetli bir dil ve edebiyat 
kültürü elde ediyorlar; tatradaki muhitlerinde kendi 
ölçülerinde tür, sanat ve kültür muhitleri hazırlıyor
lardı. 

Kamini'nin şehzadeleri içinde Şeı..&de M-tafa, 
Şehdde ll&yaad, Selim ve Şehdde CIJaaasir 
şi.irdiler. 

Dil, edebiyat ve kültür hayatının, saray kadınları, 
ıultan hanımlar arasında da kuvvetli olduğu muhak
kaktı. Mesela, saray'a bir illav kızı olarak gelen fa
kat gerek güzelliği, zekAsı ve Çctitli kaabiliyetleriyle 
KanWıi'nin en sevgili kadın'ı ve büyük aşkı olan 
H1U'l'elll Sultaa, saray'da öylesine Türkçe öğren
mif ve bir divin şiiri kültürü kazanmıştı ki Kanüni 
seferde iken ona yazdığı mektupları : 

EJ' saltii laltaaı•• sar A perit•• dlJ'eeln 
oaı ,. ..... as 1f1 ........ s1w ets•• dlJ•••• 

gibi beyitlerle süaleyecek kadar bu şiirin söyleyiş in
celiklerine ermif bulunuyordu. 

* 

Fakat Kaniıni, büyük ve duygulu bir hüküm
dar olduğu ölçüde talil ı z bir baba idi : Herbiri çok 
iyi yetişmiş erkek evlidliı.rının derin ıztıribını bili
yordu. Osmanlı iktidarının, devleti, bir bütün bilin
de idare etmek ve kuvveti tek elde toplamak trklin
deki z"arüri ve an'anevi siyaseti, kardct tchzadeler 
arasında ister İltemez bir ölüm kalım nıücideleai 
doğuracak sebepler yaratıyordu. Bu hal saray içinde 
ve saray · dışında hatta yurd içinde ve yurd dıtında 
çeşitli siyiset ve menfaatleri r,rekete geçiriyordu. 

Kanuni, küçük yaşlarda ölen üç şehzidelinden 
sonra, 1543 de, en sevgili oğlu ve Mağnisa Villsi ..... 
dele Meluned'in ölümü ıPbi büyük bir acı ile kar
şılaştı. Buna içi yanan baba, ıztırabını, ustalıkla söy
lediği bir tarih mısraına işleyerek bu ölümün tirihini : 

Şeladdeler � Sultan Melaemmed'lm (950) 

mısraı ile ebedileştirrli. Ayrıca bir SilleymAalye C&
mU olarak yaptırmak istediği bugünkü felad4Lt 
Clmll'ni Şehzide Mehmed adına bir abide olsun diye 
yaptırdı. (Bu hadise, bütün hazin sebebine rağmen, 
Türk mimiri sanatına Şehzade CArnii'nden sonra, 
Süleyminiye CAmü gibi bir şiheser kazandırm11tır.) 

Kanüni, Şeh:d.de Mehmed'in ölümünden on se
ne sonra, bu sefrr en kahraman oğlu Şehdü M ... 
tafa'yı idam zorunda kaldı. Şehzide Mustafa'nm 
ölümü daha çok Rüstem Pqa'nın fitnesi ve tahrikiyle 
olmuş görünmcklc berlber, bu fidanın iç yüzü bili 
yeter derecede aydınlanmlf değildir. 
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Fakat Şt-hzade Mustafa'nın �uruluşu, esiscn 
hastalıklı bir şehzade olan, ve bu ağabcyisini çok se
ven Şelldde CUuı ııglr'i o derece sarstı ki, Kanuni, 
Şehzade Mehmed'den sonra bütün babalık sevgisini 
kendisinde topladığı Cihangir'in bu ıztırapla ölümü 
üzerine bu sefer onun haiırası için Cihangir Camii'ni 
yaptırmak ihtiyacını duydu. 

Schzade Mustafa : 
Rıf'at laterı-i>D eJer mlhr- 1  clhin-ari slbl 
Sür ytlztla her dem yıb� eyi� tenez:ııül ma gibi 
Ho• kab� y!Eldtlr detill bikİ hu nakt·l rüzgAr 
Fl'l0meael dllayi ml•il-I alem-1 rü'ya stbl 
Süzea-1 aGJsAalarundaa seçmedi �il rlttHi 
Yolda kaldum ey lluihi Haaret0J f.i stbl 
Katreden kemdGır vlcüdlln llustafi amma 'aceb 
Nazm ldüb dlrler diker tab'un ••nGn deryi ıtbl 
M-viycsindı- gazeller söyliyecck dereccdl" şiirdi. \ ı ı) 

Şchziıd<" Cihangir ise ağabcyisi Mustafa'ııın, 
hahalarına nazire olarak söylediği : 
Niz -hraS1ada tlr-1 samze-1  hunriz ile 
Şlr•I dtl •ayd eyleyen ol çe,m G ebriilar mıdur 
( ;füi ,ürlerc : 
D•r s&rea ebrülarun altındaki çetmia ın! 
Haaçer altınd9 yatar aayd olmuı altiilar aıdur 
gibi nazireler söyliyehiliyordu. 

Kaniıni'nin geri kalan iki oğlundan Şehzade 
Biyczid, ŞchzAdc Seltm'le mücaddeye girmiş ve bu 
hareketini, etrifındakilerin fitne ve tcşvikkriylc ısyan 
derecC"Sine götünnüştü. Muvaffak olamayınca lran'a 
geçerek Şah Tahmasb'a iltica zorunda kahnıştı. Ora
dan kabAhatini affettinnek için, babasına murabba 
�in<'le yazdığı manzum dc.-halct mektubunun : 

Ey •eri•er alem� •ultan Stlleyminım baba 
Tende canım canımun içinde cananım baba 
Biiyezİd'ln� kıyar m!•ln benim cinım baba 
Bi gtinihun Hak blltiıl' devlet16 eultinım baba 

Kim •an9 arz eyiey� hiillm eya tah·! kerim 
�aadaa kanlaflarumdan ayrılup kaldım yetim 
Yok benim bir zerre l•yiinım •••I! Hak'dur alİ• 
Bt-sllliilaım Hak blllr devletlü eultiaım baba 

Twtalum iki elim batdan bati! kaad@ ola 
Bw •••eldir s6ylenlr kim kal gOnilı ıU•� •'ola 
Btıyazİd'&• •wçuny batıtla lllyml! by kala 
Bİ·stlniilaua Hak bllOr devletli •ultiinım baha 

�ibi dörtlükleri Şeluılde llıly..W'in türkçcsi ve şi
irlik derecesi. hakkında bir fik.. .. verebilecek mAhiyet
tcdir. Allı daha uzun olan bu mektubun her dörtlü
�. Kan\İni Sultan Süleyman, aynı vezin, kaafiyc.
ve ııöylcy4le cevap vermif, mısrilannda içi sızlayan 
bir baba tcfkatiyle Blyczid'i affetmek istemişti. Ka· 
niınl'nin yukarıdaki dörtlüklere verdiği güzel cevap
lar da töylcdir ki bu cevap, yaşlı hükümdinn, nazmı 
nairie yazar ıcibi hatti konuşur gibi bir kolaylıkla 
kullandığını gösterir : 

Ey deaidem mazhar•! tutyia G ı•y•nım ojul 
Takmayan boynyaa laerırlz tavk·ı fermiiaım otul 
Bea kıyar mıydım •a•• ey Biiyezla Hıia'ı• otul 
Bi-ırlailaım' dlmıİ biiri tevbe kll ciaım otul 

11 a. llelij, CiH11t i �ia-ı iri-. 
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Net'•t-1 Hakdur lblvvet ram olaa 9lur kerim 
LA tekul üf kavllnl lakAr �den kl!lur yetim 
T�at� l•yiina iillmdür Hudavend-1 Kerim 
Bl·silnihım dlme bari tevbe kıl canım ot11I 

Tytalun iki elün batdan h -'ti! kandl! ola 
Çllakl l•tlifir IEdersün biz de afvetsek n'ola 
B!lyezid'lm syçung ba_lıtlarum gelsen yola 
81 -gGnihım dlme biıirl tevbe kil cinım opl 

Sultan 
İkinci Selim 

* 
Bu asrın diğer bir hükümdar şii
ri, Kaniıni'nin sağ kalan tek oğ
lu, Sultan bdaci Sellm'dir. Se-
lim uzun ve çok büyük saltanatı 

dolayısiyle, adeta ölmeyecekmiş hissini veren babası
nın ölüm haberini derin teessürle ve şaşırarak ötren
di. Kendisi av ve içki düşkünüydü. Bir de şüri se
viyor, ilim ve şiir sohbetleri tc.-rtipliyor ve.- şiir söylü
yordu. XVI. asır dünyamın en büyük devletinin si-

S.ltan ikinci Selim. 

yisi, askc. rl, medeni s&ha.lardaki i<ürcsinde ağır mes'. 
Uliyet bulunduğunu biliyordu. Bu sebeple saltanat 
tahtına oturmakla bcribcr, devlet i<ürcsini Kaniınl' • 
nin IOD sadrizamı SokoU. M....... .... ıribi 
tecrübeli bir vezire bıraktı. lmparatorlutun azamet• 
li idArclini Sokollu ile bcrlber, .... ..... ... 
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bç Ali Pap, PiyAle P.,. gibi liyakatli insanlara 
emanet etmesini bilerek, yapılacak en doğru yolu 
seçti. Kıbrıs onun zamanında alındı. Fakat Osmanlı 
tarihinde bir dönüm noktası olan ine bahtı : Lepanto 
deniz mağlübiyeti de onun zamanına rastladı. Gerçi 
Sokollu'nun azmi ve dirayetiyle donanma çok kısa 
zamanda yeniden yapıldı ; Kılıç Ali Paşa'nın idare
sinde Akdeniz'e daha zengin, daha kuvvetli çıktı. 
Ancak lnebahtı'nın Avrupa kafasında uyandırdığı 
"demek Türkler yenilebilirmiş!,, fikrini artık sökmek 
mümkün olmadı. 

Devleti dirayetli vezirlere bırakarak, İmparator
luğıı bir reis-i cumhur tarafsızlığiyle idare eden İkinci 
Selim hakkında tarih, lehde ve aleyhde çok sözler 
söylemiştir. Bu arada onun içki alemlerine düşkün
lüğü tenkide uğramıştır. Buna mukaabil, Yahya Ke
mal'in : 

Kıbrıs t•rlltı akdı zamlaında sA-lt•·•• 
Yalııyl &'•zel-•erl idi Blkl ka•ld•·&'A 
l•marlayap vezlrlae ta••l•-1 Alemi 
Bir •altaaat-•erly-ı lııaaaa etti lrzA 
Bir lteytl bir de c&ml- 1 ma'm8ra var Kem&I 
Yat••• ttlr&lt-ı kabrine &'•fr&a·ı m8.tk·lt8 

beyitleriyle söylediği gibi, ikinci Selim'den zamanı
mıza kalan iki nıühim hatıra vardır,. Bunlardan biri, 
fihine yapısiyle yalnız Edirne'yi değil, bütün vatanı 
ııüsleyen Sellmlye CAmll'dir. Hükümdlnn kendisi 
de Türk şiirine aşağıdaki güzel beyti bırakmıştır : 

llb lriilbül-i malarlk-clem-i stildr·• flrAlwı 
Ateı keeiltlr seçse -w � 

Divan şiirine böyle bir beyit ııöyl�yecek kadar vakıf 
olduğıı anlaşılan İkinci Selim'in yalnız bu beyti bile 
onun şiirlik' derecesi hakkında bize 6ir fikir vere�ek 
güzelliktedir. 

Sultan 
Cçüncü Murad 

* 
Zamanında, Osmanlı lmpa
ratorluğıı'nun duraklama, hat
ta gerileme devresine yönel
diği görülen Sultan 111 .  Mu

rad, dedeleri gibi büyük, hatta babaııı kadar tedbirli 
bir padişah değildi. Bununla beraber iyi tahııil gör
müş, a- S&decldla gibi Alimlerden tarih ve siya
set okumuş ; çok iyi bildiği Osmanlı Türkçesi'nden 
başka Arabi ve Farisi'yi bu dillerde şiir söyleyecek 
kadar iyi öğrenmiş bir hükümdardı. Maneviyata 
bağlı bir nihu, bu arada kuvvetli bir tasavvuf 
kültürü ve imim vardı. Hemen bütün Osmanlı 
Sultanlan gibi slde bir Türkçe ile ve ekseriya 
pzel şeklinde söyledi#i şiirlerinin çoğunu taııavvuf 
duygu ve düşünceleriyle yazmqtı. Zaminının din, 
kültür ve imar faaliyetlerine ehemmiyet vermiş; 
İmparatorluğıın Mekke ve M..U.. gibi mukaddes 
tchirlerinin iminna çalışmış ; .K&lte duvarlannı mer
merden yaptırmak; Medine'de mektep, medrese ve 
imiret inşi ettirmek gibi hizmetleri olmuştu. Vaktiyle 

sn 

Sultan Üçüncü Mu rad. 

valilik yaptığı Mağnisa'da bir Muradiye Külliyesi 
kunnuş, planları Mimar Sinan tarafından çizilen biF 
cami yaptırmıştı. 

· 

Sultan Üçüncü Murad"ın murabba',. mesnevi, 
müfredit gibi istisn�ları olmakla berabe�, ht-men 
ht>men gazellerden mürekkep, oldukça büyük bir 
Divan'ı vardır. Gazelleri hurüf-ı heci sırasıyle müret
teb'dir. Şiirlerinde Maddi adını lı.ullanmış ve umu
miyetle şu kıymette ve bu vasıfta gazeller söylen:ıiştir: 

Bfzl aiiretde sard8k piidlp'y•z 
Veli ma•aide bir kemter &'etliiyaa 
Bl•I yiir 9tlflatl9 aalam• ya• 
ıtaa.w.,• yiitl • yiiq •ı•••,..• 
811 •iiret iilemtlad9 ciilııll•a iti• 
Veli biitaatla ey tlll aaftyii.,•• 
MarAdl ••••• yok ziilllr •••idea 
Veli ii.,iae·I lltret•a8miiy•• 

Sultan Üçüncü Murad'ın Fransız Milli Kütüphlne
si'nde 1030 numarada kayıtlı (fakat İkinci Murad 
adına kayıdlı olduğıı için heyecan uyandırmış) bir 
Divln'ı vardır. ( 18) Divan çok güzel bir nesih'le, lükıı 

ıs E. Blochet, Catalos- O.a M-uacrita Turca, 
Tom, il, P. 137. 



5'1Z 

bir yazma halinde tertiplenmiştir. 270 verak tutarın
daki bu divanın içinde 750 ye yakın gazel vardır. 

Yine Bibliotheque National'de ve 274 numara
da kayıtlı LeYlylla-1 Tayyibe adlı bir mı:-cmua var
dır ki bu, Üçüncü Murad'ın seçme gazelleriyle ter
tiplenmiş daha küçük bir yazmarhr. Ancak bu yaz
ma, çok nefis bir yazı ve süsleme ile meydana gcti
rilmit bir hatt ve tezhlb şihcseridir. ( 1 9) Üçüncü 
Murad. Dfvanı'nın ayrıca İstanbul kütüphanelerin
de de yazmaları mevcuddur. 

* 

Bu asrın hükümdar şiirleri ara
Gaazl Giray sıncla Ülmanlı devletine bağlı Kı-

nın Han]annın da mühim bir yeri 
vardır. Her biri kıymetli birer kültür, sanat ve dcvlr.t 
adamı olan Kırım Hanlan, ülkelerinde Osmanlı edebi 
Türkçesinin tanınma V.f' yayılmasına da hizmet etmiş
ler<tir. Asnn Hanları içl�de ise R'Crek sanatı, gerek kah
ramanlığı ve milli kahramanlık .şiirleriyle tanınmış ve 
sevilmiş en töhretli Kınm Hanı Gaad Glray'dır. 

Gaazi Giray (1554 - 1608), henüz hükümdar ol
madan evvel Kınm kuvvetleriyle katıldığı Osmanlı
lran snaşlannda gösterdiği yararlıklarla tanınmış
tır. Öaclem1r otl• <>aman Pata kumandasındaki 
Türk ordu1an tarafından kazanılan' İran savaşlannda 
onun kahramanlığının da hissesi vardır. ( 1585) Bir 
aralık lranlılann eline esir düşmüş, uzun müddet 
mahbus kaldıktan sonra kurtulmaya muvaffak ola
rak, yine Türk orduJariyle birlikte, lran'la savaşmıştır. 

1 588 de Osmanlı Devleti'nin teveccühü ile Kı
rım tahtına oturan Gaaal Gl--, MoskofJarla da sa
vaşa girmiş, bu savaşta Moekcnıa önlerine vararak 
Rus Çannr haraca bağlamiftır. • 

Daha başka askeri ve siylsi muvaffakiyetler de 
kazanan Gaazl Giray, Kınm'da saray ve idare teş
kilatını Osmanlı devlet idlrcsi usQllerine göre ayar
lamıt ve bilhassa Moskoflara kartı gösterdiği kahra
manlıkla kendi halkı arasında Bora unvanını ka
zanmlftır. 

Hem hattat, hem mösıki sanatkarı (bestekar) 
olan Gaasl Gl-y'ın sanat&� daha yaygın töhrcti ise 
şiirliği dolayısıyledir. 

Manzum mektupları, hiciv manziımeleri, GtU a 
Btdlııill isimli bir mesnevisi ve kuvvetli bir ihtimlle 
göre, F-all'nin Bcng ü &de'ıine nazire olarak yaz
dığı, kahve ve şarab münazarası mcvz(ıunda bir mes
nevki. daha vardır. Fakat onun en kuvvetli eseri Dtvan'ı 
ve bilhassa bu divandaki aşk ve kahramanlık şiirleri
dir. Şürlerinin mühim bir kwnı Oamallh Tilrlrçesl'
yle terennüm edilmittir. Buraya örnek olarak aldığı
mız, Yerble redifli, tanınmlf gazeli ise hemen kendi 
devrinden başlayarak daha sonraki asırlarda birçok 
Kınm ve bilhassa Osmanlı flirleri tarafından, dcfl
larca tanzir edilmiştir. 

ıu AJ'at kataloı, Tom, 1, P, 1 15. 
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Rayet!! meyi eder&:ıı: k9met-I dlleii yerlae 
Twta dil batlamıtu• k&ldl-1 laot-bii yertae 
Heve••I tir 8 kemaa çıkmadı dlldea aalii 
Niiwes·I sam:ıı:e-1 dll-dii:ıı: ile ebrii yerlae 
SArerii:ıı: tisımuıa :ıı:ewk a ••fiisıa laer ••• 
Sİm•tealerle olaa le:ıı:zet-1 pelal4 yerlae 
Gerdea·I tevaea-1 :ıı:İbiida kat9 .. ı •tbea• 
Batl•d! saaltlmBzl dllf ile slysii yerlae 
Severiia esb·I laBaer":med·I aabii-reftiirı 
Bir peri-teki •aaem bir sa•• iilaii yeri•• 
GaalGmG• tiiht•-ı aibii-yı cllaiid• vertllk 
Dllber-1 miila-rala-ı yiir-ı perİ·rii yeri•• 
Sefer•• cewrl çok B•mİd·l vefii il• veli 
Oldak ilt&fteal bir tiila-ı cefii-cii yeri•• 
Olm•t•• ciia ile blll&la Qaaiiyl t•t•e 
Kanını dltmea•I dİala lçer8a ag yerlae 

Gaazi Giray'ın hayatı, şahsiyeti ve eserleri için 
bakınız : 

a) Halil inalcık : Gaazi Giray, T. 1. An. iV. 
s. 734, 

b) Fevziye Abdullah Tansel : Gaazi Giray'ın 
Edebi Şahsıyeti. Aynı ansiklopedi, S. 737. ve bu ma
kaalclerin bibliyografyaları. Bu arada : 

c) Hasan Ortekin : Bora Gaazi Giray Han, Hayitı 
ve Eserleri. (Türkiyat Enstitüsü, mezuniyet tezleri 
arasında.) 

Asrın Divan Şairleri 
xvı. asırda Divan şiiri sihasıvda eser verenlerin 

sayıca çok kabank olduğunu belirtmiştik. Bir milletin 
iktidar, refah ve medeniyet sahasında göz kamaştırıcı 
seviyeye ulaştığı devirde onun sanatda ve edebiyatta 
da yükselmesi ; çok sayıda sanatklr yetiştirip o ölç(ı
de eserler vermesi çok tabitdir • 

Güzel sanatlar, milletlerin medeniyet seviyele
riyle birlikte yükselir veya geriler, cümlesi, XVI. asır 
Osmanlı-Türk sanat ve edebiyitı için tamamiyle 
dotrudur. Bu hidisenin tabU neticesi olarak asnn di
van şiiri sahhında hem çok tlir yetitmiş, hem çok 
eser verilnıiştir. O kadar ki ba ..... - ... derla 
............ barada .,..... ....... ..-,... lmkAa 
,.-..... Bu sebeple, burada, Türk edebiyitınııı 
geçen asırlanndan büyük hiaeler alarak �lecek asır
lanna tesirli olmuş en seçkin simllarından, asırlara 
bıraktıkları izler ölçüsünde bilgi verilecektir: 

z 1 t 1  
(1471  - 1546) 

* 

Aann geoit t�sirli ve yetiştirici üs
tadlatı araaında Balıkesirli Ud'nin 
ınülUm mevkü vardır. Bu asrın bi
rinci yaruında büyük töhret olan 

Ziti'nin bilhassa Bikl'yi yetiştirenler arasında bulun
mak gibi bir talihi de olmuştur. 

Z!ti, Balıkcsir'de bir çizmecinin çocuğu idi. As
nn akademik hayatının şüre, kültüre ve una� �ü
rüldeyen o müsbct zorlaması olmasa, Jüphcsiz, bir çiz
meci olarak kalması da mümkündü. Zati mccircw 
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tahsili görmüş, heves ettiği şiir sanatında yükselmek 
için Balıkesir'den İstanbul'a gelmiş ; kendilerine kaside
ler sunduğu bazı büyüklerden takdir ve himaye gönne
ğe baflamıştı. Kulağı sağırdı. Belki de bir esnaf çocuğu 
olmanın verdiği düşünce ile hayatını yine bir dükkan 
açarak kazanma yolunu seçmiş ; önce Beyazıd Cimii 
avlusunda, sonra İbrahim Paşa Hamamı civannda 
bir düWn açmıştı. Umümiyetle, misk, anber, tesbih, 
misvak, Kur'an-ı Kerim, en'am ve benzeri dini, bedii 
qyi ve kitap satılan bu dükkanlarda Ziti daha çok, 
eskilerin ilm-i reml dedikleri, kum üzerine çizilen 
nokta ve çizgiler h!lindeki işiretlere bakarak bir nevi 
falcılık yapmış ; bununla şöhret kazanmıştır. Ayrı
ca kitaplara bakıp gelecekten haber veren sırri bir 
sanatın da üstadı ı.ayılmıştır. 

Ancak Z!_ti'nin hatta falcılıkdaki şöhreti de 'iir 
sanatındaki hünerinden ve bu sihada çok sayıda 
tür aöylemesindendir. Zı\ti'ı\in dükkanı tür'deki üs
tadhğı dolayısiyle, küçük bir akademik muhit değeri 
kazanmış ; Bcyazıd C!müne namaza gelen büyükler ; 
bu arada tür sohbeti dinlemek veyi şiirlerini düzelt
tirmek isteyen genç şiirler bu dükkana uğrar, hatta 
devim eder olmuşlardır. Ziti'nin bu dükkanda ken
disine feyz ,·erdiği en şöhretli talebesi JIAld'dir. Sa
natkar, şifahi tenkid ve sohbetleriyle, gençlerin şiir 
sanatında bilgisini arttırmış, bu arada kendisi de on
lann taze şiirlerinden faydalarunıştır. 

Ömrünün son zamanlarında, falcı dükkanı gelir 
getirmediğinden ; Zati, hayatını kazanmak için şiir 
yazmak, iıımarlama kasideler tertiplemek zorunda 
kalmış ; kulağının sağır olmaaı yüzünden de şiirin 
herhangi bir ciddi vazifesi olamamıştır. 

Bütün ömrünce· yazdığı ve çok sayıda tür aöyle
cMti için, bu şiirin biri birine pek benzeyen şiirleri 
anwnda gerçekten güzel olanlar ve sonraki asırlara 
ses götürenler, ziyade olmamıştır. Bununla beraber, 
aynı türler, yazıldıkları yıllarda şiire üstad dedirte
cek bir t&ir ve takdir uyandırmışdır. 

Ziti'nin en büyük eseri Dhla'ıdır. Ömrü boyun� 
ca binlerce gazel ve yüzlerce kaside söylediği rivayet 
cdiltn (20) şiirin bütün fiirlerini biraraya toplayan 
bir divina rastlanmamıştır. Bizan çok zengin hayll
lerle süslediği ve zaman zaman çok düzgün söyledi
ği şiirlerle, bu yaptığı hizmete rağmen, ciddi bir mes
leği olmayışı ve hatıralarda gönlü kınk bir insan intı· 
biı bırakması yüzünden, Tanzimat şiiri Ziya Paşa, 
onun şiirini ve şiire hizmetini anarken : 

&Mfda Aluaecl ü Nec&d 
..lv&re ri dll-flknte Ud 
Tllrld ...... 1 t-1 kom.,ıar 

demek ihtiylcını duymuştur. 
Ziti, İıtanbul'da ölmüş, Edirnekapı dışında, 

Eyüb'e giden yol üzerindeki kabrine gömülmüştür. 
Şlirin ôivlnından bafka Şem' ti P� isimli 

bir mesnevisi (21) Aluaecl ti Malam .. adlı diğer 
bir mesnevisi vardır. 

20 Bkz. Utifi, Sehi, Kınalızide Ye Beyini Ta· 
kinleri. 

573 

Zati, aynca, bir Lllnae Şelıareastd, bir Slyer-i 
Nebi, bir de Mevlltl yazmıştır. Mesnevilerinin zen
gin hayallerle işlenmiş beyitleri, sanatının, muasır
larınca ve daha sonraki asırlarca takdir edilen mezi
yetleri arasındadır. Gazellerinin en güzel beyitleri 
yine bilgi, hayal ve nükte urısurlanyle süslenmiş olan
landır. Şiirin aşağıdaki gazeli, Hz. Muhammed med· 
hind� söylenmiş bir naat-gazel'dir : 

Kametin ey büatiin·ı IA-mekAn pİriiyeal 
Nurdan bir airvdBr dB,mez zemin! aiyıeal 
Yiiauf'g serçl rıarealer ellerl•I kesdller 
G&n ylzün ırArdl aenla ••kkoldı 9yın 9yeal 
Evvel i ahır na:r:İrln yok •enin zitındörtlr 
Hatm·I etimi! enbly9 kevn i mekAnın viyesl 
Abıret biizirıa9 vardukda eyler fiild! 
Nakd-ı •tkundBr anun kim serveri sermiyesl 
Bat·• Cenaet'd! ümidim bg dürlr kim Zitl'yl 
Climle mB'mlnlerle ol airv Jdla! bem-siiyeal 

HayiU 
{ ? - 1 557) 

* 

Kanuni devrinde şöhrete erişerek pı\di· 
şihın teveccüh ve iltifatını kazanan, 
kudretli bir xvı. asır şiiri de Hay&
U'dir. 

Hayili'nin asıl adı Mehmed'dir. Vardar Yeni· 
ccsi'nde doğınuftur. Şiir sanatına çocuk denecek 
bir yaşta başlamış ve daha genç yaşlannda iken güzel 
şiirler söylemiştir. Memleketinde Haydari Şeyhi, Ba
ba Ali Mest'in müridi olmuş, tasavvufu bu ihtiyar 
sôfiden öğrenmiş ve tekke hayatının rind, hatta ser· 
seri bir dervişi olarak bir müddet, avare, yaşamıştır. 
Şiddetle tesiri ve nüfW:u altında bulunduğu şeyhi ile 
birlikte İıtanbul'a geldiği zamanki hüviyeti ve şah
sıyeti böyledir. 

İstanbul'da bazı iyi tesadüflerle Hayali, şiir ve 
sanat hamilerinin dikkatini çekmiş ; ıırasıyle Defterdar 
İıkender Çelebi'ye, Sadrazam İbrahim Paşa'ya inti· 
sib etmiş ve İbrihim Paşa visıtasıyle de Kanüni Sul· 
tan Süleyman tarafından tanınmıştır. Böylelikle Ha· 
yili, şiir pı\dişihın kendisiyle görüşmekten zevk al
dığı, şiir ve sanat musihibleri arasına ginniftir. 

Saraya ve büyük devlet adamlanna intis!bından 
sonra, gençliğindeki serseri derviş hayitını tcrkcden 
Haylli'nin bu devrede çok mazbut, terbiyeli bir ha· 
yat sürdüğü görülmüştür. Büyük hamileri İskcnder 
Çelebi ile Sadrazam İbrahim Pata'nın idamlanndan 
sonra, Hayili'nin bir aralık yıldızı söıunctc hafla· 
mıt ve şiir, blzı raklblcrinin de iftirllanyle hayli 
zorlu zamanlar yaşamıştır . 

Batta Taşhcalı Yahyl Bey olmak üzere,. Hayi· 
li'nin kuvvetli i'akibleri bir müddet onun tilihinin 
dönmesinde müecsair olmutlardır. Vakur ve haklld 
bir rind olan şiir, çok dcfl, rakiblcrine cevap vermcğc 

21 BU. Günay Alpay. Ziti ve Sem' w Peni· 
ne'ıi. Tiirk Dili Edebiyib Dersiai XI, 1961. S. 119,. 
142. 

Apıca, Ziti lı. bilsi .. bibli,.osrafik lıilsi iPn 
Bka. Th. Menzel, t.l&m Anüldopetliai, Ziti Macid. 
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bile tenezzül etmemiştir. Hayatının sonlarında ken
disine Kanuni Sultan Süleyman tarafından bir san
cak ve Bey unvanı verilen Hayali 1 556- 1 557 de Edir
ne'de ölmüştür. Eriştiği şöhretten ve devrinin en bü
yüklerinden gördüğü iltifatlardan bir an bile şımar
mayan Hayali için bu Bey sözü ona çok yakışan bir 
unvan olmuştur. Hayıili'nin, daha çok, bir bekar 
hayatı yaşadığı ve bu yüzden kendisine Bekar Memi 
denildiği bilinir. 

Tezkireci Ahdi tarafından Hlfııı:-ı Ram diye 
vasıflandırılan ve böylelikle, şiirlerinde büyük lran 
şiiri Hafız'ın gazellerindeki lezzete benzer bir güzel
lik sezilen Hayali, XVI. asır Türkiye Türkçesi edebi
yatının, Nld'den evvel ve Raki istisna eôilm.ek şar
tıyle ; en cıstün kaside ve gazel şairidir. Bu şair, da
ha kendi asrında devrinin diğer mühim şöhretleri olan 
Ud vt- Yalıya Bey gibi tanınmış şiirleri, haklı ola
rak, geride bırakmıştı. Şairden bahseden bütün Os
manlı tezkirecileri, onun sanatını takdirle anmışlar
dır. 

Hayali'nin serseri bir derviş hayatı yaşadığı genç
liğinde, şiddetle benimsediği tasavvuf duygularıyle 
söylenmiş gazelleri de güzeldir. Fakat onun en olgun 
sanat devresi, Divan şiirinin türlü sanat incelikleriyle 
ve daha profan duygularla söylediği gazellerinde 
�örülür. Onun bazı şiirlerinde Rumeli Türkçesi özel
likleri ve yine Rumeli şiirlerinde görülen samimi, 
hattıi laubali fakat mağrur bir eda vardır. Bir kısım 
şürleri, Necati gibi, Ahmed Paşa gibi XV. asır şiir
lerinin yolunda söylenmiştir. Bir kısım gazellerinde 
iııe Bağdadlı şair Fuz�li'nin tesiri hissedilir : Bu şiirin 
Fudill ile Bağdad'da görüştükten sonra, onun tesi
rinde kalması muhtemeldir. (22) 

Hayali, nihayet kendi sanat kudretine inanmış 
hatta kendisini Selmaa gibi, Hafız gibi, Ci.mi gibi 
Iran şiirleriyle aynı ayarda gördüğünü söylemekten 
çekinmemiş bir sanatkardır. Kendisinden önceki Ana
dolu şairleri arasında ise Hayali en çok Neclid'yi 
beğeniyordu. 

Kanuni Sultan Süleyman'a takdim edilmiş bir 
kasidesinden, bir Div- tertib ettiği anlaşılan (23) 
Hayali'nin yegane eseri, yalnız kasidelrr ve gazellerle 
tertiplenen bu Diria'ıdır. 

Hayali Bet Divanı, Prof. Ali Nihad Tarlan 
tarafından incelenerek 1 946 da İstanbul'da neşrerlil
nıiş tir. Bu şiirin : 

Clhiia-iirii cihan lçindedür l!r!!Jl•bllmezler 
O miibİler ki derya içredir  deryiiyı bllmezlf'r 

2=< KöprÜlüzide M. Fuad, Anadolu'da Türk 
Dili H Eclebiyibnın Tekamülü, Yeni Türk Mec. 
Sayı: 7' s. 54 1. lat. ı 933. 

22 Kanuni ordulariyle Baidad'a ııiden Anadolu 
,&irleri araunda Yahya Beğ ııibi, Hayili Beğ de Yardı. 
Fuzuli':re bir Leyli vü Mecnun :razmaaını teklif eden 
Rum tiirleri'nin bu iki Anadolu tiiri olmaaı çok 
••lııtemeldir. 
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Harabat ehlin! düzab azabın anma ey ziiibld 
Ki bunlar lbn-1 vakt oldy gam-! ferdayı bilmezler 

Şafak·gGn k@n lçlad! diiij•n! .;eyr eyler iiitıklar 
Güa.. •d! zerre g6rmezler felekd! !>VI bilmezler 
Ham• .•� kadlerln! rltte-1 etki takub bu;:,lar 
A tarla.- t İr·I maka iidy nedendür Y!!YI bllmezler 

Hayali f,.; � ,.  t@l!n!! çekenler clam-1 uryiiinı  
Anunl� f>\br ederler atlaa O d ibay ı bilmezler 

gibi gazelleri, eskilerin, ı ıstaclanr söylendiğine inan
dıkları şiirleri arasındadır. 

Hayali hakkın.:.a bilgi için Prof. Fuad Köprülü'
nün Ar.:.dolu'da Türıc Dili ve Edebiyatının Tekamülü 
makalesine ; Ali Nihad Tarlan'ın Hayali Bey Divanı 
mukaddimesine ve bu mevziıda bibliyografik malu
mat için de Th. Menzel'in Türkçe islim Ansiklope
disi'ndek, 'fayali maddesine (c. v. s. 384) bakılmalıdır. 

* 

Bu asırda gerek yazdıkları Dl_.._ Q.;;...;_ ... _ 1 T9D .,.... .... uc şiir erin, gerek yaptıkları iş-

( 1466 - 1 533) 

lerin tuhaflıkları ile dikkati 
çeken şairler de pek çoktur. 
Bunlar arasında Deli Biri
cler lakabıyle tanınmış Ga
zau Mehmed Ef-di'den 

ve bir beyti yüzünden genç ya5ta hayatını kaybeden 
bedbaht şiir Fic-11i'den burada kısaca bahsetmek 
yerinde olacaktır. 

Asrın dikkate değer şairi Gazali'nin asıl adı Meh
med, mahlası Gazali ve lakabı Deli Birider'dir. 
Bursa'da doğmuş kuvvetli bir medrese tahsili görmüş, 
hayatta hem medrese me'zunu hem tekkr mensubu 
olarak çeşitli vazifelerde bulunmuştur. Manisa'da 
Sult&d ikinci Bliyezid'in şehzadesi Korkud'a intisib 
etmiş : hoş sohbet oluşu, zevk ve eğlence meclislerinin 
aranılan adamı olmak gibi vasıflarıyle şehzadenin 
meclislerinde tanınmış ve sevilmiştir. Şehzadesinin 
ölüm.ünden sonra Geyikli Baba Tekkesi şeyhliği ; Siv
rihisar'da, Akşehir'de, Amasya'da müderrislik gibi, 
biri birine yan bakan vazifelerde bulunmuştur. So
nunda İstanbul'a gelmiş, Beşiktaş'da bir ev, bir tek
ke, bir mescid ve bir bahçe yaptımıw ; ayrıca, Bursa 
kaplıcalarını andırır bir hamam inşa �ttirerek burada 
hamam eğlenceleri tertib etmek gibi, yine biri birine 
aykırı teşebbüslere gitişmiştir. Sadrazam İbrahim 
Paşa'ya Ceraame adlı, 3 1  beyitlik bir manzume 
takdim ederek kendisine bunları yapma imkanının 
sağlanmasını dilemiştir. Yapacağı, iç açıcı ; dinlendirip 
eğlendirici yer için kimlerden ihsan beklediğini ise şöy
le beyitlerle ifade etmiştir : ·  

Padfpla•! ellaaa-peaiilae • •  s6z 
01 laotl i•ter balaiiae llaaiiae 
Viizerii adeti bllGrler hep 
KyleaGaler atii weziriiae 
Kiidıaeker efendiler de ae var 
Ver•eler •oltbet� laarifiine 
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Atalar d@ ba hezme gel•l•ler 
Bark·I •ebz il• pll-leveallii .. 

Çok detll laer lııhiel stl•IGstal 
Pİtk•t e7leaGa fal&İıiiae 
Verme7ea ldmae7.� aaııtmlz 7ok 
Gel••••• lalsaet ehU meydiae 

Hia•cat i!y'9ylib iisıd·! de·naa 
Ar•� llAI ide Şela S&leynaiia'e 

.Alnl� bir ev baaoıtını 
Za••et olm@ya siilr erkAae 

Altlı yet•lt ltla akça laane-baha 
Bir J&e•ell(9 t•l!CI flasAae 

••• ki il• fi!fııll7eıa reva bu mıdar 
Meaalaösk olmaya• •• lllaaae 

Gaıı.iU, Ccrnamr'si De istediğj bu ihsana nail ol
muş ve d�i yapmııtır, Fakat kurduğu havuzlu 
hamaın'm gördüftü rağbet, diğer hamam ve bahçt" 
sihiplaini harekete gC":tirince çıkarılan dedikodu 
neticesinde •. yaptığı havuz yUu- sadrazam tarafından 
yılı.unlnıışur. Buna d91tları üzülmüş, düşmanları se
viııaı1', kendiai de bu sefer bir kapluca-aDnıe yaza
rak hamamın havuzu yık1Idıktan sonra artık hiç kim
senin ne mescid'c ne de ıeltke'ye gelmiyeceğini aynı 
nükteli ve i!neli lisanla ifade etİniştir. 

Gazili Mebmed Efendi'ye çağdaşlarının niçin 
Deli Bin\der dedikleri bütün bu hareketlerinden 
açıkça anlaşılıyorsa da ona bu unvanın verilişi, ayrıca : 

Meeaua ki ltelA deıtial keıt etdl seriiser 
Gam•llaneme seldi d4dl lliilla ae bhilder 

:;ibi, bu unvanı kendi mısralarıyle de hakkeden sebep
ler yüzündendir. Hamamı vıkıldıktan sonra, kıJlkıp 
Mekke'ye giden orada da bir bostan satın alıp bir 
mescid yaptıran Gazali, daha birçok mizahi şiirler, 
hicivler, hezel'ler söylemiş ve bir gün mescidinin 
bahçesinde yine ııoh bette iken üzerine fenalık gelerek 
ölmüştür. Cenaze namazı Harem-i Şerif'de kılınmış 
ve kendi mescidinin haziresine gömülmüştür. 

Gazali'nin muhtelif şiirlerine, mersiye, terci-i 
bend, hiciv, hezel, manzum mektup, cernıime, kap
lacaaime gibi, uzunca manzumelerine eski mec
mualarda ve bazı tezkirelerde rastlanır. Bu şıiirin şi
irleri, Cernamesi'nde ve yukarıdaki beytin ikinci mıs
raında görüldüğü gibi, umumiyetle, sade, samimi 
ve konuşulan dile yakın bir üslupla yazılmıştır. 

Gaa&ll'nin Daliü'l-Gumim ve Rafiü'l-Hü
m6m. (gamları giderici ve kederleri kaldırıcı) bir isim 
vererek Piyile Bej'e sunduğu, mensur bir eseri ise, 
epiyce yazma nüshası olmakla beraber, fazla açıksaçık 
olduğundan, iyi karşılanmamıştır. 

* 
24 Gazili IJ. daha senit bil•i Ye bibli:rosrafya 

ıçın Bkıı:. M. Fuad Köprülü. Cuili maddesi. T.J.An, 
c. iV, 5. 728 • 721. 

Figaani 
( ? - 1 532) 
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Ru asrın başlarında. grıı�· vaşta idam 
edilerek niıhak verr susturulan bir şair. 
Figaani'dir. O kadaı· ki bu şafr eğl"ı 
vaşasa idi, daha büyük şöhrrtc ulaşa

caktı. Figaani Trabzonludur. Asıl ismi Ramazan'dır. 
Doğduğu tarih bilinmiyor. Onun biraz ml"drese. 
bir müddet de tıb tahsili gördüğü hakkında ka
yıtlar vardır. Sair, lstanhul'da Galata mt"yhant"
lerinde ve diğer içki alemlerind.- Na'ti ve Nuhi 
isimli, şair arkadaşlarıylf' birliktt" hayli avilrl" biı 
hayat yaşamış : burada söylt"diği kaside ve gazd
lerle çevresinin d ikkatini çekmiştir. Sultan Mustafa'
nın sünnet düflünü için yazdığı kasidl" ile şöhreti daha 
artmış ;  sadrazam İ brahim Paşa hakkındaki bir ka
sidesi ist" Fuzuli'nin sanılsp bazı Fuzuli divanlarına
alınacak kadaı takdir ve alaka görınü�tür. Bununla 
beraber, hayatında hiçbir ciddi hami bulamayan �a
irin böyle muvaffakiyetleri de ona bir huzur te'min 
t"demcmiştir. 

Niha>·eı, hiciv ve mizah zt'kasıııın km·vetli oldu
ğu anlaşılan figaani, bu sefer yine İbrahim Paşa hak
kında söylediği, farsça bir hiciv b<-yti yüzünden gaza
ba uğramış ve idam edilmiştir. Rivayett" görr, İbra
him Paşa'nın Budin'den getirip sarayının karşısına 
diktiği değerli bir heykel (25 ) mütaassıp çt•vrcll"rdı· 
dedikodı.ı mevzuu oluyorken , Figaani de, kavminin 
yaptığı pudarı kırnıasiylt" meşhur, İbrahim Peygam
ber'le, Sadrazam İ brahim Paşa'yı çok zf"ki bir nükll" 
ili" karşılaştıran şu beyti söylemiştir: 

Dl fbrahlm ilmed be-deyr-1 cihan 
Yeki bit-tiken tld yeki blt-nlıan 

" Oünyaya iki l brahim geldi. Biri putları kırdı, 
öteki put dikti.,, Bu beyit dilden dile yayılınca talih�iz 
Figaani de korkulu rü'yalar görmeğe başlamış vr 
korktuğu başına gelerek bu hicvi duyan l brahim Pa
�a tarafından idam edilmiştir (26 ) .  Bu beyti Figaani'
nin söylemediği : onun kabahatinin evvl"lce bir Act"nı 
şıiiri tarafından söylenmi'Ş beyitteki dir-ı cihan ter
kibinin deyr-i cihan (cihan kilisesi) olması daha 

"·-· Bu heykelin bir resmi, Hünernime'deki bir 
minyatürdedir. 

"" Peçeyi Tirihi'nde bu hadise fU fekilde an
latılır: 

"Kale kapıaonın ta,raaında t"nçtan, sarib ,,. 
aciib Ye musanna' üç timsal Yar idi. Caalib.i, ke
biri bir zaman cümle kefereye hükumet eden bir 
aihipzuhur kırahn timaili, ikisi dahi andan küçürek, 
yine ol enclim •• hey' et Üzre keenne kendüden sonra 
kıralhk aeririne seçen oiullan imif· Ammi kati 
garibü'l-bey'e ve acibü'l-hilka olmailıı halka te· 
m&,i ecli içün l'•milere tahmil ve fatanbul'a nakl Ü 
tahYil olundu. Hatti At Meydanı'nda birer kürai-i 
•engine yaz'olunup halk-ı ilem temifiaından bay
rin idi. Merhum Fil'aani'nin Dü lbrihim iımed 
be-deyr-i cihan · ·  matla'ı ki sebeb-i aalb Ü aiyiaeti 
olmuftur, anlann hakkonda Taki olmufdu. (C. 1, 
s. 99 - 100.) 
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Aarın büyük denizciai Barbaro• Hayreddin Pata'yı Kanüni Sultan Süleyman'ın huzürunda 
göateren eski bir minyatür. 

münasiptir, yollu bir fikir ileri sürmek�en ibaret ol
duğu da rivayet edilmektedir. Arap ve Acem edebi
yatlarını iyj bildiği ve Türkçe söyleyişte büyük isti
dad gösterdiği anlaşılan Figaani'nin lM-ğenilen kasi
de ve gazellerine xvı. asır mecmüalarında rastlanır. 
Figaani için Prof. Fuad Köprülü'nün İslam Ansiklo
pcdisi'nde Figaani maddesine ve Prof. Dr. Abdülka
·dir Karahan'ın Fisıuü ve Divançesi adlı eserine 
bakılmalıdır. İst. 1966 

Divan Şürinde 
Denizcilik Lisanı 

ve 
A g e h  ı 
( ? - 1 577) 

* 

XVI. asırda Türk denizci
liğinin büyük gelişme gös
termesi halk edebiyatına 
olduğu gibi divan şiirine de 
gemici hayatının ve deniz
cilik ıstılahlarının aksetmesi
ne vesile olmuştur. Türkçede 
denizcilik ıstılahları umümi

yetle İ talyancadan Türkçeleşmiş kelimelerdir. Türk
ler, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerine vardıkları ilk 
andan başlayarak buralarda Venedik ve Ceneviz 
denizcileriyle karşılaşmış ve yeni başlayan denizci 
Uk hayatlarını pek tabii olarak onlardan aldıkları 
tabirler ve ıstılahlarla kurmuşlardır. 

t,te xvı. asrın tanınmış divan şiirlerinden Agehi, 

şiirlerinde bilhassa denizci tabirlerini kullanan bir şıiir 
olmakla meşhurdur. Agehi'nin asıl adı Mansur'dur. 
Vardl!-r Yenicesi'nde doğmuş, medrese tahsili görerek 
yetişmiş ve bir bilgiye göre Gelibolu'da müderrislik 
yapmışt.ır. Gençliğirıpe bir müddet Piyale Paşa donan
masında bulunduğu için denizcilik ıstılahlarını bu 
vazifesi esnasında öğrenmiştir. Bu ıstılahlarla söyledi
ği meşhur bir kasidesi, yalnız sanat bakımından de�, 
denizcilik ıstılahları üzerinde araştırma yapacaklar 
için de faydalı bir eserdir. Tezkireci Riyıizi'ye göre 
A.gehi bu kasidesiyle Kanüni Sultan Süleyman'ın da 
iltifatına nail olmuş ve kendisine f stanbul'cta şeref 
medresesi verilmiştir. 

Bu şıiir, zeki, nüktedan ve mizah kaabiliyeti kuv
vetli bir sanatkardır. Bizzat hayatının da böyle nük
teli hareketleri vardır. Mesela halkı hıristiyan olan 
bir beldede kadılık yaparken, geçinebilmek için ki
liseye gitmeyen hıristiyanlardan para cezası kestiğini 
söylemesi onun bu tarz nüktelerindendir. Şairin de
nizcilik ıstılahlanyle yazdığı kasidesi aynı zamanda 
bir aşk şiiridir. Bu şiirin birkaç beyti şöyledir : 

Biid·ı atkıa alavaad eyledi .. brıa semlsl• 
f levead old• ır&n61 tlfh sea6a derdladea 
Hiiblar forsa açab •••• keaiir olmaz l•• 
Olma oalardaa alarır• bir iki s•• kati•• 
Ey s••W •lee yatarsıa luı ll•ii•-ı t•••• 
Hl•••tla •••seri• al ••••l••••r •t r•lll•• 
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Bu mısralarda görülen fona, kenar, (ilevend). 
levead, aJaYIUld, lenger, liman, aJarsa ve yelk
gibi kelimeler, şiirin diğer mısrilarında göze çarpan, 
çok sayıdaki denizcilik ıstıllhlanndan ancak birkaç 
tanesidir. Metindeki lcvend kelimesinin ilevend tellf
fuzu, hem bir Rumeli ağzı, hem de Türkçenin L 
harfiyle başlayan yabancı kelimeler üzerindeki um<ımi 
tasarrufudur. 

Türk şiirinde daha geçen asırda görülmeğe baş
layan denizciliğe Aid kelimelerin, bu asrın blzı tür
lerinde biraraya toplanması ve okuyanlar tarafından 
sempati ile karşılanması, denizcilik hayltının gördüğü 
alakaya da dikkati çeker. Aynı kelimeler, divan şiirine 
bir söz ve söyleyiş dcğitikliği getirmeleri balunundan 
da alaka görmüştur. Nitekim Agehl'nin bu fiirine der
hal nazireler söylenmif ve lr.aWde, devrin Molla Meb
mecl gibi, Za'O gibi şiirleri tarafından aynı nükteli 
lisanla tahmis edilmiftir. (27) Meseli Molla Mehmed'in 
manz<ımcsinde yukandaki son beytin tahmlsi şu şekil
de yapılmıştır : 

Ey rel• leaser-1 aıkı koma bg •••kend• 
K.aasal et tiil·l emel k6ade•i•I ••• •eade 
Palamar al kı:rı'daa ••ktif•'YI çok bead'• 
Ey saaaı •le• :rataH•• ba ll•••·l teali• 
HlklDetla leaserla al ••••lmldar aç yelk•• 

İshak Çelebi 
( 7  - 1 536) 

* 

Vardar Yeniceli Hayllt Bey, Var
dar Yeniceli A,chl ve benzerleri, 
doğup yetiştikleri yerler dolaywy
le bize imparatorlutun Balkan 

coğrafyasındaki kültür hayitı hakkında mühim fikir 
verirler ; buralarda doğup büyüyen ıençlerin ilim ve 
edebiyat sihasının büyükleri acuına katıldıklannı 
gösterirler. 

Bu asırda İmparatorlutun � kül
tür merkezlerinden biri olan Oaküp'de �. � 
yetifcn; gerek ilimde, gerek edeiıiyatta ........ ..... 
nan bir fiir de tabak Ç.elelıi'd!r. 

Çelebi, Osküp'de kılıç yapmalr.la geçinen bir de
mircinin "oğludur. Babasının adı İbrlh.im'dir. Fakat 
o demircilik yapmamış; asrın çocuklanna çok clzip 
görünen medreseye devim ederek kunedi Wr tahlll 
görmüştür. Önce Edime'de İbrf.him Pata Medrae
si'ne, sonra, Osküp, Bursa, İznik ve tclr.rar Edirne med
reselerine müderris scçilmiftir. Müdenillik hayatın
da talebesine faydalı olabilmek için gece gündüz ça
lıştığı bilinir. Yavuz Sultan Sclim'in Mwr acfcrinde 

27 Şiir Aırelıi la. bilsi içia, Ali'aia JCiinlal'l • 

Alab&r'aaa, Huan Çelebi, Ahdi, A,ık Çelebi Ye 
Riyazi takir.ı.riae bak•••elıdar. KaaWe.inin bi
tünü n talamialeri için. a:rnca bakınıa: A. Tietze, 
XVI. Atar Türk Şiirinde Gemici Dili, Aırelıi Kuideai 
ve Tahmialeri, Türkiyat M. IX, 1948 • 51. 

Burada ada seç- Z.'fi'nin, aann oldukça ta
nınmıt tiirlerinclen Za'ili ile karıtbnlmamua liıam
clar. 
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onun musihipleri arasında bulunmuştur. 1535 de 
Şam Kadılığı'na gönderilmif ; burada adaletle kadı
lık yapmakta iken, bekar olduğu için, evlid bırak
madan ölmüştür. 

İllhak Çelebi, devrinin çok zeki, nüktedan, 
sözü sohbeti, ilmi, zevkle dinlenir zariflerinden ve zarif 
şiirler söyleyen fiirlerindendir. Büyük alimlerin eser
lerinden ; büyük fiirlerin gazel ve kasidelerinden; 
tlrlhin büyük hükümdarlarının menikıbinden mi
sAilcr getirerek konuşur; kuvvetli hlfızası ve üsl<ıbuyle 
dinleyicilerini hayran bırakırdı. Bu gibi meziyetleriy
le YaYaS Sa1taa S.Um'in ve K-iial Saltan Sü
leymaa'ın iltifatlarına mazhar olmuş, bilhassa Ya
vuz, Mısır seferinde onun sohbetinden çok hoşlanmış
tı. Eski kaynaklara göre, onun her yeni vazifeye tayini 
için zamanın fiirleri tirih dütürmtiflerdir. Kendisi 
de Şam Kadılığı'na tayini dolayısıyle : 

fellr-1 Zlllllcce'de aamlm ••fer•I fam oldı 
Baıladım ,.aamata tiirÜ.lal ahı!!• oldı 

gibi beyitler söylemiştir. Bir Dlvin'ı, münşeat'ı, Ya
vuz Sultan Selim'in cülılsuna iid S.Umnlme isimli, 
küçük bir 'tarihi vardır. Oldukça külfetli ve münşi
yine bir neairle yazılan Sclimnime'de Yavuz Sultan 
Selim' in Osmanlı tahtını elde edişi hayırlı hadise ola
rak gösterilmekte ve bunun sebepleri ifiret edilmek
tedir. İshak Çelebi'nin Scllmnimcsi, başta Hoca Si
dMdtn Efendi'nin Ticü't-Tcvirih'i olmalr. üzere 
mühim bir lr.uun Osmanlı tlrihlerine, kendi mcvz<ı
lBlda, kaynak vazifesi gönnüttür. (28) 

Devrinin tezkirecilcri, İshak Çelebi'nin : 

Devr-i 1t•••••tıl• llat'•• aal• ile ciiin 1 dil alur 
•lr •lpalai slbl ki• ;rıltla iki laaaıl alur 

gibi matla'lannı :ıılrtflnc ; 

O..ca tlfltaa Gallataa •katar ... 111 -•• 
&aı..ıar fAla-ı ... ......... kit••·· s•t•rar 
pbi beyitlerini de dlnifmcndlne bulmaktadırlar. 
lıllak Çelebi hakkında bilgi için Utifl Tezlr.iresinc 
ve Şekaayılr.-ı Ntllnlniyye tcrcümeainc bakılmalıdır. (29) 

H Her ilııi -r ........ kiçiik bir brtaJatbr
- itia lliııa. lamet Parmalmaoilu, Oaküplii lalaak 
Çalelıi " s.He•••.U, T&rill Dwsiai, c. W, .. ,.. s · 8, 
lat. 1113, .. 113 - 134. 

H Bir ... ... Praf. F-4 Kiprili, Aıuulo
lu'cla Tlrk Dili Ya Eclebi7&b'aan Teümüli, Yeni 
Tlrk M. 14J'll 7, a. 543 n Dtıır- Eclebiyab Anto
lojiai. a. 135, 181. lat. 1931. 

a. mabale Ye kitaplarcla Köprülü'niia yine Lir 
Rmneli tiiri olan Hayrett'clea babaeclerk- belirttiii 
fU buaualar, falaak Çelebi baldaaclaki bilsiJeri bütiin
a.:rici tiqilercl•m "Rumeli tehirlerinin huauaiyet
lerıini ve aerbeat .,ldannı, açık, liübali bir tarzda 
terennüm eden Ha,....ti, çok orijinal bir tiirdir. Ar
kadatı 1alaak Çea.bi ele mahalli lıayitı tuvir eden. 
aide fakat canlı eaerleriyle lıalk aruında ,öhret ka
zanmıı, etrlfına Z-bai sibi tiirler toplamııtı . .. 
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E m r i  
( ?-1575) 

Devrinde büyük şöhret yapmış ve 1 
muas;rları tarafından takdir edilmiş 
bir XVI. asır şiiri de Emri'dir. Em
ri,- Edirnelidir. Asıl adı Emrullah'dır. 
Vazife olarak Edirne'de ve İstan

bul'da tevliyyet (vakıf işlerine nezaret me'murluğu) 
yaptığı biliniyor. 

Zamanının şairleri arasında Hallak-ı maUai 
diye şöhret kazandığı söylenen (30) Emri'nin "şiir 
sanatının altun işleyicisi ve nazım ilminin kılı kırk 
yaran müde1tkiki,, · gibi sıfatları da olmuştur. (31) 

Bunun sebebi, Emri'nin şiirlerinde söylenmemiş 
mazmunlar ve yeni söyleyişler görülmesidir. Bu asır
da şiirde m-mmi sanatı'nın gelişmesi ve Emri'
nin çok sayıda muammalar söylemesi de onun kazan
dığı teveccüh ve takdirin sebepleri arasındadır. Aynı 
zamanda tarih dü9ürme sanatı'nda da mahir olan 
ve söylediği tarih manzumelerinin her mısraından 
birkaç tarih çıkarılan Emri, şiiri böyle kelime kelime, 
harf harf işlemek stıretiyle asrının süsleyici sanat zev
kini ziyadesiyle tatmin eden bir şair olmuştur. 

Emri, mu•mmi yazma sanatını o derece ileri 
götürmüştür ki onun bir kısım gazel beyitlerinde de 
bu sanatın akisleri görülür. Aşık Çelebi, onun Edir
ne'ye gelmiş Iranlı bir muamma üstadını mağlup edi
şini de sanatının zaferleri arasında kaydeder. 

Ancak o asırlar şürine mahsus bir moda mahi
yetindeki bu cereyan, kıymetini kaybedince Emri'nin 
de şöhreti kendi asrındaki derecesini muhafaza ede
memiş ve bu şairin asırlar ötesine ses götürmesi, kendi 
zamAnındaki şöhreti ölçüsünde olamamıştır. 

Emri, aynı zamanda devrinin büyük şiiri B&1d 
ile rekaabete girişmiş ve Baki'yi geçememekten doğan 
bazı hiciv manzı'.ımeleri söylemiştir. İsminin ve laka· 
hının Batıl Oruç olduğu anlaşılan bir kıssah!n'ın, 
anlattığı hikayeler arasında b!zı manasız gazeller 
okuyuşundan ilham alarak söylediği şu hiciv kıt'ası, 
Emri'nin bu çeşit hiciv şiirlerindendir : 

K.ı•s•·han B.tııl Oruç bir alce bi-ma'aa sazel 
Okıdı ç6n kıssa ort�ıada dtla beas6mede 
Dldil�r bep 'bened6r yokdur bu bir dİ"Vaaçedv 
Dldi )'!!Zar b�au ltarga-aade Kuagua•name'de 

Emri'nin Kargazade dediği, devrinde böyle bir la
kapla da anılan şair Baki'dir. {32) 

Bununla beraber, Emri'nin, yaşayabilecek kud
rette, sade ve samimi söyleyişleri ; bazı hayat ve gö
nül heyecanlarınuı. içden gelen, tabii terennümleri 
de val'dır. Aşağıya aldığımız ağlasam redifli gazeli, 
onun bu duygulu söyleyişleri arasındadır : 

Ben• bir tenbiica y'r olq flriiviin atlasam 
Öyle klm yeşam k•r9Stl kal•-• kea •tı_.m 
Bla yıl ol•e 5mrtlmüa laer iiaı 5mr·I Niib'c• 
Hiç baadi.a olmasam bir libaa laer iia atlasam 

su Ahdi Tezkinai, 
a ı Atık Çelebi Tezkireai, 
a2 Pı'of. Fuad- Köprülü, Meddahlar Makaleai'ne 

Ait. Türkiyat �· il, ı. 432. 
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Olmaae bir katrec.ı y9aaada der:fiilar aaaa 
Ol kadar yatlar d51ı@bea zi.r tl ırlryiia atlasam 
Emrlyii teskia 'derdi 9la s5al6m iite9la 
Bg kadar yatlar d5kib deh! firii"Viia ailllsam 

Emri'nin bir divan'ı, bir muamma mecmuası {33) , 
muhtelif tezkire, mecmua ve risalelere aksetmiş şiir
leri ; tarih ve muammaları vardır. Riyazi Tezkiresi'ne 
göre kendi başından geçen bir aşk macerasını da 
Husrev ü Şirin bahrinde bir mesnevi halinde yazmış
tır. Divanı'nın en güzel şiirleri gazelleridir. Nişini'
nin bir gazelini tesdis'i ; Baki'nin bir gazelini tahmis'i 
de onun güzel şiirleri arasındadır. Emri hakkında 
bilgi için Sehi, Ahdi, Riyazi, Latifi, Aşık Çelebi, Ha
san Çelebi Tezkirelerine ve Ali'nin Künhü'l-Ahbir'ı
na bakılmalıdır. 

Bu asrın sonunda, Osmanlı şeh

N e v , i zadelerine hoca seçilecek ve onları 
y'etiştirmeğe me'mur edilecek ka

( 1533- 1599) dar, ilmi ve faziletiyle mevki ve tak-
dir kazanmış, müderris bir şair 

de Pir Ali-zade Nev'l'dir. Nev'i'inin asıl adı Yahya'
dır. 1533 de Malkara'da doğmuştur. İlk tahsilini bir 
Halveti şeyhi ve bir -ııbyan mektebi muallimi olan 
babasının yanında Malkara'da yapmıştır. Asıl ilmi 
hüviyetini ise İstanbut medreselerinde gördüğü tah
sil'le kazanmıştır. 

Nev'i, 1550 de tstanbul'a gelmiş, burada Ka
ramanlı Ahmed ve Mehmed Efendiler gibi tanınmış 
müderrislerin talebesi olmuştur. Bilhassa Karamanlı 
Mebmed Ef-di'den büyük feyz alan Nev'i, önce 
Gelibolu medreselerinde müderrislik yapmış, sonra 
İstanbul medreselerine getirilmiştir. Onun saray'daki 
vazifesi, Sultan 111.  Murad zamanında ve bu hüküm
darın şehzadelerine hocalık yapmak süretiyle başla
mıştır. Nev'i'nin saray hocalığı Sultan 111 .  Mehmed 
zamanında da devam etmiştir. 

büyük şair Baki'nin yakın arkadaşı olan Nev'i, 
bilhassa Sultan Üçüncü Murad'ın teveccühünü ka
zanmıştı. Üçüncü Murad, devrinin bu alim şiirine her 
huzüra gelişte ayağa kalkmak ve onunla şiir sohbet
lerinde bulunmak siıretiyle büyük anlayış ve saygı 
göstermiştir. Hatta Nev'i, bu devirde hükümdarın, 
bazı idari mes'elelerde re'yini almaya lüzum gördü
ğü, itibarlı bir müşiviri olmuştur. 

Nev'i, çok dürüst, hakkı olmayan parayı ve ih
sanı kabul etmiyecek kadar faziletli bir şahsıyetti. 
Cehaleti, riyakarlığı, hased ve iftirayı affetmezdi. 
Bütün edebine ve tev!ıüuna rağmen, bir aralık bir
likte Edirne'ye gittikleri hocası Mehmed Efendi'nin 
danişmendi iken, hakkında sarhoşluk isnadında bulu
nan, o yılların belli başlı mürailerinden Manav Sey
di'yi soğukkanlılıkla � kılBar, Dôyle suçları 
cezasız bırakmak istemezdi. 

Şiirde üslubu sade ve tabii idi. Asrının bir kısım 
şiirleri arasında yavaş yavaş moda biline gelmeğe 

ıa Murad Molla, Lileli İımiil Kütb. Ye Saded
din Nüıhet, Türk Şiirleri, ı. 1 279. 
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başlayan süslü söyleyişıerden, sanat ve mazmun me
fikından hoşlanmazdı. 

89 Mde aaıaaı elal i sa•İiJ'I' bet•••••• 
Nev'i ae s•• bla•m .a • ._ız iiıdıiiaedlr 

diyecek kadar da şiirde tabii söyleyişin zevkinde ve 
farkında idi. Hatta: 

GöaiildencUr 9ik&yet ldnueclea feryiclumz yoktur 

mısramı söyliyecek kadar, halis şiir'in kendi devrinde
ki en sade lisanla istifini yapacak kudrette bir şitirdi. 

Nev'i, bir şeyh olan babasının rind ve olgun der
viş ruhunu aynen tevarüs etmiş ve hemen bütün ha
yatı boyunca tasavvuf tefekkür ve heyeclnından uzak
ta kalmamıştır. Devrinin tanınmış şeyhlerinden tasav
vuf kültür ve terbiyesi almaya devam etmiştir. 

* 
Nev'i'nin müretteb bir Dlria'ı ; ilmi, edebi, çok 

sayıda eserleri ve risaleleri vardır. Kasideler, terci-i 
bend, muhammes, tahmis, tesdis manzumeleri ve 
kıt'alardan mürekkep divanında 400 den fazla gazer 
bulunmaktadır. Kasidelerinin tasvir ve girizgah bö
lümleri de takdir toplamakla beraber bu samimi aşk 
şairinin en güzel şürlerine gazelleri arasında rastla
nır. Bu gazeller, ekseriya itşıkaane, rindane ve kısmen 
felsefi-tasavvufi bir eda ile terennüm edilmiştir. Onun : 

Geldim•• DO 9 ben ı•'arii besmlae a•lr 
Adet badar iilalrde gel6r besme ekabir 

gibi bazı söyleyişleri, asırlarca dillerden düşmemiştir. 
Kasideleri içinde en meşhuru, Sultan Oçüncü 

Murad'm büyük şehzadesi (Sultan Üçüncü) Mehmed'
in sünnet düğünü dolayısıyle söylediği Kulde-1 S'ii
riyye'dir. Bu düğün, çok zengin, sürekli ve saltanatlı 
olmuş, ihtişam ve eğlencisi uzun müddet hatıralarda 
gezmiştir. Nev'i, böyıe bir neş'e alemini belirten ka
sidesinde sanatının bütün inceliklerini kullanmış 
ve kasidesine : 

Bir •iibla-dem ki •iir•ı sil• e1tr..ı aev-balaiir 
G&nderdl Jiiledea ••çalak dlrr-1 bİ-t••ar 
Reftiire geldi •erv ella9 ı•m'•I ••h• alab 
Eabiirı •ii-be·•ii okıdı sll1ea9 ••aiir 
Demlendi biid-ı ••bla ile eıciir·ı .... •••• 
UJ'd! a•iil-1 devr--1 artı•·· •••t-ı CİİJMr 
Erbiib·ı •yfe yiial tarab laaHI •t•et• 
Bir taze Niikt batladı iistad-ı •azkAr 
Hep matrı bla terane vl aıiiaı Stlabtile 
Hep ç9haaa l&al9jıaa iid'aa Beaefıe-aiir 
gibi beyitlerle başlamıştır. "Bir sabah vakti, ilkbahar 
bulutu, gülün düğününe saçı olsun diye, çiy tanele
rinden, sayısız inci yolladı.,, 

"Servi, eline yeşil bir mum alıp yürüdü. Bülbül 
de bütün çiçekleri gül bahçesine çağırdı.,,; "Erguvan 
ağaçları, sabah rüzgariyle dem tuttular, akan dere
nin sesi Gül devri'nin ahengine uydu.,,; " Mlısıki 
üstadı, erbab-ı ayş'ı coşturmak için yeni bir · Nakt 
bağladı.,, ; "Saz ve ses sanatkarları terennüme Stba
biile makamıyle başladılar, ad'un kulağına hep Be-
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aef9e-dr bestt"leri çalındı.,, gibi bir mlısıki neşvesi 
ve mlısıki ıstılahlanyle seslendirilerek başlayan ka
s!deye hep bu neşve ile devam edilmiştir. (34) Ka
side, düğünün zenginliğini, güzelliğini söylemekle 
bitirememiş, bu düğüne, Türk, Hotea, Yemen, Hhul, 
K.etmlr, Kancleb&r han, sultan ve emirlerinin (el� 
çileri vasıtasıyleJ hizmet etmeğe geldiklerini söyleye
cek kadar renkli bir ifade vermiştir. 

Nev'i'nin gazelleri içinde: 

Seaiia malıızüaaa olmak b!l•a pdiia olmada• y'td•r 
Gamıal!l atlamak .. ilerle lııaadii• olmada• yetd•r 
CUıiiaa• laa • ciilua a,.1. la'iia eyledam be• kim 
Etls•••9 kal olmak delııre salta• olmadaa J•tdtlr 
feriilıı-1 atlı: 1�9 New't sflııl m••t-1 m•diim olmak 
Bakab b!! al'met·t daayiiJ'• lııayrii• olmada• y•i••r 

gibi söyleyişleri, eskilerin haklı olarak olgun, güzel 
ve samimi buldukları şiirleri arasındadır. 

Nev'i'nin diğer te'lifleri arasında manzum Ha
dls-i Erbain. Tercemesi ; tasavvufi aşkı ifade mak
sadıyle yazdığı llaablb&l mesnevisi ; 12 ayrı ilim ve 
fen üzerinde kıymetli ve ansiklopedik bilgiler veren 
Nedylcü'l-Füııh kitabı gibi eserler vardır. Nev'i 
hakkında bilgi vt: bibliyografya için P-r. Abclül
kaclir K.aralum'ın T. 1 .  An. deki Nev'i madtlesiiıe 
bakılmalıdır. 

* 

R u h i - i  Bağclidi 

(?- 1 605 - 6) 

xvı.  asrın, asırlar öte
sine ses bırakan büyük 
şitirlerinden biri de Bağ
dadlı, ·rind ve mütefek
kir şitir R'iibl'dir. Ruhi' 

nin asıl adı Osman'dır. Bu şitirin, Kanuni ordularıyle 
Bağdad'a giden ve Bağdad Beylerbeyi Ayas Paşa'nın 
maiyetinde bulunan, Anadolulu bir askerin oğlu ol
duğu bilinir. (35) Divanındaki şiirlerden, kendisinin 
de bir asker, bir aipAhl olduğu öğreniliyor. (36) 
Şair, Bağdad'da valilik yapan, Ali, Sinan, Süleyman, 
Hasan ve Osman Paşa'lara kasideler yazmış ve bü
yük bir ihtimale göre bu Bağdad paşalarının mai
yetinde bulunmuştur. 

Büyük şairin, hayatını, türlü sebeplerle diyar 
diyar dolaşarak geçirdiği ; çok yer ve çok insan tanı
dığı ; nihayet Şam Valisi olan Müşir Osman Paşa'nın 
yanında bulunarak bu Osmanlı paşasından . yardun 
ve himaye gördüğü yine kendi şiirlerinden anlaşılıyor. 

Esrar Dede Tczkiresi'nde, bu derviş ruhlu şairin 
Mevlevi olduğu yazılı ise de Ruhi'nin Divan'ında 
Mevlevi şitirlere mahsus, ısrarlı bir Hz. Mevlana öv
güsü yoktur. Buna mukaabil, sık sık FazlullA.b-ı Hu
r'iifi'ye bağlılık ifade eden şürleri, onun Bağdad çev-

34 Nev·i'nin Kaaide-i Süriyye'ainin bir tahlili 
•• ibtiYi. ettiii m\iaıki terimleriyle birleten sanatlı 
ifi.deai için Bb. Tahir Olgun, Ş&ir NeY'i Ye Süriyye 
Kaaideai, lat. 1937. 

35 Ahdi T ezkireai, 
ae Abdülbaki Cölpınarlı, Rühi-i Baidi.di, Ay

lık Ansiklopedi, c. iV, a. 1371. bL 1948. 
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resinde hali yaygın bulunan ve büyük şiir Fuzuli'de 
bile bazı izlerine rastlanan Hur<ırlliğe temlyülünü 
daha kuvvetli göstermektedir. 

Yine kendi şürlerinde, Hartrl-dde Molla All· 
med'in talebesi olduğunu ve Rum abdallarından 
Kel&ml Dede'nin mürtdleri arasında bulunduğunu 
haber veren ehemmiyetli kayıtlar vardır. 

Rühi'nin, sipahiler arasında dirlik alacak kadar 
derece kazandığı ve kendisine Şirvan'a bağlı Çalı 
kazasının dirlik verildiği de dlvlnından elde edi
len bilgiler arasındadır. (37) 

Rühi Dlvinı'nda, hafta Batdad vlllleri, Sultan 
Üçüncü Mebmed ve Vezir haırfılüm Pata olmak 
üzere, devrin birçok büyükleri ve idare adamları için 
söylenmiş kasideler vardır. Şlirin, tezkireci Ahdi 
ile; Fuzuli'nin oğlu Fazll ile ve yine hafta Batdad 
şiirleri olmak üzere devrinin birçok Alim ve flirleriyle 
arkadaşlıkları ve cloıtlukiarı olmu,tur. Divanındaki 
şürler ve mıınzum mektuplar dikkatle okunursa bu 
büyük şiirin tanıdığı ve görüşdüğt.1 tuullllllf lnsaa 
sayısının çokluğu dikkati çekecek ölçüye varır. Ruhi, 
son olarak Şam'da bulunduğu sırada Şam Kadılığı 
yapmakta olan ve Ruhi'ye nisbetle genç şiir Asml
zdde ll&led ile de yakın arkadaşlık kurmuftur. 

Riibl. devrinin, bu çok sayıda devlet ve sanat bü
yükleriyle tanışma zevkini : 

Garasım matlakii ••J'iilaatdea 
Ne emir 1 •• iieaf olmalıdır 
KAmllAa·ı cllaaaıa •J' 8ii•t 
Hl•metlJ'ltt ml .. rref olmalıdır 

gibi bir tevazu lislnıyle belirtir. 
Bu şiirin, babası gibi asker olduğu ve aiplhllikte 

dirlik alacak dereceye yübeldJti hakkında, dlvlnın
da rastlanan bilgiler, f()yle nusrllardadır : 

Ne kadar ver lae llnaa'da kasi laalaı •tmlt 
LOtf •dlb laerk••• P•ıii·J'I •aiidet ... •t•r 
Ola kal@tuma çahadı blse olmaı Ç•lı 
Korkaram ç9h çalı ••ılJ'• dlad•r• .. •l•r 

Şiirin askerlikle, savaş kahramanlıtıyle övünen 
\'I" Türk kahramanlık türleri arasında yer alan, mü· 
him bir gazeli de şöyledir : 

Diltmea� baı •t•ı ... r ... ,ı....a ......... a•••• 
Himmet •J'l•r .. eter Hl'Ür-ı Jill .... •••• 
Tirl•I••• •t laalA• ...._ a••-n 1a1,1 .. .aa 
Bir ke••••iiraa ki aelııHIWHlr .. ,,11aa._u 
Rii••·s•ll•• drl•lr a'llii·J• r•IWilae ...... 
Cii-b-a •u·ı alrelalerle t••·I ur•••••• 
01-aaıa ee•k •t• .. - laiill •l .. lııl kı .. ıpa 
Yotr•lab•ar kaa Ilı ır• ... ...a•ı1- .aaıaaa 
Blıı: o pİr·I ce•ır 1 re ... la ld• lalaeltr, n .... .aı 
G§betG• aillu kaça• aAt eri ... •fsiaıaaa 
Tek bemaa -rdirımaa •••letle ..... •••••• 
K.allGıı: blıı: •lr•ll• .,. ....... ... 1 daıau 
Ol Sülermii•·ı •••••- .a,..a .... ••lalrl 
Hot geçer •atm -fii YI MYla Ilı ıle-..ıa ... • 

J7 Aynı miiellif, araı makaale. 
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"Eğer finı yüce serdarımız himmet ederse, bi
zim kan saçan kılıcımız dütmana baş eğdirir.,, "Hiyle 
yapıcı düşman kılıcımızdan bat kurtaramaz. Öyle 
yay çekiciyiz ki okumuz, temrenine zehir sürülmüş 
gibi öldürür.,, 

"Yer yer siyah yaralarla beneklenmiş çıplak teni
miz, harb meydanında, tilki ruhlu düşmanlarımıza, kap
lan derisi gibi görünür.,, "Biz o sipahileriz ki savaşsız 
olamayız : Ekmeğimiz daha ezel gününde kan ile yo
ğurulmuştur.,, "Biz o savaş üstadlarıyız ki eğer an
lan blzim savaş nlramızı işitse, anlan sesi duymUJ 
ceylln gibi, korkusundan altına kaçırır. ,, ;  "Yeter ki 
serdirımız devletinde diiın olsun, biz onun yolun
da canımızı vermeğe rlzıyız.,, 

"Ey Ruhi ! O, zamlnın Süleymin'ı siyesindedir 
ki bizim zamanımız da her an zevk ve safa içinde 
hoş geçer.,, (38) 

* 

Ruhi'nin Serdar Süleyman Pap. maiyetinde bu· 
lunduğu sıralarda söylediği anlaşılan bu gazel, onun 
herhangi bir şiir gibi, umumi Türk askeri ağzından 
değil, bizzat içinde bulunduğu sipahiler dilinden söy
lenmiş olması bakımından :la mühimdir. 

Fakat Rühi, bir destan şiiri değil, daha çok, bir 
içtimli tenkid ve tefekkür şiiridir. Zaman zaman 
lirik aşk manzümeleri de söylemiş olmakla berlbcr, 
onun Divan Edebiyatımızdaki hususiyeti içtimAI 
problemler karşısında duyan, düşünen ve tenkid eden 
bir şlir olmasındandır. Ruhl'nin orduya menaup 
olması ; hafta askerlik vazifesi olmak üzere, hayatının 
türlü vazife ve icaplarıyle diyar diyar gezmesi, hattl 
her gittiği yerde bir güzele vurulması ırilıi hususiyetleri 
de devrinin Divan şiirlerinden çok tekkeye, bilhaua 
orduya mensup saz şiirlerinin hayatını hatırlatır. 

Bu çok bilgili, tecrübeli, zeki ve kültürlü şiirin 
hayat hadiselerine bakışı ; insanlık komedi veyi dra· 
mını dikkatle seyredişi, renkli bir cam arkasından 
olmam1'tır ; bunları, Adeti realist bir sanatkar göıtly• 
le görüp göstermek derecesine varmıştır. 

Lislnının sideliği, halk kelime ve tlbirlerini zevk
le ve alışkanlıkla kullanışı gibi huslisiyetleri de yine 
halk flirlerini ; orduya mensup saz şiirlerinin i.llla
bunu andırır. Şürlerinde hüner ve sanat gösterme 
endişesi de ikinci plina bırakılmıştır. 

Bilhassa gezip yaşadığı İrak ve Şam bölgelerin· 
deki idari ve içtimll hayltın ; din ve ahllk anlayqı
nın aksayan tanıfları.ndan ilhlm alarak söylediği 
satirik mısralar, Rühl'nin diğ�r türlerinde de görülür. 
Fakat onun bu slhada en tanınmış ve çığır açmıt CIC• 
ri, 17 bcnd hllinde kaleme aldığı, biiyük TerJdb..l 
.... manzumelidir. Bu manzümenin, tamlmiyle rin· 
dlne bir edl ile başlayan ve : 

laamaa ltlal ki• tir•I ••slr il• •••tla 
81• elal-1 laariiltitdaa ... m .. t•I el•tl• 

u MatbG Dfna. a. ZZ2 • ZZ3 



TOIUC IDEllY ATI TARiHi 
"Bizi üzüm ıuyu ile sarhot sanmayın. Biz aşk ile 

sarhot olunan meyhlnenin müdlvimleriyiz ve Elfft 
mccUsinln prabı ile meatiz . ., gibi, asırlarca dillerde 
gezmft bir matla, beytinden sonra : 

&rU�ı sara• 1111 .. ea lr•I oltlata �e .. er 
Dlt•n rer• aira o•aa•• .a•ı11.ı .. •tı• 

"Kötü maksadhlann bizden uzak durmalan 
iyiclir. Zlrl bizim attıtunız ok yere düşmez ; biz oku 
hedefe düşürmetf biliriz.,, 

a ........ ı eritalt-ı tlllla anetl•••• rok 
8e11aAaetle� s•rtl weli aık ile •••ti• 

"Biz ehl·i dillerle aynı kheden içeriz. Kavgamız 
yoktur. Meyhin�eyiz ama aşk tarabı ile sarhotuz.,, 

gibi beyitlerle devim eden birinci bendi, haftan SO· 
na kuvvetli bir töylcyiftir. Slklye hitlb eden ikinci • 
bcnd, benzerlerinin en güzelleri arumdadır. 

Bqinci bcndde ş&ir, hiç ilmini söylemeden Ha. 
All'yi medheder. 

Fakat Terldb-l ._.,in 4. 6. 10. 15. 16. bcnd
lcridir ki gerek sanat, gerek dini, içtimli tenkld ba
Jwnıncian büyük allka uyandırmış, zf'kl ve .hareketli 
IÖ)'leyiflerdir. 

Rı'.lhl, Terklb-i Bend'inin 4. bendine zlhidlerle 
ellenerek baflar. Bu münbebctle söylediti : 

Gar .a•ı•ı ki• .a•ı1t-ı lrpd oları• ••r 
Dla •••tebe yardı ..... •tad ol•1•• .. r 

Matla' beyti de manzıimeainin dillerden düşme· 
mit sözleri arasındadır. Bu bendin diler dikkate de· 
ter beyitleri, şlirin Bat<fad'a duydutu özleyitleri be
lirtcnlcrdir. Manzı'.imenin 6. bendinde ise sahte din
darbim şlhcser bir tenkidi, bi..- bildla hilinde hiUye 
edilir: 

Vardı• ... eri tii'at ıc•• •..Sde aasAll 
Gard._ otarar lıallaa olalt ltlr alce .... riilı 
Glrmlı kl•lal Yalıd•t• aJ.ıı ola toaltİlı 
Ber ltlrblab vl .. -1 aoıtaaı cll • ... eiilı 
1>1411• •• .. ,..,. •• •• alan- - aatanıa 
&• .. 1a •lllahd9 •• aoltl yar •• lıod Alliilı 
Dldl ltlrl ki• ıolırl•I .. • lıiikla-1 ••ktl 
Ra)'r•t•et iti• lıalka seıar •••elde lııar sArıı 
lıaaaaı ,. . .. aciilıı • )'• clldMr fakarii)'a 
8altr•)'I• ki do•nr sele ol •İ..S felok-ciilı 
Geldllılerlal aoaelde itli.._ •• lcaathlr 
Yla •••••ra1t aadaa dHtla .,. kii•• .ı.a asllıı 
·� .... ki• Irat aldı 199 ...... rakıa41ar 
Ziri ki dalAlot )'•l••r tat••I••- riilt 

Talıık_İk ita illa ... ltlah aorla • rl)'iidar 
Taldldd .... tii'attaaa etlalo lııeltiidar 

"Bir sabah, ibldet için mescide gittim. Gördiim 
lıi bir nice yolunu tatırmif (insan) halka olup oturu· 
yor.,.; "Kimisi eline teabih almış ve tek başına bir 
klıteyc çekilmiş (vahdete girmif). Her birinin diline 
dolanan (söz de) ya kırk ya elU sözü.,. "Dedim.: Ne 
sayıyor, ne alıp ne satıyorsunuz, ki dilinizde ne pey-
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gamber ne de Allah sözü var?,, "Birisi dedi ki: Şeh
rimizin vlltsi, halka iyilik etmek için, her zaman mes
cide gelir.,. ; "Fakirlere bahtifi ya eW ya kırk akçe
dir. Sen de sabret ki o felek rütbeli emirin mescide 
gelme zamlnıdır.,, "Mescide ne için geldiklerini öğ
rcnmft oldum. Ondan yüz çevirip (hepsine birden) 
dedim ki: Ey cellllat! Öfrenin,,: "Her kim sizden 
uzak oluna, Alllh'a'yakın olur. Ziri sizin tuttuğunuz 
yol, azgınlık (ve sapıtma) yoludur.,, 

Şürin : 

&1 .a•ı .. ı ••dret kaaı la8iif 1 ••rl•••t 
Rladaa-ı ••r·itii•• •ltb olma�• ratbet 

matla'ıyle başlayan 10. bendinde Tann'ya acrzenifler 
ııralanır. Rindlerin ezeli luametlerinin yalnız ccvr ü 
ccfl oluşundan ıiUyet edilir. Bu 11111rilarda, bir bakı· 
ma, xıv. ve xv. asır tekke tAfrlerinin illhiyat mea'· 
elcleri UrJWndaki hür ve zeki serzenişlerini hatırla
tır bir üalı'.ip görülür. Şiir : 

Niipr teker ülk ita ••••etleri 10••• 
.ld .. .. ra •et ol•• s•tana•• ltaaa tiikat 
Hiilla ki•• ap- •••• ltlr •ımetl Yar d•r 
6•••r•• ..... ala ......... -· •• •••••t 

gibi tamlmiyle halk diliyle konuşarak böyle mea'cle· 
ler karJıaındalti düşüncelerini yan .lirik, yan satitik 
bir cdi ile, yine dillerde kalacak sözler bilinde söyler. 

12. bend'de tasavvuf inanışının -...•a verdiği 
deler iflde edilir; insandaki Dlld rih'un ehemmi· 
yeti belirtilir. Bu aöyleyif de baştan sona rindlne bir 
cdt içiılde nazmcdilir. Bu bendin : 

ıaretd• aoi9 ••ne ••• -·••• �•••• 
••••••••' .. ••17••"• aeflaettltl riilııaa 
ıtt1ea. .. riilt lpaa••I• ta.be ........ 
liiltlt·kad .. h ti•"-•• •thde •••iila•• 
Hfi illa& •- ci•• ... 171• sar••• ... • 
At caa ...... •rle aaaar sar ki •• riila•:& 

İ•i·•- 1 a.•t·IA .. lt • Baar-laariitaa 
Der�ii-� ••f&t ipe al ... p•••r-1 siitaa 

gibi beyitlerinde b6yle rahatt kolay ve güzel aöylenmil 
bir tuavvuf gört.lfü vardır. Rılhl'nin : 

Yaf ürıaa ....... ... 1 ... aiirıaa ••• �af 
AQ'1arına ,., , ..... eefllllrıaa lııem �iif 

matla'ıyle hılflayarak dünylnın idblnna da ikbali
ne de yuf çeken bir bcndJ (15. bend) çarh-ı feleğin 
duran ve doiatul yıldıslanna kadar yükselttiği yuf 
aadllariyle, hayli hop gitmiftir. Fakat· RAM'nin iç
timll nlaam abakhklan ve adlletalzliklcr ka11ısında 
en 1ert ve dikkate deler tcnktdi, manzumenin 16. 
bendindcdir: 

Dilara ta1.w1ı. ldal•I .. ı1ı •• •••••• 
Kl•I otara• .. ,,. ile •••rii,ı �·•ekde 
Yok ........ •tr tiin Uer •İ• G pcliidaa 
I•• ı•k••ftla &IA•• •"" -•da senk de 
A'riia•ı et•-••• •• ,... •••• aaı sanma 
La .... ı ata 61a r• ....... p 1te•'de 



Matbablar••• •c varaalar deteaek J'er 
Derb-ları var saz kapad• el deteaekde 
•n-1 folej9 baadı kadem cilb ile cahil 
&nalt-ı kemali• )'•rl ,.ok zir-1 fe' ::-?;�e 

gibi beyitlerini seçtiğ�, bütün bir bend boyunca, 
gerek dil sldeliği ; kullanılan kelimelerin çok kere 
konuşulan dilden seçilmesi ; gerek cümle ınhnlıisi 
bakımından yine halk türkçesine çok yalr.ıq l:>ır dil 
kullanan Rilhi, bu mısrilannda da üsta� münek
lr.iddir : 

Önce . insan gelirlerindeki adli.etsizliğe dikkati 
çeker, fakir veyl zengin hiç kimaenin dertlilere · dev! 
aramak gibi bir mes'eleleri olmadığını söyler. Yüksek 
mevkilerdeki kimselerin cömerd ve hayınever olma
yışlanna üzülür. Böylelerinin mutbaklarına aç giden
lerin ancak sopa yiyeceklerini bi.ldirir. Çünkü, der, 
bunlann, ellerinde değnek, gözleri kapıda bekleyen 
kapıcıları vardır. Burada hemen her devrin insanı· 
gibi Rilhi de yaşadığı devrin, devirlerin en kötüsü 
olduğu zannıyle konuşur. Vefl'ıun yalnız köpeklerde 
kaldığını ; clhillerin gök kubbeline ayak basar gibi 
yübek mevkilett çıkmalanna mukaabil kemli erbl
bının aynı kubbe ahında yeri kalmadığını, aynı esefle 
söyler ve insanlan bu hlllerinden kurtaracak bir er 
düşthıür. 

Tedıılb-1 8-d'in son lr.ıt'aaı, bu büyük manzil
me:ıin hemen en lirilr. parçasıdır : Kendiaini gurbette 
ve lvlı-e sayan bir rilhun, dotup büyüdüğü yerlere 
kaqı duyduğu, yine rindlne, bir özleyifi terennüm 
eder : Bu bendin : 

&)ey' e1lea•d•k J•r komadak bir alce )'ıld•r 
Uy4ak dlM dİ•aae7e dil •Jdil 1a-iiJ'• 
Oldak aı6re;n Yartlak 1•• qka slrlftir 
&hadı s•• .. bir -•••·İ ••ll-llkiiJ'a 

gibi beyitleri ve şiiri: 

lliilA ki iti• Utiide-1' laiiN•·• Dımıtlns 
hr-laalka-1 rladiiıa-ı melAmet-keı-1 ıtkıs 

mısrllanyle bitiriş, hep böyl.r. duyguların ifadesidir. 

Rilhi'nin Terktb-i Bend'i daha XVII. asrın ilk 
yıllanndan başlayarak büyük takdir ve allka görmüş ; 
birçok Divan şiirleri tarafından tanzir edilmiş ve Türk 
Divan Edebiylhnda husösi bir terldb-i bead çıiın 
vücilda getirmiştir. Başta Şeyh Gaallb olmalr. üzere 
Zly& Pata ve Maallim Ntd gibi gerek Divan gerek 
Tanzimat Edebiyltının birinci sınıf şiirleri bu Ter
kib-i Bend'e nazireler söylemişlerdir. 

Rilhi'nln Terkib-i Bend'i, Divanından ayn ola
rak birkaç defl tab' edilmiştir. Rilhi Divlnı'nın da 
muhtelif kütüphlnelerde yazma nüshaları ve bir de 
�tbil nüshası vardır. Rilhi hakkında mühim bir 
antilr.lopedi makalesi Aylık Ansiklopedi'nin iV. cil
dindedir. (Mart 1948, s. 1370-73). 

* 

RaJd'nin tesiri altında kaldığı şiirler arasında 
Fadlt'n.irı mühim yeri olması, bu şlirin yalnız Bat· 
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clAcll oluşundan değil, aynı zamanda şiir ve sanat 
zevlr.inin üstünlüğündendir. Onun, FuzUU tesiriyle 
söylediği şiirlerin ve FuziiU'ye aadre'lerinin, Fuzill'
nin de en kuvvetli şiirlerinin havasını taşıması bu ba
lr.ımdan mühimdir. Meseli FuziiU'nin : 

Atk lmlt her ae ••r alemde 
Um bir kı,.ı a kal lmlı aacak 

beyti, RW'de : 

Atk aal·ı kemAI lmlı bildim 
Miialva kı�I a kal halt bildim 

istifindedir. FasGU'nin meşhur : 

Dl•t ltl•pervA felek ltl-rAlam deYraa ltl-•6k6n 

mısrlı, RW'de : 

.lık saallb J'Ar bt•pervA va a 'dA mUtteflk 

şeklini alır. Yine FaaGU'nin : 

Ö7le •erm••te� ki ldrAk etmesem dlaJil aedlr 
Men klmem 8iikl olan kimdir ••J l ••hltii aedlr 

matla'lı, müstesna gazeli, Rfibl Divlnında : 

Bittde laer 'elt fls••·ı ltllltll-1 ıe1da aedtlr 
...... slldc r••• • ltiiy • •••c•-1 laamrii aedtil' 

matla 'lı gazelle yankılanır. 

* 

xvı. asır Osmanlı şunnın en 

B A K 1 kudretli sanatkin, daha kendi 
hayatında Suldnu't- Şuari un

(1526 • 1600) vlnıyle değerlendirilen şiir Mab
macl .Abclii'l-Bald'dir. 

Blki, manzilmelerinin iç ve dış ahenginde Os
manlı saltanatının ihtişlmlı sesini, devrin bütün şiir
lerinden üstün bir söyleyişle aksettirmeğe muvaffak 
olmuştur. Dış mılsıkisi en çok onun mısrı\larında kuv
vetlenen Osmanlı şiir lisanı, Baki ile, zengin ve klbilr 
bir şiir dili olabilmek derecesine varmıştır. 

Onun şiirleri, vatan topraklarında Stileyminl
ye, SeUmlye gibi abideler yükselt�n ; ordulan Basra 
Körfezi'ni kucaklayıp Viyana'da döğüşen ; donan
ması Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren ; med
reselerinde ilim, clmllerinde imin yükselen bir me
deniyet.ıı sesleriyle zengindir. Sanata, sanat için yer 
ve değer venneğe vakit ve imkin bulan içtimii ve 
estetik bir olgunluk da bu şürde göze çarpar aydın
lıktadır. Aynı şiir, zaman zaman, İmparatorluk 'Für
lr.iyesi'nin zenginliğinin, yüceliğinin ; hudutlarından 
emin, idari ve askeri kudretinin bir bestesi olmuştur. 
Yine bu şürde zengin bir milletin valr.it bulup imkan 
bulup derin zevkle güzelleştirdiği Türk süsleme sanat
lanna benzer, asil çizgilerle birleşmiş bir ince işleyiş 
vardır. 

* 

• illa.. Celal Emrem, Bajdacllı RUlai, Olkü 
M. T-mu 1949, Seri, 3, S.11 31 
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B&Jd 1 526-27 de İstanbul' da doğ
H a Y i t  1 muştur. Adı Mehmed olan babası, 

Fatih camii müczzinlerindendi. Ye
ter derecede vakitli olmayan bir lileye mensı'.ibiyeti yü
zündendir ki Siki, çocukluğunda bir müddet •araç 
çuaJWiı yapmıştı. Ancak XVI. Uru\ büyük ayp 
ve itibar gören kültür 
hayltı, devrin hemen 
bütün gençleri gibi 
Bilr.t'yi de heveslendir
miş ve kendi muhitine 
çekmişti. Genç Mah
mud'un rı'.lhunda oku
mak, öğrenmek, bilgili 
ve muhterem bir adam 
olmak hevesi, önüne 
geçilmez bir istek de
recesi almqtı. Bild, 
daha çocuk yaşlannda, 
ustuırun dükklnına 
gidip gelirken Fitih 
C1mü çevresinde, Fi
tih medreselerinde o
kuyan talebenin güzel 
kıylfetİerini, ağırbath 
talebelftini, efendilik 
lıAllerini çok yakmd&n 
görüyordu. Hayatlan· 
na imrendiği bu tale
benin, hocalarına mil· 
letce gösterilen derin 
saygı tczlhürlcrine ile 
hayranlıkla katılıyordu. 
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muştu. Hayli nasibaiz ömrünü Bayczid C!mü avlu
sundaki remilci dükkinında fala bakmak veya ufak 
bir para mulr.aabilinde kasideler, gazeller yazmak 
gibi hazin şekilde geçiren Zad, bir taraftan da bu 
küçük dükklnda ldetl tlriht bir sanat muhiti hazır
lamıttı : Zltl'nin dOklı•nına unn tanıDJIUf Alim ve 

Bir saraç çıralı 
iken, cimilerdeki umıl
mt denlerc devim edi
yor; babasından ve � 
taamdan gizli, Fltih 
Mcdrclcsi talebesi ara
sına karışıyordu. Kısa 
zamanda medrcsc'nin 
en aldık talebesi ol-
muştu. Burada, artık 

Sultlnu·9-9u'ad Abclli'l- 1 .l IC 1  
( I S26 - 1 600) 

giı.lcmctc lüzum gör-
mediği, uzun ve hevesli 
bir talebelik hayitı yap.m,ıştı. Devrin tanınmış mü· 
derrislerinoen KaramAlll-dde Melame4 ve Alı
med E'l...U'ler Bild'nin kendilerinden çok iatiflde 
ettili, ilim hocalarıydı. Asrın büyük şiirlerinden 
New'I, VAllhl ve tirihci Hoca UdetlcUa Efendi
ler de Bild'nin mcdrcsc arkadaştan arasında idiler. 

Bild, daha birtakım dctcrli arkadaşların ve bü· 
yük müderrislerin yanında yetifcrck henüz 19 yaşın
da iken, aynı yaşlardaki f atan bul flirlcri ve şiir heves
lileri arasında mühim bir isim yapmaya başlamış
tı; zeklaı ve fıtri lr.aabiliyeti ile de deyrin üatad flir· 
lcrinin takdirini kazanmıştı. Onun sanat lr.aabiliyetini, 
önce, ihtiyar p.ir Zld farketmişti. Balılr.csirli Zlti'
nin Bild'yi yetiştirenler arasında mühim bir yeri ol· 

(Re-m: Münif Fehim.) 

şiirleri uğruyor; genç flirler buraya bir mektebe 
devim eder gibi gelerek sanat sohbetlerinden istiflde 
ediyorlardı. Falcı dükklnına iftc bu genç '1U'ler 
arasında devim eden IWd, lwa zamanda Zati'nin 
takdirini, hatıl hayranlığını lr.azanmaltta gccikmernifti. 
Bilr.t'nin bir şiirini onun tarafından söylendiğine ina
namayacak. kadar güzel bulduğu riviyet edilen · ZAd, 
zamanla daha ileri giderek Bild tarafından söylenmiş 
bir beyti bütünlcmif, onu bir gazel biline koymuş 
ve buna ttirlz edenlere; "Bild gibi bir şlirin şürini 
almak ayıp değildir . ., demlfti. 

İlim ve şiir yolundaki ihtiraslı çalışmaları ve ge
lişmesi ile Blld, lwa zamanda kendini unn büyük 
ilim ve devlet adamlanna tanıtmaya muvaffak ol-
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muştu. Baki, önce kendi hocalarına ithaf ederek bazı 
güzel kasideler yazmış ve onun bu kasideleri büyük 
sanat müjdeleyen eserler sayılmıştır. 

O tarihde yeni yapılmakta olan Süleymaniye 
Medresesi'nin alim müderrisi Kadı-zide Ahmed 
Şftnseddin Efendi'nin yakın talebesi olmak talihi
ne eren şair, bu değerli ilim adamından hakiki bir il
tifat ve himaye görmüştür. Bu sayede bazı devlet bü
yüklerine intisab yolları bulmuş ; bu arada Şeyhülis
lam EbüHuud Efencli'ye; Sadrazam Semiz AH 
Pap'ya tanıtılan şair, nihayet Mirahur Ferhad 
Ap vasıtasıyle K-Uni Sultan Süleyman'a tak
dim edilmek gibi büyük devlet kazanmıştır. 

Bu yükseliş, büyük sanatkara, hemen hiçbir Os
manlı pirine nasib olmayan imkanlar hazırlamıştır : 
Baki, Kanüni'nin yakın arkadaşı olmuş; onunla şür 
musahabeleri yapmış, hatta hükümdarının şiirlerine 
nazire söylemesi, kendisinden yine hükümdarı ;ara
fından istenmiştir. Şöhreti, bütün imparatorluk ,coğ-
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hasedlerine m!riız kalan Baki'yi saray adamları ara
sında da çekemiyenler olmuştu. İkinci Selim zama· 
nında daha çok Sokollu Mebmed Paşa'dan anla
yış gören Baki bir aralık Süleymaniye müderrisliği· 
ne getirildi. Fakat yeni bir iftiraya uğrayarak Üçüncü 
Murad tarafından azledildi. Masumiyeti meydana 
çıkınca Edirne Selimiyesi'ne, sonra, Mekke Kadılı
ğı'na gönderildi. Daha sonra, mühim olarak, İstan
bul Kadılığı'na, Anadolu ve Rumeli Kadıaskerliği'
ne getirildi. Fakat her terfiinden önce bir def! azl edi
liyor ; böylelikle onun mesleki ve siyasi hayatı birta
kım iniş çıkışlarla sarsılıyordu. Baki'nin ise büyük 
emeli Şeyhülislam olmaktı. Şair mevküni her kaybe
dişte devrin büyüklerine kasideler yazmak zorunda 
kalıyor; hele ihtiyarlığında, kaybettiği veyi ulaşa
madığı mevkilere duyduğu ihtiraslar yüzünden bazı 
kasideleri bir yalvarış çeşnisi alıyordu. Böylelikle sanat 
XVI. asırda bile Kanuni gibi bir hükümdardan mah
rum olmanın hazin kaderini yaşıyordu. 

Yolda bir tahtırevan. (Levni'nin bu tabloau, XVII. aaırda, Tiirk ilim adamlannın gördüğü hürmet ve itiba
nn canlı bir delilidir. Biki'yi yetittiren XVI. aaır kültür hayatı da ilim adamlanna böy)eaine bir aaygı göa

teriyordu. Tahtırevanda taıınan zlt, devrin ilim kiaveaini haiz bir Türk alimidir. ) 

raf yasına yayılmış ; kendisine Türk tarihindeki en 
saltanatlı devrin Swtinu'9-Şaari'sı denilmiştir. 

Şiir, hocası Ahmed Şemseddin Efendi'nin yanın
da ve taşrada orta Mili bir memuriyet hayatı yaşı
yorken Kanuni devrinde İstanbul'a alınarak Murad 
Paşa Medrcsesi'ne müderris getirilmiştir. TAiihi ter
sine dönmese, Baki'nin daha büyük terfiler göreceği 
muhakkaktır. Fakat Kanuni'nin ölümü büyük J!jrin 
hayatındaki en ışıklı devri gölgelemiştir. Baki, muh
teşem hükümdarının ardından devrinin türkçesini 
bütün güzelli�iyJe ağlatarak, Şarkın hem en heybetli 
hem de en samimi mersiyelerinden birini yazmıştır. 
Ünlü mersiyesinin sonunda yeni hükümdara da bir 
bend ayırmış olmasına rağmen, Üdnd SeHm'in il.k 
zamanlannda B!ki'nin tllihi yolunda gitmemiftir. 
Daha KanOnt hayatta iken, en yalan arkadaşlannın 

Şiir bir aralık, bir ömür boyu hasretini çektiği Şey
hülislamlık mevkiine yaklaşır gibi oldu : Sadrazam Ha
dun Hüseyin Paşa, B!ki'yi bu mevkie getirecekti. Fakat 
bir taiaftan medrese arkadaşı Hoca Sadeddin Efen
di'nin rekaabcti, öte yandan Sadrazam'ın idam edil
mesi gibi hAdiscler, onun bu emeline son bir defl daha 
mini oldular. Şeyhülislimlığa bir gün Baki'nin cenaze 
namazını kıldıracak olan s-·allab Efendi getirildi. 
Büsbütün ümitsiz kalan Baki, hüzünlü günler yaşa
dıktan ve hastalıklarla geçen bir ömür sonu devre
_sinden sonra Hicri 1008 (M. 1600) yılında, yetmlf 
bet ,,-.ında, öldü. 

B!ki'nin ölümü, İstanbul'da büyük hidisc oldu. 
Cenlze törenine görülmemif bir kalabalık katıldı. 
Halit ve esnaf, işlerini güçlerini bırakarak; tezgahla
rını, dültlinlannı kapatarak Baki'ye karşı son vazl-
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felerini yapmaya koştular. Devrin birçok devlet bü
yükleri, alimler ve şairler bu törende bulundular. 
Cenaze namazını bizzat Şeyhülislam Sun'ullab 
Efendi kıldırdı ; kıldırırken, kendini tutamıyarak, 
göz yaşlan arasında, şairin kendi akıbeti için adeta 
bilerek söylediği : 

Kadrini seng-i musallada bilüb ey BW 
Durub el bağlayalar kurtuna yiran saf saf 

beytini de okudu. 
Bu beyit o tarihlerden itibaren artık gerilemeğe 

başlayan Osmanlı İmparatorluğunda Baki'den sonra 
ölen Türk büyüklerinin pek çoğu hakkında hemen 
aynı esefle tekrar edilen ebedi bir söz halinde mem
leket lisanına yayıldı, halkın vicdanına yerleşti. Bu
nunla beraber bu mısralardaki hakikati ebedi kılan 
tılsım onun sadece yerli güzelliğinden değil, belki 
bütün insanlık için doğru, beşeri bir söyleyiş olmasın
dandı. 

Baki'nin, aynı büyük kalabalık tarafından el üs
tünde götürülen tabutu Edirne Kapısı dışında bir 
mezara gömüldü. Ancak kabri ucuna dikilen ilk ve 
güzel taş, zamanla kayboldu. Baki için, büyük bir 
ihtimale göre XIX. asırda yine Edirne Kapı Mezar
lığı'nda iki ayrı taş daha dikildi. Fakat bu taşlann 
ikisi de gerek yazılannın yanlışlığı, gerek şekillerinin 
çirkinliği dolayİsıyle büyük sanatkarın mezanna uyar 
taşlar değildi. Halbuki başta Evliya Çelebi olmak 
üzere bazı tarihi kaynaklar, Baki'nin ilk taşında dev
rin güzel tarihler söyleyen şairi Hidl tarafından ya
zılmış bir kıt'a bulunduğunu haber veriyorlar (39) 
ki bu meşhur kıt'anın şu son mısraı tek başına daha 
çok tanınmıştır : 

BAJd Efendi gitdi 'akbilya bin sekizde 

Eclebi Şahsıyeti 

resinin t!siri vardır: 

* 

Her sanatkarda olduğu gi
bi Baki'nin de edebi şahsı
yetini hazırlayan imillerin 
başında hayitının ve çev-

Onu bir saraç çırağı olup kalmaktan XVI. asır 
İstanbulundaki medrese hayatının cizibesi ; ilmin gör
düğü itibar ve sanata verilen ehemmiyetin büyük
lüğü kurtarmıştır. Bikt'nin şahsi kaabiliyeti, ihtiras 

39 Biki'nin burada ana hatlanyle bildirilen 
hayib hakkında senit Te salihiyetli bilsiler, Fuad 
Köprülü'nün, Türkçe lalim Anaildopediai'ncleki Baki 
maddeaindedir. Sanatkinn ,.haıyeti, -rleri Te 
haklunclaki bibliyoirafik bilsiJer için de yesine 
ku't'Tetli tedkik yine bu makaaledir. ( c. U, a. 
243 - 253) 

Baki'nin ölümü iae XX. aur Türk tiirlorinden. 
Necmedclin Halil Onan'ın Biki'nin Ölümü adlı sü
ııel türine menii olmuttur. Bu tür ilk defi, 1927 
de Hayat Mecmiiaaa'nın 37. aa:rmncla n .. redilmittir. 
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ve zekası ise onu, sanatın yüksek derecesine ulaştır
mıştır. 

Husılsi hayatında neş'eli, canlı ve nüktedan bir 
şahsıyet olan Baki, yalnız zevk ve safa alemlerinde 
değil, çok kere, resmi toplantılarda bile zarif, nükteci, 
hicivci hatta dedikoducu bir hoş-sohbetlikden ayrıl
mamıştır. Onun yaradılıştan kibar, zevkli ve zanf 
bir insan oluş� nüktelerinin de şiirleri gibi hoşa gi
den, akılda kalan, dillerde dolaşan sözler olmasını 
sağlamış ; bu nükteler, eski mecmua ve kitaplara kay
dedilmiştir. Şair yakın arkadaşlanyle karşılıklı hiciv 
söylemekten hoşlanır� fakat aleyhinde kasıdla söyle
nen hicivlere cevap vermeğe tenezzül etmezdi. Belki 
de babasının çirkin sesli bir müezzin olması yüzünden 
Baki, muarızlan tarafından Karga-zade diye hic
vedilir ve genç yaşta kazandığı büyük şöhret dolayı
sıyle birçok muasırlan tarafından şiddetle kıskanılırdı. 

Onun mühim zaaflanndan biri, genç çocuklara 
karşı duyduğu alaka idi. O çağların içtimai hayatı 
bakımından fazla ayıp olmayan bu iptili şiirin şah
sıyeti etrafında dedikodu yaratmak isteyenler için ye
ter bir sebep teşkil ediyordu. Baki'nin diğer bir zaafı 
da mevki ihtirası idi. Şiir Şeyhülislamlığa doğru sür'
atle yükselmek için zekasını, devamlı sıirette işletiyor; 
kendilerinden bir yardım, bir fayda umduğu ,büyük
lere kasideler söylüyor; hükümdarlann şiirlerine 
güzel nazirelerle aks-i sadalar kazandırarak, kendini 
devrinin her hükümdarına kaböl ettiriyordu. Bunun
la beraber Biki, resmi ve siyasi hayatında çok ciddi 
ve hak seven bir adalet adamı olmaktan ayrılmamıştı. 
Ancak elde ettiği yüksek mevkilerden sık sık azledil
mesi ve bu azillere ekseriya rakiplerinin hasedleri, 
ahlaksızlıkları ve iftirilan yüzünden uğraması, şiiri 
didişmeli geçen bir hayat sonunda titiz ve asabi yap
mıştı. Hayatının son yıllan böyle bir asabiyet _içinde 
geçti ; hattA nekaahet devresine girdiği bir hastalık
tan ölümü bile, konağındaki driyelere, onları döğe
cek kadar hiddetlenmesi yüzünden oldu. 

XVI. asır Osmanlı Türkçesi Edebiyatı'nın en büyük 
şiiri Baki, şiir sanatındaki üstün mevkiini asırlarca 
muhMaza etmiş ; yalnız çağdaşlan tarafından değil, 
daha sonraki asırlar tarafından da üstad kabıil edil
miştir. 

Şöhreti, Macaristan hudutlarından İrak'a, Sa
fevi ve Hind saraylarına kadar uzanan bu şair, her 
şeyden önce büyük bir sanatkardı. Çok temiz ve 
lhenkli bir üslubu vardı. Şiirlerini her bakımdan 
doğru, bilgili ve ölçülü bir lisanla terennüm ediyor
du. Umömiyetle side ve hazan halk dilinden; ev ve 
lile Türkçesinden ; ordu tabirlerinden aldığı kelime 
ve deyimlerle söylediği şiirlerinde kuvvetli bir mahal
lilik ve bir milli söyleyiş vardı . .Nadir olarak, baştan 
başa arabl ve flristden alınmış kelime ve terkiplerle 
söylediği beyitlerinde bile Türkçe'nin cümle yapısı'
nı, böyle bir milli nanm. cümlesi'ni muh!faza 
ediyordu. 



Divan Şüri'nin ana vasıflan arasında bulunan 
teldi .... u, Osmanlı Türkçesi Edebiyltı'nda en 
üstad sanatkAnnı BAki'de bulmuştu. Blki yığınla 
şiir yazmıyor; sanata saygı gösteriyor; söylediğini 
mükemmel söylemek istiyordu. Şehnlme vezniyle 
yazdığı bir gazelinde : 

Çot olmaz bu tan& gazel BWyA 
Gösel .as gtlherdtir gtlher iz olar 

deyişi, onun az" fakat öz şiir anlayışına verdiği ehem
miyetin ifldesidir. 

Bu şlir, Türk şür sanatına bir söyleyiş kudreti 
kazandırmış, bu yolda büyük hamle yapmıştır. Ge
çen asırlarda Hoca Dehhlnl ve Ahmed! ile başlayan ; 
Abmecl Pata ve Nea\d ile daha ileri bir Ahenk ve 
iflde kazanan Divan Şiiri, Baki ile kemAline ermiş
tir. Onun, kelimelerini mısrllara birer mücevher gibi 
yerleştirmesi; bunun için de dilden, zamanla mücev
herleşmiş kelimeler seçmesi ve mısrAlannı tam bir ses 
ve söz anlaşması hllinde tertiplemesi, hep aynı titiz 
ve işleyici sanaun kaplandır. 

Onun şiirlerini vücöda getiren, duygu, düşünce, 
bilgi ve sanat unsurlan, her mısrlda hele her beyitte 
mutlaka çok çeşitli v� renklidir. En side illdeyle 
söylenmif mısrllannda bile, dikkat edilirse, ilk anla
şılanın yanında yer almış bir veyl birkaç ince ve ldetl 
gizli minl ışıldar. Sanatklrın, edebi sanatlara, fikir, 
his, hayli ve hattl kelime oyunlarına karşı da zaafı 
vardır. Fakat bunları büyük bir ustalıkla, yer yer zeki 
ve rindlne bir söyleyişle ve vakur bir edl ile i§leyerek 
tabD ve ağırbaşlı ifldeler hAline koyar. Onun ustalığı, 
fiirl, bu süsleyici sanatla birleştirirken kullandığı 
renkler arasında, bu renklerin bolluğıı ölçüsünde, 
kibar ve tahtı bir lhenlr. sağlamayı bilmesindedir . 
Beyitlerinde en güzel kelimeleri; güzel mlnAlı ; bir
lctik kelime ve deyimleri, güzel sesli nidAlan birara
ya toplamak ve yine her beyitte birkaç güzel mAniyı 
birarada bulundurmak oadaki şiir zevkinin husösi
yetlerindendir : 

Eski lran şiirinde ve Türk edebiyltında Mevll
nl'dan beri renkli bve mAnlh bir hayAl bilinde dü
tünülen dıştan kırmızı ve şen We'nin içinin simsiyah 

•o Umumiyetle, birbirinden çok farklı Arap, 
Acem n Türk nasun cümlelerindeki buauai n milli 
mimarileri bilmeyenler tarafınclau,, ikide birde, Di· 
•aa türini kötülemek maluadıyle, tamimiyle A.rap
p •e Acemce bir aöyleyif ( !) sibi paterilen: 

Ey piiJ'·'b•ad-1 damsela-1 kayd- 1 nam 6 neas 
Tiik•7 laeva-�ı meıgal .. I debr·I bi-dlreng 
� ol gtial ki alaır ola'- aev-'bahar. ı imr 
•rk·I laasaae d&a•• prek rii-yı ıal .. rens 
beyitleri, Bakfnin Kanuni Sultan Süleyman M�raiyeai"
ndedir. la meniy-in clicer beyitleri, ekseriya Sok 
Mele bir dille aöyl-iftir. Fakat yukandaki beyit
lerde de yi- lurk ıiirine mabaua bir edi balun
claia-, her iç dilin D&Dm cümlelerini mukaay
eclebilenler tarafından çok kolay anlatılır. 
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oluşu ve bunun, bağrı kara oluşun bir ifadesi halinde 
görülüşü, Biki'nin şiirinde ldetl yeni bir söyleyiştir. 
Çimen üzerinde �rişan dolaşan yaprakların hem 
riizpr'dan hem de şu yeryüzünde perişan olan her 
insan gibi rGzgir'dan yani devrandan şiklyeti, BA
ki'de tabiat hareketleriyle nükteyi ve tevriyeyi bir
leştirişin bir zarif ifldesidir. 

Sevgili'nin saçı siyah ve bukleli midir? Bu hll, 
Divan şiirine hem Çin ülkesini, hem Hıta ve Huten 
diy!nnı hatırlatır. Çünkü çin, aynı zamanda bük
lüm demektir. Hıtl ise siyah renkli ve güzel kokulu 
müşk : misk (ylni mis) ceyllnının bulunduğıı diyardır. 
İşte bu tedlileri yeni bir söyleyiş hAline koymak ge
rekince: Blki 

Dil mii-71 yari memleket-1 Çin'e beazet&r 
Eller, aevad·ı m&lk-1 Huten d'r hata budar 

gibi, ylhud : 

Çin içre yok aaçun gibi bir mtiık-1 ter veli 
•u.ıkla ••Çanda balmat olar •ad-hesiir çia 

gibi beyitler söyler. Bu beyitlerde Hıta : Hata keli
mesip.in ülke adı ve had okunarak, yanlışlık mAnlsı, 
Huten diyarının siyah renkli kokusu, çia (büklüm) 
ve Çin tevriyeleri artık hep birarada ve bir nükte 
cümlesi içersindedir. 

Blki, mısrllarına harflerin şiirini bile yine böyle 
bir zevkle işlemiştir. Bir misli olarak, sevgilinin yü· 
zünde onun güzelli�i sağlayan çizgilerle islimi Türk 
harfleri arasındaki benzerlikleri : 

Kg Rl beki Elif dehAa be Mim 
K deha ey mAJa halkı emriine rlm 

diye, harflerin çizgileriyle birlikte söylemekten hot
lanır. Sevgilinin kaşı R harfi gibi ; endlmı EBf gibi, 
ağzı ise Mim gibidir. RA, Elif, Mim harfleri biraraya 
gelince rim kelimesi doğar. BAki'nin hüm-i tlllline 
göre scvgili'nin güzelliğiyle halkı (yine bu üç harfle 
yazılan) EMR'ine RAM edişi de bundandır. Ylhud: 

Gltmea o meh'in RA gibi haaçer kemen.dea 
tlfddelerin öldürür lh itte ba Ra u 

der. O hilll gibi güzel sevgilinin kemerinde yine hi
W biçiminde ve re harfine benzer bir hançer vardır 
ki lumçer ve kemer kelimelerindeki Rl harfi gibi 
oradan aynlmaz. Aşıklarını da işin burası öldürür, 
demek isteyerek banası sözünü hem işin burası hem 
de hançerin veyl kemerin bu Rl'sı minAsına kul
lanır. Semida ilk görünen Ramazan hillli için : 

Ya Nön'dar g6rbaiir llurmda Şa'bln'm 
Ya Rl'dar ol Ramazln evveUae obnat clll 

der. Ş&'baa adının sonunda bir Nia ve R•••n• 
kelimesinin başında bir RA bulunması ve bu harflerin 
ikisinin de hillle benzemesi onun bu harfler ve bu 
kelimelerle oynaması için yeter sebeptir ki aynı sözler, 
rahatça daha başka mlnllara da çekilebilir: (Beytin 
sonunda, delD olma minlsuıda kullanılan clll keli-
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mesi, aynı zamanda dal: D harfinin adıdır. Bunlara, 
Ramazan hilalinin dal gibi ince görünuşü de ilave 
edilebilir.) Bununla beraber Baki'nin bu kelime, harf 
ve nükte oyunları her zaman bu kadar gösterişli değil
dir. Aksine, kelimeleri notalar gibi kullandığı nice söy
leyişlerinde bunlar, zevkleri harekete getirmekten, aklı 
faaliyete scYk etmeyecek kadar güzel sesli, ince nük
teli ve üstadanedir. Mesela yukarıda bura•• kafiye
siyle biten beytin, içinde bulunduğu gazcl'deki son 
beyit böyledir : 

Meddah olalı çeım-1 saaalbıaa Baki 
Ötreadl saael taraını Riim'aa ıa'al'iiaı 
diye övünürken sevgilinin ceylAD gözleri, ceylin'ın 
gazi! adı, pdl ile guel arasındaki •• ve te'nr 
yakınlığı, nihlyet böyle gözler için guel söyleyen 
Bild'nin şiirlerinin bu kadar güzel oluşlarındaki 
tılsım, hep birden bir nağme bütünlüğü içinde te· 
rennüm edilmiş olur. 

Onun şiirlerindeki terkibi ve tezyini güzellik, 
zoraki söylenmiş veya süsleyici söyleyişin tuzağına 
düşüp güzel sesten uzak kalmış, sun'i mısralar halin
de değildir. Baki'nin büyük sanatı, çok iyi dikkat et· 
tiği tagiat ve cemiyet hadiseleri ile duygular ve düşün· 
celer arasındaki ince ve zeki bağları ustalıkla bula
rak bunlardan yapmacıksız o.erkipler ve sağlam söy
leyişler yaratabilmesindedir. 

Baki'nin şiirlerinde deruni ürperişlerin ; insan 
içini arzu ile ıztırapla dolduran ürpertili aşkların ; 
duygulanmaların taşacak hale geldiği anlardaki 
gözü yaşlı hassasiyetlerin lirizmi, dikkati çekecek bir 
ölçüde değildir. Fakat onun da rindane bir eda ile 
coştuğu ve şiire böyle bir şevkin kuvvetli sesini akset
tirdiği bir başka lirizmi vardır : 

M81teyya oldı mecll• ailkıyii peymaaeler d&•••• 
Bu besm-1 riih-hü9ıa 9evkla� me•tiiaeler d&a••• 
DUA ciim·ı 9erab-ı a9k-ı yiirl &yle aiit 6t ktm 
Felekler sam sllm 6h8a b�t·•� ltum1aaaeler d6a•6• 
Ba bezm•I dll0k89iiy� mahrem olmas Biikıyii 1aerk .. 
Dl s••••• elal-1 diller s••••••• bİgheler d&••liaa 

gibi vecidli gazellerinde hem aşkın; hem şevkin, hem 
bütün hayatınca büyük zevk aldığı rindlerle şarab 
alemlerinin ; hem de, bütün bunları tam minasıyle 
Osmanlıca söyleyişin kuvvetli ahengi meydandadır. 

Baki'nin şiir anlayışı, en ÜS· 

Şiir• An 1 a y ı ş  l tün seviyesini Fuzuli'de gör
düğümüz, Divan ekolünün 
umıimi şiir anlayışına uy-

gun ve bu anlayışta yeni bir hamledir : 
o da şiiri, önce söz lplltbıe meller dismek 

şeklinde anlar. Şiirini söylediği dilden bıd gibi ke
limeler seçmeğe, söz'e inci değeri vermeğe büyük 
gayret gösterir. Bu anlayışını blzı gazellerinde bil
hassa ifade eder. Yukarıda görülen bir örnekten başka : 

Şl'r·l Baki'ye kulak datmaaa aadaa ae aceh 
S6z sAlaerdtir •• lıtllAr lıuadrlal aiadaa sAlaerh 
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gibi söyleyişleri bunlar arasındadır. Fakat Divan şiirinin 
bu kubbede bir bot -ela bırakmak şeklindeki 9ilr = 
mWııld anlayışı onun mısralarına daha çok ve daha 
derin şekilde işlenmiştir. 

Önce Baki, bir taraftan mfzmir üfleyen, öte 
yandan I>AvücU sesiyle Mezimlr söyleyen Divud 
peygamberin şiir İlhlayışının ve şiir üslubunun •n 
yönüne şiddetle inanıyor ve bu inanışını şlhane bir 
beyitle ebedileştirmiş bulunuyordu: 

Avaz•yl bu iileme Di.viid slbl -· 
Baki kala• bu kubbede bir Jaoı aada lmlı 

Gerçi şiir hakkında, Fuz\ıli'nin divanlarını süs
leyen mukaddimeler gibi açık yazılar yazmıyor, fa
kat yine Fuzuli'nin yaptığı gibi, şiir görüşlerini, bir
takım kinayeli söyleyişler halinde, gazellerinin mıs
rllarına aksettiriyordu. Bir misil olarak, !evgili.�ine 
"belimi büktün, beni ağlattın ve yaktın!,, diyebil
mek için : 

Kaddllml çens etkimi riid eyledlln 
Clamim atef caaamı 'iid eyledin 

ifadesine başvuruyordu. "Vücudumu çenk gibi bük
tün. İplik gibi yaşlarım bu •um telleri oldu. Teni.U 
ateş, canımı udatacı (ödağacı) gibi yaktın.,, Derken, 
kendisini çenk isimli saza benzetiyor, ayrıca ad ile 
ud apcı arasındaki yazılış benzerliğinden istiflide 
ediyordu. Şairin ve beli bükülmüş vücudun çenge 
benzetilişi, Fuzuli' de de görüldüğü gibi Türk - lran 
edebiyatlarında çok raatlanaıı t!:§bihlerdendi. BAki'nin 
şiirlerindeki feryadları bülbül sesine, reb&b sesine, 
ney sesine benzettiği söyleyişler de hayli kabarık
tı. (41) 

"N&leler kıldım •er-1 kayuula yUba BAIDy& 
Bülbiilh-1 güli•th-1 debrl bAmU, eylecllm,, 
gibi ; "Be:zm.-1 belada dle vü ibm1a Bakıy& -
Mü•taplyüz terine-l çeag a reb&bclan,, gibi ; 
"Pür-beddur ney gibl atlnnl• tab' -1 piir-bevH 
Derd-l dilden b&-baber &lemde yok bir Jaem. 
nef-., gibi ; "Ahens-l &hı durma bemaa eyle 
ey gönül - Sb u nedy-ı •tka müıai9ib bed 
budur" gibi ; 

M u tta•ıl ti'rilm yazarken hame durmas depreaiir 
Nrydür !!•! sGyya lerzaa <ide r ab·! revaa 

gibi, daha birçok beyitlerinde, şiir hllindeki feryadları 
ile çeşitli sazlar ve güzel sesler arasında devamlı mü
nasebetler kuruyordu. Bunda o kadar ileri gidiyordu 
ki : 

G&a81 laer ••t•e kim ç....-1 samıad9 llatlra' eyi ... 
Koyub eldea felekd� Züre •a•ıa letl•a' eyler 

diyordu : Kendi şiirini çeng'den yükselen bir aatme'ye 
benzetiyordu. Bu öyle bir nağme idi ki (bir nevi saz 
ilahesi olan) Zühre ; BiJd'nin şiirini duyunca elinde-

o on- edebiyabnu •• FwıUli'cle tür = mu· 
aıki anlaJ'ltlan için kitabamgan 535 • 36. aabifeüae 

bakuua. 
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XVI. A11ır Türk mimariıinin muhteıem e1eri_ Sü leymiiniye Camii'nin eeki bir gravürü. Bakt'nin Lataar 
Sultan Süleyman Meniyeei, zaman zaman, bu cami ile kar,ılaıtınlmıf ve ıiirde bayla bir Milat lbideei ıibi 
karıılanmııtır. (Kanüni Sultan Süleyman Meraiyeei ic;in, S. 594 ve devlmında, Diki'nin E a e r 1 e r i bah.tne 

bakınız . 

ki efslncvl sazı bırakıp Blk.i'nin sazını dinliyordu. 
Ylhud : 

01ınaa- ,,_f.\ rala-1 7ar ile Baki ıl'rl• 
Balt.U-1 ...... ı ••cll•d• sasellaaa '41eHlm 

"Sevgili'nin gül yanağını tArif için söylediti şiiri, 
Blkt, okusun da dinleyin, gül bahçelerinin bülbülü, 
mcclilde ne gazeller söylüyor.,, diyerek kendi şiirini 
bülbül sesine benzetiyordu. 

Blki divanında, onun kendini saza, şiirini de 
mmaklye benzeten daha birçok tm1lı ve kinlyeli be
yitler vardır. Blzı beyitlerinde ise şiir mısrllarını 
Türk mösıkt makamlanyle söylenmif bcltclcrc benzet
miştir. Böyle bcnzetişlcrini açıkça söylediği gibi; 

Utt&k-Yar .... k ile llacciie rak9 '41er 
A•••s•I ii1a • a&lelerl•d- Blciis'da 

tarzında ve Utfik, feYk, rab, IJMac, ih 11 aile, 
lllc:az gibi kelimelerle yapılan teniye ve teaiıriib 

...ats'nın nükteleri içinde söylediği de olmuttur. BA
kt, bAzan da bu şiirin gür ICIİni hattı davul sadl· 
sıyle denk tutmaktan çekinmcmittir. Davulun eski 
halk, bilhassa ordu mösıldsindeki sıcak ICSİ, coşturucu 
ehemmiyeti ( 42) ve BAld'nin şiirde iç ma.ddainden 
ziyide dış m'llsıldsine kıymet veren ıür anlayışı dil.:· 
kate alınına onun: 

Baki salaaade aeYhet-1 pllt ..... .... . 
DelalA•da sat-• Ha•rev•e •rdl HM•71 kee 
deyişini çok tabu karşılamak gerekir. l:zlhı fazla yer 
kaplayacak bu söylcyişde, H11&re-r'in Emir, IWd'
nin de şairleria Sultilu oluşu ile Sultanlar için ça
lınan Melater sesleri kadar, Biki'nin şiirindeki ..ı-

u Bu noktayı daha İyi anlamak için, XX. uır 
piri Yahya Kemal'in : 

Sultan Süleyman onhuanan hiir da..u.n 1 
mınaındaki lirizme dikkat etmek lazım ıelir. 
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tanath mOsıkt'nin de manası vardır. (43) Şair, kendi 
Piri için aynca: 

••YSiia kad• tl'r-1 biileadlm mlaiilldllr 
Naaak ml�iiaı aada bir lac9 laa�iild&r 

gibi söyleyişleriyle de pirde sevgili endamı gibi ölçülü 
bir güzellik aradıtını, kendi şiirinin böyle mevzGa 
olduğunu, bu pjrdeki her ince hayal'in sevgilinin 
beli gibi tenlsüp arturan bir güzellikle söylendiğini 
belirtir. Kısaca, Biki'nin şiirindeki bütün bu saz isim
leri, bu Ahenk ve makam adlan, bu bülbül ve mehter 
aalcri ve bu mevzun söyleyiş onun şiir sanatına çok 
yakıtan birer ayn tenlsüb'dür. 

F e l s e f e s i  

* 

Daha çok, aşk, şevk ve şarab 
ilcmlerind(' bir zevk ehli 

olarak yaşamaktan hoşlanan Biki'nin şiirlerinde de
rin ve. orijinal bir felsefe bulunduğu söylenemez. Bu 
aanatkAr, umumiyetle kendinden önceki Türk ve lran 
cdebiyAtında söylenmiş ve kendi ruhuna uygun fikir
lere, Osmanlı Türkçesi bakıinından, daha wtalıklı, 
daha olgun bir ifAde vermiştir. 

Şürleri arasında, yer yer, sözün gelişinden ; vez
nin ve kafiyelerin ilhimından doğma tahsl ve tlze 
fikir lflklarına raatlanınaaı ise böyle fikirlerin onun 
bfaaında, hayat tecrübeleri boyunca kazandıit ol
gunluktan ileri gelir. 

Bft misli olarak 8'111, bu fani hayatın ve bu kısa 
ömrün ancak onu iyi kullanmayı bilen insanlara su
nacatı zevki özler ve ondan mahrum olmamayı dü
tünürkcn, Türkçede kendisinden iki asır önce aynı 
felsefeye gönül veren Alunedl'nin bu yoldaki şiirle
rini tlzeler. Bu nazire sanatında BiJd!nin yaptığı 
iş, aynı tiiri Ahmcdt'den daha yeni, daha oturmuş 
bir Osmanlı Türkçesiyle söyleyiş bakımından daha 
olgun ve kıvamlı bir lisan kullanmasıdır. Baki tara
fından, Ahmcdi'nin bir hatti iki gazeline nazire ma
hiyetinde söylenen meşhur Bahar Gazeli'ni, Ah
mcdl'nin tiirlerinden biriyle birlikte daha önce gös
tcrmiftik. (44) Ahmedi'nin aynı vezin ve kafiye ile 
16ylediği ikinci gazeli de şöyledir : 

laki al ..... ltiila ki faal-ı balaiirdar 
Vakt•I .. rab • ••••••·I vaal·ı alglrdar 
Kıl aaMria dımiitıaı • .. kia ıeriib ile 
itim iltr •r-fet&• ti laevii mA§k·biirdar 
Yakiit cam al elAa9 illa blsf' kim 
GU IA'l•piİf Mbse silmArr&d-fliirdar 

43 (Emir) Huarev-i Dehlevi Xlll. uırda Hin
dietan·da yeti9en bir tiirdir. Şiirlerinde Hind tiıirle· 
rine maheu• bir ahenk duyulur. KU., Türk mueıkieinde 
bir Yarma ileti'nin adıdır. Bild'nin beyti ile, bu 
llete kU.-ı hik.aani deniliıinin de mini& alikuı var· 
dır. N .. bet, tef nev"inden bir çalgıdır. Aynca, Nn"• 
Mt•i Sultiai, belirli zamanlarda çalınan Mehter gıÜ· 
-...ı·dır. SiJai, ııür eeeli bir Türk topunun da adıdır. 

H Bkz. Kitabımızın Ahmedi bölümü, 5. 390 
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Nergla gibi el9 cam al eac:iimı aama kim 
Flkr idea 9aı llle-•ıfat dll-flkArdur 
ltaa atladı çii iikıbetiia fikr t\tdl siil 
Bgdar aebeb k'aaaa ciğeri dgla laiirdar 

"Saki ! Sabah erkenden ki bahar faslıdır ; şarab 
vakti, sevgili ile buluşma mevsimidir. ,,; "Mis kokulu 
şarab ile dımağını anberlendir ki bulut inci saçmakta, 
hava mis yağdırmaktadır.,,; "Lale çiçeği gibi eline 
yikut renkli kadehi al ki gül la'ller giyinmiş, yeşillik 
zümrüt rengi almıştır.,,; "Nergis gibi eline kadeh 
al ve sonunu düşünme ki onu düşünen kimsenin lale 
gibi gönlü yaralı (içi siyah) olur.,, ;  "Akıbetini düşün
düğü için gül kan ağladı (yerlere kanlı yaşlar gibi 
yapraklar döktü) onun ciğerinin dikenle dolu olma
sının da sebebi budur. ,, 

Ahmcdi'nin bu gazelini ve bilhassa Ahmedi bö
lümünde görd_üğümüz birinci gazelin : 

Lll9 slbl kom9ya elüadea ki d§şe c:iim 
Bed·iilad d&r•r sArilr•en 6 aii-piiydiirdar 

gibi beyitlerindeki felsefeyi gerek ses, gerek hayat an
layışı bakımından kentli ruhuna çok yakın bulan BA
ki, bu şiirleri bir defa da kendi sanatıyle tekrarlamıştır. 

Böylelikle, Kanuni Sultan Süleyman devri şiiri, 
kendi hayat felsefesini en iyi ifade ettiğin(' asırlarca 
inanılan meşhur Bahar Gazell'ni Ahmedi ile ortak 
bir ifideyl(' vl" öyl(' bir düşünce ili" söylemiştir: 

Sa k i  zaman-• •Yt ü mey-J bot- giivardur 
B ! rkaç piyale nüt·edelilm nev-babardur 

Buy- i  nealm Ü reug-i giU � revnak-! bahar 
A!lar-ı fazl Ü •ahmet-i Perverdlgardur 

Gafil geç6rme ömrü bu dem küac·i gamde kim 
Menzil kenar-ı baj ü leb-j c ilyb'!rdur 

Zayi' geçürme furaatı kim baf:-ı alemin 
Gül devri g Jbi devleti nii.·pıiydiidur 

Baki nibal-i ma'rifetin meyve·i teri 
Arif katinde bir gazel-! abdardur 

Ahmedi ili" tam bir mutabakat halinde, ilahi 
nimetlerin, güzel günlerin, ve güzel yerlerin kıym('tini 
bilmekten, dolayısiyle, hayatın faniliğinden bahseden 
bu şiirin bu ve benzeri sözleriyle kendini bedbin bir 
felsefeye kaptırdığını zannetmek de yanlıştır. Baki, 
bu büyük kanünu tevekkülle kabül etmiş hatta onu 
sık sık hatırlamaya lüzlım görmeden yaşamayı ve iş
te böyle bir yaşayışın şiirini söylemeyi bilmiştir. Esa· 
sen onun gönüllerde ve sahifelerde yer eden bir duyuş 
ve düşünüş üstünlüğü de rbıd'liğindcdir : Şair yalnız 
aşkın fermanına boyun eğdiğini söyler. Kaza ve ka
derin hükümlerine itirazı yoktur. Hayat hadiselerini 
vakur bir eda ile karşılayarak onların üstünde kal· 
mayı bilir. 

Şu kötü dünyanın zevkleri ve mevkileri için qa
ğılık kimselere baş eğmenin husranını, bir nevi baş
kaldırarak düşünür ve bir kabustan kurtulmuş gibi 
"Allahadır t('vekkülümüz, itimadımız,, dem('k ihti-
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yacını duyar. Onda yüce mevkilerin altun işlemeli 
müttekisına dayanmak istemeyen ve yalnız Allahın 
lıitfuna ve bu lıitfun büyüklüğüne güvenen bir duy
gu şahlanır. 

"Bir tarafdan yaratılanların öte yandan çürü
yüp ·yok oldukları bu olut ve yok olu9 aleminde ( 45) 
gerçi bizim fesadımız da alemi tutmuştur, fakat biz 
yine de günahlarımızdan kaçıp Allah korkusundan 
doğma bir dindarlığa sığınmayız. ,, diye düşünür. Al
laha şükrederek o hakikate inanır ki dünya saadeti 
geçicidir. Fakat onun şı\ir adı bu alem sahifesinde 
baki kalacaktır. 

Baki'yi, çağdaşlarının ve sonraki asırların naza
rında çok sevimli ve muhterem kılan bu duygu ve 
düşünce sistemini ise �ir, onlara üstün ve ebedi bir 
eda vererek şu şekilde şiirleştirir : 

Ferman-• atk• can iledir lakıyadımı:ıı: 
Htlkm-1 kazaya zerre kadar yok laiidnıiu: 
a., etmezllz ediialye dilnya-yı diia içil• 
Allahadır tevekkillilmüz İtimadımız 
Biz müttekA-yı zer-ket-1 ciih� dayaaınazız 
Hakkın kemal-1 18tfunadır ı.Uaadımız 
Zilhd @ aalAha eylemezlz iltica hele 
Tutdg eterçl iilem·I kevn'I fe•iidımız 
Minnet Hudaya devlet-1 dilayi. feai. bulur 
Baki kalur aahife-1 alemde tltbmız 

Fakat Baki'nin şiirlerinde tevekkül, halinden 
memnun oluş ve böyle düşünceleri gerektiren derviş 
rühu bu kadarla kalmaz. Bir şiirinde : 

Feri.miit et gam•! ferdayı Baki 
Bu stl• .. hhatdeyiiz minnet Huda 'ya 

"Yarının derdini unut ey Baki ! Allah'a şükürler 
olsun, bugün sıhhatteyiz . ,, der. Bir başka siirinde :  

Kayd-ı alemden laalA• ol cıim·ı mey nöf eyle kim 

Nlçeler niıı.büd olur clllnva bu dllnyiiid-.r yine 

tarzında düşünür. Hele saltanatlı mevkilerde o kadar 
hevesi olmasına rağmen, zaman zaman kendini : 

Saltana kayd-ı  •altaaat ! dehr pay-bead 
Derviı keadil btlıuna •ultiia olub gezer 

"Saltanat endişesi sultanlar için bir ayak bağıdır. 
Derviş ise kendi başının buyruğudur. Onun saltanatı 
daha hür bir saltanattır.,, gibi düşüncelerle adeta 
teselli ettiği görülür. 

* 
Baki'nin şiirlerinde dikka

Devrİ ve Çevresi ti çeken bir husus da bu 
şiirlerin, Divan ekolünün 

verdiği müsaade ölçüsünde, şiirin yaşadığı devri 
terennüm edişidir. Fuzuli nasıl, asrının ve geride 
kalan asırlardaki Bağdad çevresinin tarihi ve içtimai 
ıztırabının sadık bir müterennimi olrr.uşsa, Baki de 
tıpkı onun gibi fakat, bu sefer, hudutlarından emin, 

46 Alem-i lcevn ii feaicl. 
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büyük saltanat ve relah içinde yaşayan bir impara
torluğun ihtişamlı hayatını terennüm etmiştir. 

Onun iltifat ettiği felsefede gördüğümüz "hayat
taki saadetin farkında -P.lmak ve yaşanılan günleri 
elden geldiği kadar neş'e içinde, zevkle geçirmek, 
düşüncesi de her şeye rağmen, yarınından emin ve 
hayata sarılmış bir cemiyetin felsefesidir. 

- Baki, bu arada devrin ihtişimını dile getiren 
şiirler söylemiştir. Bir misil olarak K-Wıi Sultan 
Süleynuuı'ın iktidarı boyunca birçok baharlarda, 
adeta bahar gezmesine çıkar gibi ; yeni zaferlere ve 
yeni fetihlere yol alan ordusunun başında yürüdüğü 
bilinir. O kadar ki bu devamlı seferler, asrın hadise
sidir. Bu hadise başka benzerleriyle birlikte ve asırlarca 
sonra, Yahya Keınal'in şiirine nasıl Her yaz fimile 
doğru asırlarca bir kotu mısraı gibi bir destan 
çizgisi işlemişse, bizzat Kanuni Devri baharları da Ba
ki'nin şiirine öyle bir estetikle işlenmiştir : 

Balaiir oldı dem·I aeyr D temafiidur Hudiivendiii 
Semend-1 azmin •U•iln araa·I alemde cevlAnı 
YilrD �üm illerin •eyr et laırilman eyle Y!,DUnca 
Alem gibi aelai-kiimet nlglr-ı plk-diiimiini 
Nllall-1 aerv-1 bat·iiaii neaim-1 feth ü nuaratdea 
Sahn•un naz il� nizen hıramani laıramani 

"Bahar oldu. Benim Sultanım Efendim, gezip do
laşma zamanıdır ·- Azminin atı yine dünya arsasında 
eevlana çıksın.,,; "Yanında bayrak gibi, tertemiz, 
düzgün boylu bit sevgili ile - yürü ! Rum illerini 
dolaş o yerlerde salınarak gezin . . .  ,, "Rüzgar esince, 
nasıl, bahçelerdeki servi fidanları nazlı nazlı sallanır
sa senin mızrağın da fetih ve zafer rüzgariyle öyle, 
salınsın. . .  salınsın !" 

* 
Baki, asrın hükümdarı hayatta iken böyle söy

lediği gibi, onun ölümü dolayısıyle de yine ihtişamlı 
mısralar söylemiştir. KanWıi Sultan Süleyman 
Mer•iyeai'nin : 
Ol tehailvar- ı millk-1 •aiidet ki rahtına 
CevlAa deminde arsa-1 alem ııelilrdl teak 
gibi, yahud : 

Şemıir dbl ru-yı :ıı:emln� taraf taraf 
Saldua demilr kutaklu cihan pehlevaaları 
gibi, eski Türk sagu'larını andırır beyitleri böyledir. 
Bu mersiyenin eski sagu'lara benzeyen tarafı, muh
teşem hükümdarın ölümü için duyulan elem kadar 
onun hayattaki kahramanlığını ve kazandığı zafer
lerin büyüklüğünü hikaye eunesidir. Osmanlı Sultan
larının iktidarı bu asırda o dereceyi bulmuştur ki 
şiir, sevgilisinin keskin gamzesi ile yabancılara şöyle 
bir bakışındaki t�iri tarif için bile, onların kılıç çeki
şindeki şiddeti örnek tutar : 

Atyare kıldı hançer il� gamze•I ltüciim 
KAflare çekdl tis••! aaa piidltah-ı Riim 
der. Yaşadığı devrin kudreti ve medeni zenginliği 
onun Jilrine öylesine işlemiştir ki Baki'de tabiat güzel-
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Biki'nin şiir aanatınclaki estetiKle cleaenlenen bir 
XVI. Asır kumat•· {Kumat. Bursa"cla clokunmut· 

tur. ) 

tikleri, tabiat tasvirleri bile bu zenginliğin kıymetli 
taşlarıyle süslüdür. Baki'de sonbahar bir altun yat. 
m111'11 gibidir. Diğer tabiat renkleri ise la'ller, ,,.. 

kadar, Jriimrüderle işlenmiş muhteşem bir tablo 
halinde canlandırılır. 

XVI. asır Divan şiirinin, parlak bir aynası gibi, 
devrin rc.-fahını, servet ve estetiğini bir sonbahar ka
sidesinde bile hüzün yerine adeta neş'e ile cünbüşle 
abcttirdiğini görebilmek için Baki'nin Hazan K.a
Udni'nden birkaç beyit okumak yetecektir. Bu ka
side, yukarıda belirtildiği gibi, önce bir altUR yağ
muru ile başlar. Sonra bir gümiif cünbiitü arka
sından yine altunlarla la'ller ve yakutlarla işlenerek 
devam eder : 

Bu terkip bazı nüahalania Sim-ket (ıümiif 
tel çeken) clir. Biz ev Ye i.ile Türkçeaindeki sim 
gümüt teklini tercih cıttik. 
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Glllten� altua veraklar zeya 'dllb biid-! hazan 
G6yya zerk6blar dllkklaı old! sllleltaa 
Rltte-! biiraa atımllt .tel slm·pmllt ' ebr·I harlf 
t1ıı çerblj! d&ndlll•r saya semıa t asm•• 
Berk-1 bİdl batdl! ib-! revan llz�� ır&rüb 
D!dller akmıt sıllfıadaa bu t is-1 zer-alt•• 
Rehgüzar-ı bata dtklllmllt serapa berk-l zer 
Sandım altaa teballer konmaı simit·! hasrevaa 
Batdl! ırerdiin 'der evrikı sanman sırdlbid 
ladller seyyareler kılmlJ!ta seyr·I büataa 
Perr il bil açmıt yetil tüti t kea berk·I çeair 
Zerd olab ser·pençe-1 t•hbaze d&nmtııtllr hemaa 
RiiyesA• aldam saaard! IA'l il yaküt! veli 
Şimdi aakd ·aıtaa sayar darmıı a lbal-1 ergavan 
Saltanat tiicıa slyea ilemde matrür olmasan 
Ntçe saltan barkla almııdar besllm bid-! hazaa 
Gerçi merdiin� eoyuadı slrcll meydan� dıraht 
Geldi kıt basdı velikla v'rmedl asla aman 

"Sonbahar rüzgarı gül bahçesini altın yapraklar
la süsledi. Bahçe, adeta altın döğüp, altın işleyenle
rin dükkanlarına döndü.,, 

"İplik gibi yağan yağmur damlaları gümü� 
teller gibi parlıyor. Sonbahar bulutu sif bir gümüt 
yıtıaı gibi...  Yer ve gök, bu gümüşü işleyip tel ha
line getiren iki çarka döndüler.,, 

"Sararmıt söğüt yapraklarını, bağda akar su
yun üzerinde görenler, (İşte) : kakma altın i9lemell 
bir kılıç, kınından çıkmış, dediler.,, 

"Bağ yoluna, boydan boya altın yapraklar 
dökülmüş görünce öyle sandım ki bunlar altın tep
sller'le kurulmuş hükümdar sofralarıdır.,, 

"Bağda dönüp dolaşan yaprakları görüp de rüz
gar çevrintisi sanma. Bu güzel bahçede gezmek, 
dönüp dolaşmak için gökten yere seyyareler indi (ler) .,, 

"Çınar yaprağı, yazın, kanatlarını açmış, yeşil 
bir papağana benzerdi. Şimdi sarardı, kurudu ve iri 
bir doğan kuşunun pençesine benzedi.,, 

"Erguvan dalı, (baharda) 1&'1 ve yöut'la be
zeniyor ve bu kıymetli taşları bedava alıyorum sanı
yordu. Şimdi ise oturmuş, bunlara karşılık altın para 
sayıyor.,, 

"Beğim! Bu dünyada saltanat tacı giyenler aslaa 
mağriır olmasın . Çünkü hazan rüzgarı nice sultan 
başlığını (ve başını) alıp götürmüştür.,, 

"Sonbahar geldi. Mevsim sonu gürc.-şleri için ağaç
lar merdce soyunup meydana çıktılar. Fakat kış (de 
nen pehlivan) öyle gelip bastı ki aslaa aman vermedi.,, 

* 

Görülüyor ki Baki hemen hemen bir hayat gö· 
rüşünü bu sefer bir sonbahar manzarası karşısında 
fakat bir altın, giinıü9, 1& 1 ve yöut cünbüşü için
de anlauyor. Bu kadar göı; kamaştırıcı bir bazla e 
tasvirine benzer bir bazan şiirinin ise Kanuni devri 
Türkiyesi'nde yazılması çok tabiidir'. 

Biıki'nin, gençlik çağlarında yazdıjı bu kaside, 
aynı zamanda Divan şiirinde tabiat tasviri olmadığı 
JCklindcki mesnedsiz ve dar görüşlü iddialar için de 



dikkate değer bir cevaptır. Şu bakımdan ki şair, bu
rada, zengin bir sonbahar tablosu çizmekle yetinmi
yor. llu tasviri, içtimili hayatın, bu arada, insan haya
tının akışıyle ve büyük zariflikle birleştirmiş bulunu
yor. 

Baki Divanı'nda rastlanan diğer bir mahalli renk 
de İstanbul çizgileridir : Servi boylu güzeller yolun 
iki yanına dizilince, Baki'ye göre artık İstanbul yol
lan gül bahçesinin yoluna döner : 

lii--kametler iki y9aın alurlar :relan 
Riilıa·ı ırtlzii.re diner yolları frtanbiil'an 

Yahud, bu devirde müslüman büyüklerinin şarap 
içmek için Galata'ya gittikleri bilinir. Daha çok 
Hıristiyanlarla meskun bu çevrede meyhane açılma
sına ve içki alemlerine, öteden beri izin verilmiştir. 
Fakat Kanuni Sultan Süleyman devrinde bir aralık 
içki men'edilmiş ve bu yüzden artık Galata'ya gidil
me2 olmuştu. Hadise'nin, Baki'nin şiirine akseden 

. çizgileri de şöyle idi : 

Reb·i meybiiaeyl llııat•etdl tir-1 kahrı Saltiia'ıa 
Sa slbl 4lrlil••• keıldl Staabial 1 Kal9t9'aıa 

* 

Baki'nin şiirlerinde rastla
Halk ve lstanlbul nan diğer bir mahalli renk 

Türkçesi de dikkate değer bir İstan-
bul Ttirkçesi'dir. Tam !>ir 

İstanbul şiiri olan Baki, İstanbu1'un en Türk semt
lerinden biri halindeki Fidh'de doğmuş, burada 
büyümüş ve çevresinden yine tam bir halk ve İstan
bul Türkçesi, bir ev ve iile lisanı elde etmiş görünmek
tedir. Bu dil, Bald'nin şiirinde bir ömür boyu kazan
dığı kültür ve sanat lisanından daha köklüdür. Ba
ki'nin fiirine medrcse'den, illin ve sanat lisanından 
girmiş kelime ve terkipler de adeta bunların İstanbul 
atzında, gerek ses gerek tasarruf bakımından, yoğu
rulmuş şekilleridir. Onun bazı liirlcrinin bütününde 
görülen külfetli lisan, bir kısım şiirlerinin de bazı be
yitlerinde ağır bir tad gibidir. Bu şiirlerden geriye 
kalan dil, ya side, hizan çok side ve tabü, hizan da 
ı.aUs Türkçe bir söyleyiştir. O kadar ki Baki'nin halis 
Türkçe deyişlerinin bütün mısra halinde olanlann
dan seçtiğimiz ,u birkaç tanesi bile, bu mühim gerçe
ğe bir qık tutabilir : 

Yollarda slHe ajladıta• ••• a taf atar 
• 

Atılar ok ırfbl y9b9aa dojna 
• 

Gtil idi kopmaduk bud9junda 
• 

Ana-i aşk'da gör Hazrct-i Mcvlana'yı  
lharmayub d9laı dlaer lstane yold99ları 

• 
Şu sib şekli� · girdi şafakda cirm-i kamer 
Gllsellentib ola bir y9aı •tlrl bir ya•ı al 

• 
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GaaHlm akıtd• timdi beni darm•z atladur 
Ol şuh-ı dil-sitfın ile hep macera budur 

• 
Ahım ttlttlnl perde çeker yılduzum Dzre 

• 
Her :rtlneden ay9j'aaa aftan akub ırelür 

• 
A•! ırerekse yahıı ır•rek•� yamaa dutun 

• 
Bu misilleri clefalarca arttırmak mümkün ve kolay- ., 
dır. Şiirin bir mısrada, bir veya iki türkçeleşmiş 
kelime ile söyledfği side Türkçe mısra ve beyitler ise 
saymaya lüzum göstermiyecek kadar büyük bir yekun 
tutar. Böyle şiirlerinde Baki, üstelik çok sayıda halk 
tabiri kullanmış ; kelimelere halkın tasarrufuna dik· 
kat et� ; onları halkın söylediği gibi söylemenin !ez· 
zetını tatmıştır. Bütün bunların, terk edilemeyecek 
köklü bir ana dili'nden, bir ev ve iile Türkçesi'
nden ileri geldiği cesaretle söylenebilir . 

Bunların da misalleri : 

İloş geldi bana meygedenla iib 8 havası 
BlllAh güzel yerde yapılmış r'uiası 

• 
Yollarda kaldı gözlerimiz gelmedi haber 

• 
Serketlik adın anmadı bir dahi Banları 

• 
Gll laaaretlnle yoJlara dutsun kulağını 

• 
Gonee-A•A kan il! dolmuş gönüller uçmağı 

• 
Ey sofi bu gün bana ise erte sanadur 

• 
f&h·! sll 1 allaAl-1 aemen biri birinun 
Erdi o .dem ki kôlunu boynuna salalar 

• 
f&yed kimesne işüde yirün kulağı \"ar 

• 
Bir kul-oğlu'nun esir oldı kaplısunda gönül 

• 
Glltende ıAh-ı sil gibi sen d� dökül saçıl 
Yüzin suyıyle ey ırtll-1 ter yürü \"ar açıl 

• 
Görmez mi idük biz de eğer olsa vef&'sı 

• 
Ne güzel kırmızı karaaflll olur 

• 
Güzeller mllarlbiin olma� demek yanlışdur ey Baki 
Olur valliilıal bll1Ahl biraz yalvarı görsünler 

• 
gibi söyleyişlerdir. Baki'nin halk dilinden, ev ve aile 
Türkçcsi'nden Divan şiirine getirdiği halk deyim ve 
tasarruflan ise büsbütün yerli ve milli söyleyişlerdir . 

Mesela Baki yazık günah gibi, Türk halkının, 
bir kelimenin hem Arapçasını, hem Türkçesini (hazan 
TÜrkçe ve Farscasını, hazan da hem Arapça hem 
Türkçe, hem de Fancasını} yanyana getirerek kul-
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lanmak şeklindeki; ortak medeniyet icabı kelime ta
sarruflarına dikkat eden şairlerdendir. Bir şiirinde: 

Nakt·! hatunla y @zıl11d11r aafha-1 deriin 
Odlgre yakma y@zuğ efendi g&nahdur 

demesi ve böyle tasarrufları sıkca kullanması bundan
dır. Baki, bundan başka: 

Seni Yiiauf'Ja gGzellikde aorarlar•a ban@ 
Yu•af'g bilmezin amm@ aenl ra'na bllür6n 

gibi söyleyişlerinde ve sırasıyle : 

Varmaz erbab-ı •afa mecll•ln� ey vaiz 
Ağlamış suratın! klm•e hevesnAk değ&I 

• 
Yine göm-gök tere baunış çıka-geldi çemene 
Nev-bahar oldı dey6 verdi haberler •iinb61 

• 
Jiile dütmGı taze g&l bir ağlamış sıiratlu'dur 

• 
Verdi fenaya gös-götürü ıehrl bir ıerar 

• 
Hançerün •lneml delerse eğer 
Şöyle bir hayr eder ki cana değer 

• 
DUi dilber yapar aj'yar yıkılsun gitsün 

• 
Rlıte-1 baran g6m&ı tel sim gümüş ebr-1 hartf 

• 
Tigtln içtirdi düımene zahm-1 zebanları 

• 
Bu deıtGn bağrı yanmış IAle-1 nu'mauıyaz cana 

• 
Gün gibi b!Şı göklere erd! 111 kimsenin 

• 

Hl•nün katında doğmaduğ! döndü her biri 
• 

Giiher-i camı yitürdük bizi gam öldürüyor 
Saklya gel bulıver kande is!; !fa meded 

mısralarında görüldüğü gibi, halis Türkçe halk tabir 
ve tasarruflarını, şiirlerinde büyük ısrarla ve tabii çok 
zevkli şekillerde kullanmıştır. 

Bütün bunlar, Baki Divanı'ndaki lisan sadeliğinin 
açık örnekleridir. O kadar ki bu şairin derin bilgi ile, 
incelik ve ustalıkla kullandığı, ortak islam edebiya
tına ait, dil, kültür, kelime, tabir ve ıstılahları biraz 
bilen, biraz da lıigatlerde arayabilen herhangi Türk
çe bilir bir münevver, Baki'nin şiirlerini Divan şiir 
üslup ve sanat husıisiyetlerine de vakıf olmak şar
tıyle çok kolay anlayabilir. Çünkü Baki'nin üslubu 
gerek dil yapısı, sadeliği ve gerek vazıh söyleyişi 
bakımından, esasen sağlam ve aydın bir üsluptur. 

* 

591 
Fakat Oivan'ında münacat, naat ve benzeri 

dini veya tasavvufi şiirler bulunmayan; din duygu
larını, bazı kaside veya. gazellerinde, bir veya. birkaç 
beyit halinde söylemekle yetinen ve kasidelerinin ço
ğunu, lale, sünbül gibi çiçekler; bahar ve hazan gıbi 
mevsimler için söyleyen Baki'nin en güzel şiirleri 
şüphesiz gazel'leridir. ( 46) 

Meddah olal! çeım-1 gazillAnına Baki 
Öğrendi gazel tarzını Riim'an ıu'araaı 

diyecek kadar gazel'deki üstadlığırun farkında olan, 
yahud: 

Baki nlhal-1 ma'rlfetla meyve-1 teri 
Arif katinde bir gazeı-1 abdardur 

diyecek kadar da gazel'in divan şiirindeki yerinin ve 
değerinin farkında olan Baki, Divanında, bütün ga
zel olarak da, beyit beyit de, Türk Divan şiirinin en 
üstün seviyesinde şiirler söylemiştir. Evvelce gör
düğümüz örneklerden başka bu şiirler, hizan: 

Açıl bili•• gll-1 •••rİal ol rala•arı s&ralaler 
Salla ••rv @ •••avber ıive-1 reftiirı g6r•laler 
Açıld! diitlar •İaemde çAk ı6tda.. slribaaam 
Malaabbet giiltealad!! !!Çılan gllaiirı sllnllaler 
Güzeller mibrlbiin olmaz dı6mek yaah1d11r ...,. B&ki 
Ql11r vallabl blllAlal blraa yalY!!l'I s6ralaler 

gibi coşkun bir güzellik anlayışıyle, hazan da: 

Peımioe giydi ej'nüne z6lflnden aldı e l  
Göklerde uçdı ahir efendi 86.ma'yı g8r 
Ayinen6n aafa•ı nedür aiiretl ned6r 
Mlr'at-ı hl.•n-1 yare nazar kıl •afayı g8r 
lılağriir ld6n vefi.aına bir tiiban ey g6n6.l 
RGsva-yı alem eyledi timdi hatayı gör 

gibi ince nüktelerle süslüdür . 

* 
Biki Divanında Hi.fız gibi, Selınan gibi lran 

şairlerinin;  başta AhmecU olmak üzere, Ahmed 
Paşa, Mesihi ve Necati gibi Türk Divan pirlerinin 
çeşitli tesirleri vardır. Bu tesirlere XVI. asır İstan
bul'ndan Zati' nin, Bayili Bey'in yakın hocalıklan 
da ilave olunmalıdır. Fakat Baki, söyleyiş sanatında 
lran şiirine müsavi bir seviyeye varmış ve hem mua
sırlarım hem de geçen asırların üstadlarını geride 
bırakmıştır. Ahmetli'ye nazire olarak söylediği Bahar 
Gazeli, Mesihi'ye nazire olarak söylediği Bahar Ka
sidesi ve devrinin, başta hükümdarlar olmak üzere, 
diğer şairlerine söylediği nazireler bu hakikatin en 
açık delilleridir. Baki'de sôfiyane bir eda. ile söy
lenmiş manzıimelere de tesadüf etmek mümkündür. 
Ancak tasavvuf, Baki'nin kaleminde, şark-islam kül-

•6 Bu hükmü verirken,, tek ve büyük bir ha
disenin tesiriyle yazılan Kanuni Sultan Süleyman 
Meraiyeai'ni ayrı ve müstakil bir eser telakki ediyo
naa. 
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türüne ait diğer ortak unsurlar gibi bir kültür, bir 
hüner ve marifet unsuru olmaktan daha ileri bir ma
naya sahip değildir. 

* 

Bald'yi Türk edebiyatında 
E s e r 1 e r i  ebedi kılan eseri Divin'ıdır. 

Önce KanOnt Sultan Süley
man'ın emriyle tertiplenen hu divan, şairin sonradan 
yazdığı şiirlerle bütünlenerek, yine kendi hayatında, 
tekrar tertip edilmiştir. Türkiye'de bilhassa İstanbul 
kütüphanelerinde ve hus!lst ellerde çok sayıda yazma
ları bulunan Bald Divanı'nın Avrupa kütüphlnelerin
de de çok sayıda yazma'sı vardır. Eserin, süslü, tez
hipli, iyi kağıtlara ve usta hattatlar tarafından yazılmış 
kıymetli nüshaları da çok; daha mütevazı bir şekilde 
hatta alelade tertiplenmiş yazmaları da çoktur. Bütün 
hu çeşitli nüshalar, Baki divinının zengin, fakir, her sınıf 
münevverler tarafından tedarik edilip okunduğunu 
gösterir. 

Bild divanında, evvelce belirttiğimiz gibi, müna
cat· ve naat çeşidinden dini duygulara tercüına.n 
olmuş şiirler yoktur. Şiirin, sanatını, o çağların bi
ricik büyük im.anı olan dtn'e alet etmeyişi dikkate 
değer bir hadisedir. Bir taraftan Şeyhülislimlık mev
kiine yükselmek isteyecek kadar dindar olan şair, 
öte yandan mesleğini sanatına ve sanatını mesleğine 
karıştırmamıştır. Dinde riyakArlıkların her türlüsü
nü görmüş; her çeşidinden ikrah duymuş bir şair 
için kendi ilmini ve mesleğini şiir diye söylemek onca 
mümkün görülmemiştir. 

'Her biri bir sanat şaheseri halinde söylenen ka
sideleri içinde KanOnt Sultan Süleyman için ve vezir 
Ali Paşa için yazılanlar bilhassa değerlidir. 

Mesihi'nin bir kasidesine nazire olarak söylediği 
meşhur Bahar Kasidesi, tabiat güzelliklerinin zen
gin bir renk ve hayal şişa'ası içinde tasavvur edilişi 
bakımından asrın karakteristik sanat mahsUllerinden
dir. Sonbahar güzelliklerini bir altın yağmuru, bir 
la'l ve yakut cünhüşü halinde tasavvur eden Hazan 
Kasidesi de yine tam bir KanOnt devri şiiridir. Ba
ld'nin çok sevdiği bir tabiat güzelliği de gökyüzünde 
ve ekseriya şafak kırnuzılığı içinde hilal'in görünüşü
dür. Bu güzel manzara şaire birçok güzel hayMler 
ve teşbihler ilham etmiş, Bald bu duygularını da bil
hassa kasidelerine işlemiştir. 

Sevgili kaşına; mum alevine; ışıkla parlayan 
hillılr kadeh kenarına; Ali adının Ayın harfine; Ra
mazan kelimesinin sonundaki Nun'�; tarihi kahraman
ların hançerlerine; ateşte eritilen bakır kursuna ve 
daha türlü ince, güzel, ışıklı çizgilere benzettiği hi
W'i, Bald, çok kere de hançer kelimesindeki Ra liar
fine benzetir. Bu Ra harfi Bald'nin eski harfler için
de gerek şekil, gerek ses bakımından çok sevdiği bir 
harf olmalıdır. Divanındaki gazellerin sayıca en kaba
rık kısmının Ra kafiyesiyle nihayetlenmesi, diğer bütün 
şiirlerinde, içinde Ra harfi bulunan kelimeleri, ekse
riya bu ra seslerine basa basa kullanması ve şiirlerin-
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deki zengin R alliterasyonu bu bakımdan dikkate 
değer bir hus!lsiyettir. 

* 

Fakat BW Diviaı'na bir sanat şaheseri bilin
de yerleşen en şöhretli manzılme KanOnt Sultan Sü
leyman'ın ölümü acısıyle yazılan yedi bendlik Mer
nye'dir. Şiirin gerçekten duyarak ve yanarak söyle
diği bu mersiye bir bakıma Türk Divan Şiiri'nin za
ferleri arasındadır. Büyük hükümdinn inanılmaz 
ölümü karşısında bütün varlıkları ağlar görmek iste
yen şiir, hu duygularında ne derece samimi ise aynı 
duygulan Divan şiir sanatının türlü incelikleriyle, 
söz ve mana sanatlanyle birleştirerek terennüm ede
bilmek bakımından da o derece büyük maharet gös
termiştir. 

Bu şiire hakim olan ilk sanat, çok kuvvetli bir duy
gu, düşünce, ses ve söz anlaşmasıdır. Eserin zaman 
zaman bir ölüm mılsıkisi. gibi hüzünlü bendleri, zaman 
zaman da bir zafer bestesi gibi gür sesli ve ihtişam
lıdır. O kadar ki hu büyük şiirin mimarisinde asrın 
dahi mim.an Sinan'ın Süleyminiye ve Selimiye Ca
milerini meydana getiren kudretli yapıcılık sanatının 
hendesi güzellikleri vardır. Eser, tıpkı bu taştan abi
deler gibi ebedi ve manevi bir hayat için gereken en 
salabetli sanat ölçüleriyle şekillenmiştir. 

KanOnt Sultan Süleyman, Osmanlı saltanatında 
yarım asra yakın hükümran olmuş, Osmanlı ordularını 
Basra Körfezi'nden Viyana kapılarına kadar götür
müş, ülkeler açmış, tac giydirmiş; devrinin Türk 
tarihini büyük zaferlerle süslemiş ye tek başına, bir 
bakıma dünya hakimiyeti denebilecek, muhteşem 
saltanat sürmüş, bahtiyar bir padişahtı. 

Onun hayata göz yumduğu tirihde ise Bald, he
nüz kırk yaşlarında, hayatının en olgun ve enerjik 
bir çağında bulunuyordu. Bu ölüm, onun için, sadece 
büyük bir hükümdarın hayata göz yumuşundan iba
ret kalmıyordu. Ona, nice yıllarını iftiharla yaşadığı 
muhteşem bir tarihin bütün şanlı ve şerefli günlerini 
birer birer hatırlatıp aratıyordu. Şair böyle bir has
retle birleşen bir elemin, kısaca inanılmaz bir ölümün 
bütün acısını yüreğinde duymuştu. 

Fazla olarak büyük hükümdar, Bald'yi anlayan, 
onun sanatına nüfılz eden bir rılhdu. « Abdülbild 
gibi bir kaabiliyeti bulup ona mevki vermesini pa
dişahlığının en zevkli hadiselerinden biri telakki., 
edecek kadar büyük ruhlu hükümdardı. Bald bu ka
dar çeşitli duygularla ta içinden yanarak sanatının 
yüksek abidesini bu heyecanla yazdı. 

KanUni Sultan Süleyman Mersiyesi, dev
rinin kudret ve azametini mısralarında toplamış, o 
kadar ki Kanfuii'den hoş kalan yeri kendi bendlerin
deki ihtişamla doldurmaya muvaffak olmuştur. 

KanOnt Sultan Süleyman Mersiyesi, yedi parça
dan mürekkeptir. Terkib-i Bend şeklinde, Mef'Ulü 
fll'ilAtü mefi'llü fi'ilüa vezninde bir manzılmedir. 
Her parça bir terldbhllae ile müstakil bir hemi bey
tinden müteşekkildir. Meniyenin söylenişinde umıi-
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miyetle ağır, vakarlı, hatta heybetli bir hüzün ve yer 
yer ıztıraplarla hatıraların şahlanışları ile birleşen 
kuvvetli bir mı'.lsıki vardır. Bu mersiye : 

Ey pAy-bend-i dAmgeh·i kayd-1 nAm ü neng 
TAkey hevA-yı me,gale-1 dehr-1 bi-direng 
An ol günl ki Ahir olub nev- bahar-ı &mr 
Berk- 1 hazane dönae gerek r4-yı IAle-reng 

"Ey şöhret ve ihtiras bağlarının tuzağına düşmüş 
in�an ! Bu kararsız dünya işleriyle uğraşma heveslerin 
daha ne kadar sürecek?,, ; "Ü günü aklına getir ki 
ömrünün ilk baharı sona erecek ve lale renkli yüzün 
hazan yaprağı gibi sararacaktır.,, diye sözünden zi
yade sesinde heybet bulunan ağır ahenkle başlar. Bu 
başlangıç, tam bir imparatorluk diliyle söylenmiş, bir 
ölüm marşı ahengindedir. Söylendiği tarihden bu 
yana geçen dört asır içinde, yalnız yirminci asrın 
anlamadığı lisanında ortak medeniyet kelime ve ter
kipleri hakim görünürse de cümle mimarisi yine Türk
çedir. Şair, manzılınenin bu birinci bölümünde ha
yatın kısa bir felsefesini yapmış, her fani'nin bir gün 
son mekanı olan toprağa düşeceğini söyleyerek, "koş
turduğu zamanlarda, atına dünya toprağı dar gelen,, 
büyük bir cihangirin hazin akibetini haber vermiştir. 

İkinci bölümde, Kanuni'nin azamet ve ihtişamı 
tasvir edilmiş; muzaffer hükümdarın bu deni dünyaya 
zebıJ.n olduğu için değil, artık dünyadaki mevkiini 
bırakarak Allah'a yaklaşmak zamanı geldiği için 
hayattan ayrıldığını söylemiştir. 

Üçüncü bölümde şair, bütün yaratılmışları Ka
nUni'rıin ölümüne ağlamay.a çağırmış; bu vazifeyi 
bulutlardan, ağaçlardan, yıldızlardan, göklerden iste
miş; Hazret-i Muhammed'in hem insanlara, hem cin
lere peygamber oluşunu tedai ettiren bir söyleyişle de: 

Yak.un deriin·ı aine·i ina § peride dat 
Nar · !  firak-ı Şah-ı  Süleyman-• kAmran 

diyerek, bütün insanları ve bütün hayali varlıkları 
bu acının yarasıyle sineleri dağlı görmek istemiştir. 

Fakat Baki, bilhassa dördüncü manzıJ.mededir ki 
yeryüzünde güzel olan her şeyin bu büyük mateme 
iştirakini istemektedir: 

Olaun gamında bencileyin zar ü bi-karar 
Afakı gezatln atlayarak ebr-1 nev-bahar 
Tutsun cihanı nale-i mürgan siibh-dem 
Güller yolunaun ah ü figan eyleaiin hezar 
Stlnbtlllerlnl matem edtlb çöz.Bu ağlaaun 
Damane döksün etk·l feravanı k4haar 
Andıkça bii·yı hulkunu derdiinle IAle·vef 
Olaun derün-ı nafe-1 mütk·I Tetar tar 
GtU haaretlnle yollara dutaun kul@tını 
Nergis gibi kıyamete dek çekaiin intizar 
Deryalar etae alemi çefm•I gtlher-fetan 
Gelmez vücüde aenclleyln dtlrr-1 tahvar 
Ey dll bu demde aenatln olan b@oa hem-nefea 
Gel nay gibi laleyeltlm bari zar zar 

Aheng-1 ab u nalelerl idelim bülend 
Aahiib-ı derdi cüte göt6ra6n bu heft bend 
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"İlkbahar bulutu (seni kaybetmekten doğan) 

kederle benim gibi ağlasın; (benim gibi) yerinde du
ramaz olsun; yağmurdan yaşlar dökerek ufuklarda 
dolaşsın." 

"Sabah vakti kuşların iniltileri dünyayı kaplasın; 
güller yolunsun; bülbüller ah etsin, feryad etsin." 

"Dağlar yaş tutsun, sünbül gibi saçlarını çözüp 
ağlasın; coşkun gözyaşlarını eteklerine döksün." 

"Tatar ülkesindeki misk ceylanının kamında gizli 
misk kesesi, senin, yaradılıştan güzel kokunu hatır
ladıkça (kokusuz) lale çiçeği gibi, (içinden) derdlenip 
simsiyah olsun.,, 

"Gül hasretinle kulağını yollara tutsun; (gelece
ğin yollara bakarak iri ve ela gözler misali seni bek
leyen) nergis çiceği gibi kıyamete kadar beklesin dur
sun.,, 

"İnci saçan gözler, dünyayı denizlerle örtecek 
kadar çok ağlasalar, yine senin gibi şahane bir inci 
vücuda gelmez,, 

"Ey gönül ! Şu anda bana (tek) arkadaş sensin. 
Gel, seninle ney gibi yanık yanık ağlayalım,, : 

"Ahların, inleyişlerin sesini yükseltelim. Bu yedi 
bend derdli insanları coştursun.,, 

* 

Fakat KanWıi Sultan Süleyman Mersiyesi'
nin, her bakımdan, en güzel bendi, büyük hüküm
darın savaş meydanlarındaki zaferlerini ve Türk
İslam dünyasına kazandırdığı, görülmemiş üstünlü
ğü terennüm eden altıncı bendidir. 

Bu bend, ölen bir büyüğün arkasından gözyaşla
rını bile hareketten alıkoyacak bir mehabetle ve des
tani bir ifadeyle söylenmiştir. Mersiyenin denilebilir 
ki eski Türk sagularını hatırlatan, kederden çok övgü 
ve iftihar dolu mısraları bu parçada toplanmıştır : 

Tigın lçiirdl dtltmene zahm-1 zebanları 
Baha etmez oldı klmae kesildi llaanları 
Gfirdi n lhal- 1 aerv-1  aer-efriiz-ı nlzenl 
Serketllk @dın anmadı bil' d@hl hanları 
Her kande basaa pa-yı aemendün nlaar lçtln 
Hanlar yolunda cGmle revan etdl kanları 
Dett·i fenada mGrg-1 heva durmayub döner 
Tigın Huda yolunda aebİI etdi canları 
Semtİr gibl rü-yı zemin� taraf taraf 
Saldun demiir kutaklu cihan pehlevanları 
Aldun hezar b&tgedeyl meacld eylediin 
Niiküa y.Srlerlnde okutdun ezanları 
Ahir çalındı k6a-ı rab il etd6n lrtlhAI 
Evvel kon@tun oldı clnan bü.tanları 

llln11 et Huda'ya iki clhand@ kılub aaid 
Nam· ! terifla eyledi hem gazi hem fehid 

"Kılıcın düşmana dil yaraları vurdu. (Onlan 
korkudan ağız açamıyacak hallere koydu.) (bu sebep
ledir ki) kimse (senin emirlerinin dışında) söz edip 
konuşmaz oldu. Dilleri kesildi." .. 
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"Ban ünvanlı düşman beyleri (uzun boylu sor· 

gun ağacının adını takındıkları halde) senin başlar 
üstüne yükselen servi fidanı gibi mızrağını görünce 
dikbaşlılık etmenin adını bile anmaz oldular." 

"Atının ayağı her nereye bassa (kurban yerine 
kendi canlarını vennek) saçmak için nice hanlar, kan· 
larını senin yolunda akıttılar." 

"Heves ve ihtiras kuşu, şu fanı dünyl çölünde dur
madan döner, (gönülleri ihtiraslarla doldurur.) (İn
sanlara ihtiras uğrunda kötülükler yaptuır.) Senin 
kılıcın ise insan hayatlarını ancak Allah yolunda sebil 
etmiştir." 

"Yeryüzüne, taraf taraf, kılıç gibi, demir kuşaklı 
cihan pehlivanları saldın. Puta tapanların binlerce 
tapınağını aldın, Allaha tapılan mAbedler haline koy
dun; çan yerlerinde ezanlar okuttun." 

"En sonunda göç davulu çaldı ve göçtün. İlk 
konakladığın yer cennet bahçeleri oldu." 

"Allah'a şükürler olsun ki seni iki dünylda da 
mes'ud kıldı. Mübarek adını hem gaazi hem tehid 
etti." 

* 

K.anUni Sultan Süleyman Mersiyesi'nin yedinci 
ve son parçası is.e tahta çıkan yeni pldişahın (İkinci 
Selim'in) hükümdarlığını iyi duygularla karşılama 
yolunda biraz da zarfui olarak söylenmiş bir cülUsiye 
ve bir dul mAhiyetindedir. 

* 

Baki Divanı'nın şiir sanatı bakımından ve bir nevi 
sanat için sanat anlayışıyle söylenerek şlirin asıl 
hüviyetini belirten şiirleri, bu mersiyeden sonra sıra
lanan gazelleridir. Divan'da alfabe sırasıyle dizilmiş 
bu gazeller umUmiyetle aşka, şaraba, rindliğe, canana 
ve çeşitli hayat hadiselerindeki manaya ait duygular. 
düşünceler, şevkler ve heyecanlarla terennüm edil
miştir. Bir kısmı asrın ve geçen asırların şairlerine na
zire mAhiyetindeki bu gazeller XVI. asır Osmanlı şiir 
sanatının bütün incelikleriyle işlenerek söylenmiştir. 
Gazellerinin en büyük kısmı, kafiyeleri r harfiyle bi
tenlerdir. 

* 

Baki'nin divan'ından başka, Feziilil'c-CihAd 
isimli, arapcadan tercüme bir eseri vardır. Müslü
manlara savaş aşkı vennek için yazılmış bu eser, So
kulla Mehmed Pap'ya takdim edilmiştir. Şairin 
diğer mühim bir eseri ŞebAbedcUn Ahmed'in teli
fini esas tutarak kaleme aldığı Me'ilimü.'1-Yaldn 
adlı siyer kita}ndır. Bu eser ale1ade bir adapte değil, 
JWd'nin şahsi araştırmalarıyle zenginleştirilmiş, şahsi 
görüş ve bilgileriyle tashih edilmiş, olgun bir kitaptır 
ki ş1irin cUn, pdat ve fıkılı bilgisi hakkında müsbet 
bir fikir verir. Onun bir başka eseri de Feziil-i Mck
u isimli bir tereümesidir. JWd'nin Türkçe tercüme-
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lerinde temiz ve açık bir dil kullanılmış olması dikkati 
çeker. Şairin bunlardan başka dağınık mecmualarda 
kalmış bazı mektuplan ve kadılık yaparken verdiği 
hükümlerin silretleri de eldedir. 

Yine mecmualarda onun hatta Divanına dahi 
geçmemiş bazı gazellerine rastlanır. 

* 

Baki daha hayatta ve hayatının 
Tesirleri orta yaşlarında iken çok geniş bir 

şöhret ve itibar kazanmış ; sanatının, 
dilden, şiirden ve bütün sanatlardan çok iyi anlayan 
bir devrede yüksek muhitler ve geniş kütleler tarafın
dan takdir edildiğine bizzat şflhid olmuştur. 

Divanı, imparatorluğun birçok yerlerinde defa
larca istinsah edilmiş, ölümünü takib eden asırlarda 
ise Baki Divanı yazıp satmakla geçinen insanlara 
rastlanmıştır. 

Onun sanat kudreti bütün Osmanlı şairleri ve 
tezkireciler tarafından tasdik edilmiş; kendi çağında 
sultıı.nü'ş-şuara'lığa yükseltilen bu şair, ölümünden 
sonra da mevkiinden indirilmemiştir. 

Daha hayltında başlayarak Türk şiirinde Baki 
gibi yazmak büyük meziyet sayılmış Anadolu ve Bal
kanlar Türkçesi edebiyatında Baki gibi yazmak iste
yenlerden mürekkep bir Baki Mektebi kurulup de
vlm etmiştir: Divln şairleri, asırlarca Baki'ye nazire 
söylemiş; onun gazellerini tahmis ve tesdis etmişlerdir. 

Baki'ye karşı duyulan bu takdir Tanzimat'dan 
sonra da aynı kuvvetle devam etmiş ve Blki, Ziya 
Paşa, Namık Kemal, Muallim Naci gibi en salahiyetli 
Tanzimat şairleri tarafından da Türk Divan şiirinfu 
bir merhalesi ve Türk şiiri lisanının kudretli bir sanat
kan kabıil edilmiştir. 

Baki'nin şöhreti hemen xvn. asırdan başlayarak 
İmparıltorluk hudutlarını da aşmış; şiirleri lran Türk
leri tarafından da zevkle ve alaka ile okunmuştur. 
Hıunm.er gibi; Gibb gibi Avrupalı müsteşrikler de 
JWd'nin Türk şiirindeki müstesna mevkiine dikkat 
etmişlerdir. Hammer, Baki'yi İranlıların Hafız-ı Şi· 
razt'si ile denk bir şair kabUI etmektedir. 

B1ld hakkında XX. asrın büyük edebiyat tarihcisi 
Fuad Köpriilil tarafından ileri sürülen kanaat de 
şöyledir: 

"FuzUli'yi kendi müstesna ve erişilmez mevkiin
de bir tarafa bırakacak olursak, umUmiyetle XVI. 
asrın en büyük Osmanlı şiiri sayılan Blki, Osmanlı 
şiirinin tekamülü üzerindeki drrin ve devamlı tesiri 
ile bu takdire layık olduğunu isbı\t etmiştir." {47) 

Yine XX. asırda bir neo-claHicisıne hamlesi 
yaparak Divan şiirine yeni bir hayat ve itibar kazan
dıran üstad şair Yahya Kemal de Osmanlı Divan 
şiirleri arasında en üstad şairin Baki olduğu inan
cındadır. Yahya Kemal, Baki'nin dönsün radifli ga-

" Prof. Fuad Köprülü, T. l. An, c. il, S. 247, 
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zelini, meşhur Hazan Gazeli'ni, onun Kanuni Mer
siyesi ve daha birkaç şiiri ile birlikte Türk klasik şiiri
nin şaheserleri arasında karşılar. Kendisi de Baki'nin 
yine en beğendiği bir gazelini taştir ederek hem Baki 
ile ortak şiir söylemenin hazzını tatmış, hem de Türk 
şiirine taştir nev'inin bir şaheserini daha kazandır
mıştır. (48) 

Baki'nin gerek eskiler, gerek yeniler tarafından 
çok beğenilen Hazan Gazeli Divan edebiyatının 
bütün şiir anlayışı içinde söylemiştir. Biz, Baki bö
lümünü burada, şairin yine altun yağmuru halin
de gördüğü bir XVI. asır sonbaharını tasvir ve teren
nüm eden bu Hazan Gazeli ile bitiriyoruz : 

Mesnevi 

XVI. asırda mesnevi edebiyatı, diğer sanat ve 
edebiyat nevilerine müvizi olarak asrın hayatına 
ve refahına uygun bir gelişme göstermiştir. Asrın 
mesnevileri her bakımdan iyi işlenmiş, bilhassa hikaye 
ve roman psikolojisi bakımından insan ve cemiyet 
hayatına; insan ihtiras ve faziletlerine dikkat eden 
eserlerdir. 

Bu devirde Iran edebiyatı'nın birçok klasik mes
nevileri yine Türkçe'ye çevrilmiş, bu mesnevilerin 
kudretli Türk şiirleri tarafından tekrar kaleme alı
nıp yeni eserler haline konuldukları görülmüştür. 

Devrin sosyal hayatını ; mahalli renklerini; Os
manlı coğrafyasının medeni köşelerini ; tarih ve fütuhat 
hareketlerini ve inanış hayatını aksettiren mesneviler 
yazılmıştır. Şehrengizler, Selimname, Süleymanna
me, fetihname, şecaatname ve diiıi, ahlaki, tasavvufi 
eserler, Maktel-i Hüseyn'ler, mevlidler, manzum Os
manlı tarihleri ( 1) ve vekaayinameler hunlar arasın
dadır. 

Bütün bu eserlerde dikkate çarpan ortak vasıf
lar, oturmuş bir Osmanlı Türkçesi ; edebi sanatları 
ustalıkla, alışkanlıkla kullanan sade bir lisan ;  bir de 
hayat ve cemiyet hadiselerini ya ibret gözüyle ya da 
kültür, tefekkür, zeka ve sanat penceresinden görebi
len bir anlayıştır. Dinde İslam'a samimi bağlanışlar; 
dini riyakarlık ve taassuba karşı oluşlar; aşkda ince 
ve fedakar duygular; tasavvufda hayat vak'alarıyle 
ustalıkla birleştirilmiş fikri ve mistik inanışlar bu mes
nevilerin yine ortak vasıflarındandır. Karakter, eşya 
ve tabiat tasvirlerinde tafsilita girmeyen kısa ve kes
kin çizgiler, şiir gibi, mesnevilerin de uzun tasvir
lerden hoşlanmayan bir üslubudur. 

Bunlar, hiç şüphesiz asrın muvaffak olmuş eser
lerinde görülen husılsiyetlerdir. Aslında çok sayıda 
yazılı eser veren bu asnn, kültür ve sanat değeri dü-

•s Yahya Kemal, Eski Şiirin Rüzganyle, lst. 
1962, s. 1 12, 
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Nam it nlıane kalmadı fasl-! bahardan 
DBtdft çemende berk-l dırah t  itibardan 

Etear-ı bağ hırka-1 tecride girdiler 
Bad-! hazan çemende el· ald! çenardan 

Her y@neden ay@ğına altun akub gel6r 
Etciir-ı baj himmet umar cüybardan 

Sahn-! çemende durma salınsun saba ile 
Azaded6r nlhll bug6n berk 6 bardan 

Baki çemende hayli perİtan ln1lt verak 
Benzer ki bir tlk&yetl var rüzgArdan 

* 

Edebiyatı 

şük olan ; dili ve sanatı incitmeden sosyal hayattan 
hisse ve ibret almayı beceremeyen, üçüncü, dördüncü 
sınıf eserleri bu umumi tarifin dışında bırakılmıştır. 

Kara Fazlı 
(? - 1563) 

Asnn mühim bir mesnevicisi, 
aynca, nesirde, Divan şiirinde, ; 
bilhassa rubai tarzında çok sa
yıda eser veren Fazlı'dır. Asıl 

adı Mehmed (veya Ali) olan şiir, devrinde Kara 
Fazh diye tanınmış, eserlerinde Fazlı mahlasını kul
lanmıştır. 

İstanbul'da doğan ve bir saraç çocuğu olan Faz
lı, tıpkı Baki gibi, devrinin kültür ve sanat hayatındaki 
cazibeye kapılarak okumuş, bu arada, Halvett tarl
katine de intisab ederek tasavvuf heyecanlan içinde 
yetişmiştir. 

Kara Fazlı, yine Baki gibi, aynı zamanda şair 
Zati'nin talebesidir. Hatta onun şairlikte ilk şöhret 
ve muvaffakiyeti, Zati'nin delaletiyle, Şehzade Meh
med'in sünnet düğününde, Kanılni Sultan Süleyman 
huzılrunda okuduğu bir kasidesiyle olmuştur. 

Bundan sonra Fazlı, Kanılni'nin şehzadelerine 
divan katipliği yapmış, sonunda reisülküttab'lığa 
getirilmiştir. Ancak bu ikbal, onun hayatının son 
yıllarına rastlamış ve Fazlı, reisülküttab oluşunun 
ikinci yılında Kütahya'da vef!t etmiştir. 

Nesri de nazmı kadar kuvvetli olan Fazlı, asrı
nın en velud muharrirlerinden biridir. Tasavvııf duy
gulanyle söylediği rubailerin sayıca 1000 civarında 
olması; hayatında bir Divan tertip etmemekle beraber, 

l Manzum Osmanl. tarihi olarak Hadidi'nid 
Tirih-i Al-i Oamin'ı (Bayezid Kütüph&nesi, 152 • 

3445) istisna edilirse diğerleri, daha çok, Çaldıran 
Sa•at•. Kanuni Dem, Budin Fethi gibi tek bir yak'
ayı Yeya tek bir dewi hikaye teklini tercih etmiı 
esederdir, 
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büyük bir Divan dolduracak kadar çok şiir söylemesi ; 
tezkirelerin bildirdiğine göre Nahlistan (2) adıyle ka
leme aldığı mensur hikayelerin t!lif hikayeler olması ; 
Lehcetü'l-Esrir gibi, Hüma ve Hümayun gibi, 
devrinde çok beğenilen mesneviler yazması onun bu 
velöd yazarlığının delilleridir. 

Fazlı'nın divan katipliği yaptığı uzun yıllar bo
yunca devrinin resmi inşasının da çok sayıda örnek
lerini vermiş olması çok tabiidir. 

Fakat Kara Fazlı'nın en tanınmış, gerek Türk 
tezkirecileri ve gerek batılı müsteşrikler tarafından 
takdir edilmiş eseri meşhur Gül ü Bülbül mesnevi
sidir. 

Gerek Doğu, gerek Batı edebiyatlarında gül'ü 
sevgilinin timsali kabul eden; bülbül'e de aşk'ı temsil 
ettiren allegorique eserler, ötedenberi yazılagelmiş
tir. Batı edebiyatında daha orta çağlarda hikaye edi
len gül' ün romanı : Roman de la Rose'larda böyle 
bir çeşni vardır. Şarkta mazisi daha eski olan böyle 
hikAyelere Klasik Iran Edebiyatı'nda Gül ü Mül, 
Gül ü Nevruz v. b. gibi isimlerle devim edilmiştir. 
Türk Edebiyatında yazılan Gül ü Bülbül mesnevi
lerinin en tanınmışı ise, XVI. asırda, Kara Fazlı'nın 
eseridir. Fazlı'nın samimi bir Allah aşkı ile; sevgilide 
tecelli eden bir ilahi güzellik anlayışıyle ve türlü ta
savvuf duygu ve düşünceleriyle birleştirerek, yer yer 
çok side bir lisanla yazdığı bu mesnevi, bilhassa ken
di devrinde haklı bir takdir kazanmıştır. Eserindeki 
gül'ün, nih'u, bülbül'ün de gönül'ü temsil etti
ğini bildiren Kara Fazlı Gül ü Bülbül'ünün Tanrı'
ya seslenen bölümlerinde: 

Cilve kıldan cemiil-1 hiibAndan 
Zahir etd&n cemiil&nl andan 
Ayn-ı afıkdan oldun ey Kadir 
Yine kend§ cemal&n� nazır 

gibi, tasavvufun Iran ve Türk Edebiyatında öteden
beri söylenegelen bir inanışına yeni bir ifade vermiş ; 
her yerde ilahi güzelliği aramakta olduğunu da: 

Me•cld� •anma hayr lç&n varuram 
Rii-yı dlldiirı aeyr lçGn varuram 

gibi, side bir dille söylemiştir. Gül ü Bülbül'deki Türk
çe'nin bu sade söyleyişte : 

Seni g6railn ne Y!!na baksa gcb:üm 
Olaun lamln •enin dilimde a&zGm 

gibi, öz Türkçe'ye yaklaşırcasına sadeleştiği de ol
muştur. Fazlı'nın, sevgili'ye yani gül'e hitap eden 
lisanının ise hizan : 

Beni redd etme şefkat et ey gül 
Gül'e 1izım. değil midir bülbül 

2 Atık Çelebi, Tezkire-i Me,&irü't·Suara. şa. 
ir hakkında Latifi, Hasan Çelebi, Riyazi, Ahdi tez
kirelerin ve Ali"nin Kiinhü'l-Ahbar'ına bakılmalı
dn-, 
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gibi, azçok Fuzıili'nin Leyla vü Mecnıln'uou hatır
latan bir ifadeye büründüğü görülür. Böylelikle, gül, 
bülbül, güneş, melteni, bahar, gülşen, temmuz, nev
ruz v. b. gibi timsili şahsiyetler arasında geçen bir ma
ceranın zarif hikayesi olan Gül ü Bülbül'de varlık
lara can veren bir sanatın incelikleri vardır. 

Eserde yer yer çok süslü, çok mecazlı feerique 
sahneler; birer insan gibi canlandırılan ney, çeng 
gibi sazlar; gül, menekşe, nergis, susen ve lale gibi 
çiçekler; nestm ve selvi gibi tabiat varlıkları ile cün
büşlü zevk ve safa meclisleri tasvir edilir. 

Bunlar, bilhassa gül ile bülbül'ün biraraya gel
dikleri ve ikiliğin ortadan kalkıp, tam bir vahdet 
anında bir vücud oldukları zaman coşkun bir şevk 
içinde terennüm edilmiştir: 

Kıldılar yine i tret� ahenk 
Yine geldi figane nay ile çenk 
Ehl-i bağ aldı saz el� aaf saf 
Gonce ney tutdu naz il� giil def 
Hem benefı� eline çeng aldı 
Bülbül afaka velvele saldı 
Aldı siisen el§ne müsikar 
Kobuzun IAle aldı tutdı kenar 
. . . . . . . . . . . . . 
fçdller cam Ü nahı lezzet ile 
Öpdller la'J-1 yari fursat ile 
Bülb&I �lub safa il� aermest 
N ale eylerdi ı•vk il� peyveat 
G&lden �r&b dımağa biiy-ı vefa 
Mes t  elub ıevk il� lderdi sada 
. . . . . . . . . . . . . . . 
V erilb el çGn zamaned� furaat 
ikilik gitdl buldılar vahdet 
Bir yer� geldi aıık g maıuk 
C&mle bir oldı sabık g mesbiik 
Subha-dek ayı 6 niit ed&b elhak 
verdiler bezm-1 lpet� revnak 

Fazlı'nın Gül ü Bülbül'ü tarihçi Hammer tara
fından 1834 de Gül Ü Bülbül, das ist Ros und 
Nachtigall adıyle Almanca'ya çevrilmiştir. Aynca, 
eserin bazı parçalan W. Gibb tarafından İngilizce'
ye ve De Sugny tarafından Fransızca'ya tercüme 
edilmiştir. (*) 

Yahya Bey 
(? - J 582) 

* 

Bu asrın en muvaffak mesnevi 
sanatkarı, aynı zamanda devri
nin birinci sınıf Divan şairleri 
arasında bulunan Taşhcalı 

Yahya Beğ'dir. Yahya Beğ bir Arnavut beyzade
sidir. Henüz delikanlılık çağında iken, bir devşirme 
çocuğu olarak, İstanbul'a getirilmiş, yeniçeci ocağın
da tahsil ve terbiye görmüş, sonra askerlik mesle
ğinde ilerleyerek yayabaşılığa kadar yükselmiştir. Bu 

• (Bibliyografya için bakınız : Fuad Köprülü, 
Fazlı Madd., T. 1. An. C. iV., S. 533)  
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arada yazdığı şiirlerle önce Sadrizam Rüstem Paşa 
'nın sonra 1'anGni'nin teveccühünü kazanmış; Sul
tan Süleyman'ın savaşlarında bulunmuş daha sonra 
Evkaf mütevellisi olarak İstanbul'da ikbale nail ol
muştur. 

Fakat Hurrem Sultan'ın entrikalanyle katledilen 
Şebzide Mustafa için, içi yanarak yazdığı güzel bir 
mersiye, bütün sanat değerine ve sonunda padişaha 
dua edişine rağmen, bu hadisenin kuvvetli bir tenkidi 
olduğu için, gerek Rüstem Paşa gerek hükümdar ta
rafından iyi karşılanmamıştır. Aslında hadiseye karşı 
ruhi bir isyan mahiyeti taşıyan bu mersiyeyi, y ahya 
Beğ, yazmış fakat kimseye göstermek istememişti. 
Tarihçi Ali'nin naklettiği bir rivayete göre Yahya 
Beğ'in yakın bir dostu mersiyeyi onun evrakı arasında 
görmüş ve şiiri ordu arasında yaymağa başlamıştır. 
Mersiyenin orduda büyük bir teessür uyandırması 
bilhassa Rüstem Paşa'nın Asabını tahrik etmiştir. Bu 
hiddetin belki daha büyük bir sebebi de Yahy! Beğ'in 
katil hadisesi için düşürdüğü bir t!rihdir. Mekr-1 
Rüstem, (Rüstem'in hiylesi) gibi is!betli fakat çok 
cesur bir terkip halinde düşürülen bu t!rih (960) ve 
bu tarihin de gerek ordu'da, gerek halk içinde sür'
atle yayılışı, Rüstem Paşa için ağır bir darbe olmuş
tur. O kadar ki Rüstem Paşa tarafından niz!m-ı !lem 
için idamı istenilen Yahy! Beğ, bu ölümden ancak 
Kanlıni Sultan Süleyman'ın nz! göstermemesi yü
zünden kurtulmuştur. 

Evvelce bir Şam, Mısır ve Hicaz seyahati yapmış 
bulunan Yahya Beğ bu vak'a üzerine İstanbul'da 
kalmaktan çekinmiş ve kendisini Tamışvar çevresi 
hudud boylarına 2700 akça ze!metle tayin ettirerek 
uc gaazlleri arasına karışmıştır. Zvornik'de Divan'ını 
tanzim ve tertib ile meşgul olduğu bir sırada 1582 
de vefat etmiştir. 

Yahya Beğ, Türkçe'yi çok iyi öğrenmiş, aslen 
Arnavut olduğu halde bilhassa İstanbul Türkçesi'
nin kudretli şiiri olmuştur. Fakat onun ne bu benim
sediği dil, ne Müslüman oluşu, ne de Osmanlı toplu
luğu içinde elde ettiği zengin kültür, gördüğü itibar 
ve yükseldiği mevkiler, bu şaire aslının Arnavut ol
duğunu unutturabilmiştir. Genclae-l RAz adlı mes
nevisinde:  

Araavad a•lı olabdar a•lım 
Kılıc il� dlrlUlbdB.r ne•llm 

diye övünmesi bundandır. Şiir Gtilten-l Endr adlı 
mesnevisinin Sebeb-i te'llf-i kitab bölümünde de : 

Araavad'an haaları vl betleri 
Neal-1 k9dİmlm Dakiikln Betleri 
Kıldı b�•I Halık-! kevn 1 mekAn 
Beade-1 efkende-1 O•miinlyaa 
Kıldı •lpiihl beal Şiib·! gflzln 
Eyledi emhiib-ı y�mİn§ karin 
Kırmızı bayrakla �lümd� •••an 
Olar idi bir ıecer-1 erga•an 

gibi mısr!Ianyle, Osmanlılar'ın kölesi olmakdaki sa
Adeti gizlememek hele bir Osmanlı askeri olmak ve 
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savaş meydanlarında kırmızı bayrak taşımanın gu
rllrunu duymakla beraber yine de asıl neslinin Arna
vut ve Arnavutluğun da Dukakin Beğleri soyundan 
olduğunu söylemeden edememiştir. 

Kanlınt Sultan Süleyman ile birlikte Bağdad'a 
giden ve Bağdad'da büyük şiir Fuzlıli ile görüşen 
Rlım şiirlerinden biri olması çok muhtemel Yahya 
Beğ'in böyle sözleri, onun, Müslüm.ıin-Osmanlı 
Türklüğü içinde kavmiyet iddi!larının hoş görülme
sinden doğan bir cesaretle söylenmiş olabilir. Bunun
la ber!ber, aynı asırda bir İsl!v çocuğu olduğu halde, 
Sokullu Mehmed Paşa'nın nice Türk büyüklerini 
bile kıskandıracak kadar, Müslüman, Osmanlı Tür
kü olmaktan iftiharla ve bu uğıırda gösterdiği gay
retle ölçülünce Yahy! Beğ'in yeni milliyetine yeter 
derecede intibak edemediği de düşünülebilir. 

Bir insanın aslını unutmaması, hatta aslı ile övün
mesi şüphesiz bir fazilettir. Fakat Yahy! Beğ'in ken
di Dukakinzadeliğini her fırsatta ortaya koyması 
ve bu arada milliyet mevzöunda daha başka pata
vatsızlıklar yapması bir parça dikkati çekmedir. Bun
da büyük mesnevi şiirinin biraz bencil tabiatinin 
de bir rolü olması mümkündür. Yahya Beğ'in mesela 
büyük rakibi Hay!ll Beğ'i çekemeyişi ve fırsat bul
dukça onun aleyhinde söz söyleyişi şiirin bu cephesi 
hakkında iyi bir not değildir. Hatta onun Kanuni 
Sultan Süleyman'ın Van seferinde hükümdara bir 
kaside sunarak: 

Çekelüm gün gibi ak •a•cat il� Şark'a çeri 
K ara topr@t• kar9lum kıralam •ftrh-•er'I 

(fibi, Fatih Sultan Mehmed'in şiirini andıran güzel 
bir başlangıcı arkasından: 

Bana glaydı Hayiill'ye olan ratbetler 
Hak bllB.r •lhr-1 halAl eyler ldB.m tl'r-1 teri 

diyecek kadar, nezaket kaaidelerinin dışına çıkması, 
tabiati hakkında dikkati çeken çizgilerdir. 

* 

Yahya Beğ, kuvvetli bir Divan şiiri olmakla be
ri her, onun Türk Edebiy!tı'ndaki asıl yeri mesnevi 
s!hasındaki üstadlığı dolayısıylcdir. Bu taşralı şairin 
diğer mühim bir meziyeti de yalnız mesnevilerinde 
değil, kaside ve gazel v!disindeki şiirlerinde de side 
ve temiz bir dil kullanmış olmasıdır. 

Y ahyl Beğ, beş mesnevi yazmış, bir hamse 
s!hibi olmağa çalışmış ve bu emelinde muvaffak ol
muştur. Divan Edebiy!tı'nda büyük İran mesnevl
cisi Niz!ml'den beri beş mesnevi s!hibi olmak Kl!sik 
Şark romancılığının en sevgili ideallerindendir. Türk 
Edebiylb'nda hamse s!hibi olmuş şiirler de az değil
dir. Fakat Yahya Beğ gibi, bu beş mesnevinin her
birini bir değer hllinde ortaya koymak her mesnevi 
yazanın başarısı olamamıştır. Yahya Beğ'in mesne
vUeri: 
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Gendne-1 Ri.z. 
Kitib-ı UsW, 
Şih u GedA, 
Yüsuf ü Züleyha, 
Gülten-1 Envir, 

adlı eserlerdir. Bunlardan Şih u Geda ile Yüsuf ü 
Züleyha birer aşk macerAsıdır. Yahya Beğ'in Yu
suf ü Züleyh!'sı Türk Edebiyatı'nın, belki de Şark 
Edebiyatı'nm bu mevztida vücuda getirdiği en mu
vaffakiyetli eserdir. Şark Edebiyatı'na önce Tevrat 
v!sıtasıyle giren, sonra Kur'!n-ı Kerim'in en güzel 
stiresini teşkil eden Ytisuf'un hikAyesi, aslında Şark'ın 
hem ilahi hem de cismani bir aşk ve ihtiras macera
sıdır. İran EdebiyAtı'nda dini, tasavvufi inanışlarla da 
birleştirilen hikAye, aslında bir İbrani menkıbesidir: 

"Çok ıriizel olduğu için kardetleri tarafından 
kıakaıularak babalan Yikub'un elinden alınıp kör 
bir kuyu,.a atılan Yuauf, oradan geçen bir kervan 
tarafından kurtanlarak Mıaır'a ırötürülüp aablır. 
Orada ırerek zeka.ı, ırerek gelecekten haber verme 
kaabiliyeti yüzünden dikkati çeker. Kencliaine kıy
met ve mevki verilir. Sonunda Mıaır'a vali olur. 
Bu yük.eliti eanaaında onun karııaına çıkan en zor 
hidiae, ilk zamanlarda kölesi olduğu Mıaır Azizi' -
nin karısı Züleyha tarafından çılgınca seviliticlir. 
Züleyha, Yuauf'u büyük bir qkla ve taıkın bir ih
tiraala sevmit fakat (ileride peygamber olacak) Yu
auf, bu aevgİye yanatmamıtbr. O, kocası olan bir 
kadına fena ırözle bakamamıf, bu yÜzden türlü if
tiralara, zulümlere uiramıt; zindana ablmıt ve Zü
leyhi ile ancak zindandan çıkıp Mıaır'a vali olduk
tan aonra evlenmittir. Çünkü Züleyha'nın kocası o 
aırada ölmit bulunuyordu. ,, 

Mesnevisinin mevzuunu bu menkıbeden ; onun 
Kur'!n-ı Kerim'de "Kıssaların en güzeli,, h!lindeki 
hikayesinden ve Şark Edebiyatı'nda kendisinden 
önce Yô.suf ü Züleyha yazan tanınmış mesnevicilerin 
eserlerinden alan Yahya Beğ, bütün bunlara rağmen, 
orijinal bir eser meydana getirmiş; böylelikle, klasik 
edebiyatlarda üstadlann eserlerini tekrarlamanın bir 
creation olduğunu bir kere daha isbit etmiştir. 

Yahya Beğ'in eserinde fazla olarak gerek Sô.re-i 
Yô.suf'u bütün ilahi ifadesiyle okumuş; gerek lran'ın 
YUsuf ü Züleyh! mesnevilerini bile bile Mısır'a git
miş; Ken'an diyarını görmüş ve adeta oralarda esen 
tarihi, beşeri ve rı'.'ı.h!ni havayı tenefiıis etmiş bir sanat
k!nn duygu, düşünce ve görgü alemi vardır. 

Eser, Kıssa-i Ytisuf'daki diğer h!diseleri de ihti
va etmekle beraber, bilhassa aşk ve ihtiras sahnele
riyle dikkate değer bir sanat eseridir. Müellif, iman 
ve ahlak ötesine taşmayan, platonik bir aşkın değil, 
daha çok beşeri bir aşkın insan rı'.'ı.hunda ve insan ha
yatında yarattığı arzu ve ihtiras fırtınalarını kısa fa
kat kuvvetli çizgilerle ve büyük ustalıkla göstermeğe 
muvaffak olmuştur. Eserde aşk ve ihtirasın hakim 
karakteri ZüleybA'dır. Dini ve ahlaki inanışlarla 
kendini Züleyh!'nın dayanıhıw: cAzibesine kapılınak· 
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tan korumağa çalışan Yusuf, nefse hakimiyetin kuv
vetli fakat hayali bir tipidir. Sanatkar, bu şartlar için
de zorlaşan maceraya bilhassa ifadesinin kuvvetiyle 
yine başanlı bir cazibe vermeğe muvaffak olmuştur. 
Maceranın baştaraflarında, çok sevdiği oğlunun acı
sıyle gözlerini kaybedercesine ağlayan Yi.kub, baba 
şefkatinin çok canlı sim.Asıdır. Bütün mesnevide güzel 
tasvirler, nef'ıs teşbih ve istiareler, kısaca, Divan şiir 
üslubunun her çeşit güzellikleriyle süslenmiş mısralar 
pek çoktur. 

sevgili'de ilahi güzelliği gö
Şih u Geda rerek ona platonik bir aşkla 

vurulan Geda adlı biriyle Şih 
adlı sevdiğinin hikayesidir. Eser, Tevhid, Münacat, 
Naat gibi dini manzıimelerle başlar; kasidelerden ve 
kitabın yazılış sebebinden sonra, İstanbul'a ait bir 
bölümle devam eder. (3) İstanbul surlannın, Ayasof
ya, At Meydanı, Sultan Ahmed çevresinin, buralar
daki güzelliklerin tasviri, mesneviye hayli zengin bir 
mahalli renk verir. Esasen Yahya Beğ'in hemen 
bütün eserlerinde bu mahalli renk vardır. Bu mes
nevilerin, ekserisinin mevztiu ve yürütülüşü Yahya 
Beğ'in kendi buluşlandır. Nitekim Şah u Geda'nın 
sonunda: 

.Aridür ariyet libisından 
Pi.kdür tercem� beUlsından 
Kimseden nesne ahnadum kat'a 
Ya'lemullah meğer tevirüd ola 

diyerek eserlerini kimsenin eserinden birşey almaksı
zın, tamimiyle kendi buluşlarıyle yazdığını belirtmeğe 
ihtiyaç duyar. 

Yahya Beğ'in diğer eserleri birer "bütün,, olma
yıp Genc:ôıe-1 Raz'da makale adı verilen manzum 
bölümlerden; Kitib-ı Usül'de müellifin makam ve 
şube diye isimlendirdiği kısımlardan; GüJten-i Envir' 
da ise fasıl'lardan ve mertebe'lerden meydana geti
rilmiştir. Bu eserlerini yer yer hayli sade ve halk diline 
yakın bir lisanla yazmıştır. Gendne-i RAz'daki "ma· 
kale,, lelerinde aşkdan, namazdan, gizli zikirden, 
mecaz yoluyla hakikati aramadan, şeytandan, teva
zudan, ilimden, tenbellik, kanaat, sabır, edeb ve haya, 
gönül kırmak, rüşvet almak ve benzeri mevzwardan 
bu arada cömertlikten, şiirden, cennet ve cehennem
den bahsetmektedir. Her mevzua bir makale ayırıl
rnış ve kitap 40 makale h!linde tertiplenmiştir. 

a Yahya Beğ'in eaerleri arasında bir lstanbul 
Şebrengİzİ aayılabUecek ve Şehrengiz-i latanbnl bat• 
lıiı l&fıyan bu manziime, onun Şih u Geda meane· 
viai içine kablmıı bir bölümdür. lstanbul'un ıriizel
lerinden bahseden bu eaer hakkında kısa bilgiler 
Agah Sırn Levend'in Türk Edebiyabnda Şebren
gİzfer (lat. 1958) adlı kitabındadır. 

Yahya Beğ'in 929 da yazılmıf diğer bir Seh· 
rengizi için de aynı eaere bakılmalıdır: 21 - 25, 67, 
95. Bu Şebrenıriz için bir de Bkz. lat. Oniverıite 
Ktp. Türkçe Yumalar, No. 2982. 
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Kitib-ı Usw yahut UsUJ.nime adlı mesnevi

deki "makam,, adlı bölümlerde de adaletten, zulüm, 
uzlet, velilik, doğruluk, sükut, hikmetli sözler, yiğit
lik, muhabbet, !ile v.b. gibi mevzı1lar de alınmaktadır. 

Gülşen-i Envir'ın "fasıl ve mertebe,, !erinde 
ise süluk-i müluk, gafillerin terbiyesi, dünya muhab
beti, kanbt, evliya mertebeleri gibi mevzular üzerin
de durulmuş ve bu mevzular, onları aydınlatıcı ma
hiyette birtakım hikayelerle bütünlenmiştir. 

Bütün bu mesnevilerdeki fasıl, makale, makam 
ve mertebelerin birleştikleri nokta, Yahya Beğ'in 
devrinde ve çevresindeki duyuş, düşünüş ve kültür 
atmosferini ; o çağlar okumuşlarının daha çok hangi 
mevzularla alakalanıp meşgul olduklarını geleceğe 
aksettiren tarifleridir. 

Yahya Beğ'in Uryini Mebmed Dede'ye ve do
layısıyle tasavvufa da intisabı ·vardı. Bu sebeple onun 
bütün mesnevilerinde, bir tasavvuf rı1hu ve tasavvuf 
kültürü halinde, panteist duygu ve düşüncelerin kuv
vetli akisleri görülür. 

Fakat gerek Yı1suf ü Züleyha'sının büyük başa
rısına, gerek diğer mesnevilerdeki kültür, tasavvuf, 
hikmet ve tefekkür maddelerinin zenginliğine rağ
men, Yahya Beğ'in Türk Edebiyatı'nda derin akisler 
uyandıran eseri yine de Şehzide Mustafa Mersi
yesi'dir. Sevilen bir şehzadenin bir entrikaya kurban 
edilişindeki zulme ve haksızlığa isyan eden nice gönül
ler, asırlarca bu mersiyeyi kendi duygularının en sa
mimi tercümanı bilerek sevmiş, okumuş ve onun 
mısralarıyle - hüzünle de olsa - duygulanmışlardır. 
Yahya Beğ'in Şehzade Mustafa Mersiyesi'nin en be
ğenilen bölümleri şunlardır : 

Meded meded bu clhiinun yıkıldı bir y@nı 
Ecel ceJAllJeı l aldı Mu.tala Hiin'ı 
Tutuldı mlhr-1 cemil 1 bozuldı erkAnı 
Vebalde koydılar Al İle .A.l-1 O•miin'ı 
Geçerler idi geçend� o merd-l meydanı 
Felek o canibe dCSnd6rdü Şiih-ı devranı 
Yalancının kuru b6htanı buğz-ı pinhanı 
Akıtdı Y@tımız! yakdı nar-ı hicranı 
Cinayet etmedi cani gibi anan canı 
Boğuldu •eyl-1 b elAy@ dağıldı erkAnı 

Nolaydı gCSrmeye idi bu macerayı gCSz6m 
Yazıklar @na reva gCSrmedl bu rayı gCSzllm 

* 

Slplhrln aylneslnd� gCSrGndll riiy-ı fena 
Kod! bu ke•ret-1 d6nyayı etdl azm-1 beka 
Garibler gibi gltdl o yollar@ tenha 
Çekildi iilem-1 balAya hem-çil mllrg·I ht\ma 
Hakikaten •ebeb-I rlf'at oldı dtl9men an!! 
Na•ib olma•a tan mı bu clyfe-1 dllnya 
Hayat-ı biikıyey� erdi riihu ey Yahya 
Şefi'I riib-ı Muhammed refikı Zat-ı Huda 
Eni•I ela metekler celi•I ehl-1 •afa 
Ziyade ide yaıum gibi rahmetin MevlA 
fıAhl cennet-1 Flrdev• an@ dur@i ol.un 
Nbii.-ı iilem olaa Padl9ala •9t ol••• 

Lamii Çelebi 
( 1472 - 1532) 
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Bursa'da Nakkaşzide'ler di
ye tanınmış bir ailenin ço
cuğu olan Limii, asrının, 
kendini ilme ve tasavvufa 

vakfetmiş, sôfi şairlerindendir. 

Asıl adı Mahmud, babasının adı Osman'dır. 
Dedesi Nakkaş Ali Paşa, sanatının yüksekliği dola
yısıyle Timurleng tarafından Semerkand'e götürül
müştü. Dönüşünde Bursa'da Yeşil Cami'nin ve Yeşil 
Türbe'nin nakışlarını yapanlar arasında bulunmuştur. 

Lamii Bursa'da doğmuş, Muradiye Medresesi'n
de okumuş, Nakşbendiye tarikatine ve Şeyh Emir 
Ahmed Buhari'ye intisab ederek şeyhlik ünvanına 
kadar yükselmiştir. Daha çok, nesir diliyle yazdığı 
eserleriyle tanınan Lamii, asrının en velud muharrir
lerinden biridir. Manzum, nazımla nesir karışık ve 
mensur mahiyette, otuza yakın eserin müellifi veya 
mütercimidir. Fettah Nişibiiri'den nesirle tercüme 
ettiği Hüsn ü  Dil ve manzum olarak yazdığı Ferhad
nime gibi eserleriyle Yavuz Sultan Selim'den iltifat 
ve mükafat görmüş fakat herhangi bir mevki ve vazi
fe almak istemeyerek, hayatını faydalı eserler telif 
ve tercümesine hasretmiştir. Bu eserler, ona Ciıni-i 
Riim : Anadolu'nun Molla Cami' si dedirtecek kadar 
ilim, sanat ve fayda değerleri üstün eserler diye kabı1l 
edilmiştir. Bir Divan ve mesnevi şiiri olmakla beraber 
Lamii'nin nesirle yazdığı eserler daha büyük bir ye
kı1n tutar. Bu arada Lamii'ye Cami-i Rı1m denilişi" 
nin diğer bir sebebi, onun Türkçe'ye Molla Cami'
den çevirdiği kıymetli eserler dolayısıyledir. Lamii, 
Cami'nin Şevihidü'n-Nübüvve adlı siyer kitabını 
Türkçe'ye çevirmiş, fakat bu arada kendi araştırma
larıyle elde ettiği bilgileri de ilave ederek kitaba adeta 
yeni bir telif çehresi vermiştir. (4) Fakat Lamii'nin 
Cami'den tercüme ettiği daha şöhretli bir kitap Ne
fehitü'l-Ons tercümesidir. Cami'nin en tanınmış 
eserlerinden biri olan Nefehatü'l-Üns de aslında 
Ensin Herevi'nin Tabakatü's-SUfiyye adlı eserini 
genişletmek suretiyle yazılmıştır. Büyük sôfilerin ha
yadan, büyüklükleri hakkında bilgiler veren bu ese
ri, Cami yazdıktan sonra, Şark Türkçesi'ne Ali Şir 
Nevii çevirmiş, (5) Anadolu Türkçesi'ne ise Lamii 
tercüme etmişdir. Ve, nasıl Nevai, esere Ortaasya sô
fileri hakkında bahisler ilave ederek onu bir telif ha
line getirmişse, tıpkı bunun gibi Umii de eserine bazı 
Anadolu sôfileri hakkında bilgiler katıp daha başka 
malı1mat ilave ederek, yaptığı tercümeyi hemen he
men bir telif çeşnisi içinde bütünlemiştir. (6) Bu ki
tapta kullanılan nesir dili de sade, tabii ve güzeldir. 
Bir misal olarak kitabın Yilnus Emre hakkındaki 
bazı satırlarını buraya naklediyoruz : 

Riim'da mefhurlardan biri Yı1nus Emre'· 
dür. Meşhm ve ma'rUf sözleri vardur. Cümlesi 

• Kütüphanelerde muhtelif yazmaları bulun
bu eserin matbu nüahau: lat. 1293 

5 Bkz. Nevai, Neaiime"l-Mahabbe a. 433. 
8 Kütüphanelerde muhtelif yumaları balunaa 

bu eeerin matbu nıı.haa: l.t. 1219. 
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makli61-l taviifdür ve seriser esrir-ı tevhid 
ve evdr-ı tefrit rünım ü iş&retdür. Kendüsi 
Tapduk Emre'nün mürlclidür. Derler ld arbatd 
ile nice yıllar 9eyhine odun g6tiirdü ve hergiz 
bir iğli apç götürmedi. Tapclak ayıtmıf : -

Ylinus, hiç lnı odunlaran içinde bir ipi aiaç 
görünmez. (YOnus) ayıtm19: - Saltanam, bu 
kapudan iğri odun salmaz. Kendiisi Kütahya 
suyunun Sakarya •ııyuna karı9tuğu yerin kur
binde yatar. Methiirdur. Ziy&ret Herler. 

* 
Llm.it'nin İbretnim.e veyA İbretnümA adlı, 

mensur ve ahWd hildyeler kitabı ile Şerefli'l-İnsan 
adlı eseri de onun tanınmış ve sevilmiş kitaplan ara
sındadır. Bunlardan İbretnümA'nm baştarafmda sAde 
nesirle yazılmış evliyA menkıbeleri vardır. İkinci kı
sım, Şark'da ötedenberi bilinen eski Hind, Çin, Arap 
ve İran hildyelerinin yeni bir telifidir. 

İnsan'm, niçin yaratılmışların en şereflisi oldu
ğlınu, türlü deliller ve düşüncelerle belirten Şerefli'l
İnsan'da, insan'la hayvan arasında bir münbaradır. 
Bu eserin de kaynağı Arapça'da olmakla bedber, 
LAnıit, onu kendi kültürüyle genişleterek esere muvaf
fakıyetli bir t� hüviyeti kazandırmıştır. 

Umit'nin yerli fıkra ve hildyelerle telif ettiği, dt
ğer dikkate değer bir eseri de Mecmau'l-Letiif'idir. 

Aynı zamanda velOd bir mesnevi tAiri olan 
LAnıit'nin mesnevtleri içinde en meşhurları, KanOni 
Sultan Süleyman'a takdtm ettiği eserlerden biri olan 
Buna Şahrengizi ile Vi.mık u Azri, Veyse vü 
Rimia mesnevtleridir. ŞAir, aynca, KerbelA flcia
sına Ait Maktel-i 1mAm Hüseyn adlı eserini de mes
mevt şekliyle yazmıştır. 

Bursa Şehrengtzi, Şehrengiz-i Buna adını 
taşır. Bu şehrengtz, diğer benzerlerinden ayrılarak, 
şehrin güzellerini değil, güzel yerlerini tanıtır; Bur
sa'da gömülü veyA Butsa'da eser ve h!tıra bırakmış 
olan Osmanlı Sultanlarını zikreder. 

Eserin böyle yazılışında, şAirin ciddt ve ahlAkçı 
tabtatinin büyük t�tri vardır. Fakat LAnıit, bu eserin
de Bursa'nm tabii güzelliklerini, hamamlarını, mev
simlerini ve benzeri husOsiyetlerini tanıtırken, AdetA, 
Bursa şehrini, o sırada Bursa'ya geleceği haber alınan 
hükümdha (7) şehri takdim maksadı güden bir ifA
deyle yazmıştır. (8) 

Azeri İbribinı 
Çelebi 

(? - 1 585) 

Genç y�ta hastalanarak öl
mesine rağmen, bıraktığı 
eserlerle asrının takdtrini ka
zanan bir XVI. asır mesne
vi şAiri de Azeri İbrihlm 

Çelebi'dir. Adı İbrllıim olduğu için İbrahim Pey-

' Kanuni Sultan Süleyman 

a Limit hakkında mütemmim bilgi ve bibli
yosrafik m&liımat için Bb. Dr. A. Karahan, Li.mü 
macld. T. 1. An., c:\il: 69, •· ıo - ıs. 
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gamber'in ateşe atılmasından kinaye olarak ateşe 
mensup mAııasmda Azeri mahlası alan bu şair, 
Yavuz Sultan Selim devri Sadrazamlanndan Mual
limzAde'nin oğludur. İyi bir tahsil görerek yetişmiş, 
kadılıklarda bulunmuş, Hama'da kadılık yaparken 
hummA'dan ölmüştür. Bais redifli na'tinde, Hz. Mu
hammed'e (bir nükte ve niyaz çeşnisi içinde) : 

Ne gam ger Azeri ii.14de-I gerd-1 gilnii.h ol•a 
Olar riiZ·! rezii.d!: Ultfan ızhii.r etmet� bii.I• 

diyecek kadar zarif şiirler, gazeller bilhassa kuvvetli 
müseddesler söyleyen Azeri'nin bir Divançe meydana 
getirecek kadar manzfunesi de vardır. Fakat onun 
asıl takdir kazanan eseri Nakf-i Hayil adlı mesnevi
sidir. Bir manzum mukaddime ile 26 manzum hika
yeden mürekkep bu mesnevi'de hildyeler ahlakçı 
bir görüşle yazılmış ve hikayelerin sonunda bu hika
yelerden çıkarılacak ahlaki netkeler · belirtilmiştir. 

Bir bakıma, tanınmış Iran mesnevi şairi Hac1iy-ı 
Kirminl (1290-1352?) nin Ravzatü'l-Env&r adlı 
mesnevtsinden ilham alınarak yazıldığı söylenen bu e
ser, klasik mesnevt anlayışı bakımından şairinin kendi 
şahsiyetini ve kendi dil ve sanat kudretini gösteren 
hayli orijinal bir telifdir. 

Aynı mesnevinin önsözünde şairin Nakf-ı Hayil'
den başka bir de Leyli vü Mecnun hildyesi yazdığı 
işaret edilirse de bu eser henüz elde edilememiştir· 

Geçen asırda bilhassa Süley
J>ini Edebiyit9ın man Çelebi Mevlid'i ile ge

Devimı ve 
Hikaani 
(? - 1606) 

lişen elini edebiyat çığırı, 
aynı asırda ortaya koyduğu 
Muhammediye, Ahmediye 
gibi eserlerden sonra, XVI. 
asırda da yeni eserler ver

meğe devAm etmiştir. Yine Mevlid'ler yazılmış, yine 
Hz. Muh•mmed'in hayatına dair eserler vücOda 
getirilmiştir. Bu sonuncular arasında yer alan mü
him bir eser, Umii'nin Maktel-i Hüseyn'idir. 

Fakat asrın bütün dtni edebiyat mahsulleri için
de yalnız bir tAnesi diğerlerinden daha büyük bir rağ
bet görüp daha yaygın bir şöhret kazanmıştır. Bu 
eser Hilra•ni'nin Hilye'sidir. 

, HAkaant'nin hayatı ve Ailesi hakkında bilgimiz 
kifayetli değildir. Eski kaynaklar onun Sadrazam 
Ayas Paşa ile - uzak, yakın - bir akrabalığı bu
lunduğunda müttefiktirler. Şairimizin asıl adının 
Mehmed olduğu, kendisine Mehmed Beğ denildiği; 
evvelce müteferrika arasmda bulunurken Sancak 
Beğliği'ne kadar yükseldiği ve Divan-ı HümAyun 
Muh!sebeciliğinde bulunduğu, bilhassa Riyazt Tez
kiresi'nin onun hakkınila verdiği bilgilerdendir. Ha
kaant'nin İstanbul'da öldüğü ve Edimekapı'daki Mih
rimAh Chnii haziresinde medfun bulunduğu da bu 
bilgiler arasındadır. 

HAkaant'nin bir Dlvan'ı, Mlftilıü'l-Fütlihit 
adlı bir hadts-i erba'tn tercümesi vardır. Fakat onun 
adını ebedtleştiren asıl eseri Hilye-i Hikaani diye 

taııınmıf ve scvilmif mesnevisidir. Herhangi ciddi 
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bir edebi kıymeti olmadığı halde bu eser, lisanının 
sadeliği, mevzuunun ifadesindeki samimilik ve böyle 
bir lisan ve ifade ile Hz. Muhammed'den bahsedişi 
dolayısıyle, çok sevilmiştir. Hilye, Hz. Muhammed'in 
büyüklüğünü, simasını, şekil, ahlak ve fazlletlerini 
tarif eden dini bir portre mahiyetindedir. Eser, tıpkı 
Mevlid gibi, muhammecliye gibi, Müslüman Os
manlı topluluğunda kudsi bir değer kazanmış, hürmet 
ve muhabbetle okunmuştur. 

Hilye-i Hakaani, Sultan Abdülmecid'in emriyle -
ilk defa - 1848 de Tab'hine-i Amire'ye yeni döktü
rülmüş ta'lik harflerle bastırılmıştır. 

Bursalı Cenini 
(? - 1 595) 

!erindendir:  

* 
Bu asrın ikinci yarısında dik
ka'te değer bir şöhret kaza
nan Bursalı Ceniııi'de dev
rin Divan ve mesnevi şair-

Cenini, Bursalı Mehmed Efendi isminde bir 
zatın oğludur. Bursa'da Muradiye camii civarında 
doğmuş; üç lisan üzerinde şiir söyleyecek kadar kuv
vetli bir tahsil görerek yetişmiş; medrese tahsilini 
Muallimzade'den, .mülazım olarak tamamlamıştır. 
Muallimzade'nin İstanbul kadılığı zamanında da 
onun yanında katiplik ve naiblik vazifesi görmüştür. 
1585 yılında müderrislik yapmakta olduğu haber 
verilen şair, bir aralık 40 akça ile müderrislikten ma
zul olmuş ise de 1594 de yeniden, Bursa'da İvazpaşa 
Medresesi'ne müdderris tayin edilmiştir. Bundan bir 
müddet sonra da 1595 de yine Bursa'da vefat etmiştir. 

Gazelleri, kasideleri, bilhassa tahmis ve tesdfs
leriyle haklı bir şöhret kazanan Cenant, hoş tabtatli, 
nüktedan, biraz meddah; konuşma ve hikayeleriyle 
meclis şenlendiren bir karakterdi. Üçüncü Murad'ın 
meddah Eğlence kadar, Ceniııi'ye de bu yüzden 
iltifatta bulunduğu bilinir. Bu hükümdarın eğlen�eli 
hikaye okuma ve dinleme merakı vardı. Bu yüzden 
Eğlence ile Cenini arasında garip bir hiyle vak'ası 
da olmuştu. Hükümdarın işitilmemiş hikiyeler 
dinlemek arzu.su üzerine bu hikayeleri t!lif vazifesine 
Cenini tavsiye edilmişti. Cenani, hikayeleri yazmağa 
koyulmuş ve tamamladığı eserini bir tezkireciye ve
rerek padişaha layık bir cild haline koymak istemişti. 
Bunu haber alan Eğlence, tezkireciyi kandırarak 
hikayeleri öğrenmiş ve bunlan hükümdara naklede
rek Cenani'yi müşkül vaziyete sokmuştu. Sonradan 
meydana çıkan bu hiylenin o tarihte "dillere destan,, 
olduğunu tezkireci Atai söylemektedir. 

Cenani'nin böyle hikayelerden mürekkep kitabı
nın adı Bediyiü'l-Asir'dır. Bir nüshası Fuad Köp
rülü'nün husu.si kütüphanesi'nde bulunan kitabın 
bu nüshasında adı kayıtlı değilse de içindekilerden 
bunun Bedayiü'l-Asar olduğu anlaşılmaktadır. Köp
rülü'ye göre bu hikayeler "kara ve deniz cenklerine; 
kadın fitnelerine; cadılara, cinlere, tılsımlara dair,, 
küçük küçük hikayelerdir. 

Eserin asıl ehemmiyeti, dillerde dolaşan Arap ve 
Acem hik!yelerindcn çok, Anadolu ve Rum.eli�haya-
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tını canlandıran, orijinal hikayelerle tertiplenmiş ol
masındadır. Bu hikayelerde meyhane ve mesire alem
leri, baskın sahneleri, kervan hayatı, gemi yolculu
ğu vesaire gibi bize asrın (9) içtimai macerasını tanıtan; 
tarih bakımından ehemmiyetli, çizgiler vardır. 

Mesnevi sahasında ise Cenani'nin Mahzenü'l
Esrar, RiyAzü'l-Cinan ve Cila'ü'l-Kulub adlannda 
üç mesnevi yazdığı, tezkireciler tarafından söyleni
yorsa da bu hususta Atai'nin ''RiyAzü'l-Cinan, Mah
zen bahrinde bir mesnevidir.,, mealindeki ifadesi da
ha doğru görülmektedir. ( 10) Riyizü'l-Cinan 1 586 
tarihinde tamamlanmış, hoş, külfetsiz, sade ve açık 
bir nazımla yazılmış, kıymetli bir mesnevidir. Cenini 
tarafından Azeri Çelebi'nin Nakş-ı Hayil'ine kar
şılık olarak yazıldığı bildirilen bu eserin müteaddid 
nüshalarından biri Üniversite Kütüphanesi'nde 
(No: 3659) ; diğeri Millet Kütüphanesi, Manzum 
Eserler Bölümü'ndedir. (No: 1149). 

Cemani'nin diğer bilinen ve bulunan mesnevısı 
Cila'ii'l-Kulub'dur. Şair geçirdiği ağır bir hastalık 
esnasında evvelce yazdığı Riyazü'l-Cinan'ı hatır
layarak, iyi olursa, bir kitap daha yazmaya ahdetmiş 
ve Cila'ü'l-Kulub'u bu sebeple yazmıştır. Bu eser 
Şehname düzeniyle tertiplenmiştir. Hatta Cenini 
bu hususta 

O Flrdevd I•� Ceniint beaem 
Bu g&n arsanun pehleviin! benem 

gibi bir tefahürde de bulunmuştur. Cila'ü'l-Kulub 
20 bölüm üzerine yazılmış, didaktik bir içtimai hayat 
bilgisi, bir nevi ad!b-ı muAşeret ye nasihat mesnevi
sidir. Ancak Cenini bu mesneviyi tabtatindeki hoş
sohbetlikle birleştirerek zevkle okunabilir bir ifade 
ile yazmış ve her bahsi kendine uygun bir hikaye ile 
bütünlemek süretiyle ıdtabını daha cazip bir hale 
getirmeyi bilmiştir. 

Cenani Divanı'nın bir nüshası Üniversite Kü
tüph!nesi'ndedir. (No: 3096) Aynı zamanda hattat 
olan Cenani'nin kendi güzel yazısıyle yazılı bir Di
van'ı, Beliğ tarafından görülmüşse de bu Divan 
sonradan meydana çıkmamıştır. 

Kasideler, mesnı:viler, manzum mektuplar, kıt'
alar, lugaz'lar, muhammes, tahmis, müseddes ve 
tesdislerle gazeller ve müstezadlardan mürekkep bu 
Divan, 5000 beyit tutanndadır. 

* 
Bu asnn mesnevller tablosunu kısmen olsun ta

mamlamak için Larendeli Hamdi'nin Kıssa-i 

9 Fuad Köprülü, Meddahlar, Türkiyat lldec
muası, 1, 1925, S. 27 

ıo Beliğ, Güldeste, S. 457, Atai, Şekaayık Zey· 
li, S. 395 - 397. Bu ifadeye göre Ceoani'nin Mahze
nü'l-Esrar adlı bir eseri yoktur. 

Cenani hakkında muhtelif tezkirelerin kayıt
lan için, ayrıca Bkz. SBdeddin Nüzhet Ergun, Türk 
şairleri, ı, S. 1018 - 1024 
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LeylA vü Mecnun'undan da kısaca bahsetmek ye
rinde olur Hayatı hakkında yeter bilgimiz olmayan 
Hamdi'nin Leyla vü Mecnt'.ln'unu Sultan İkinci Se
lim'in şehzadeliği zamanında yazıp bu şehzadeye 
sunduğunu yine kendi eserinden öğreniyoruz. Buna 
göre eser 1542 de yazılmıştır. 

Hamdi'nin Leyla vü Mecnun'undan bahseden 
ilk araştırma Profesör Ali Nihad Tarlan'ın Leyla vü 
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Mecnun adlı doktora tezidir. (Türkiyat Enstitüsü 
Kütüphanesi) Eserin tedkikinden elde edilen netice 
de şudur. Hamdi, oldukça kudretli bir mesnevi şairi
dir. Eserini Nizami, Cami, Nevai yolunda yazmağa 
çalışmış ve ikinci bir Nizami olmak hevesini de gizle
memiştir. Eserde vak'aların akışı muhtelif Leyla vü 
Mecnun'lardan alınmış intibalarla tertiplenmiş gö
rünmektedir. (11 )  

XVI. Asırda Nesir 

xvı. asırda nesir edebiyatı da asrın tarihi ve 
medeni inkişafına uygun, kıymetli eserler vermiştir. 
Fakat bir kısım Osmanlı nesircilerinin, XIV. ve XV. 
asırlardaki sAde ve tabii nesir dilinden daha XV. asır
da ayrılmağa başlamalan, bu asrın nesrini de tbıtri 
altında bırakmıştır. 

XV. asırda halk için yazılan anonim Osmanlı 
tArihlerinde gördüğümüz halk diline çok yakın bu 
nesirden Türkçe'ye hayli aykın bir nesire doğru uzak
laşmak pek de hayırlı olmamıştır. 

Geçen asırda Sinan Pa\&'nın eserlerinde şahla
nan sanatlı fakat sıcak ve samimi, güzel nesir; her 
nesir yazarında Sinan Paşa'nın zevki, sanatı ve hal
ka yakınlığı bulunmadığı için ; yeni nesirciler elin
de o güzellikten uzaklaşmıştır. 

Yeni ve yabancı kelime ve terkiplerle yüklü, kül
fetli nesir, bir bakıma türlü ifade sanatlanyle süslü 
ve gösterişli olduğu için ; devrin, sAde güzelliğinden 
süslü güzelliğe kaçanlann da zevkini okşamıştır. Bu 
süslü ve külfetli nesir, asnn bilhassa ikinci, üçüncü 
sınıf nesir yazarlan, (münşileri) tarafından ısrarla 
kullanılmıştır. XVI. asırda modalaşarak daha bir
kaç asır Türk nesrine musallat olacak bu ağır ve lü
zumsuz derecede sun'i nesir, kendi devrinde beğenil
miş olsa bile Türkçe'nin bu nesirden bıkarak sAdeleş
meğe ihtiyaç duyduğu zamanlarda eskilerin zaafı 
olarak vasıflandırılacaktır. 

Dilin milli bir şuurla sadeleştiği son asırda haklı 
olarak beğenilmeyen bu nesrin belli başlı vasıfları 
şunlardır: 

Arabi ve Farisi kelimelerin eskisinden 
daha çok kullanılması. 

- Arap ve Fars gramer kaaidelerinin Türk 
nesrine nüfuz etmesi, bilhassa Arabi ve Farisi 
terkiplerin bu nesirde aşırı bir yer alması, 

Cüınlelerin söz sanatları ve kelime 
oyunlarıyle süslenip uzatılması. 

ıı Bu eserin Fatih Kütüpbaneai'nde bulunan bir 
nüabaaı ile eserdeki bqlıca vak'alar için bkz. Agah 
Sırn Levend, Urendeli Hamdi'nin Leyla ve Mec· 
aun'u, Türk Dili Derıiıi. 

Cüınlelerin birbirlerine bağJanmaJanyle 
ifadenin anlaşılması güç bir hal alması, 

Cüınlelerin seci' yapma merikı ve zevki 
yüzünden, yine lüzumsuz yere uzaması. 

Bütün bu ve benzeri sebeplerle Türk nesrinde 
if!de, daha XVI. asırda bir çıkmaza doğru sürük
lenme yollarına girmiştir. Ancak asırların böyle 
külfetli bir nesir merikına uğrayarak yazıla
rında süslü fakat boş cümlelere yer verenler, 
daha Çok, -rın ildnci, üçüncü smıf yazarlandır. 
Esasen aynı hastalığa kapılmış Acem modellerine mü,
balağalı bir şekilde uymaktan doğan bu nesir, aslında, 
söylenecek sözü kalmamışlara mahsus, işi keli
me oyunlarına çevirmiş bir harekettir. 

Nitekim XVI. asnn birinci sınıf yazarlan bil
hassa büyük ve devamlı eserlerinde bu hataya geniş 
ölçüde sapmamışlardır. Bu yazarlann mühim bir 
kısmı, uzun eserlerinde hayli side bir lisan kullan
mışlardır. Fakat devirlerinin bu klasik modasına uy
mak için de eserlerinin baştarafında kısa bir mukad
demeyi böyle külfetli bir nesirle kaleme almışlardır. 

Divan Edebiyatı'ndaki bu külfetli nesir ha
reketi, nesri çığırından çıkarma derecesine asıl XVII. 
asırda varacaktır. Fakat ileride böyle bir hareketin 
olacağını haber veren ifade aşırılıklan XVI. asırda 
başlamıştır. 

Bu asnn sadece hüner göstermek için yazılmış, 
her türlü fikri, edebi kıymetten mahrum nesirlerinin, 
edebiyat tarihi bakımından, üzerinde durmağa değer 
başka tarafı yoktur. Bu sebeple burada asnn külfetli 
nesrinden değil, nesir dili ile meydana gelmiş, çeşitli 
edebi nevilerdeki eserlerinden ve bunlann yazarla
rından bahsedilecektir :  

Divan Edebiyatı devrinde tarih ki
T A R İ H taplarının, tarih kitaplan olduklan 

ölçüde, birer edebi eser sayıldıklan 
mAlt'.lmdur. Böyle, hem tarih, hem edebi nesir vasıflı 
kitaplar yazmak yolunda XV. asırda başlayan hum
malı fa!liyet XVI. asırda hazırlanmıştır. Bu asırda 
daha büyük tarihçiler yetişmiş ve bugün hala Türk -
Osmanlı tarih araştırmalanna ciddi kaynak teşkil 
eden tarihler yazılmıştır. 
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Bu devirde tlrilı anlayışı, tarihi vak'alar mev
zOunda, güzel, bilgili, biraz da fikirli ve hikmetli ne
sirler yazmak yolunda gelişmiştir. Buna rağmen, ya
zılan tarihlerin hepsi, veya her sahifesi, hiç şüphesiz, 
bugünkü tArih zihniyetine uygun değildir. 

Vak'alann vesikalara dayanmaksızın veya kay
nak göstermeksizin yazılması; h!diselerin tarafsız bir 
t!rihçi gözüyle görülememesi; kaynakların veya ri
vayetlerin herhangi bir tenldde t!bi tutulmayışı gibi 
sebepler bu t!rihleri huswi metodlarla okumayı icap 
ettirir. 

Çünkü aynı t!rih sahifelerinde öyle çizgiler ve 
öyle tablolar da vardır ki bunlar, tArihi hakikatlerin 
en sahih aynası değerindedir. 

Üslupta edebi sanatlara; mevzuda hayal, hatt! 
masal unsurlarına çokça yer verilmesini de bu t!rih
lerin karakteristiğidir. 

Bununla beraber, bu gibi eski t!rlhe mahsus üs
lup ve zihniyet pürüzlerinin, devrin birinci sınıf t!rih
çilerinde daha az olduğunu ve büyük t!rihçilerin, 
devirlerine ve devirlerinin t!rih anlayışına rağmen, 
gerçekten değerli eserler verdiklerini ehemmiyetle 
belirtmek yerinde olur. 

XVI. asır t!rihçiliğinin gelişmesinde, hüküm
darların t!rih yazdırmak için yaptıkları teşviklerin 
de büyük rolü olmuştur. Hükümdarlann, t!rihi eser
lerden hoşlanmalan; Osmanlı Sultanlarının, kendi 
zafer ve medeniyet t!rihlerini yazılı görmek ve yay
mak istemeleri, eskiden manzum Şehn!me'ler halin
de yazılan bu gibi eserlerin bu asırda nesir dili'yle ve 
ciddiyetle kaleme alınması üzerinde yine tbirli olmuş-
tur. 

Aynca Hoca S&deddin Efendi'nin, Öçüncü 
Murad'ın arzıisuyle bütünlediği T&cüttevirih isimli 
meşhur eseri, gelecek asırlardaki vak'aniivis .t!rih
çiliği için de ciddi ve mühim bir örnek teşkil etmiş
tir. {12) 

Bu asrın belli başlı t!rihçileri arasında, önce, 
İbnl Kemal (Kemal Paşaoğlu) gibi, Cel&ldde (Ce
l!loğlu) gibi büyük alimler vardır: 

�Kemal Paşa-zade 
(1468 - 1534) 

Türkçe, Arapça ve Fars
ça, çok sayıda ve çok 
çeşitli mevzOlardaki eser
leriyle, asrın belli başlı 

!limleri arasında bulunan Kemal Paşa-z!de (daha 

12 Daha çok XVll. ve XVlll. , XIX. aaırlarcla 
görülen vak'anüvialer, hükümclarlann emirleriyle 
kendilerine aynlan bir tirih devri'nin hadiaelerini 
yazan . tarihçilerdir. Elueriya, hükümclarlannın ya

p.dıklan devri yazarak, resmi bir vazife gören bu 
Çetit tirihçilerin vazifeleri miifküldür. Böyle tirih

çilerin,, hacliaeleri, hükümclarlann mizaçlanna hatta 
arzUlanna göre az çok taraf tutarak yazmalan tabü 
aörülmelidir. Bu böyle olmakla beraber abliklı .,. 
hamiyetli Osmanlı tirihçilerinin mühim bir kısmı, 
._. ,eye rajmen hakikati yazmak için Sok Mki bir 

doğru unvanıyle : Kemal Paşa oğlu (13) . umıimi
yetle İbni Kemal diye anılmıştır. 'Bu büyük alimin 
asıl adı Şemseddin Ahmed'dir. Babası Süleyman 
Bcğ, dedesi Fatih devri beğlerinden, nişancı Kemal 
Paşa'dır. . 

İbni Kemal Tokat'ta doğmuş (14). önce ordu'da 
çalışmış ve SuJ.tan İkinci Bayezid devri savaşlarına 
katılmıştır. Fakat o devirde ilim yoluyle yükseliş hat
t! askerlikte yükselişden daha sağlam ve daha itibarlı 
olduğu için, Kemal Paşa-z!de de hayatını ilim yolu
na çevirmiştir. Kuvvetli bir medrese tahsili görmüş; 
Edirne ve İstanbul medreselerinde müderrislik yap
mıştır. Büyük ilmiyle dikkati çeken İbni Kemal, bil
hassa Yavuz'un Çaldıran Seferi'nden evvel, şüliğin 
ehl-i sünnet mezheplerine tamimiyle aykırı olduğu
nu; kafirlerden farkı olmayan şülerle yapılacak bir 
savaşın bir cihad ve bir gaz& olacağını delilleriyle 
ileri süren bir risalesi ile Yavuz Sultan Selim'in te
veccühünü ve hayranlığını kazanmıştır. Yavuz'un 
Mısır Seferi'ne Anadolu Kazaskeri olarak iştirak et
miş, nihayet, _sahasının en yüksek makamı olan Şeyhül
islamlığa yükselmiştir. 1534 deki ölümüne kadar bu 
vazifede kalmıştır. 

* 
Aynı zamanda şiir olan İbni Kemal'in Türkçe 

bir Divan'ı, 7777 beyitlik bir Yusuf ü Züleyha mes
nevisi ; herbiri, din, hukuk, iktisat ve içtünaiyat ba
kunından çok mühim, t!rihi vesikalar halinde yazıl
mış fetvi'lan ve daha başka eserleri vardır. Türkçe, 
Arapça, Farsça eserlerinin umılmi sayısı ise 200 ci
varındadır. (15} 

Kemal Paıa-zide Div&nı'ndaki şiirlerde şii
rinin adı ve mahlası yoktur. Bu yüzden Divan'a baş
ka şiirlerin hatt! çok eski Anadolu şairlerinin şiirleri 
de karışmıştır. Hoca Dehh!ni'nin mcşhOr: 

Bir kadehi� bizi •i.kİ gamdan iizad eyledi 
Şad ol•un g&nll gaun g&nlllml fiid eıledl 
matlalı gazeli bunlar arasındadır. 

Onun Yusuf ü Züleyh&'sı da devrinin mühim 
mesnevileri arasında bulunmakla beraber, İbni Kc
mal'in Türkçe eserlerinin en kıymetlisi T&rila-l Aı-l 
Osman adlı Osmanlı t!rihidir. 

' 

Tevirih-l Aı-l Osman'ı yazmağa, K-eınal Pa
şa-zade, Sultan İkinci B&yezid'in emri ve teşviki 
ile başlamıştır: İbni Kemal'in dedesi, İkinci Blyczid'
in lalası idi. Lalasının torununu büyük · eserler yaza-

üalub kullanmıtlardır. Hatta devirlerinin bomk ai
den taraflannı ellerinden seldi.fi kadar meydana koy
maia çalıtmıtlardır. 

13 Bu unv&nın niçin claha doira olduia hak
kında bilai için, Bkz. Atsız, Kemal.,...�OiJu'nun 
Eserleri, Şarkiyat M. VI. 1966, Sh. 71  - 72. 

a Tokat'ta veya Amuya'cla. 
11 Bu eserlerin bir listesi ile yazma Ye basma 

nüahalan b. bilai için Bkz. Ataız, aym makale, 

1966. 
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bilecek bir kaabiliyet olarak görmek hükümdarın ho
şuna gitmişti ; Kemal Paşa-zade'nin bir müderrisliğe 
tayini için kendisine iltimasta bulunan Müeyyed
zide'nin bu teklifini bu yüzden kabUJ. etmiş, ayrıca 
İdris-i Bitllsi'nin Farisi Osmanlı Tarihi gibi, fakat 
bu sefer Türkçe bir tarih yazması için İbni Kemal'e 
30.000 akçe ihsanda bulunmuştur. 

İbni Kemal, tarihinin, Osmanlı Devleti'nin ku
ruluşundan Sultan İkinci Bayezid devri sonlarına 
kadar olan kısmını böyle bir teşvik ile yazdı; eserine 
Yavuz Sultan Sellin ve Kanum devirlerini ilave 
(Mohaç Zaferi nihayetine kadar) etmesi de Ka
num Sultan Süleyman'ın teveccühiyle oldu. Eserin 
Mohaç Zaferi gibi, İstanbul fethi gibi bahislerinin 
de asıl kitaptan ayrı, müstakil istinsahları yapıldı. 
FedhnAme, Tirih-i Engeris, Mohaçnime gibi 
isimlerle, küçük risaleler halinde yazıldı ve okundu. 
Kemal Paşa-zade Tarihi'nin yalnız İstanbul kütüp
h!nelerinde bulunan 20 den fazla yazması bu eserin 
gördüğü, takdir ve alakanın bir delilidir. 

Kıymetli tarihini, hükümdarlarının teveccüh ve 
teşvikleriyle yazmış olmasına rağmen, Kemal Paşa
zade, bir vak'anüvis değildir. Esasen eseri de vak'anü
vis tarihlerinde görülen husösiyetlerden ayrı bir usUJ. 
ve üslöpla yazılmıştır. Kemal Pa,a-zide Tirihi'
nin Mohaç Savaşı'na Ait bölümü, Pavet de Corteille 
tarafından yapılan tercümesiyle birlikte 1859 da Pa
ris'de neşredilmiştir. Eserin Türkiye'deki neşirleri de 
ıunlardır: 

İbn Kemal, Tevirih-i Al-i Osman, VII. def
ter, Ank. 1954, nşr. Ş. Ruran. Aynı eserin aynı nfişir 
tarafından bir önsöz ve fihrist ilAvesiyle yapılan ten
kidli neşri, Ank. 1957. 

Devrin külfetli ve sanatlı 
nesirle yazan diğer bir ta
rihçisi de Nişancı Celal-zAde 
Mustafa Çelebi'dir. 

Celil - zade 
Mustafa Çelebi 

(1494 ? - 1567) 
Mustafa Çelebi'nin beğ, 

paşa, kocanişancı gibi unvanları da vardır. Aynı 
zamanda şAir olan ve Nişini mahlAsıyle söylediği 
şiirleriyle küçük bir Divan da vücuda getiren Celal
zade, asrının sayılı ilim ve devlet adamlarındandır. 

Mustafa Çelebi, Tosyalı Kadı Celal gibi filim 
bir babanın oğludur. Tosya'da doğmuş, memleke
tinde ve İstanbul'da okumuştur. Daha Yavuz Sultan 
Selim zamAnında Divan-ı Hümayun kalemine alın
mış, burada gösterdiği kaabiliyetle hükümdAnn te
veccühünü kazanmıştır. 

Kanöni Sultan Süleyman devrinde Mısır'a Beğler
beği tayin edilen HAin Ahmed Paşa'nın orada isyAnı 
üzerine gaaileyi bastırmağa giden Sadrazam İbrAhim 
Paşa'nın divan litipliğinde bulunmuş ; bu vazifede 
gösterdiği liyllit dolayısıyle, . Mısır dönüşünde Rei
sülküttab'lığa getirilmiştir. Bir. müddet sonra da ken
disine Kanöni Sultan Süleyman tarafından nişancı
cılık mevkii ·verilmiştir. 

CelAl-zade, daha Mısır'daki hizmetlerinden baş
layarak devletin dış ve iç mes'elelerinde bilhassa ka-
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nun hazırlamada iyi gören, akıllı tedbirler düşünen ; 
fikirlere ve tedbirlere güzel ifadeler bulan bir devlet 
adamı olarak yükseldiği bir mevkide 23 yıl, devamlı 
çalışmıştır. 

Celal-zade Mustafa Çelebi, kültür ve sanat hayA
tına verdiği kıymet dolayısıyle Eyüb'de kendi yap
tırdığı Nişancı Camii çevresindeki büyük bahçeli 
evini şairlerin ve Alimlerin devAm ettikleri akademik 
bir muhit hfiline getirmişti. Asrının kuvvetli bir mün
şisi idi. Resmi yazışmalarda bilhassa kanun ve nizam
ların vaz'ında devrinin otoritesi olmuştur. Aşk ve te
fekkür şiirleriyle de büyük takdir toplamıştı. 

Fakat Celfil-zAde'nin ilim ve edebiyat tarihin
deki asıl mevkii Tabakaatü'l-Memilik fi Dere
catü'l-Mesilik adlı, tarihi dolayısıyledir. 962-1554 
yılına kadar olan, Kanöni Sultan Süleyman devri 
vak'alarını geniş bir şekilde ihtivA eden bu tarih, dev
let ve memleket problemlerine nüfuz etmeği bilen 
ve böyle mes'elelere büyük ehemmiyet veren bir dev
let ve fikir adamı görüşüyle yazılmıştır. 

Celfil�zAde bu eserini yazarken aynı mevzuda 
yazılmış başka eser ve vesikaları bir bir gözden geçirmiş 
ve kitabını böyle bir tedkik ve tenkid anlayışı içinde 
yazmıştır. 

Onun eserinin yegAne kusöru, vazifeleri dolayı
sıyle alıştığı münşllikten gelme bir itiyadla çok ağır, 
külfetli ve çeşitli edebi sanatlarla yüklü bir üslupla 
yazmış olmasıdlr. 

Koca Nişancı'nın Yavuz Sultan Selim devri sa
vaşlarını hiliye eden bir de Selimnime'si vardır. 

* 

Fakat bu asrın daha mühim ve XVI. asır tarih
çiliğini daha salAhiyetle temsil eden asıl tarihçileri 
Liitfi Paşa, SeliDikli Mustafa Efendi ile Hoca 
SideCldin ve Ali Efendilerdir: 

TArihçi Ali'nin : "Bu dahi Erne
Lutfi Paşa bud ol sebebden bed-hulk ü 
(1 488? - 1 563) -ud idi." sözleriyle tanıttığı Lutfi 

Paşa, Kanlıni Sultan Süleyman'ın 
teveccühünü kazanarak sadrAzamlığa getirilmiş bir 
devlet adamı, bir kumandan, aynı zamanda ilimle, 
şiirle meşgul olmuş bir edib'dir. Paşa'nın ne zaman 
ve nerede doğduğu bilinmiyor. Çocukluğunda Os
manlı sarayında bulunduğu, orada iyi bir tahsil gö
rerek yetiştiği, hay!tı hakkında kendi verdiği bilgiler 
arasındadır. (16) Aynı bilgiye göre Lötfi Paşa, Yavuz 
Sultan Selim tahta çıktığı zaman, çuhadarlık'dan elli 
akçe müteferrikalık'la harem-i hAs'dan dışarı çıkmış, 
sonra çeşnigtr başılık, kapıcıbaşılık ve Mir-i alemlik 
yapmış, sonra Kastamonu Beğliği'ne 1'33 senesinde 
Karaman Beğliği'ne getirilmiştir. Daha sonra Ana
dolu Beğlerbeği olan Lötfi Paşa'nın bütün bu vazi-

ıe Asafname-i Lutfi Paıa : Du Aeafni.me dea 
Lutfi Pucha, Dr. Rudollf Tachudi netri, Berlin 
1910, •. 2 .  3. 
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feleri arasında daha başka vazifeler de gördüğü bilin
mektedir. K.amini Sultan Süleyman, babasının tevec
cühünü kazanmış bulunan Lıitfl Paşa'ya daha yük
sek mevkiler vermeğe devim etmiş, Paşa'yı Anadolu 
Beğlerbeğliği'nden sonra Rumeli Beğlerbeği ve nih!
yet Kubbe Veziri yapmıştır. Beğlerbeğilikleri ve kub
be vezirlikleri sırasında karada ve denizde bazı askeri 
hareklta kumanda eden Lıitfi Paşa, nih!yet, Ayas 
Paşa'nın vefatı üzerine boşalan Sadrazamlık mevkiine 
getirilmiştir. (17). 

Ancak Lıitfi Paşa sadrazamlık mevkiinde yalnız 
iki sene kalabilmiş ve sonunda (Asarnlme'sinde bizzat 
bildirdiğine göre) bu mevkiden kendi arzıisuyle ay
rılıp Edirne'deki çiftliğine çekilmiştir. Ancak tarihçi 
Ali'nin bildirdiği gibi, aslen Arnavud olan Lıitfi Pa
şa'nın aynı zamanda sert tabiatlı, dinde ve ahlakda 
hayli mutaassıp bir karakteri olduğu söylenmektedir. 
Uygunsuz bir kadına tatbik ettiği vahşi bir ceza dola
yısıyle, karısı Kanıini'nin kızkardeşi ve Yavuz Sultan 
Selim'in kızı Şah Sultan'la aralarında geçen bir 
münakaşanın çok sert bir şekil alması üzerine, Paşa' -
nın Sultan'ın şiklyeti ve Kanıini'nin infiMi yüzünden 
azledilmiş olması da mümkündür. (18) 

* 

Lıitfi Paşa'nın Edirne - Dimetoka'daki bu inziva 
hayitı Türk tirihi ve edebiyitı için faydalı olmuş ve 
Paşa bilhassa As•fnlme'si ile Teririlı-i Aı-i Os
maa'ını bu devirde ve Dimetoka'da yazmıştır. 

Lıitfi Paşa'nın Türkçe ve daha çok Arapça yaz
dığı eserlerinin sayısı 20 yi aşmaktadır. Bizzat kendisi, 
tarihinin önsözünde bu eserlerin bir listesini vermiş
tir. Buna göre Paşa'nın eserleri umıimiyetle dini mev
zıilarda ve bilhassa fıkıh ve kellm gibi İslami ilimler 
üzerinde yazılınış risalelerdir. 

Aynı zamanda şiir olan Lıitfi Paşa'nın şiirliği 
de asrının şiir ve sanat havasına-uygun bir seviyededir. 
Sehl Tezkiresi'ne beğenilerek alınan bir gazeli, sade, 
basit, fakat halk diline yak1lı bir Türkçe ile söy
lenmesi bakımından dikkati çekmektedir: 

.Ftrluatbd•• cıktı -· •J' ••••·• •adi• .. aeded 
Garlua .. , .. , ••••I 111111 c•ı•·• slr7ii••• meded 
Ger H••naa sla._I aeaaiia ••c•• slbl luara 
Zalaet lp9 k•l••ı•• •J' iib-ı laa7•iİalm meded 
•Mdeİle• t .... dılar ta'a• ti111l9 lleal 
Yiiktdh kla .... ldeala fil• laltiiaıa aeded 
De .. b 119 lldljibad9 •l•lm9 •tr971cak l,t•..ı• topnlıa ... t•ıa efsiiaım meded 
Utft •e•I ılllHrlab 79haa oldı ... İti 
"• 1aaW ... _ ..... i ...... k&••• ...... 

diye söylenen bu gazelin bilhassa üçüncü beytinde 
şiirin ta'ne taşıyle taşlandığını ileri sürerek Şah Sul-

11 Lutfi Pata'mn bayib •• icraab b. senit 
bilci için Bb. Prof. Fuad Köprülü, Lutfi Paıa, 
Türlö1at M. 1., S.· 1 19 - lSQ, lat. 1 925 n M. Tayyib 
Cökbilcin, Lutfi Pata madd. T. 1. An., Cüz 104, 
.. 96 - 101. 
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tan'dan imdad istemesi çok manalıdır. Bu şiirin Paşa'
nın Şah Sultan'dan ayrılmadan ve menkıib vaziyete 
düşmeden önce söylenmiş olması ihtimili ise onun 
minisını daha da arttırmaktadır. 

Fakat Lıitfi Paşa'nın daha dikkate değer cephesi 
tirihçiliğidir. Bunun sebebi, Paşa'nın, tarihini de 
.A..fnime'sini de bir menkıibiyet devrinde ve bir 
menkıibiyet psikolojisi içinde iktidar ve idarenin aksa
mış, aksayan ve aksaması mümkün �nnı belir
terek yazmasındadır. Adı Teririlı-i . AI-i Osman 
olan Lutfi Paşa Tirilıi, aslında geçen asırlardaki 
Anonim Tevarih-i Aı-i Osman'ların yeni bir nüshası 
çehresindedir. Lıitfi Paşa bu halk tipi tarihlerden bi
rini ele almış ve eserinin İkinci B&yezid devri sonu
na kadar olan kısmını bizı küçük farklarla adeta is
tinsah etmiştir. Diğer bir ifadeyle, eserini, çok kuvvetle 
benimsediği bu tarihlerin üslubuna, vak'alarına ve 
tirih anlayışlarına uyarak yazmıştır. Tarihinin Yavuz 
Sultan Selim devri ile Kanıini Sultan Süleyman dev
ri'nin 961-1553 yılına kadar olan kısmını ise aynı 
popüler üslıipla kendisi te'lif etmiştir. Eserini yer yer 
manzum parçalarla da söyleyen Giese anoniminde 
ve Neşri Tarihi'nde olduğu gibi, kitabına Ahmedi'
nin manzum Osmanlı Tarihi'nden iktibaslarda bulu
nan Lutfi Paşa'nın Teririlı-i Al-i Osman'ında 
göze çarpan bir husıisiyet de yazarın, tarihi vak'alar
da minevi hayatın tesirlerine inanan çizgilerdir. Bu 
psikoloji Lıitfi Paşa'nın İslimi ilimlere dair çok sayı
da eser yazmış olmasının tabii neticesidir. 

Lıitfi Paşa bilhassa sünııi inanışları kılıçlanyle 
yayan ve koruyan hükümdarlara bir mukaddes insan 
gözüyle bakmıştır. Hz. Muhammed'in bir hadisine 
dayanarak her asrın başında Peygamberin imanını 
ihya eden birer büyük hükümdar bulunduğuna ina
nışı aynı dini psikolojinin bir tezahürüdür. Paşa'ya 
göre Osmanlı padişahları arasında Sultan Osman, 
Yıldırım Bayezid ve Yavuz Sultan Selim böyle hüküm
darlardır. 

Lıitfi Paşa Osmanlı devlet idaresinin bazı aksak
lıklarını da eserinde kuvvetli çizgilerle belirtmiştir. 
Mesela Anadolu'da bir Moğol devri yadigarı olan 
ulak teşkilatının bir zulüm teşkilau halindeki deva
mına itirizı böyledir. Ulakların "ulak hükmü,, ne da
yanarak her gittikleri yerde halkın atlarını gasbet
meleri, atlan çatlatarak harcamaları, ilim adamları
nın ve kadıların bile atlarını alıp gitmeleri onun dev
let anlayışına uygun bir hareket değildi. O kadar ki 
halk bu ulak zulmünden bıkarak at yerine, merkep 
kullanmağa başlamış. Lıitfi Paşa, kendisinin bu zul
mün önüne geçmeğe çalıştığını söylüyordu. 

Lıitfi Paşa Tarihi'nde açık bir halk rıihu bir halk
tan oluş çehresi vardır. O sanki çok okumuşlara de
ğil, halk sınıflarına hitab etmek istemiştir. Bu sebeple 
eserini, Türk edebiyatında ötedenberi yazılagelen 
destani tarihler çeşidinde yazmıştır. 

ıs Türkiyat M. 1., S. 128. 3 No. lu nota ba
kıma. 
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Lutfi Paşa'nın, bir tarih olmamakla 

Asafnime beraber, tarihe ışık tutan bir telifi 
de Asafnıime'sidir. Asafname, Os

manlı idaresinde sadrazamların vazifesini ve sadaret 
mevkiine gelen devlet adamlarının nelere dikkat edip 
hangi işlerde, ne yolda hareket etmeleri lazım gel
diğini madde madde tesbit eden, çok dikkate değer 
bir risaledir. 

Yavuz Sultan Seliın'in idaresini çok beğenen 
ve onun hareketlerini devlet idaresine örnek gösteren 
Paşa, bu eserinde sadrazamlığın gerek moral, gerek 
dış hareketler bakımından tecrübe mahsulü bir pla
nını çizmiştir. Bu arada mazul Paşa'nın birçok devlet 
meselelerinde çok ince şeyler düşündüğü de gözden 
kaçmamaktadır. Bu eser hakkında bir fikir vermek 
için, onun yine Sultan Selim'le ilgili bir fıkrasını bu
raya örnek alıyoruz : 

* 
• • Sultan Selim merhum :ı;aminında bir 

kerre feth-i Diyarbekir'e giderken otak önüne 
birkaç casus harimzıideler ki Şah lsmBil tara
fından irsal olunmuşlar, hayme-i pidişi.bi'yi 
ateşe urub gece ile pidişihı bekleyüb taşra çı
karsa hançer ile urmak niyyetine gelmiş(ler) 
imiş. Duyulub haklarından gelinmiş idi. Ol 
zam.an birer nevbet ile bir bölük ağası beklemek 
emr olunmuştur. 

Ve padişah, mahall-i cenkde gaayet geride 
durmak gerek. Pidişihun önünde top ve zencir 
durmak gerek ve padişihun atı ayağına bukağı 
urulm.uştur amma bukağıdan murad istihkam 
üzre durmakdur. Yanında bir aziz kimse du
rub havf etme padişihum fursat biziındür de
yU kuvvet ve takviyet içündür. Cenk ile tefrika 
hitır etmemek gerekdür ve cenk içinde askere 
lıılif-ı kanun vergi verilmemek gerekdür. 

Ve askere bir müstakim nüzfil emini gerek
dür. Padişah Yeniçeri ve Sipihi'ye altı gün 
zahire bağışlamak kanundur. 

Oç gün serhadde clihil oldukda, üç gün çı
karken Sultan Sellin Han vermişdür. 

Ve fetih viki olsa, iyd gibi el öpülür ve vü
zera ve kadıaskerler ve defterdarlar kaftan 
giyerler. Eğer Beğlerbeği'lerdür ve eğer san
cak beğleridür taşrada menasıb sahibi olanlar 
dahi kaftan giyerler ve cebelü de kanun: Alu 
bin akça tıman olan iki cebelü verür, onbinlü 
üç cebelü verür, yirmi binlü zeamet dört cebelü 
verür, amma cebelü almakdan ihtiraz etmek 
gerek. 

Sefere sihib-i timar bizzat gelmek gerek. 
Meğer sabi ola. Yihacl hasta ola. Ve sefere ha
zine padişahla iki kat gitmek gerek. C&yiz ki 
bahşiş lizım gele. 

Ve serhadleri müdebbir ısmarlayub bek
letdürüb gitmek gerek. Ve serhadlere fütUhitı 
lııBıUinaek ıerü. 

TÜRK tl>EBİYA n TARİHi 

Ve padişah çadırda iken arsa girilmek li
zım. gelse saray kanWıu gibi girilmek gerek. 

Ve kara ahvili tedariki nice mühim ise der
ya ahvili andan ziyade mühimdür. 

Bir gün merhum Sultan Selim Han ki seli
tinün akl ü iz'an ve adi ü ihsan ile ekremidür, 
hidimü'l-Haremeyn olmak saidetüne vasıl ve 
Aziz-i Mısr olmağa niil olmuş sihib-kırindur. 
Kemal Paşa-zade merhlima demiş ki "Tersa
ne'yi üçyüz aded yapmak isterüm. Ta Galata 
hisirundan Kiğıdhine'ye dek olmak gerek de)'U 
buyurmuş. Niyyetüm feth-i Efrence'dür.,, 

De)'U buyurdıkda merhum Molla dahi 
"Padişihum siz bir şehirde mukimslz ki anun 
velini'meti bahrdur. Bahr emin olmayunca 
gemi gelmez. Gemi gelmeyünce İstanbul ma'
milr olmaz. 

De)'U buyurmışlar. Merhum Sultan Selim'
ün iltab-ı ömri zevale karib oluh h.iur-ı şeri
finde olan niyetler müyesser elıwub.,, 

Amma hilen pidişihımuz olan sahibü'l
adli ve'l-ihsan Sultan Süleyman Hi.n Hazretleri 
dahi deryi mühimmatunda muhkem mukay
yed olub ahval-i bahr muntazam olub her vechi
le guzat-ı bahrı, kefereye galib olmağa himmet 
nazarı galibdür. Hatta bu hakir sebeb olmışdum 
ki deryaya müstakil beğler ve kapudanlar nice 
hakim nasb olınub saltanat, Devlet-! Aı-i Osman'
un bir cenihıdur, mamilr olsun de)'U çok sa'y 
etmişümdür. 

Ve benim dahi pidişihuDi Sultan Süleyman 
Han Hazretlerüne arzını bu vechile olmışdı ki 
selitin-i selefde berre malik çokdur. Bahre 
malik azdur ve bahr seferi tedbiründe kifir 
bizden -.rtukdur, biz ana galib gereküz de)'U 
arz etdigümde cevabı :  Sözin hakdur, öyle ge
rekdür de)'U buyurmışdur. (19) 

* 
Lutfi Paşa'nın ilmi-dini eserlerinin bir listesi Fu

ad Köprülü'nün makalesinde (s. 140) ve Tschudi'
nin neşrettiği Asarname'de (s. XV-XVII) ve Paşa'nın 
Tevarih-i Al-i Osman mukaddimesindedir. Paşa, 
hem tarihinin, hem de Asafname'sinin önsözünde ken
di hayatı hakkında yeter derecede bilgi vermiş bu
lunmaktadır. 

' Se)iniki Mustafa 
Efendi 

(? - 1 600) 

İçinde yaşadığı devrin tA
rihini bir ruzn!me şeklin
de ve teferruatına kadar 
kaydeden diğer mühim bir 
xvı. asır tarihçisi, Sc!A

niki Mustafa Efendi'dir. Mustafa Efendi'nin hayltı 
hakkında bilgimiz, daha çok, kendi tArihinden çıka
rılan çizgilerden ibArcttir. Onun, eserinde, kendinden 

19 Lütfi Paıa, Aaafnime, Dr. Radolf T.dıadi 
•etri. Berlia, 1910, .. 27 - 34. 
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Seliniklü diye bahsetmesi, doğum yerinin SeJ.anik ol
duğunu düşündürür. Bilhassa Sokullu Mehmed Paşa 
tarafından bazı büyük hadiseler için Kur'an okuma
ğa mbnlir edilmesi gÜzel sesli ve usO.l bilir bir hafız 
olduğunun delilidir. Başta Gllan hakimi Ahmed Han 
olmak üzere Türkiye'ye gelen bazı Şark devlet adam
larına mihmandar t!yin edilişi, Şark dillerini ; Ahmed 
Han tarafından ilminin takdir edilmesi de İslam t!rih 
ve · edebiyatlarını iyi bildiğini gösterir. 

SeJ.aniki, Kanfuıi Sultan Süleyman'ın son zaman
larında, Sultan İkinci Selim, Sultan Üçüncü Murad 
ve Üçüncü Mehmed devirlerinde yaşamıştır. Bu devir
ler boyunca da Sokullu Mehmed Paşa, Nişancı Meh
med Paşa, Özdemiroğlu · Osman Paşa, Ferhad Paşa, 
Siy!vuş Paşa, İbr!him Paşa ve Koca Sinan Paşa gibi 
büyük vezirlerin emrinde, çeşitli vazifeler görmüştür. 
Gördüğü vazifeler arasında Haremeyn Mukaataacılı
ğı, divitdarlık, mihmandarlık, silihdar k!tipliği, Der
gah-ı Ali Müteferrikacılığı, Evkaf Muhasebeciliği, 
Anadolu Muh!sebeciliği gibi hizmetler vardır. 

Selaniki, Kanfuıi'nin son Avusturya Seferi'nde, 
Sokullu'nun sarayında Fetih sı1resi okumakla vazi
felendirilmiş ; Kanfuıi ordularıyle birlikte bu sefere 
o da katılmış, o muhteşem gidişi çok yakından görmüş
tü. Ancak bu seferde çok acı bir hadise olmuş ve Se
laniki büyük hükümdar KanO.ni'nin vefatı h!disesinin 
orduda yarattığı derin m!tem havasını bizzat yaşaya
rak kitabına da işlemiştir. 

Bu m.Ateıiıin büyüklüğüne rağmen, morali sar
sılmayan kahraman ordunun, hükümdarın da mak
sadı olan Sigetvar kalesini fethedişini de aynı heye
canla görmüş ve yazmıştır. Mustafa Efendi Kanfuıi'
nin cenazesini taşıyan arabanın yanında, yol boyun
ca diğer altı hafızla birlikte Kur'an okumuştu ·ki bu 
dönüş hidiacsi kitabında şöyle anlatılır : 

" • • •  Sabaha dört siat kaldakda göçüldü. 
Altı bAf'q yoldat idik. Hifuı: Küçük Mahmud, 
Silihdar Mustafa, Müeadıı Murad Pap, Sip&
hizide Molla Kasım, Siplhi Aluned, UIUfeciyin-ı 
yemin Hifq Ahmed iıbu altı nefer idem, var
duğumuz gibi gayr-ı mutad Ademler sizler bun
da yürüyecek yerinib değüldür dey6 solaklar 
söylediler. Bb dahı sikru11ilaa bafhuhk. Gece 
bir orman kenarı mahal idi. Gaayet müessir 
düfdii. Gerçi merh1imJD iDtik--Hn bilmez Adem 
kalmamı' idi ve merhUnıun meyyiti bu vakte 
değin kırk sekb gün. setr olUDIDaf idi. Amma 
ke,f-i sırr olub ifkhe kırk sekb yıldaD berii 
eerir-i lzzetde pAdiflh-ı ilem-peıaAh - mevti 
te'ıdr edüb si.zit-i mitem ile herkes Ah u Dile 
vü efgaane Ajaa eyledi ve Uy hay ile qlqub 
iDletdiler· Ve 901 mertebeye vardı ki yilrim.e
Jtib "llAy Sultan Süleyman Han,, dey1i feryAda 
ı..,ı.dılar," 

Seliniki Mustafa Efendi, asrın büyük şiiri Baki 
ile ve asnn meşhur vesika toplayıcısı Feridun Bet'le 
yakın dostluk kurmuştu. Hatt! oldukça dar bir zaman
da evkaf muhAsebeciliğine, çok takdir ettiği şiir BA
kl'nin deWetiyle tlybı cclilmitti. 
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Gerçi kaybedilen büyük hükümd!Fın .��ından 
B!ki gibi bir abide mersiye söylememiş, fakat bu zi
yam yarattığı ızdırap sahnelerini kuvvetli çizgilerle 
belirterek asırların gözü önünde canlandırmıştı. 

Çok çeşitli sebeblerle saray çevresinden ayrılma� 
yan Sel!niki bu çevredeki bütün medeni, estetik ve 
sosyal ihtişamı görüp gösterdiği gibi, daha İkinci 8(
lim'in saltanat,devrinden başlayarak Osmanlı Dcv
leti'nde görülen yorgunluk alAmetlcrini ve bir mcç
Mle doğru yol almağa yönelen aksaklıktan da görüp 
göstermekten geri kalmamıştı. 

Ferhad Paşa sadrazam olduğu zaman Seliniki'
yi Ruznime-i Hümi}'UD yazmağa me'mur etmiş 
ve devrinin t!rih vak'alarını bir ruzname §eklinde yaz
mağı büyük zevk ve merak biline koymuş bu müel
life bir imkan hazırlamıştı. 

Sel!niki, tarihini, 1563 den kendi vefat senesi olan 
1600 yılına kadar olan pek çok mühim vak'aları bu 
şekilde yazmak sliretiyle vüciida getirdi. Üıılıib ve ifa
desi yukarıdaki parçada görüldüğü gibi sade, süss� ve 
olgundu. Yazdığı vak'alar_ içinde Kıbns Fethi, 
İıaebahtı Mağlubiyeti, Navarin Savqı gibi çok 
mühim. t!rih sahifeleri vardır. Bu vak'� ız
dırap veya ferahlıklan eserine kuvvetle aksettiren 
müellif, Sultan Murad Devri'nde çoğalan ve Üçüncü 
Mchmed Devri'nde devAm eden idAri ve mali' akııak
lıklan; din, ahl!k, gayret batı! ilim .ve maarif saha
larındaki huzursuzlukları da kitabına kaydetmiştir. 

Yazdığı vak'aların aslını, _yalnız müş!hedeleriy
le ve riv!yetlerle yetinmeyip, tanıdığı buYUk adamlar
dan tahkik ederek yazması, pu arada PIWn-ı Hüm!
yun'daki vesikaları bizzat görmeğ� ça�ıfPW! <>1!1:111 
t!rihinin ve t!rihçiliğinin lehine kaydedile<;e)t d� 
ğerli hareketlerdendir. Eserinin orijinal bir �ı da 
sık ıiık Şikiyet-i Ahvil-i RUzgir başlığı altın�, 
devrinin aksayan taraflarını tahlil ve tenkid eden ya= 
zılandır. 

T!rihinde, devrinin Tür)ciyesi'nde olup biten 
vak'aları ve bazı fevkal!delikleri al!ka uyandırıcı bir 
üslıipla hikaye eden Musaüa Efen9i,. aynı devriI). batı 
düny!sına Ait değişiklikleri de yİQe ayµı. üslıipla hika
yeye fırsat bulmuştur. Bir misli olarak İngiltere Kra
liçesi Elizabeth'in İstanbul'a gönderdiği bir gemi'
den şu lisanla bahseder: 

"Viliyet-i cedre-1 İıagil� ki iiçbiıı yedi
yib mil bir deryida Halic-i :Kostımtbdyye'deD 
ba'iddir. HAldmeşi avret, mllk-i . mevıiisıaa 
ve devlet ü sa1tenetına kudret-i dmme ile lıükm 
edüb milleti iial'e. �yyetnim.ııı · ve elçQi 
ve pipeti ve hediyyesi gelüb çekildi. Ol . gibı. 
galebe Divan ohab elçiye kaaııun . ibre a:iyifet 
w ikdm ohmdı. 

Gemisi gibi turfa gemi İstaDbul'a gelme
ınifdiir· CçbiD yediyü mil deyridaa. sefer eden 
ve llek.- tiç pire top kul1aınır u'ribe-1 clevnm 
idi ki tahrir olmadı'" 

Selılniki Tarihi'nin üçte biri ölçüsünde bir kıs
mı, 1864 de İstanbul'da basılmıştır. Eserin Türkiye 
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ve Avrupa kütüphanelerinde muhtelif yazmaları 
vardır. Müellif ve eseri hakkında derli toplu tanıtma 
yazısı Ahmed Refik'in Alimler ve Sanatkarlar isimli 
eserindedir. (İst. 1924) Aynı mevzuda daha geniş 
biyografik ve bibliyografik bilgiler için İslam Ansik
lopedisi'ne bakılmalıdır. 

Hoca Sadeddin Efendi 
ve 

Tacü't-Tevarih 
(1536 - 1599) 

Bu asırda, kültür 
hayatına, ilme ve 
alimlere gösterilen 
büyük saygının ca
zibesiyle yetişen a
lim bir tarih müel
lifi de Hoca sa-

cleddin EfencU'dir. Zamanında Hoca ve Hace-i Sul
tani unvanıyle şöhret kazanan Sadeddin Efendi, Ya
vuz Sultan Selim'in yakın nedimi HallUl Can'ın 
oğludur. 

Yavuz'a ölüm yaklaştığı zaman : 
- Padişahım dünya dagdağası sona ermi§tir, 

artık Allah'la olacak zamandır. Deyip, Yavuz'dan : 
- Bizi bunca zamandan beri kimin ile biliyordun? 

cevabını alan Hasarı. Can, bu büyük hükümdarın 
son deminde yanında bulunan ve onu Kur'an sesleri 
içinde ahirete uğurlayan adamdı. 

Hoca Sadeddin Efendi, Yavuz'un vefatından 
yıllarca sonra, 1536 da 1stanbul'da doğdu. Çocuk
luğu ve gençliği, Eanlini Sultan Süleyman'ın zafer 
ve ihtişam hamleleri içinde geçti. İyi şartlar içinde 
okuyarak yetişti. KaramAni Mehm.ed Eleneli ve 
Ebiis-ôd Eleneli gibi devrin en büyük aliın!erin
den, Blld'nin medrese arkadaşı olarak,. ders gördü. 

Ebüssuud Efendi'den mülazım olduktan sonra, 
önce Murad Paşa Medresesi'ne müderris tayin olun
du. Zamanla, Haric ye Salın müderrisliğine kadar 
yükseldi. Bu sırada Şehzade Murad'a hoca tayin edi
lerek onunla birlikte Manisa'da bulundu. Talebesi 
hükümdar olduğu zaman da (1574 de) HAce-i S-ul
dal unvanı ile, Osmanlı sarayının, ilmine ve irflöı
na danışılan en nüfuzlu bir siması oldu. O kadar ki 
hemen bütün memlekette Hoca Eleneli denilince 
akla yalnız Hoca Sadeddin Efendi geliyordu. 

Sultan 0çlb.cli Murad'ın vefatından sonra, 
Sultaa Oçib.cli Mehmed zamamnda b!zı saray 
entrikalan yüzünden mevkiini kaybetme durumlarına 
düştü ise de büyük şahsiyeti ve zek!sıyle bu devreyi 
çabuk atlattı. Esasen Üçüncü Mehmed'in Eğri Scferi'n
de gösterdiği cesaret ve dirayet ona kolay sarsılmaz 
bir itibar sağlamıştı : Haçova Muh!rebesi'nde sa� 
talihi Türk ordusunun aleyhine döndüğü ve düşman 
kuvvetleri padişahın çadırına yaklaştığı bir anda 
Hoca S!deddin Efendi'nin soğukkanlılığını muh!
faza ederek padişaha ve saray muhMızlarına verdiği 
ced.ret büyüktü. Bu sayede, muharebe, düşman üze
rine azimle atılan Türkler tarafından k.azaru.lmıştı. 

Bu dağdağada padişahın aşçılarına varmtaYa 
kadar bütün Otağ-ı Hüm!yun muhMızları harbe gir
miş ve çok cesur atılışlarla düşmanı � 

TORK E.DEBIYA TI T AR1HI 

Sadeddin Efendi, bu hizmetine rağmen, Safiye 
Sultan'ın bir müdahalesiyle kısa bir zaman için mev
kiinden uzaklaştırılmış, hatta Mekke'ye sürülme teh
likesi ile karşılaşmıştı. Fakat bir taıaftan buna sebep 
olan düşmanlarının mevkilerini kaybetmeleri diğer 
taraftan padişahın devam eden teveccühü sonunda 
Hoca Sadeddin Efendi, bütün muarızlarını mağlup 
ederek Şeyhülislam tayin edildi. Hocasını şeyhülis
lam görmek, babası gibi pir olan Sultan Üçüncü 
Mehmed'i o kadar mes'ud etdi ki hükümdar bu 
hadiseyi : 

Oldı Mollam Hoc§ Sa'deddin 

mısraıyle bir de tarih düşürdü. Hicri 1006 yılını gös
teren bu tarihten iki sene sonra da Sultan Üçüncü 
Murad için okunacak bir mevlid'de bulunmak üze
re Ayasofya Camii'ne giden Hoca Sadeddin Efen
di, orada fenalaşarak Cami'de vefat etti ; (2 Ekiın -
1599) Eyüb Sultan'a gömüldü. 

* 
Hoca Sadeddin Efendi, çok iyi bildiği Arapça'

dan Türkçe'ye dini ve tasavvufi, kıymetli eserler ter
cüme etmiş ; aynca, Türkçe şiirler söylemiş ve bir 
S.limınime yazmıştı. Fakat onun Türk edebiyatı 
tarihindeki mevkii, daha çok bir tarih san'atkan ol
masındadır. 

Ona, tirih llUl'atkarı deyişimiz, Tacü't-Te
drih adıyle yazdığı, iki cildlik Osmanlı Tarihi'ni, 
baştan sona seci'li, kafiyeli, san'atlı bir nesirle yaz
masındandır. KeH<ii devri için pek muhteşem bu ne
sir, XVI. asır Osmanlı medeni ihtişAmına da uygun
dur. Osmanlı İmparatorluk ailesine de,rin hayranlık 
duyan ; Yavuz Sultan Selim gibi, inanmış bir cihan
girin menkıbelerini bizzat babasından dinleyen Sa
deddin Efendi adeta öyle istemiştir ki böyle bir aile 
için yazılacak tarih, Osmanlı İmparatorluğu'mın 
ihtişamlı terkibine uygun, ahenkli bir lisanla yazılsın ... 
Osmanlı İmparatorluk ailesine bağlılığı aynca : 

••akabet-g8y- ı Aı-1 Oamanem 
Ol ael&tlae meakabet-hiinem 

gibi söyleyişlerle de ifade eden Hoca Efencli'nin askeri 
ve medeni Osmanlı zaferlerinden gurur ve heyecan 
duyduğu eserinden bellidir. 

Halbuki Sadeddin Efendi'nin daha evvel kaleme 
alınan b!zı Osmanlı tarihlerinin ya Farisi ile yahut 
manzum ve münşiyane üslubla yazılarak, tarihin 
üslup örtüleri altında vuzuhsuz kalınasınrlan şika
yetçi idi. (20) Sadeddin Efendi, aynca, bu t!rihle
rin İkinci Bayezid Devri sonuna kadar olduklarını, 
Selim ve Kanı'.ini devirlerinin ise ciddi şekilde yazıl
madığını oüşünüyOl"du. Nihayet MuslihidcHn U
ri'nin Mir'Atü'l-Edvar adlı tarihinin Türkçe tercü-

20 Tacü't-T-&rih, C. 1., •· 9 Ye : Prof. Mü
nir Aktepe, Hoca S&deddia Efeadi'aia Tacü'� Teva
rih•i Ye bUaun u,.ıi hakkınd.,, Türkiyat· M., c• 
X'.111. 1958, •· 103. 
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mesindeki son kısmı çok kifayetsiz buluşu da onun 
bu tarihi bizzat yazma isteğini kuvvetlendirmişti. 

Bu tarihin yazılışında pek muhtemel olarak Hoca 
Efendi'nin talebesi 111.  Murad'a, ailesinin tarihini 
öğretir ve anlatırken bu tarihi ona. çok sevdirmiş ol
masının da bir t�siri vardır. Nitekim Hoca Efendi 
111.  Murad'la yaptığı bir tarih sohbetinde, anlattık
larının bir kısmını yazmış bulunduğunu padişaha 
söylemiştir. (21) 

Ticü't-Tevirih, iki cildlik bir Osmanlı Tari
hi'dir ve HükÜmdar Üçüncü Murad'ın arzusuyle ya
zılmış veya bütünlenmiştir. Eserde göz alıcı, kuvvetli 
bir üslup bulunması, böyle üsluplardan zevk alma is
tidadındaki bu devir için bir hadise teşkil etmiş ve 
eser bu yüzden büyük şöhret kazanmıştır. 

Bu tarihin Osmanlı tarihine başlayışı da kmdin
den önceki tarihlerden kuvvetlidir : Osmanlı Devle
ti'nin kuruluşundan beri bu hanedanın tarihi yazı
lırken esere, Osmanlılar'ın mensup oldukları, Türk 
destan kahramanı Oğuz Han'ın ve çocuklarının kı
sa macerası ile başlamak gibi bir adet hüküm sürer
di. Tarih, kısa bir Oğuzniıne ile başlar, sonra yine 
ekseriya bir Selçuk tarihi ile devam eder ve esere 
Moğol Tirihi'ne ait bahisler de konulurdu. Böy
lelikle, Osmanlı tarihine böyle bir mukaddimeden 
sonra girişilirdi( 

Hoca Sadeddin Efendi ise Tacü't-Tevarih'e 
doğrudan doğruya Osmanlı Tarihi halinde başla
mıştır. Onun tarihi, tanınmış, sevilmiş ve bir tarih 
otoritesi sayılmış olduğu için de, kendinden sonra ya
zılan tarihlere bu baklmdan tesir etmiştir. Böylelikle 
Hoca Efendi'den sonra Türk tarihinde Osmanlı ta
rihi ile başlamak klasik bir adet olmuş ve bu yüzden 
Türk tarihini adeta Osmanlı tarihinden ibaret san
mak gibi eski tarihi araştırmağa veya yazmağa lü
zum görmeyen bir çığır açılmıştır. 

Hoca Sadeddin Efendi'nin bu tarihi yazmağa 
hükümdar tarafından me'mur veya teşvik edilişi de 
Tacü't-Tevarih'i vak'anüvis tarihçiliğinin bir müj
decisi gibi telakki ettirmiştir. 

Tacü't-Tevarih, Sultan Osman'dan başlayarak 
dokuz Osmanlı padişahına ayrılmış dokuz bölüm 
halinde yazılmıştır. Eser, esas itibariyle Yavuz Sultan 
Selim Devri sonuna kadar olan vak'aları ihtiva eder. 

Fakat bu eserin Kantini Sultan Süleyman Dev
ri'ni de ihtiva eden bir zeyli vardır ve eserin bazı nüs
haları böylece zeyillidir. Bu zeylin, tarihine, baba
larının notlarından istifade ederek, Sadeddin Efendi' -
nin oğulları tarafından ilave edildiği ileri sürülmek
tedir. (22) 

Devrinde büyük takdir görmesine rağmen, Ta
cü't-Tevarih, büyültüldüğü ölçüde veya yaptığı t�ir 
genişliğinde değerli bir eser sayılamaz. Bu eserin 

2ı Aynı eser, s. 1 1  - 12 ve Münir Aktepe"nin 
aynı makalesi, a. 105. 

2 2• Zeyl hakkında ileri sürülen mütalaalar 
için Bkz. Münir Aktepe, aynı makale, •· 1 10. 
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bilhassa sanatlı nesir hevesine kapılarak külfetli ve 
sun'i bir lisanla yazılmış olması onun mühim bir ku
surudur. Böyle bir tarihi, baştan sona münşiyane bir 
üslupla yazmak Hoca Efendi için affedilmez bir ha
tadır. Ancak Sadeddin Efendi'nin lisana hakim ol
ması ve cümlelerini Türkçenin cümle yapısına ve cüm
le mantığına uy�n şekilde yazması eserinin okururui 
ve anlaşılma güçlüğü çıkarmasını önlemiştir. 

Türkiye ve Avrupa kütüphanelerinde muhtelif 
yazmaları bulunan Tacü't-Tevarih (23), ayrıca 1 279 
(1862) de İstanbul'da basılmış ve neşredilmiştir. 

Hoca Sadeddin Efendi'nin büyük oğlu Şeyhülis
lam Mehmed Efendi tarafından yazılan İbtihacü't
Tevarih adlı bir eser ise XVII. asır Türk Edebiyatı 
mahsulleri arasında görülecektir. 

Gelibolulu 
Mustafa Ali 

'°" (1541 � 1600) 
ve 

Künhü'l-Ahbir 

. Fakat XVI. asrın en değerli 
tarihçisi Gelibolulu Mustafa 
Aıi'dir. 

AH, Gelibolu'da doğmuş, 
devrinin tanınmış alimlerin
den iyi bir tahsil görerek ye
tişmiştir. Mihr ü Malı isimli 
bir eserini Şehzade (İkinci) 

Selim'e takdim fırsatını bulunca, Kütahya'da Şehza-
deye intisap ederek ona Divan Katipliği vazifesi 
görmüştür. 

Şehzade (İkinci) Selim'in lalası, Lala Mustafa 
Paşa ile bir yakınlığı olan Ali, daha sonra, Mustafa 
Paşa'nın Divan Katibi olarak onunla birlikte Mısır'a 
gitmiş ve yine bu hamisinin yanında, daha başka yer
lerde ve bilhassa İran Seferi'nde bulunmuştur. Bu 
arada Ferhad Paşa'nın Divan Katibi olarak Bosna'
ya giden Ali, altı sene de Bosna'da kalmıştır. 

1571 de Kıbrıs Fatihi olan Lala Mustafa Paşa'
nın Kıbrıs fethi hazırlık ve hareketlerine de şahici olan 
Ali, daha sonra Haleb, Erzurum, Bağdad, Defterdar
lıklarında bulunmuştur. Bir aralık Amasya ve Kay
seri Mirlivalığına gönderilmiş, bir aralık da, edebi 
faaliyetlerinin mükafatı olarak, Mir-i Miran rütbe
siyle, Şam Valiliğine tayin edilmişse de, kuvvetli bir 
ihtimale göre, düşmanlarının hasedine uğrayarak bu 
vazifeye gitmeden azlolunmuştur. (24) 

Kendisine Cidde Emirliği verilen Afi bu son va
zifesine Mısır ve Mekke yoluyle gitmiş, Kabe'yi ziya
ret ettikten sonra, Cidde'den Sultan Üçüncü Meh
med'e yazdığı bir mesnevide kendisine Mısır eyaleti
nin verilmesini rica etmişse de nail olmadan 1600 
yılında Cidde'de vefat etmiştir. (25) 

Ali, devrinin, yalnız kudretli bir tarihçisi değil, 
aynı zamanda ansiklopedist denebilecek derecede 

:za Tacü't-tevarih'in yazma nüshalan hakkında 
bilgi için de yine aynı makaleye bakınız: S. 106 -
1 10. 

24 Tafsil&t için bakınız: Ali, MHaidü'n-Nefaia 
fi Kavaidi'l-Mecalis. Cavid Bayaun'un tedkiki, Tarih 
Dergisi, C. 1, Sayı. 2, S. 396 - 400. 

25 Bu mesnevi için- de aynı makaleye bakınız; 
s. 396 - 397. 
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geniş bilgili bir alimi ve bilhassa gazel ve kaside va
disinde muvaffak olmuş bir şairdir. 

Bu büyük kültür adamının tarihe ait en mühim 
eseri Künhü'l-Ahbar adlı dört cildlik tarihidir : 

Künhü'l-Ahbar, sadece bir Osmanlı tarihi de
ğil, sırasıyle Peygamberler Tarihi, İslam Tarihi, Türk 
ve Moğol Tarihi, Osmanlı Tarihi, bahislerini ve bö
lümlerini ihtiva eden bir umümi tarih'dir. Müel
lif, bu eserinde Osmanlı alim ve şairleri için de mühim 
bir yer ayırmıştır. O kadar ki Künhü'l-Ahbar'ın şi
irlere ayrılan bölümü, bir şiirler tezkiresi sayıla
bilecek genişliktedir. 

Ali, bu eserini hazırlamak için pek çok kitap oku
muş, çeşitli kaynaklara müracaat etmiştir. Eserinin 
en tafsilatlı bölümü XVI. asır Osmanlı Tarihidir. 

Künhü'l-Ahbar'da İslam Tarihi mevzuunda ve
rilen bilgiler, çağdaşlarına nisbetle daha geniş ve . 
salahiyetlidir. Müellif, tarihinin Osmanlılara ait ba
hislerinde saray ve idare hayatınıµ aksayan taraflarını 
pürüzsüzce göstermekten çekinmeyen, tarafsız bir 
tarihçi dürüstlüğü göstermiştir. Bu değerli Osmanlı 
tarihçisinin eserindeki ilmi değeri arttıran diğer bir 
husus da Ali'nin İslam medeniyetinin gelişmesinde 
Türkler'in oynadığı büyük role, Türk ırkının bu mev
zudaki ehemmiyet ve hizmetine dikkat etmesidir. 
Künhü'l-Ahbar'da yer yer, Avrupa milletleri hakkın
da da kısa bilgiler verilmiştir. 

Künhü'l-Ahbar'ın baştaraflan oldukça şiirli ve 
sanatlı bir üslupla yazı.lmıştır. Fakat eserin bütünü, 
üslup bakımından, hadiseleri sanatkarane yazmak 
hevesine feda etmeyen, temiz, açık ve zamanına göre 
sade sayılabilecek, güzel bir nesirle kaleme alınmıştır. 

Ali'nin 982 (1574) de tertiplediği, kaside ve ga
zellerden mürekkep Diviıı'ı içinde, tezkirecilerin gü
zel kabul ettikleri şiirler vardır. Hatta velud bir şair 
olan Ali'nin tek bir Di\>an değil, biri Farisi olmak 
üzere birkaç Divan tertiplediği söylenmektedir. Ken
disi de Sadef-i Sad-güher adlı mesnevisinde Türk
çe iki Divan tertiplediğini bildirmiştir. Bununla be
raber bütün bu sayısı bol tutulmuş şiirler, asrın bu 
birinci sınıf tarihçisini aynı zamanda birinci sınıf 
bir şair saydıracak keyfiyette değildir. 

Her mevzuda bol ve büyük eser verme ihtirasın
daki bu XVI. asır yazarının manzum, mensur; şiir, 
mesnevi, tarih, tenkid, tedkik, şerh ve izah, adab-ı 
muıişeret kitabı; alimler, şairler, sanatkarlar tezkire
leri mahiyet ve mevzuunda yazılmış, gerçekten çok 
sayıda eserleri vardır. (26) 

Bunlar içinde Künhü'l-Ahbar'dan sonra, dört 
mühim kitap daha, Türk kültür ve içtimaiyat tarihi 
bakımından değerli kaynaklar ve vesikalardır. 

· 26 Ali'nin genif bir biyografyası ve eserleri 
hakkında tafsilatlı bilgi için Bkz. Atsız, Ali Bibliyog
rafyası, Süleymaniye Kütüphanesi Yayınlan, 3. lat. 
1968; lbnül-Emin Mahmud Kemal, Menakıb-ı Hü
nerveran Mukaddimesi, lat. 1926 ve tamamlayıcı bil
giler için Prof. Cavid Bayaun, Müverrih Ali'nin 
Meviidü0n-Nefiia fi Kaviidü"l�Mecilia'i hakkında. 
Tarih Dergiai, Sayı: 2, 1950. 
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Bunlardan biri Nasihatü's-Selatin'dir : 
Nasihatü's-Selatiıı'i, Ali, Haleb'de Timar Def

terdarı iken 989 (1581) de yazmıştır. Tarihçi ve içti
maiyatçı olduğu kadar maliyeci ve iktisatçı olım Ali, 
bu eserinde bilhassa Sultan Üçüncü Murad Devri'n
deki içtimai, iktisadi ve hukuki bozuklukları büyük bir 
cesaretle ve misaller göstererek ortaya koymaktadır. 

Yeniçeri teşkilatına oğlan devşiren bazı devşiri
cilerin nasıl kanunsuz hareket ederek hüklımet adı
na zulüm yaptıklarını ; yer yer, tek evladı olanların 
bile oğullarını ellerinden aldıklarını; vermeyenlere 
işkence tatbik ettiklerini ; 

Mahkemelerde maslahat-güzar denilen müte
vassıtlar'ın, nasıl davalı ile davacı arasına girerek 
her ikisini• de kandırıp dolandırdıklarını; birçok ka
zanç erbabının devlete en meşru vergileri dahi ver
meden nasıl başıboş kazandıklarını ve daha buna 
benzer hak, huzur ve asayiş bozucu hareketleri mi
salleriyle arz ve mütalaa eden bu eser, kendi devrinin 
içtimai problemlerini aksettirmesi bakımından kıymetli 
bir vesikadır. (27) 

Ali'nin Osmanlı mede
Kaviidü'l · Mecilis ni ve sosyal hayatı ba

kımından bize kıymetli 
bilgiler veren ikinci mühim eseri budur. 

Kavüdü'l-Mecilis, bir görgü, bir adab-ı mua
şeret kitabıdır. Sanatkarın, hayatının sonlarına doğru 
yazdığı bu eser, onun muhtelif, divanlara, meclislere, 
toplantılara girip çıkan, çok tecrübeli bir insan olması 
dolayısiyle, birçok tanıdıkları tarafından, kendisinden 
ısrarla istenmiş bir kitaptır. 

Ali, mühim meclislerde muhtelif sınıf, sanat ve 
mesleklere mensup insanların ne şekilde hareket ede
ceklerini, nasıl giyineceklerini, kısaca, topluluk içinde 
adaba uygun yaşamak için neler yapmak ve neler 
bilmek zorunda olduklarını ayn ayrı göstermeğe mu
vaffak olan bu eserini, böyle l;>ir ihtiyaç üzerine yaz
mıştır. Bu eserin te'lifinin daha kat'i bir sebebi ise 
Sultan Oçüııcü Murad'ın, kendisinden böyle bir 
eser istemiş olmasıdır. 

Ancak XVI. asır Osmanlı meden\ hayatında böy
le kitaplara ihtiyaç o kadar kuvvetlidir ki Ali'nin va
zifesi bunu yazmakla bitmemiş ve çevresi, onu, aynı 
mevzuda daha geniş, daha mütekamil bir eser yazmaya 
zorlamıştır. Bu eserin de adı : 

Mevi'idü'a-Nefii.s fi Kavi'idü'l-Mecilis'dir. (28) 

21 Bkz. Fuad Köprülü, Müverrih Ali'nin Bir 
Eseri. Hayat M. Sayı: 45, lat. 1927. 

28 Bu eser 1950 yılında Kitapçı Riif Yelkenci 
tarafından bulunmut ve Prof. Civid Baysun'un bir 
tedkikine meniı olmuftur. Bayaun, bu tedkikinde 
eserin �vsifini yapmakta, telif sebebini ve elıemmi· 
yetini belirtmektedir. Aym eserin, Ali'nin hayi.b 
hak,klnda timdiye kadar bilinmeyen ,bi.zı noktalan 
n�ıl aydınlatbğına dikkati çekmektedir. Bu ted
kike eserden manzum ve mensur bi.zı parçalar ela 
alınmıtbr. Bkz. M. Civid Bayaun, Mevi.'idü'n-Ne
fi.ia fi Kavi.'idü'l-Meci.lia, Tarih Dergisi, 2. 1950. 
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Ali'nin Künhü'l-Ahbar'dan sonra, üçüncü mü
him eseri budur. 

Bu eserinde Ali, evvelce ve Sultan Murad'ın ar
zusu üzerine ahval-i mecalis-i nas'a dair Kari'idii'l
Meci.lis adlı eserini alelacele yazdığını ve daha o 
eseri ile bütün alimlerin, irfan erbabının, kübera, 
zurela ve şuara meclislerinin teveccühünü kazandığını 
bildirmektedir. 

Bu arada Ticü't-Teririh müellifi Hoca SAded
clin Efend.i'nin, bu eseri takdir etmekle beraber onu 
illi görmediğini ve bu eseri bazı mevadd-ı latife ila
vesiyle bütünlemesini kendisinden istediğini söyle
mektedir. 

İşte Ali, gerek Hoca Efendi'nin, gerek daha baş
ka zevatın tavsıye ve ısrarlarıyle ve hayatının son yılın
da bu ikinci eserini yazmıştır. 

Ali'nin "Bir meziyeti dahi budur ki Mekke-i Mü
kerreme hareminde te'lif olunmuştur." diye tanıttığı 
bu eser, Keva'idü'l-Mecalis'i bütünleyen, ondan da
ha büyük (127 varak) ve yer yer manzum parçalarla 
süslenmiş bir kitaptır. Müellifin, bu eserini daha ge
niş bir halk sınıfının istifade edebilmesi için edebi sa
natlardan uzak, sade ve kolay anlaşılır bir dille yaz
dığını söylemesi bilhassa dikkate değer bir noktadır. 
Yine müellifin bildirdiğine göre Meri'idü'n-Nef'i.is, 
Kava'idü'l-Mecalis'deki laidelere munzam olarak 
birçok usöl-i lazime'yi müstakil makaleler halinde ifa
de etmektedir. (29) 

Tarihçi Ali'nin 
Meııi.kıb-ı Hünerverin diğer dikkate de-

ğer bir eseri Me
nikıb-ı Hünerverin adlı risalesidir. Bir mukaddi
me, beş fasıl ve bir hatimeden mürekkep olan bu kü
çük eserin kıymeti, ihtiva ettiği mevzu ve malılmat
tadır. 

Menakıb-ı Hünerveran, umumiyetle, Türk-İslam 
aleminin yetiştirdiği büyük hattatlardan, bunların 
çeşitli hatt sanatlarından, tasvircilerden, tezhibcilerden, 
mücellid, halkan, zerefşan ve oyma sanatkarlarından 
bahsetmekte, devrin daha başka sanatları ve sanatkar
ları hakkında kıymetli bilgiler vermektedir. 

Tanıttığı Türk hatt sanatkarları içinde Şeyh 
Hamdullah Amasi, Mevlini Dede Çelebi, Muh
yiddin Amasi, Molla Ahmed Karahisiri gibi 
simalar vardır. Eserde oymacl)ık sanatı bakımından 
da bilhassa Bursalı Fahri'den sitayişle bahsolun
maktadır. 

Ali'nin bu eseri, Türk sanat ve medeniyet tarihi 
bakımından ehemmiyetli bir vesikadır. Aynı eser, İs-

29 Eser için bkz. lat. Üniversitesi Ed. Fakültesi, 
Yeniçağ Tarihi Kürsüsü Netri, lat. 1956. Bununla 
beraber, Ali'nin, ô.lıaaında ilk olduğunu söyleme
sine rağmen, bu eserlerin Türkçedeki ilk ii.dab-ı 
muii.teret kitabı olmadıklannı; evvelce bahsi geçen 
Kaabuaname ve TacüT·Edeb gibi kitaplann da böyle 
vasıflar tatıdıklannı, burada bir hi.bra olarak söyle
mek faydasız: olmayacakbr. 
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tanbul ve Viyana kütüphanelerinde bulunan dokuz 
nüshayı karşılaştırmak suretiyle İbnül-Emin Mahmud 
Kemal tarafından 1926 da İstanbul'da neşredilmiştir. 

* 
Tezkire, Klasik Şark Edebiyatı'nda 

Osmanlı edebiyat tarihi vazifesi gören ve 

Tezkireleri bugünkü edebiyat tarihleri'ne kıy
metli kaynak olan, bir nevi, ilim

ler ve şiirler ansildoped.isi'dir. 
Eski veya çağdaş alimlerle şairlerin hayatlarını ve 

eserlerini, ya tabakalara ayırarak, ya da isimlerinin 
ilk harfleri sırasıyle tanıtan bu türlü eserlerin başlan
gıcı Arap Edebiyatı'ndadır. 

Meşhur adamların hayatlarını yazmak suretiyle, 
Araplar'ın meydana getirdikleri tabakat kitapları, 
daha sonraki Iran ve Türk Edebiyatı'ndaki şairler 
tezkireleri'ne örnek olmuştur. 

Iran Edebiyatı'nda yazılan tezkirelerin ilki ve 
en mühimmi Cevim.i'ü'l-Hikiyat müellifi Avfi'
nin ( 1 1 17 ? - 1233?) Lübibü'l-Elbab'ıdır. 

Bu eser, İslamiyetten sonra ve bilhassa Gaznc
lilerle, Selçuklular devrinde yetişen Iran alim ve şa
irleri hakkında mühim bilgi veren kaynaktır. 

Fars dili ile ve yine Iran şairleri hakkında yazılan 
ikinci mühim ve meşhur tezkire, XV. asır alimlerin
den olup Ali Şir Nevii ile Hüseyin Baykara meclis
lerinde mühim mevki kazanan, Semerkandlı Devlet
şih (1413? - 1495?) tarafından yazılmıştır. Müel
lifin adı dolayısıyle Devletşih Tezkiresi diye anılan 
bu eserin asıl adı Tezkiretü'ş-Şu'ari'dır. (30) 

Ciddi ve geniş bir tedkik mahsulü olan Devletşah 
Tezkiresi, başlangıçtan kendi zamanına kadar 1 0  
Arap v e  143 Iran şairi hakkında milılmat veren, kıy
metli kaynaktır. 

Avfi'nin tezkiresi, bir talihsizlik yüzünden, an
cak 1594 den bu yana meydana çıktığı için XV. asır
dan beri Iran ve Türk tezkirelerinin başlıca örneği 
Devletşah Tezkiresi olmuştur. 

XV. asrın büyük Ortaasya şairi Ali Şir Nevii 
de Meci.lisü'n-Nef'i.is adlı, tanınmış tezkiresini, 
Devletşih'ı örnek edinerek yazmıştır. 

İşte gerek Devletşah, gerek Nevii Tezkirelerinin 
kazandıkları haklı şöhret dolayısıyle, XVI. asırdan 
başlayarak, bu klasik örneklerin t�iri altında, Osmanlı 
Türkçesi edebiyatında da tezkireler yazılmıştır. 

Bugünkü bilgimize göre ilk Osmanlı tezkiresi, 
Edirneli Sehi Beğ tarafından yazılandır: 

Sehl Değ 
(? - 1548) 

tan Mehmed 

Asrının divan tertipleyen şairlerin
den olmakla beraber, edebiyat ta
rihinde şiirleriyle değil de tezkire
siyle yer alan Sehi Beğ, Fatih Sul-

zamanında ve muhtemelen Edirne'de 

ao Şiirlerin bayat ve eserlerini bildiren bu 
çefit eserlere Tezkiretü"9-Şu0ara, teyhlerin ve velile
rin hayat ve menkıbelerini bildirenlerine de T ezki
retü "l-Evliya denir. 
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doğmuştur. Asıl adı malfun değildir. Geçen asnn 
tanınmış şairlerinden Necati Beğ'in yanında yetiştiği 
bilinir. Daha sonra, mühim vazife olarak, şehzade
liği ve Manisa'daki valiliği zamanında Kammi Sul
tan Süleyman'ın yanında Divan Katipliği vazifesi 
görmüştür. Bundan sonraki vazifelerini kendisi için 
pek de parlak bulamayan Sehi Beğ, Enderun'da Sır 
Katipliği, Edime'de Mütevellilik ve bilhassa Darül
hadis Mütevellliiği yapmıştır. Ancak vazifesi ne olur
sa olsun, Kanlıni'ye yakın olmaktan uzak kalış, Sehi 
Beğ'-i müteessir etmiş ve hükümdara sunduğu kaside
lerinde bu halinin ince şikayetleri sıralanmıştır. 

Tezkiresini 1538 de tamamlayan Sehi, bu eserini 
de Kanuni Sultan Süleyman'a takdim etmiştir. Bu 
şiir ve tezkire müellifinin 80 yaşında veya seksenini 
geçmiş olarak yine Edirne'de vefat ettiği, daha sonra
ki kaynaklann onun hakkında verdikleri bilgiler ara
sındadır. 

Şimdilik yegane nüshası Paris'de Bibliotheque 
Nationale'de bulunan Sehi Divinı {31),  gerek kendi 
devrinde, gerek daha sonra, şiir sanatı bakımından 
alaka uyandırmış bir eser sayılamaz. Böylelikle Sehi 
Beğ•i edebiyat aleminde ebedileştiren tek eser, onun 
Osmanlı Türkçesi Edebiyatı'nda ilk olarak yazdığı 
Heşt Behişt isimli tezkiresidir. Bizzat haber verdiği
ne göre Sehi'ye bir tezkire yazmakta örnek olanlar 
Molla Cami ile Devletşah ve Nevai'dir. 

Cami'nin Baharistan adlı kitabında şairlere ayrı
lan bölüm ile Devletşah tezkiresi ve Mecalisü'n-Nefa
is'i tedkik eden Sehi, Osmanlı ülkesinde yetişen şairler 
için bizzat bir tezkire yazmak hevesini duymuştur. 

Sehi Tezkiresi'nin adı Heşt Bebişt'dir. Heşt 
Behişt, Sekiz Cennet demektir. 

Sehi Tezkiresi, Nevai'ye ve Iran tezkirelerinde 
görülen tabakaat tarzına uygun, yani harf sırasıyle 
değil, şairlerin yaşadıkları zamana ve bir de cemi
yet hayatındaki mevki ve vazifelerine göre sınıflandı
rılmıştır. Mesela hükümdar şairler için veya şiir söy
leyen alimler için eserde ayrı tabakalar açılmıştır. 

Bu tezkirenin bir huslısiyeti, şiir söyleyen herkesi 
kadrosuna almaması ve devirlerin hakiki şairlerini 
seçmek için onları bir elemeye tabi tutmasıdır. Ese
rin diğer bir huslısiyeti kendi tanıdıklarından daha 
eski devirlere ait şairler hakkında yaşlı insanlardan, 
onların hafızalarında yaşayan bilgileri toplamasıdır. 

Eserini yazmak için lüzumlu kaynaklara mü
racaat edip etmediğini bilemediğimiz Sehi'nin bah
settiği şairlerin eserlerini bir tedkikden geçirdiğini 
düşündürecek noktalar vardır. Anadolu'daki eski 
asırlar edebiyatı hakkında verdiği bilgiler arasında 
ise, yer yer, yalnız Sehl Tezkiresi'nde görülen mü
him çizgilere rastlanır. Mesela XIV. asır şairi Ahme
tli'nin bir de Cemşid ü Hurşid yazdığını bize ilk 
haber veren kaynak Sehi Tezkiresi'dir. {32) 

Sehi Tezkiresi'nin İstanbul kütüphanelerinde 
muhtelif yazmaları mevcuttur. Eser 1325 de İstanbul'-

81 E. Blochet, Catalogue deş Manuscrits Turca, 
Paria, 1932, 1, 325, 
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da basılmıştır. Tezkire'nin Almanca'ya tercümesi 
Osman Rescher tarafından yapılmıştır. (Tübingen, 
1941) Eser İstanbul Üniversitesi Türkoloji Bölümü'
nün mezuniyet tezlerine de mevzü olmuştur. (33) 

Anadolu'da Türk Edebiyatı'nın elimize geçen bu 
ilk tezkiresi ve tezkirelerimizin şairleri tanıtışı hak
kında bir fikir vermek için, Sehi Tezkiresi'nin XIV. 
asır şairi Ahmedi'ye dair verdiği bilgileri buraya -
kısaltarak - alıyoruz : 

Mevlini. Abmedi rahmetullahı aleyhi enva-ı 
fezail - ile marlıf esnaf-ı fesayil - ile mevsw, fazıl-ı 
cihan ve kamil-i devran Pene-Gene-i Nizami'den 
İskendernime adlu bir kitabı Sultan Mir Sü
leyman adına ı:ereeme edüb Türki'ye döndür
müştür. Ve bunca maarif ü letıüf ki ol kitaba 
dere ü hare eylemişdür, değme kimesneye 
müyesser olmamışdur. Ve Cemşid ü Hurşid 
adlu bir kitab dahi nazm etmişdür. Lakin 
İskenderni.me'de olan ma'rifet ü letafet anda 
yoktur. İskenderni.me'yi güzel eylemişdür. 

Sultan Mir Süleyman nihayet derecede ay
yaş ve gaayet mertebede evbiş olmağın her gih 
Me� Şeyhi ile müşiare etdirüb eş'ar de
dürdür idi. Anun ibrim ve ıkdimı ile Mevlini 
Abmedi ş11gdden ferigat ve uliim-ı mübiba
seden beriet gösterüb Tarik'den çıkub şiire 
heves edüb buhur-ı nazme dest-res boldı. Eğer 
öyle dikilmeseydi Molla Sadeddin ve Seyyid 
Şerif Hazretleri gibi bir molla olurdı, deyu ri-
vayet ederler. • 

• • • •  Eş'arı vi.fir, gazelliyitı mütekisir bey
ne'n-nis Divan'ı meşhôr ve ebyatı mezkiirdur." 

Bütün bunlara rağmen, Sehi Beğ'in XIV. asır 
şairleri hakkında verdiği bilgiler kifayetsizdir. O, 
daha çok XV. ve XVI. asır şairleri hakkında itimad 
edilebilir bilgiler vermiştir. Sehi, bu şairler hakkında 
da kat'i hükümler söylemekten ekseriya çekinmiş ve 
daha çok duyduklanyle öğrendiklerini yazmakla ikti
fa etmiştir. Kitabını sade ve tabii bir üslupla yazan 
Sehi, bu bakımdan kendinden sonrakilere iyi örnek 
olmuştur. 

Bu asrın daha muvaffakiyetli bir 
tezkiresi Kastamonulu Latifi tara
fından yazılmıştır. Latifi, alim ve 

Latifi 
( 1491 - 1582) 

araştırıcı bir edib, çok sayıda şiir
ler söylemiş, oldukça başarılı bir şairdir. Ancak - ve 
belki de - biraz mağrur ve dürüst tabiatlı bir insan 

82 Selıi Beğ'den 4 asır sonra, tarafımızdan 
meydana çıkarılan Cemıid ü Hurşid hakkında Sehi 
Tezkireai'nin verdiği bu haber gibi b&zı noktalara 
T.l.An. de Sehi'ye dair kıymetli bir makale yazan 
Prof. Dr. Ömer Faruk Akün, isabetle dikkat et
mittir. 

33 Türkiyat Enstitüsü, tez No: 197 ve 291. 
84 Sehi Beğ, hayab, eserleri ve tesirleri hak

kında daha genİf bilgi ve bibliyografya için bkz. 
Prof.. Or. Ömer Faruk Akün, Sehi Beğ, T.l.An.1 
Sehi Beğ Madd. 
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olmasından dolayı devrinclc pek tutulmamış, ilini 
ve sanatı ölçüsünde bir mevki ve huzur sahibi olama
mıştır. 

Latifi, Kastamonu'da doğmuştur. Asıl adı Ab
düllatif'dir. Doğduğu yeri daima. sevmiş ; vatanının 
büyük adam ve büyük şiir yetiştirir bir diyar olduğu
na inanmıştır. Başka yerlerde doğmuş bazı şairleri, 
tezkiresinde Kastamonulu göstermesinde bunun t�
siri vardır. 

Kastamonu'da Hatibzade iılesine mensup olan 
Latifi'nin dedesi de Fatih devri şiirlerinden Hamdi 
Çelebi'dir. 

Daha çocuk denecek bir yaşta şiire heves eden 
Latifi, hayatını kazanmak için k!tiplik ve muhase
becilik yolunu seçmiş, bu sebeple, Kastamonu'dan 
ayrılarak, Rumeli'ye geçmiş, bir müddet Belgrad'
da bulunmuş, sonra İstanbul'a gelerek imaret k!tip
likleri yapmış ; bu arada Eyübsultan'a vakıf katibi 
olmuştur. Daha sonra, Rodos'a Kanunt imareti ka
tipliğine gönderilmiş ve ömrü, hep böyle, iyi bir va
zife ve bir huzur aramakla geçerken, ihtiyarlığında, 
Mısır'a gitmiştir. Mısır'dan Medine'ye geçmek is
tediği bir sırada ise bindiği geminin batması ile, 90 
küsur yaşında, sularda boğularak ölmüştür. 

Hayatında bir ikbal şöyle dursun, bir huzur ve 
istikrar bulamayan Litifi, buna rağmen, ciddi, araş
tırıcı ve çalışkan bir edibdir. lstanbul'a ilk geldiği 
yıllarda Evsaf-ı İstanbul adlı bir risile yazmış, ora
da kendi hayatından da kısaca bahsetmiş, hatta İs
tanbul'da bir hayal kırıklığına uğradığını- söylemek
ten çekinmemiştir. Bu eserin muhtelif fasıllarında 
İstanbul'un tarihi ve muhtelif semtleri hakkında dik
kate değer bilgiler verilmiştir. 

Latifi, Risile-i Evsif-ı İstanbul'u, İstanbul 
halkını dünya eğlencelerine fazla düşkün görmekten 
doğan bir ikaz fikriyle yazdığını belirtmeğe lüzum 
görmüştür. 

Hatta okuyanların kelam ve tasavvufa ve keli
mat-ı mevaiza meyilli olmadıklarını dikkate alarak 
eserini mizah ve mutayibe (şakalaşma) yoluyla yaz
dığını bildirir. 

Bu risalede o devir İstanbul'unun hemen her 
tarafı, surları, çarşısı, bahçeleri ve evleri ; camileri, 
medreseleri ve bilhassa İstanbul halkının hayatı an
latılır. Halkın rağbet gösterdiği keyif ve eğlence yer
leri hakkında malı'.imat verilir. Tahtakale, Galata 
ve Toph!ne hayatı bunlar arasındadır. Yine bu bil
giler arasında Tahtakale'de o zamanın kıssah!nlany
le meddahlarının toplandığına da bir işaret vardır. 

Latifi, çok sayıda şiir söylemiş, bazı şiirleri tez
kirelere, antolojilere alınmış, bu arada (henüz 
elimize geçmemiş) bir de Divan tertiplemiş olma
sına rağmen, edebiyatımızda şiirleriyle tutunabilmiş 
bir şiir değildir. Halbuki mesela kitap mevzuunda 
ve bir bütün gazel halinde yazdığı şu manzı'.imesi, 
onun hem kitap anlayışını, hem de nazım kudretini 
göstermesi bakımından dikkate ve takdire değer bir 
söyleyiştir : 

.... ·- elal-1 •• u. .... yii••••• J'iirıdar ldtiila 
Miial•·I ewkatı J'İir-ı s•m�ldbıiirıdar . ldfiib 
Nitekim etleaeealdlr miil tl eiillg cillaltla 
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Elal-1 lrfaaaa da miil-i bİ-ttlmiirıdar. ldtiib 
Yetdlrlr bla kb-ı audea elal-1 faale bir warak 
Ciilall almaİır: bir pal9 altsh ••' kAr!dar kltab 
Goaee-veı dllt-k olpaa slalla 9çar sU stbl 
Saa sll-1 .. d.berk-1 fa•I ! ••v·balaiiıtdar ldtiib 
01 kiti baldı elltaa lçlade 1iir-1 bİ-balel 
E7 L&tift lıer ldmla 79aıada 7ii11dır ldtab 

Kitabı, candan bir sevgili, bir dert ortağı, ölçü
süz bir servet ve daralmış gönülleri açaQ nadide bir 
gül diye vasıflandıran ve bu dünyada riyasız ve fe
satsız tek dostu, ancak kitap'da bulduğunu söyleyen 
bu manzı'.ime hakikatde ve mevzuu bakımından her
hangi bir lirizme elverişli değildir. Böyle olduğu hal
de, Latifi, söyleyişindeki sade ve samimi ifade ile ona 
kendi rı'.ihundan bir ışık, bir rayiha ve bir hararet kat
maya muvaffak olmuştur. 

Bununla beraber, daha başka eserler de yazan 
Latifi'nin adını ebedi kılan tek eseri yine de pirler 
tezkiresi'dir : 

Bu eser bir tezkire olduğu kadar, edebi tenkid'in 
de dikkate değer nümı'.inesidir. Şairler ve eserleri hak
kında müellifin gerek kendi fikirleri, gerek �t ale
minden alarak naklettiği fikirler, yer yer devrine nis
betle ileri tenkid fikirleri değerindedir. 

U.tifi eserini yazma cesaretini Sehl Tezkiresi'n
den, bu tezkirenin edebiyat aleminde gördüğü ala
kadan almıştır. Bu tezkireye aynca C!mi'nin Bah!
ristan'ı ve Nevai'nin Mecalisü'n-Nefais'i de, Sehi'de, 
olduğu kadar, klasik örnek olmuşıur. 

Müellif, şiir ve şair hakkındaki düşüncelerini 
kitabına bir mukaddime halinde koymuştur. Kitabını 
nasıl ve niçin yazdığını da yine bu mukaddimede 
anlatmıştır. Bunu takip eden asıl eser üç bölüm h!
lindedir : 

Birinci bölümde müellif, Rı'.im ülkesinde yetişen 
veya Anadolu'ya dışarıdan gelip de Rı'.imi diye şöhret 
kazanan sofi şairlerden, şair şeyhlerden bahsetmiştir. 

Eserin ikinci bölümünde Osmanlı h!nedanına 
mensup şiirler hakkında bilgiler verilmiştir. 

Eserin asıl üçüncü bölümüdür ki il. Murad Dev
ri'nden başlayarak tezkirenin yazıldığı tarihe kadar, 
Anadolu ve Balkanlar Türkiyesi'nde yetişen şairleri 
tanıtır. Alfabe sırasıyle yazılan bu kısımda kendilerin
den bahsedilen şiir sayısı 300 e yakındır. 

Böylelikle Latifi Tezkiresi'nin tertibinde eski ta
baka tarzı ile yeni ansiklopedik sıralayış birarada 
kullanılmıştır. Fakat eserin asıl büyük kısmı alfabe 
sırasıyle tertiplenen bölümdür. 

Latifi Tezkiresi, dil bakımından, yer yer külfetli 
ve müsecca' olmakla beraber, umılmiyetle ağır sayı
lamayacak bir lisanla yazılmıştır. Cümleleri kısa, 
cümle yapılan sağlam ve açık olan bu lisina, devrinin 
sanatlı nesirle yazılan eserlerine nisbetle hatta sade 
lisan demek de mümkündür. 

Latifi, tezkiresini 1546 da tamamlamış ve Ka
nfuıi Sultan Süleyman'a takdim etmiştir. Şairin Eyüp-
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sultan Vakfı'na katip tayin edilişi de bu eseri yüzün
dendir. 

Latifi Tezkiresi'nin dilini, sanat, sanatkarlar ve 
devirlerin edebi seviyeleri hakkındaki tenkid fikirle
rini ve eserin Seht Tezkiresi'yle küçük bir mukaaye
sesini yapabilmek için bu tezkirenin yine XIV. asır 
piri Ahmedi'ye ait bölümünü buraya kısaltarak -
naklediyoruz : 

* 
Sivasdaaclar. Murad Han Gaazl devrinde 

Bejlerlnden Mir Süleyman'ın madih ve risıfı 
ve ol a8ftll filr-1 piir-mairifi idi. İskendenıAme'
yi me:abUrm nimına clemişdür. 

Ve Um-i dhir ü b&tında ilik ve enf"dsi tet
blh ve Mmdl ile hendese ve hey'etden ve llm-i 
nüclim ve Jdkmet'den çok m.e'ini ve mdrif hare 
ti dere etmifdür. Amml nnmında ol kadar 
:aaKfet ve elB:a ü edisında çendan letifet yokdar. 

Rlvlyet ederler ld ldtf.b-ı me:abôrı me:akiir 
deyti.b ol -rın erYaaaa an etdükde çendin 
pesendide göriilmeyti.b "Bu g1Uıe nazın ne bir 
ldtabclan bir mff-kkahca kadde efdAI ü evla 
idi.,, demifler. Ol dahi bu cerib-ı ta'n-Ambden 
mecrihü'l-bil ve fikeste-W olub temam mü
teelHm ve müteessir ve bu hadretden :ıı:AU
bir lrıza irı:a olub mi:ıı:lcı mütegayyir olar. 
Meler ol amend• merhGm Şeyhi ile bir huc
rede cellll ü elif ti mis im.it- Ml·veka'ı Şeyld'ye 
ldk&yet ve bu IDllkule ldtaW.. bir pi.ilce bslde 
efdal idi dedtiklerini ririyet eder. Me:abGr Şeyhi 
dahi ol gece Ahmed! IUfıaa hub-i We münhib 
bir muh.yyel bslde peyda lalar. A'yiine an: 
etdti.lule a'yuı im'in·ı naarla mti.tllia kılarlar. 
G6rdiler ld ebyAt-ı kıaalde ile na:am-ı ldd.bın ol 
laulıar mtinl.sebetl ve elfi:a ti. me'inide çendin 
müt&behetl yok. Tebessüm edüb "MevlinA Ah
medi ! Bu kaside -ün ise ol ldd.b tleD.ÜD cleiül· 
dür. Ve eter ldtab tleD.ÜD ise kadde senün de
ilJdtir.,, deyti.b mlyinlarıacla çeadin tevifiit-i 
&ldt yok iken iki suhmnverin keHmAtın birbi
rinden fark edüb temyiz etmitler. Meler ol D· 
minun a'yin ü erkini suhan-fehm Ü niilı:tedan
lar ve mini-pıis sihi.b-b:'anlar imit• 

* 
L!tifi Tezkiresi 1314 de İıtanbul'da neşredilmiş

tir. Aynca H. Thedor Chabaret tarafından birinci de
fl {Zurih, 1800) ve Osman Reschcr wafmdım ikinci 
defa {Tübingen, 1950) Almanca'ya tercüme edilmiş
tir. Müellif ve eser hakkında bibliyografya için Nihad 
Çetin'in T. 1. An. deki Latifi maddesine bakılmalıdır. 

* 
Bu asnn hem Pir hem de 
münşi olan mühim bir tezkire 
müellifi de Atık Çelebi'dir. 

.A,ık Çelebi 
(1520 - 1572) 

Aşık Çelebi'nin asıl adı Pir 
Mebmed'dir. XIV. 8luda Bursa'ya ycrlcpniş, Bat· 
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dadlı bir seyyid ailesine mensuptur. Babası Seyyid 
Ali, meşhur alim ve kazasker Müeyyed:ıı:lde'nin kızı 
ile evlenmiş ve Aşık Çelebi bu izdivaçtan doğan ço
cuklardan biri olarak, babasının Üsküp'de kadılık 
yaptığı bir tarihte Prizrin'de doğmuştur. 

Çocukluğunu Rumeii'de; okuma çağlarını İs
tanbul'da geçiren Pır Mehmed, Aşık mahlasını şiir 
söylaneğe başladığı zaman takınmıştır. Tezkiresini 
yazabilmek için gereken bilgileri de yine İstanbul'da 
talebelik yıllarında karıştığı edebi mahfillerde top
lamağa başlamıştır. Bu devirde, başta Zati, Hayaü 
ve Yahya Beğ olmak üzere devrin birçok büyük şair
leriyle tanışmıştır. 

Bir aralık Bursa'da Emirsultan vakıflarına mü
tevelli tayin edilen Aşık Çelebi burada Bursa güzel
leri hakkında bir Şehrengiz yazmıştır. 

Tekrar İstanbul'a dönen Çelebi İstanbul'da mah
keme katipliği ve hocası EbüssuOd Efendi'ye fetva 
katipliği yapmış, sonra kadılık mesleğine geçerek 
Silivri, Piriştine, Serfiçe ve Narda kadılıklannda 
bulunmuştur. KanOni Sultan Süleyman'ın : 

Balk lcl••• ••'te .. r bir affae J'Ok dewkıt sitil 
Olaana dewlet dlıaad9 bir aefe• • .... t Bibi . 

matla'lı gazeline yazdığı bir tahmis beğenilerek, daha 
yüksek bir tahsisatla Aşık Çelebi, Niğebolu ve Çemovi 
kadılıklanna gönderilmiştir. Hayatı, çeşitli sebepler 
ve geçimsizliklerle, bu kadılıklardan azlolunup yeni
sine tayin olunmakla geçen Çelebi, nih!yet Sultan 
il. Selhn'e takdbn ettiği me§hur tezkiresine müka
flten kayd-ı hayat şartıyle Üsküb Kadılığı'na gönde
rilmişse de bir müddet sonra Üsküb'de veflt etmiştir. 

Aşık Çelebi'nin bir Dlvan'ı {35), bir Barsa 
ŞehrengW, t� ve tercüme daha başka eserleri de 
olmakla berAber, onun en tanınmış t!ltfi, tezkiresidir. 
Aşık Çelebi Tezkiresi'nin adı Mefiirii'ı-ŞuarA'dır. 
Tezkiresinin Latifi maddesinde bizzat verdiği bilgiye 
göre, Çelebi, 15  yıldan beri ihtimamla topladığı ma
lılmitı bir tezkire haline getirmeğe çalışırken Kasta
monulu Latifi de tezkire yazmak hevesine düşünce 
aralannda şekle Ait bir karar almışlardı : Latifi, tez
kiresini padişahların devirlerine göre bir nevt tabaka 
usıılüyle sıralayacak, Aşık Çelebi de şiirlerini hurof-ı 
esAmt tertibiyle sınıflandıracaktı. Utifi'nin bu karar
dan dönmesi Çelebi'yi darıltmakla beraber, yine de 
yolundan çevirmedi ve uzun çalışmalardan sonra 
tamamladığı eserini Sultan il. Selim'in tahta çıktığı 
sene hükümd!ra sunmağa muvaffak oldu. 

Bu eserde Pirler Ebced harflerine göre sınıflan
dırılmıştır. Bu sınıflar içinde, YGnus Emre Devri'n
den başlayarak K-Gnl devri sonlarına kadar yetiş
miş 400 den fazla phsiyetin hayatları ve eserleri hak
kında gittikçe daha zengin ve daha mevsuk bilgiler 
verilmiştir. Eser hayli külfetli ve münşiyAne bir üslOpla 
yazılmakla beraber faydalıdır. Latifi Tezkiresi'nde 
görülen vuzuh Aşık Çelebi Tezkiresi'nde sanatlı söy
leyişe feda edilmiştir. Bununla berAber bu eser, şiiri, 

so Fatih, Millet, Ali Emiri Kütp. No: 263. 
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edebiyatı iyi bilen, zamanının edebi dillerine vakıf; 
bir sanat eserinin değerini ölçmeğe muktedir bir mü
ellifin kaleminden çıkmış olmanın olgunluğu içindedir. 
Aşık Çelebi, tezkiresine yer yer edebiyat tarihi havası 
vermiş, mesela şiirler hakkında verdiği hükümlerde 
onlar hakkında devirlerinin ve muhitlerinin de mütl
Iaasını aksettirmek gibi bir anlayış göstermiştir. Onun 
verdiği bu bilgilerin kıymeti ve zenginliği kendisin
den sonraki tezkireciler tarafından da kabtil ve takdir 
edilmiştir. 

Aşık Çelebi Tezkiresi'nin, Mısır ve Avrupa kü
tüphanelerinde muhtelif yazmaları vardır. Eserin min
yatürlerle süslü, güzel, zengin ve çok kıymetli bir nüs
hası, Fatih, Millet Kütüphanesi'ndedir. 

Çelebi ve eseri hakkında daha geniş bilgi ve bib
liyografya için bilhassa şu !Jl!lkalelere baialmalıdır: 
M. Fuad Köprülü, Aşık Çelebi madd. T. 1. An., 
C. 1., S. 695 - 701 ; Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk 
Şairleri, C. I., S. 117- 121 ; MeJuned IU.licl, Aşık 
Çelebi, Hayat M. C. 1., Sayı : 72. ve: MeşAirü'ş-ŞuAra, 
Az. Y. B. M .  Sayı : 27. 

Kınabd.de 
Hasan Çelebi 

(1516 - 1604-) 

Tanınmış alim Kınalızade 
Ali Çelebi'nin oğlu, Kma
lıdde Hasan Çelebi de 
asrın mühim bir tezkire mü
ellifidir. 

Onun Tezldretü't-Şaari adlı eseri, umömiyetle 
'Hjınalpıılde Tezkiresi veya Hasan Çelebi Teddresl 
diye isimlendirilir. 

Hasan Çelebi Bursa'da doğmuş, İstanbul'da oku
muş bu arada Ebüssut'.id Efendi'nin talebesi olmuştur. 
Babası gibi müderrisliklerde bulunmuş, kadılık yap
mış, son olarak Mısır Kadılığına gönderilmiş ve bu
rada vefat etmiştir. 

1586 da tamamladığı tezkiresi üslt'.ip bakımından 
ağır ve külfetlidir. Kınalızade, mesela Latifi Tezki
resi'ni üslt'.ibunun sAdeliği yüzünden beğenmeyecek 
kadar külfetli ve sanatlı bir üslup meraklısıdır. 

Asrın diğer tezkire müellifleri gibi aynı zaman
da şiir olan Kınalızade'nin şiirleri de kuvvetli değil
dir. Onun en mühim hareketi tezkiresine 576 şiirin 
biyografisini kaydedecek kadar işi geniş tutması ve 
bu şiirlere ait çok sayıda örnek vererek sonraki asırlar 
için iyi bir müracaat kitabı bırakmış olmasıdır. 

Hasan Çelebi Tezkiresi'nde hükümdar şlirlere 
ve şehzadelere ayrılan iki küçük bölümden sonra 568 
şiirin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilir. Ancak 
bu müellifin eserine topladığı maltimatın mühim bir 
kısmı, daha önce yazılan tezkirelerden alınmış his
sini verir. 

KınalızAde Tezkiresi, yazmalarının bolca olması, 
bu eserin gerek üslt'.ip gerek örnek meraklıları tarafın
dan çokça okunduğunu gösterir. (Bibl. için Bkz. T. 
ı. An, c. 7, s. 711).  

* 
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Asrın diğer bir tezkiresi, bize Ana-
Ahdt dolu Türkçesi şiirleri yanında Azeri, 

(? - 1593?) bilhassa Bağdad şairleri hakkında bil-
gi vermesi bakımından mühim, Ahdi 

Tezldresl'dir. Bu tezkire'nin müellifi� asıl adı 
Ahmed olan Bağdadlı Alull'dir. Ahdi'nin kendisi 
de oldukça kuvvetli şiirler ve nazireler söyleyen bir 
divan şiiridir. Bağdad'da Farisi şiirleriyle tanınmış 
şair Şemsl'nin oğludur. 

Ahdi Tezkiresi, büyük şair Fuztili ve oğlu Fazli 
hakkında bize kaynağından maltimat veren bir vesika 
olması bakımından da üzerinde durulmuş bir eserdir. 

Müellif, bir aralık İstanbul'a gelmiş, İstanbul'un 
bazı kültür ve sanat muhitlerinde bulunmuş ve Rum 
(Anadolu, Rumeli) şiirleri hakkında tezkiresine ya
zacağı bilgileri burada toplamıştır. 

Ahdi'nin hangi t!rihte doğduğu bilinmiyor. Mü
ellifin İstanbul'a geliş tlrihi 1552 dir. Eserini bu 1552 
tlrihi ile 1563 arasında yazmıştır. Vefatı ise, eserini 
yazdıktan epey sonra, Sultan III. Murad Devri'nde 
1593 dedir. 

Ahdi Tezkiresi'nin adı Gülşen-i Şu'ari'dır. 
Eser, müellifinin hayli seci'li, külfetli ve sanatlı bir 
dilden hoşlandığını gösterir. 

Osmanlı tezkirecileri, Ahdi'yi komşusu olan Acem
ler gibi Rtim'u inkar etmeyen, aksine Rtim diyarına 
kadar zahmet ederek ve Rt'.im şiirlerinin ehemmiyetini 
kavrayarak onlar hakkında maltimat toplayan bir tez
kireci sıfatıyle iyi karşılamışlardır. 

Tezkiresinin mütcaddid yazmalan bulunması, 
Gülşen-i Şu'ara'nın da yeter derecede aranan, okunan 
ve istifade edilen bir eser olduğunu göstermektedir. 

Bu tezkirede şlirlerin sınıflandırılışı, İslamt Türk 
alfabesiyle, isimler.nin ilk harflerine göredir. Bununla 
beraber bu eserin de başında hükümdar ve şehzlde 
şairlerle devlet adamı ve alim şairler için ayrılmış 
RaYZa adlı iki küçük bölüm vardır. Üçüncü Ravsa 
ise eserin asıl büyük kısmıdır. 

* 

XV. asrın gerek edebi
Nazlre Mecmuaları yat metinleri, gerek 

edebiyat tlrihi ha kı
mından ehemmiyetli bir kısım eserleri de aadre 
mecmuaları' dır. 

Nazire mecmuaları, Anadolu'da Türk Edebiya
tı'nın başlangıcından bu yana, tanınmış, kaside, gazel, 
murabba', muhammes, tesdis, müstezad v.b. man
zt'.imelerini biraraya toplayan antolojilerdir. 

Bu mecmualar, bilhassa, Divan tertip etmemiş; 
şiirleri öteye beriye dağılmış, hatıl isimleri unutul
muş bazı eski ve mühim şAirlerimizi tanımamıza. hiz
met etmiştir. Anadolu'da yazılmış ilk nazireler mec-, 
muası'nın Sultan İkinci Murad zamanında Ömer 
ibn Meztd tarafından tertip edildiğini evvelce gör
müştük. 

1436 da tertiplenen bu mecmuadan sonra, olduk
ça uzun bir zaman içinde � bir ba,ka nazlrc 



618 TÜRK EDEBiYATI TARiHi 
----- · - -----------------------

mecmuası henüz bulunmamıştır. Ömer ibn Mezid'in 
Mecmuatü'n-Nezair'inden sonra elde edilen ikinci 
nazireler mecmuası Cami'ü'n-Nezair'dir : 

Cami'ü'n-Neziir, Eğridirli Hacı Kemal tarafın
dan yazılmıştır. Kendisi de şair olan Hacı Kemal, 
eserini 1512 de tamamlamıştır. 

498 varak tutanndaki bu mecmuada 266 şiirden 
seçilmiş şiirler vardır. Şiirlerin tutarı 29.461 beyittir. 
Müellif, kitabı için : "İsmini Cami'ü'n-Nezair koydum." ;  
"Bu cemiyetin ikiyüz otuzikisi kasidedir ve bu kasi
delerin otuzüçü tevhid'dir ve onbeşi Naat'dir ve dahi 
onikisi terci-i bend'dir ve dördü mersiye ve ikisi fe
lekname'dir ve dahi otuzdördü murabba'dır ve do
kuzu muhammes'dir ve onüçü müstezad'dır ve dördü 
Bahr-i tavil'dir ve ikisi muaşşer'dir ve onüçü müna
caat'dır ve ikibin sekizyüz otuzikisi gazel'dir." diye 
malumat vermektedir. Bu kitapta şiirleri bulunan 
Anadolu şairlerinin isimleri, Fuad Köprülü'nün Milli 
Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri kitabında, bir 
liste halinde yazılıdır. (İst. 1928, S. 61) Bu mecmua
nın tek nüshası, Beyazıd Umumi Kütüphanesi'ndedir. 

* 

Bu asnn diğer mühim 
Mecnıa'u'n - Neziiı- bir nazire mecmuası, 

Edirneli Nazmi'nin 
Mecnıa'u'n - Neziir'idir. XIV. asırdan XVI. asır 
başlarına kadar, Anadolu ve Rumeli'de yetişen 243 
şairin 3356 gazelini ihtiva eden bu mecmua Türk 
şiirinin eski asırları için çok mühim bir kaynaktır. 
Tezkireci Sehi'den başlayarak Osmanlı tezkirecileri 
bu eserden sitayişle bahsetmişlerdir. Eser gerek için
deki şiirlerin zenginliği, gerek tertibindeki usul ve in
tizam bakımından kendisine verilen kıymeti haket
miştir. Bu mecmuayı tertibeden Edirneli Nazmi'nin 
de kitapta 203 naziresi vardır. 

Mecma'u'n-Neziir'de gazeller, Divan terti
binde olduğu gibi, harflere göre sıralanmış, her harfe 
ait gazeller de aynca vezinlerine göre bir sınıflandır
maya tabi tutulmuştur. 

Bu mecmuada şiirleri bulunan şairlerin de bir 
listesi Milli Edebiyat Cereyamnın İlk Mübeşşirleri 
kitabındadır. (S. 63) Edirneli Nazmi için, ayrıca, 
bu bahislerin sonundaki Türk Dili İçin Çalışmalar 
bölüm'üne bakılmalıdır. 

* 

Nuruosmaniye Kütüpha
Cimi'ü'l - Me'inl nesi'nde 4904 numarada 

kayıtlı bir nazireler mec
muası da cami'ü'l - Me'ani'dir. Bu mecmua da 
yine XIV. asırda {1533 de) tertib edilmiştir. Bu 
yazma'nın diğer mecmualardan farkı, çok sayıda 
l!irden birkaç örnek vermek yerine az sayıda şair
den bol örnek vermek suretiyle bize bu şiirleri 
daha iyi tanıtan bir eser olmasıdır. Aynca Cami'ü'l
Me'ani, isminden de anlaşılacağı gibi, sahifelerinde 

dini - tasavvufi şiirleri ve öyle eserlerden seçilmiş 
parçaları toplayan bir Tasavvuf Edebiyatı Antoloji
si'dir. 

Mecmua, Seyyid Yahya, Mevlana, Attar v. b. 
gibi şairlerden seçilmiş parçalarla bir Farisi anto
loji halinde başlamakta · ve ancak 68. yaprağından 
itibaren Gülşeni, RUşeni, Cemali, Baba Kaygusuz, 
Kemal Ümmi, Gülşeni-i Mısri, Nesimi, Halili, Caferi, 
Yünus Emre, Seyyid Emre, Molla Kasım, Ubeydi, 
Kaygusuz Abdal gibi Türk Tasavvuf şairlerinden 
çok sayıda örnekler vermektedir. Mecmuanın son 
kısmı yine Farisi metinlere aynlmıştır. 

Bu mecmuayı ciddi bir tedkikden geçiren Prof. 
Dl\ Muharrem Ergin, eseri tertibeden şalısiyet hak. 
kında bir bilgi bulamamış, ancak onun "koyu muta
savvıf, yüksek zevk sahibi, kuvvetli bir bilgi ile mü
cehhez, Farsça'yı ve Türkçe'yi hem de şiveleri ile 
beraber iyi bilen ; yazıda hayli üstad ve bütün bunlarla 
beraber samimi ve tevazu sahibi bir kimse" olduğu 
kanaatine varmıştır. {36) 

Mecmuada Yunus Emre, Molla Kasım gibi şair
lerden, çok sayıda şiirler bulunması ne derece mühim 
ise Ortaasya tasavvuf şairi Ubeydullah Han'dan da 
yine çok sayıda parçalar bulunması o kadar manalıdır. 

* 

XVI. asırda, bunlardan başka "Kanuni Sultan 
Süleyınan'ın bendelerinden" Pervane Beğ tarafından 
tertiplenmiş bir antoloji daha vardır. Bu mecmuanın 
tertip tarihi 1560 dır; yegane nüshası da Topkapı 
Müzesi, Bağdad Köşkü Kütüphanesi'ndedir. 

Aynca 1651 de vefat eden Peşteli Hısili'nin de 
iki cildlik Metali'ü'n-Neziir adlı bir eseri de XVI. -
XVII. asnn antolojileri arasındadıt. Bu mecmuanın 
bizzat müellifi tarafından kaleme alınmış yazması 
Nuruosmaniye Kütüphanesi'ndedir. 

Seyahat Edebiyatı 
Seydi Ali Reis 

(? - 15fü) 

Bu asırda Osmanlı-Türk 
denizciliğinin dış deniz
lere aşan bir kuvvet ha
lini alması Türk deniZ.
ciliğinin uzak denizlere 

açılıp buralarda da savaşlar vermelerine zemin ha
zırlamıştı. Bu uzak denizlere giden Türk gemicileri 
arasında bir taraftan denizci saz şiirleri bulunu
yor, diğer taraftan Divan şairi ve edib denizciler 
yetişiyordu. Evvelce kendilerinden balısetmiş bulun
duğumuz Agehi gibi, Molla Mehıned ve Za'fi gibi 
şiirlerin bir takım gemici ıstılahlanyle şiirler yaz
maları da denizcilik hayatının umUmi hayata akse
decek kadar gelişmesindendi. (bk. S. 1294 v.m.) 

Uzak denizlere açılan şair ve edib denizciler için
de başlarından geçen acaip maceraları· ve uzak deniz 

36 Dr. Muharrem Ergin, C&mi'ü'l-Me'ini'deki 
Türkçe Şiirler, Türk Dili ve Edebiyab Dergisi, C. 
111., Sayı: 3 - 4. S. 539 - 569 ve bu not için bkz. 
s. 534, 
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savaşlarını birer hatıra ve birer seyahat edebiyatı 
eseri halinde kaleme alanlar da oluyordu. 

XVI. asırda bu şekil seyahat edebiyatı eserlerinin 
en mühimmi böyle maceraların en meraklısını yaşayan 
SeycU Ali Reis tarafından yazılan Mir'atü'l-Me
m.ilik'dir. 

Seydi Ali Reis, İstanbullu bir denizcinin çocuğu
dur. Babası Hüseyin Reis, Galata'daki Bahriye Da
rü's-Sına'ası'nda kethuda idi. Kendisi de hu mesleğe 
girerek tersane katipliği yapmıştı. Seydi Ali Reis'in 
aslen Sinoplu olan hüyükhabası da daha Fatih Sultan 
Mehıned Devri'nde aynı Galata tersanesi kethuda
lığında bulunmuştu. 

Seydi Ali Reis tersane katipliğinden sonra deniz 
savaşlarına katılmış, Rodos Fethi'nde, Barbaros Hay
rettin Paşa ile Preveze Savaşları'nda, Sinan Paşa ile 
de Trablus Fethi'nde bulunmuştur. 

P"ıri Reis ile Murad Reis'in cenup denizlerinde 
uğradıkları muvaffakiyetsizlikler üzerine ise Mısır 
donanması kumandanlığına, Kanfuıi Sultan Süleyman 
tarafından Seydi Ali Reis getirilmiştir. 

Bu donanma ile Hind denizlerine açılan Seydi 
Ali Reis 1554 yılı Ağustos ayında, biri Horfakan ci
varınna ikincisi Maskat limanı açıklarında iki Portekiz 
donanmasıyle karşılaşmış bunlardan birincisini zayiat 
verdirerek ric'ate Qıecbı1r etmiş ; ikinciye de epey zarar 
vermekle beraber, kendisi de kuvvet kaybettiği için, 
o sırada kopan şiddetli bir fırtınanın da tesiriyle bu 
savaşı bırakmak zorunda kalmıştır. 

Bundan sonra yöneldiği Umman açıklarında fil 
tı'.Üanı denilen müthiş bir fırtınaya tutulan Seydi Ali 
Reis'in gemileri önce Belücistan açıklarına sonra, Hin
distan'a sürüklenmiştir. Bu arada büyük zayiata uğ
rayan Ali Reis, uzun maceralardan sonra, elinde kalan 
gemileri Sürat hakimi, Hi.ıdavend Han'a teslim ederek 
maiyetiyle birlikte Türkiye'ye karadan dönmek zo
runda kalmıştır. 

Kendisine Gucerat Sultanı Ahmed Han ve Ba
bur Şah'ın büyük oğlu Hüıniyuıı Padişah tarafın
dan, yüksek ücretli, parlak vazifeler teklif edilmişse 
de bunları kabıll etmeyen Ali Reis - yine çok maceralı 
bir kara yolculuğundan sonra - Türkiye'ye dönmüştür. 
Dönüşünde Sadrazam Rüstem. Pap'nın ve bizzat 
:Kianüıd Sultan Süleyman'ın iltifatlarına nail ol
muş, kendisine Dergah-ı Ali Müteferrikalığı verilmiş 
ve dört yıllık ulı'.lfesi ödenmiştir. Bu arada Ali Reis'in 
bütün bu deniz ve kara maceraları dillere destan ol
muş, başına gelen haller her tarafta duyulmuş; hatta 
başı derde giren insanlar için "Başma Seydi Ali Reis 
halleri geldi." demek, bir atasözü hüviyeti kazanmıştır. 

Seydi Ali Reis, işte bü
Mf.r'itü'l-Memilik tün bu deniz ve kara 

macerasını Mısır do
nanması kapudanlığına tayininden Hindistan yol
culuğuna ve oradan Bağdad'a dönünceye kadar 
başına gelen ve başından geçen çeşitli vak'aları; gi
riştiği savaşları; geçirdiği fırtınaları, gördüğü mem-
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leketleri ; görüştüğü hükümdarları birer birer anlatan 
bir seyahat ve hatırat kitabı yazmıştır. 

Adını Mir'atü'l-Memi1ik koyduğu btt eser, 
ordu için çok meraklı ve alaka çekici vak'alar ve mü
şahedelerle süslüdür. 

Aynı zamanda ilir olan ve hem divan tarzı ga
zeller, hem de Aşık tarzı gemici türküleri söyleyen 
Ali Reis'in kitabında kendi şiirleri de vardır. Seydi 
Ali Reis, bu şiirleri Katibi mahl.asıyle söylemiştir. 
Anadolu Türkçesiyle söylediği gazeller, karşılaştığı 
hükümdarlar tarafından takdir edilmiştir. Ali Reis, 
bu arada, Ortaasya Türkçesi'ni de öğrenm.İf ve bir 
kısım şiirlerini de Neval Türkçesi'yle söylemiştir. 
Bu şiirleri çok beğenen Hümayun Şah'ın, kendisine 
Mir Ali Şir-i Sani dediğini yine Seydi Ali Reis söy
lüyor. (37) (Mir'atü'l-Memalik, 49) Seydi Ali Reis'in 
şiirleri sade ve samimidir. Bu şiirlerde onun denizcilik 
ruhunun kuvvetli akisleri görülür. Zam!nının fakir 
şairlerine yardunlarda bulunması da şiire hizmetleri 
arasındadır. 

Mir'atü'l-Memalik 1895 de İstanbul'da basıl
mıştır. Bu mühim eserin Almanca'ya, Fra.DBlzca'ya, 
İngilizce ve Rumca'ya tercümeleri vardır. 

Seydi Ali Reis'in diğer mü
Kitibü'l-Mahit him bir eseri de yine bu se-

yahat esnasında Hindistan'da 
Alımedabad'da yazdığı, coğrafyaya Ait Mi.ıhit adlı 
telifidir. Coğrafyaya Ait eski Arapça eserlerin tedkiki 
ile ve müellifin çok mühim şahsi tecrübe ve gör
güleriyle meydana getirilen bu eser, Türk coğrafya 
ilminin milletleraraaı takdir ve alAka · görmüş ve is.; 
tifade edilmiş teliflerindendir. Daha geniş adı: 'Ki
tabü'l-Muhit fi ilmi'l-Eflik ve'l-Ebhar olan bu 
eserde cihet tayini, zaman hesabı, güneş ve .ay 
seneleri, pusula, denizcilik bakımından mühim yıldız
lar, meşhur limanlarla adaların denizcilik bakımın
dan tanıtılması, rüzgarlara dair bi1giler, deniz yolları, 
müellifin tı'.Üan adını verdiği büyük fırtınalar v.h. 
hakkında o devir için mühim mAlOmat verilmiştir. (38) 

Yine coğrafyaya ait, astronomi ve denizciliğe Ait 
daha başka eserler de telif eden Seydi Ali Reis'in ede
biyat tarihindeki asıl mevkii asrının bir seyahat ede
biyatı müellifi oluşu ve denizcilik türküleri dolayısıy
ledir. 

* 

37 Seydi Ali Reia'in Çaiatayca Gazelleri h. 
Bkz. Kemal Eraralan, T. D. ve Eclebiyab Derırüi. 
(bir önaöz ve 22 gazel) aayı: xvı. lat. 1968. 

38 Miratü"l-Memalik tercümeleri ve Seydi Ali 
Reia'in Muhit adlı eseri, bu eserlerin Bab ilminde 
uy-clırclıiı akislerle Ali Reia'in hayabna ve clijer 
eserlerine ait bilgiler ve bibliyografya için bb. Ad
nan Adıvar, Osmanlı Türklerinde bim, lat. 1943, S. 
69 - 73 ve: Şerefeddin Tur-, Seydi Ali Reia Madd. 
T.l.An., S.528. 
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Asrın coğrafya sahasında ve 
Diğer Eserler seyahat edebiyatı vadisinde 

yazılmış daha başka eserleri 
de vardır. Coğrafyaya ait eserlerin en mühimi Piri 
Rei..'in 1521 de yazıp 1525 de genişlettiği (veya Fe
tihname-i Hayreddin Paşa müellifi Muradt'ye yaz
dırdığı) meşhur Kitilb-ı Bahriyye'dir. 

İlmi ve tecrübeye dayanan bir deniz yolları reh
beri mahiyetinde yazılan bu eser denizyolları, med ve 
cezir hadiseleri, limanlar, limanların demir atmağa 
elverişli yerleri, fırtınalar, rüzgarlar, pusula, harita 
v.b. hakkında bilgiler verir. Yeryüzünün küre şeklin
de olduğunu müellifin bir Portekiz papazında gördüğü 
böyle bir küreyi de şahit göstererek ileri sürer. Aynı 
eser Amerika'nın keşfi hadisesinden de bahseden ilk 
Türk kayn�ğı bilinmektedir. 

Piri Reis'in Kitilbü'l-Bahriyye'si Türk Tarih 
Kurumu tarafından Hıdır Alpagut ve Fevzi Kurdoğlu' 
nun önsözleriyle, faksimile halinde ve muvaffakiyet
li bir baskı ile neşrolunmuştur. (İst. 1935) 

P-ıri Reis aynı zamanda Osmanlı Türkleri'nin ilk 
haritacısı diye bilinir. Çizdiği haritalar, Reis'in dev
rine nisbetle ileri· bir harita bilgisine vakıf olduğunu 
gösterir. Onun haritalarından biri Kristof Colomb 
tarafından yapılmış, fakat kaybolmuş bir haritanın 
kopyası olarak ehemmiyetlidir. Bu haritanın Piri 
Reis'in eline nereden ve nasıl geçtiği malUın değildir. 
Bu harita da Tarih Kurumu tarafından neşredilmiştir. 

Aynca : Tokatlı Ahmed bin İbrahim isimli bir 
tüccarın Kabil yoluyle Hindistan'a gidip Basra yoluyle 
dönmesini hikaye eden manzum seyahatnamesi, devrin 
seyahat kitapları arasındadır. (39) 

Trabzonlu Melmıed Atık'ın Meaharii'l-Ari
llm adlı eseri, Osmanlı ülkeleri hakkında malUınat 
veren bir coğrafya kitabıdır. 

Mebmed YU&af'"ü'l-Herevi tarafından Türk
çeye çevrilen ve Amerika'nın keşfi dolayısıyle yazılmış 
Tirih-i Hbıd-i Garbi adlı eser de asrın bilinmeyen 
ülkelerinden haber veren bir eserdir. 1583 de yazılıp 
Üçüncü Murad'a takdim edilen bu eser, Türkiye'de 
matbaa kurulduktan sonra İbrahim Müteferrika ta
rafından basılan ilk resimli, matbu eser olmuştur. 

Alıril-i Aıem-i Cedid ve Tirih-i Y eaid.üııya 
gibi isimler de verilen bu eserin gerek müellifi, gerek 
mütercimi hakkında eski kaynaklarca verilen bilgiler 
birbirini tutmaz. Eser, İbrahim Müteferrika tarafın
dan da müellif adı zikrolunmadan basılmıştır. 

Devrin muhtelif büyükleri hakkında yazılmış bazı 
monografiler de bu asrın dikkate değer kitapları 
arasındadır. 

Sokullu Mehmed Paşa için yazılan Cevihirii1-
Menabıb bunlardan biridir. Mimar Sinan'ın kendi 
hayatı ve eserleri hakkında Sil Mustafa Çelebi'ye 
yazdırdığı Tezkiretü'l-Ebniye ve bilhassa Teddre
tü'l-Büııyıuı adlı eserler de bu büyük mim!nn ha
yatını ve sanatını aydınlatan kitaplardır. 

ae F. Köprülü, Yeni Türk M. S. 550, lat. 1933. 
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Yine bu asırda Molla cami'nin Nefebat'ı cin
sinden, büyük şeyhlerin hayatları, kerametleri hak
kında kaleme alınan menakıb mecmuaları, ayrıca, dik
kate değer, dini-psikolojik-edebi eserlerdir. Bu menkı
belerin hikayesinde kullanılan dil de umumiyetle sa
de, sıcak ve samiılı.idir. 

Feridun Bey Müııteatı : Bu asrın mensur eser
lerinden bahsederken Feridun Bey Müıışeatı'nı da 
zikretmek yerinde olur : 

Feridun Ahmed Bey (? - 1583)'in doğum yeri 
ve ailesi hakkında bilgimiz yok gibidir. Onun, Kaniini 
devrinde, Defterdar Çivizade Abdullah Çelebi'nin 
yanında yetiştiği ve Sadrazam Sokullu Mebmed 
Pqa'nın yanında katiplik yaptığı bilinir. Divan katibi 
olarak Nahçivan, Zigetvar savaşlarına katıldığı, 
bu savaşlardaki gayret ve faaliyetleri takdir edilerek 
kendisine teveccüh gösterildiği haber verilir. Feridun 
Bey, bu sayede Reisülküttab'lığa ve Nişancılığa kadar 
yükselıniştir. 

Feridun B?ıy Müıışeitı ise, bir telif değil, 1574 
de tamamlanan bir derleme'dir. Aynı zamanda iyi 
bir hattat olan Feridun Bey Müıışrit-ı Selitin adını 
verdiği bu kitapta, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 
Sultan fiçüııcü Murad zamanına kadar, hüküm
darlara ve umUıniyetle tarihe ait toplayabildiği vesi
kaları biraraya getirmiştir. Kitapta 1880 vesika sayıl
mıştır. Eserin başında Miftihü'l-Cemıet adını ver
diği bir bölüm vardır. İlim a.damlan, uzun zaman, 
bu eserden kaynak kitap olarak faydalanmışlardır. 
Ancak toplanan, yahud Arapça ve Fa1'3Çadan tercüme 
edilen bazı vesikaların, bazı· tahrifler hatta uydurma
larla kitaba alındığı son araştırmalarla meydana ko
nulmuştur. (Bkz. Mükrimin Halil, Feridun Bey Mün
şeatı, TOEM, No. 63-81) Bununla beraber, dikkatli 
bir metotla taranınca Müııfeat'da yine tarihi aydın
latıcı noktalar bulmak ve eski illşi çeşitleri hakkında 
fikir edinmek mümkündür. Feridun Bey Müıışeatı, 
İstanbul'da iki defa neşredilmiştir. (1846, 1�58) Eser
de, kitaba sonradan ilave edilmiş vesikalar da vardır. 

* 

Türk Dili" t .. �n Çalıamalar 
Daha XV. a-

� "S sırda aruz vez-
niyle fakat i
çinde yabancı 
kelime ve ter

kip bulunmayan, saf bir dille şiirler söyleyen bir şa

ve 
Basit Türkçe Cereyanı 

ir tanımıştık. Bu şair Aydınlı Visali idi. Visali, hayli 
zayıf bir şair olmakla beraber, Divan tarzıyle söy
lediği şiirleri, arada bir, safi Türkçe ile söylemek 
gibi bir deneme yapıyordu. Böyle şiirlerinde yalnız 
halk dilindeki kelimeleri, mecazları, cinaslan, kinaye
leri kullanmıyor; mısralarında atasözlerine yer ver
mekten hoşlanıyordu. 

Herhangi bir çığır'ı temsil etmediği, hele asrının 
bahse değer bir şairi olmadığı için XV. asır kadrosunda 
kendisine mühim yer verilemeyen bu şairin yalnız sifi 



Türkçe şiir söyleme temayülüdür ki XVI. asırda hem 
bir mana kazanmış, hem de az çok cereyan sayılabi
lecek bir hareketin müjdecisi gibi görünmüştür. 

Glzlerlmd6r g6zellm gizlnü can ile aeven 
Gize göater gözBn§ g&zden lr@i olma lgen 
Glzler6n etdl Vlaall dlllnl g&zden lr@t 

. 

Demedi mi g&ze gyab glzBnD gizleme aea 

gibi, safi Türkçe söyleyeceğim diye, hayli zevksiz keli
me oyunlanna ve tekrarlarına saplanıp kalan bu şairin 
merakı, XVI. asırdc.. daha kuvvetli ve daha şair şah
siyetler bulmuştur. 

Gerçi biz X v. ve XVI. asır DIVan şairlerinin 
oldukça mühim bir kısmının yine mühim bir kısım 
şiirlerini sade Türkçe ile söylediklerini ;  bu sadeliğin 
zaman zaman ya öz Türkçe yahut öz Türkçe'ye 
yakın, sıcak ve saınlınl mısralar haline getirdiğini kendi 
bahislerinde görmüş ve bunlardan örnekler göstermiş 
bulunuyoruz. 

Sonradan daha ısrarlı deneme havasına bürün
düğü söylenebilecek bu yeni hareket ise, şiirde doğru
dan doğruya öz Türkçe kelimeler kullanmayı hedef 
tutmuştur. 

Bu !ıareket Arap ve Acem dillerine ait, yabancı 
kalmış kelimelerin Türk edebiyat dilinde fazlaca yer 
almasına karşı bir kısım aydınlar arasında uyanan 
şuurlu bir hoşnutsuzluktan mı doğmuştur? Yoksa, 
sadece sifi Türkçe kelimelerle de şiir yazılıp yazıla
mıyacağını denemekten doğan bir merakın mı eseridir? 

Bu hususta, şimdilik kat'i hüküm verilemez. 
Fakat aynı hareketin daha kendi asnnda Türki-i basit 
adını aldığını ve fazla mühimsenmemekle beraber eski 
tezkirelerde kendinden bahsettirdiğini çok iyi biliyoruz. 

Tatavlah Mahremi 
(? - 1536) 

XVI. asırda Türki-i 
basit ile şiirler söyle
diğini öğrendiğimiz ilk 
mühim şiiir Tatavlah 

Mahremi'dir. Mahremi, İstanbul'da o zaman Ga
lata köylerinden sayılan Tatavla'da (bugünkü Kur
tuluş'da) doğmuştur. İstanbul'da büyüyen, tahsilini 
de İstanbul - Galata semtinde yapan Mahremi, yine 
Galata'da 20 yıl kadar naiblik vazifesi görmüştür. 
Birgün Müderris Piri Paşa-zade Mehmed Çelebi, 
yanında Aşcı-zade Hüseyin Çelebi olduğu halde, kı
yafet değiştirerek Galata Kilisesi'ne Kızıl Yumurta 
Yortusu'nu seyre gelmişler ; bunu duyan Mahremi, 
haklarında: 

Kalata•y@ aanem aeyrlne gelmlf 
Stanbal'dan bir iki din algaa 

mmalannı söylemiş; buna kızan Mehmed Çelebi, 
Galata Kadısı vasıtasıyle şairi azlettirmişse de Mah
remi özür dileyerek tekrar naib olmuştur. Daha 
sonra Galata Kadısı Hasan Çelebi ile birlikte yine 
naiblik vazifesiyle Selanik'e giden Mahremi bir müd
det orada kalmış ve sonunda ailesiyle birlikte deniz 
yoluyle İstanbul'a dönerken bir lliir gemisi tarafından 
esir edilmiştir. Ailesini kurtarmak için para tedari-
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kiyle uğraşırken izinli olarak bulunduğu Kızılhisar'a 
bir rüzgar atması ile uğrayan meşhur Seycli Ali Reis'le 
birlikte İstanbul'a dönmüş ve yine para tedarikiyle 
uğrılşırken 1535 de ölmüştür. Şairin ailesi Nakkaş 
Haydar tarafından toplanan para ile kurtarılmıştır. 

Hayatı, böyle kader cilveleriyle geçen şairin sanat 
hayatı da oldukça dağdağalıdır. Bunda şairin zeki ve 
hicivci şahsiyetinin tesiri vardır. Onun esarette iken 
Gaazi Hayreddin Paşa için yazdığı güzel bir murabbaın 
bir dörtlüğü Aşık Çelebi Tezkiresi'nde kayıtlıdır. Bu 
murabbaın çok sade bir dille söylenmiş olması Tatav
lalı Mahremi'nin dili ve şiir anlayışı hakkında yine 
müsbet bir fikir vermektedir: 

Ey gaza kAaı yiirl bla bir dlyiir·! dG;mea aç 
T�plarl!! kal'a-1 k61uıiira yer yer revzea aç 
Emr·l 9ablyl!!! deaanm!! zeyal lç6a mabzea aç 
V11tktld6r ey Giial Hayreddin Pf!I!! yelken aç 

İşte, bilhassa Aşık Çelebi Tezkıreı.ı nden oğrendiği
mize göre, şair Mahremi'nin o devirde Basitname 
denilen bir eseri vardır. Çelebi'ye göre Basitnanıe'
nin kelimeleri ve teşbihleri Türkçe'dir. İçinde Arapça, 
A�emce kelime yoktur ve Mahremi, aynı ifade ile ga
zeller de söylemiştir. 

Gördüm aetlrdür ol ela giizl§ geyik gibi 
Dütd6m ••n taz@tına b&n §veylk gibi 

beyti de onun bu öz Türkçe söyleyişlerindenc:lir. Bu 
beyit Aşık Çelebf'den başka Gelibolulu Müderris 
Süriri'nin ... rü'l-Maarif'ine de alınmıştır. Sü
ruri'nin Türkçe beyti bir sehl-i mümteni gibi göster" 
mesi ayrıca dikkate değer bir noktadır. (40} 

Herhalde baştan sona yukarıdaki güzel beyitte 
gördüğümüz temiz Türkçe ile yazıldığı anlaşılan 
Basitname'nin bugüne kadar elde edilememesi bilhas
sa bu cereyan adına bir talihsizliktir : Bu eserin gerek 
dil gerek zihniyet bakımından bize mühim ipuçları 
verecek bir mahiyet taşıdığı söylenebilir. 

Yine Aşık Çelebi ve 'Ali, Mahremi'nin Yavuz 
Sultan Selim ve Sultan Süleyman devri savaşlarını 
hikaye eden, manzum bir eserinden bahsediyorlar ki 
bu eserin de en az sade bir dille yazılmış olması çok 
muhtemeldir. 

Yaratılış bakımından şen, şuh, zeki ve meclislerde 
çok aranan zarif bir adam olduğu bildirilen Mahre
mi'nin bize bu hususiyetlerini gösterecek bir sanat 
eseri, ne yazık ki, elde edilememiştir. Ancak onun 
yukarıdaki tek beytidir ki şiirde Türkçe anlayışı 
bakımından şairinin ne kadar halktan, ne ölçüde şuurlu 
ve milli olduğuna güzel delil teşkil eden bir vesikadır. 

Edirneli Nazmi 
(? - 1554) 

Edirneli Naznıi'dir. 

Yine bu asrın basit Türkçe 
ile şiir söyleyen ve bu tarz 
şiirlerinin çoğu elimizde bu
lunan, Türkçeci bir şairi de 

Daha önce ;t\fecma'ü'n-Nezair 

40 Köprülüzade Mehmed Fuad, Milli Edebiyat 
Cereyanının lık Mübettirleri, S. 19, lat. 1928. 
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isimli bir eseri dolayısiyle kendisinden bahsettiğimiz 
Edirneli Nazmi'nin asıl adı Mehmed'dir. Nazmi, 
Edirne'de doğmuş, bir koloğlu olarak Türk ordu
sunda çalışmış, Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran ve 
Mısır Seferleri'nde bulunmuştur. Kanılni Sultan Sü
leyman'ın ekser gazasında bu hükümdara da silah
dar olarak kulluk ettiğini şair, divanının başında
ki bir mesnevisinde söyler. Nazmi, hayatının son 
zamanlarında Ali isimli bir beğ tarafından ve Ba
ba Efendi diye tanınan Nakşıbendi şeyhi, Filibeli 
Mahmud Efeİıdi'den himaye görmüştür. Büyük Di
vanında devrinin birçok vak'aları için çok sayı
da tarih söyleyen Nazmi'nin bu tarih manzılmeleri 
arasında bazı tarih vak'alarını aydınlatan söyleyişler 
de vardır. Devrin bir kısım şairlerinin vefat tarihleri de 
bu manzılmelerde görülmektedir. 

Edirneli Nazmi'nin Mecma'ü'n-Nezair adlı büyük 
mecmuası ötedenberi bilinmekteydi. Onun çok büyük 
bir Divan tertiplediği de bilinmekle beraber, bu Divan 
meydanda yoktu. 1926 da İstanbul Darülfünfuı Kü
tüphanesi tarafından satın alınan bu Divan ilk defa 
Prof. Fuad Köprülü tarafından tedkik edilmiştir. (41} 

Beyitlerinin sayısı 45.000 i aşan bu büyük Divanda 
mımzılmeler, pek tabii olarak sanat kıymeti sönük 
söyleyişlerdir. Eserde vezinler, kafiyeler, cinaslar ve 
türlü edebi san�lar için örnek mahiyetinde manzu
meler bulunması Nazmi'nin, şiirden ziyade bir takım 
edebi örnekler yazmaya çalıştığını gösterir. 

Fakat Nazmi Divaru'nın, mevzılmuzu ilgilendiren 
en mühim tarafı, içinde Türld-i basit ile söylenmiş, 
çok sayıda manzılme bulunmasıdır. 

Nazmi'nin basit Türkçe ile söylediği şiirler kaside, 
gazel, terci-i bend, müstezad, murabba v.b. şekille
riyle tertiplenmiş 285 manzılmedir. Ayrıca 56 tek beyit 
ve 55 beyitlik bir mev'ize de yine Türki-i basit ile 
söylenmiştir. 

Şair, Divanının birçok şiirlerini nasıl çeşitli edebi 
sanatlara örnek mahiyetinde yazmışsa, bu şiirlerini 
de, denilebilir ki, sade Türkçe'ye örnek olsun düşün
cesiyle yazmıştır. Köprülü'nün işaret ettiği gibi, Naz
mi'nin bu hareketi, sade Türkçe'yi de sanat telakki 
etmesindendir. 

41 Milli Edebiyat Cereyanının ilk Mübettirleri 
ve Divan-ı Türki-i Basit, lıt. 1928. 

xvı. 

Aynı manzUm.eler, Türki-i basit ile şiir söylemenin 
bu asrın birinci yarısında ve bazı mahfilıerde hem bir 
marifet, hem de bir moda haline geldiğini düşündü
rüyor. Bu marifete asrın d� (airlerinin de il
tifat etmiş olması çok mümkün ve muhtemeldir. 

Nazmi'nin halis Türkçe şiirleri, Türkçe keli
melerin isabetle ve bilerek seçilişi yüzünden de mü
himdir. Aynı manzılmeler Türkçe'nin XVI. asırda 
yaşamakta olan bazı eski siygalarını� � tasrif ve ıta
sarruflannı göstermektedir. Bir kısım Türkçe kelime
lerin bu asırda hangi manada kullanıldığını da bu 
şiirlerden öğrenmek mümkündür. Şair Türkçe man
zılmelerinde Türk dilinin bir mecazlar ve cinaslar li
sanı oluşuna bilhassa cinaslı kafiyelerinde dikkat 
etmiş, bu şiirlere Türkçe'nin cinas zevkini de işlemiştir. 

Edirneli Nazmi, XV. asırda şair Melihi, Ahmed 
Paşa, Fatih Sultan Mehmed v.b. gibi şairler arasında 
bir nazire hareketi yaratan meşhur gönül redifli söy
leyişlere de Türki-i basit ile söylediği bir murabba' 
ile, uzaktan, iştjrak etmiştir� Bu murabbaın bazı kıt'a. 
lan şöyledir : 

Her ne glln kim g&re•I• bir yanaj; ! !!Y g&nlll 
Sevgllsln!! dGtiib aj'larmın anun bay gonill 
Yatan eyler.in o çat ab akar çgy g&a61 
Giinill eyvay g&nill vay g6nlll eyvay g&n&l 
Ne çeker Nazmi •enin i.h elilnden ne çeker 
Yel gibi •en•ln Bil! her yana yendek yelter 
Sen6n gcandan o her Ç!!lda bir derde dilter 
G&ntil eyvay g&nill ,,ay g6n61 ey,,ay g&a61 

Nazmi'nin öz Türkçe şiirleri ve umi'ımiyetle basit 
Türkçe cereyanı hakkında daha geriiş bilgiler Fuad 
Köprülü'nün Milli Edebiy�t Cereyanının İlk Mübeş
şirleri isimli eserindedir. Bu şairin Türkçe şiirleri üze
rinde dil bakımından ilk inceleme, Atsız'ın Edirneli 
Nazmi isimli risalesindedir. (İst. 1934} 

Basit Türkçe cereyaru'nın zaman içinde gelişip 
devam ettiğini söylemek mümkün değildir. Türk di
linin kendi sade ve samimi söyleyişlerint değer verme 
hareketi ilerki asırlarda büyük gelişme gösteren Aşık 
Edebiyatı'nın da tesiriyle XVIII. asırda daha tabii 
ve sanat kıymeti daha üstün bir cereyan vücuda ge
tirmiştir. MahalHJeşme Cereyim denilen 'Ve Türk
çe'nin kendi milli ve mahalli olgunl�dan 
doğan bu hareketi yine kendi asrında göreceğiz. 

ASIRDA 

HALK EDEBİYATI 

XVI. asırda, halk şiirinin yalnız Tekke Edebi
yatı verimleri değil, din dışı mevzi'ılardaki manzu
meleri de, yazılı olarak elimize geçmiştir. 

Ellerinde telli sazlarla diyar diyar dolaşan, ne
rede bir güzel görürlerse ona Aşık olan ; onlar için sı
cak, samimi ve _heyecanlı şiir.Jer söyleyen saz pirleri 

bu asırda isim yapmaya, şöhret kazanmaya; ad bırak
maya başlamışlardır. 

Ordularda, kışlalarda, savaş gemilerinde, hudut 
boylarında yetişen ve halk toplantı yerlerinde şiir söy
leyen bu aşıklar, eski Asya ozanlarının Anadolu'daki 
bir devamıdır. 



Günün kahram;uılıklarını ; çeşitli yurt güzellik
lerini ve yurtlannın alımlı güzelleri karşısındaki duy
gularuiı dile getiren bu şairlere artık Türk dünyasının 
her köşe:ıinde rastlanıyordu. 

Bunlar aşk türküleri, maniler, destanlar, koşmalar, 
serhad, savaş ve gemici türküleri söylüyorlardı. Ölen 
kahramanlar için, kaybedilen sevgililer için ağıtlar 
yakıyorlardı. 

Şiirlerini günün içtimıll hayatından aldıkları 
mevzölarla da söylüyorlar; Türk halkının, yer, yer, 
veya millet halinde yaşadığı tarihi, içtimai hayatı ve 
hadiseleri şiirlerine işliyorlardı. 

Saz şiirleri, şiirlerini bir saz ve söz kompozisyonu 
hüinde seslendirirken, halk hikayecileri de aynı mev
zıllarda hikayeler söylüyorlardı. 

Askeri hayat, idari hayat, köy ve şehir hayatı, 
büyük adamların hayatı, aşk, korsan, haydut ve eşkiya 
macerMan; türlü sanat ve meslek insanları ve insan
ların içtimai hayattaİı kaptıkları bütün gülünç huylar 
bu hikayelere vak'alar ve karakterler halinde işleni
yordu. 

Hikayecilerin yaptıkları işi gölge oyunu {karagöz) 
sanatkarları da o zamanın beyazperdesine aksettire
rek halkı eğlendiriyor; halk zekasını ve halk neş'esini 
geliştiriyorlardı. 

Çok eski bir milli oyun karakterindeki orta oya
-'nun mevzılları da yine bunlardı. 

Edirneli Nazmi'nin Divlrunda c1iaJA eldi için 
.oylmen: 

TÖRK EDEBİY An T ARiHi 

Doaenarlar ll•J'9•.nrlar aariir ile sezerler 
laa .. ıa k•ldalarllar kalkıprlar iter biri ilik ilik 

beytinden de anlaşılacağı gibi, bu asrın başında Tür
kiye'de kulda oyunu da görülmektedir. Bütün bunlar, 
Osmanlı ülkelerinin hemen her köşesinde halkın ti
yatro ihtiyacını karşılayan hareketlerdi. 

Gerek saz şiirlerine gerek halk hikaye ve tiyatro 
sanatkarlarına karşı yüksek zümre edebiyatı mensup
lannın kayıtsız davranmaları ve yer yer onları kü
çümsemeleri gibi sebeplerle, yazılı kaynaklar ve tez
kireler bize bu sanatkarlardan bahsetmemişlerdir. 
Fakat halk şairleri, hikaye ve tiyatro sanatkarları, 
isimlerini halk hafızasına yerleştirmeye muvaffak ol
muş; bir kısım eserlerini yine halkın dilinde yaşatmış 
ve zamanla kendilerini yüksek zümreye kabw ettire
cek bir varlık göstermişlerdir. 

Yine XVI. asırdan başlayarak Türk Halk J!Ale
biyatı'nın da yüksek zümre edebiyatı gibi, kendine 
mahsus ve kendi ölçüsünde akademik bir muhiti, ye
tiştirici bir çevresi vardı : Kışlalar, hudut kaleleri, tek
keler, Mağrib Ocakları kadar, bozahaneler, kahveha
neler, panayırlar, mesireler, meyva bahçeleri, üzüm 
bağlan, mısır tarlaları, çeşitli düğün yerleri v.b. gibi 
halkın toplanıp eğlendiği; saz çalıp oyıınlar tertibettiği 
yerler, hem halk kültürünün, hem de Halk Edebiyatı'
nın her şı1besiyle rağbet görüp geliştiği yerlerdi.  

Buralarda asrın refah içinde geçen hayatının, 
hele halk gunlnınu çok okşayan siyasi ve askeri zafer
lerin verdiği imkanlar ve coşkunluklarla, durmak
sızın, Halk Edebiyatı'nın yeni verimleri terennüm 
ediliyor; eski verimleri ise hafızalardan silinmiyor ve 
yeni heyecanlarla beslenip tekrarlanıyordu. 

* 

Tekke Edebiyatı, Yı1nus Em
Tekke Şiirleri re'den beri, onun çapında bir 

şiir yetiştirmemekle beraber, 
aynı yolda eserler vermeğe devam ediyordu. Tekke
lerde ve tekke mensupları arasında bestelenerek okun
mak için yine ilahi'ler söyleniyordu. Mutasavvıf halk 
şiirleri bu ilahileri yine Yı1nus Emre tarzında ve 
onun yolunda söylüyorlardı. Tekke şiirleri içinde 
medreselerden yetişenler ve Divan tarzı şiirler söy
leyenler eksik değildi. Bunlar şiirlerini umı1miyetle 
aruz vezniyle ve gazel tarzında yazıyorlardı. Tekke 
Edebiyatı'nın bu çeşit şiirlerinde Mevlana tbiri de 
Yı1nus t!siri ölçüsünde mevcuttu. Fakat Tasavvufi 
Halk Edebiyatı'nın en bol ve en güzel şiirleri yine 
Bektaşi ve kızılbaş dervişleri arasında, yine Yı1nus 
tarzının bir dev!mı hAlinde idi. Halk söyleyişinin 
ve hece ile ilahi tarzının bu kuvvetli terennümleri, 
ardıarası kesilmeyen bir takım ses ve heyecan dalgalan 
hüinde, memleketin her tarafına yayılıyordu. 

Bu asrın tasavvuf şiirleri arasında Gülşeni tari
katinin kurucusu Şeyh İbrihhn "Gfilteal'nin; Me
IAmiyye-i Bayramiyyc tarlkatine mensup AJamed-1 



TÖRK EDEBIYATI TARiHi 

SirWa'ın ve Halvetiyye tarik.ati mensuplarından 
Ommi Sinaıı'ın müstesna mevkileri vardır : 

Bu isimlere Şeyh Aziz Mahmud Hüdai'nin üstadı 
ve Hacı Bayram Veli müridlerinden, Bursalı Muhyid
clin Oftade'yi (vefatı : 1580) ; 1601 de vefat eden Sey
yid Seyfullah Halveti'yi; vefatı 1615 yıllanna 
rastlayan İdris-i Muhtefi'yi de katmak yerinde olur. 
Bunlardan : 

İbrahim Gülşeni (1426 ? - 1533), halvetiliğin 
bir kolu halinde gelişen Gülşeni tarikatinin kurucu
sudur ; hem Divan tarzında hem de Yunus tarzı şiir
leriyle tanınmış bir sofi şiirdir. Gülşeni, geçen asrın 
Halveti şeyhlerinden RUşeni'nin halifesidir. Hayatı, 
daha çok, Azerbaycan ve Mısır ülkelerinde geçmiştir. 
Bir aralık Şah İsmail'in gazabına uğrayarak idam teh
likesi geçirmiş ; buna mukabil, Mısır'da Yavuz Sultan
Selim tarafından büyük ihtiram görmüştür. Gülşeni, 
Kanı'.lni Sultan Süleyman'ın daveti üzerine İstanbul'a 
da gelmişse de tekrar döndüğü Mısır'da ölmüştür. 

Mevlana'nın büyük tesiri altında bulunan Gül
şeni, Şark'ın bu en büyük panteistine nazire olarak, 
Farsça ve Manevi adlı, kırkbin beyitlik bir mesnevi 
yazmıştır. Onun Gülşeni tarikati ve Manevi adlı eseri 
dolayısıyle Tekke Edebiyatı'nda : 

Gül9eni derylfidür gül, goncalardur Mesnevi 
Bülbül-! şeydii okur geh Mesnevi geh Ma'nevi 

gibi beyitler söylenmiştir. Bu sofi şairin Divan tarzı 
gazellerinde kuvvetli bir Mevlana hayranlığı görülür. 
Yunus tarzı ilahilerinde ise halk tasavvuf şiirinin Hacı 
Bayram Veli'de de gördüğümüz, deniz ve sema için 
ayarlanmış, ahenkli ve raksan üslubu vardır : 

Benünı gönlüm alan dilber 
Gider derler gider derler 
Beni tek o Leyli Mecnun 
Eder derler eder derler 

Ne sevdidur deynüz bana 
İşidüb kalmanuz tana 
Gönül benden kaçup ana 
Gider derler gider derler 

* 
Kanuni Sultan Süleyman'ın İrak Seferi'nde baş 

devecilik yapan Ahmed-i Sirbaa (sarban, deveci 
dı-mPlcti .. ) ,.ı,. ., • .-:� �"hretli tasavvuf _.;.tlle.rindendır. 
Ahmed-i Sarban ( ?  - 1545) Bayramı tarikati mela
milerindendir. 

Aruzla, hece ile ilahiler ve aynca din dışı mahi
yette işıkaane şiirler söylemiştir. Divan'ı Osküdar'da 
Selim Ağa Kütüphinesi'ndedir. 

Bu asırda, yine Halveti tarikati mensuplarından 
Ummi Sinaıı'ın (?  - 1551) asıl adı İbrahim'dir. 
Bursa'da veya Karaman'da doğduğu söyleniyor. Aruz
la ve hece ile ı.öylediği ilahileriyle büyük şöhret kaza
nan bu şair de Halvetiliğin Sini.niyye kolu kurucu
sudur. Hece ile şiirleri Yunus tarzının bir devamıdır. 
Yazma Divanı vardır. 

* 

Fakat bütün bu asrın en Pir Sultan Abdal coşkun ve uzun tesirli şi-
iri ; hayatı, bir takım halk 

menkıbeleriyle süslenen, Pir Sultan Abdal'dır. Ptr 
Sultan, Osmanlı - Türk sünnlliğine muhalif , bir kı
zıl baş şairi, hatta bir kızılbaş ihtilalcisidir. 

Pir Sultan'lı.n doğum ve ölüm tarihini ve hakiki 
hayatını açık bir şekilde bilemiyoruz. Ancak hakkın
daki menkıbeler, onun Sivas havalisinde, Şah İsmail'e 
kuvvetle bağlı kızılbaş zümreleri arasında yetiştiğini 
düşündürüyor. Yavuz Sultan Selim'in bu asrın başın
da Şii ve Safevi İran saltanatına karşı kazandığı ezici 
muzafferiyete rağmen, Doğu Anadolu'da ve daha baş
ka yerlerde Şii-İran sarayına şiddetle bağlı kalan mü
him bir kısım alevi, kızılbaş zümreleri bulunmakta 
idi. Bunlar İran şahlarına seve seve başverecek bir 
inanışla bağlı bulunuyordu. İran şahlan da Şah İs
mail Hatai'nin yolunda yürüyerek Türkler arasında 
mezhep ve tarikat propagandasına devam ediyorlardı. 
O kadar ki Osmanlılar'ın kızılbaş İran seferlerinde, 
bu zümrelere mensup sipahiler, kendi mezhebdaşla
nyle harbetmemek için kendilerine verilen tımar'dan 
bile feragat ediyorlardı. ( 42) Sonradan, Sultan İkinci 
Osman'a verilen bir raporda bunlann Şah ;\bbas'ı 
mürşid tanıdıkları ve Safevi hükümdarlarına maddi 
yardımda bulundukları bildirilmişti. ,  ( 43) 

İşte P"ır Sultan Abdal, bu hatmi inanışlara şiddetle 
bağlı kızılbaşlar arasında büyük şöhret yapmış şairdi. 
Yine menkıbelere ve kendi şiirlerinden anlaşıldığına 
göre Sivas'ın Yıldızeli kazasına bağlı Banaz köyünde 
doğan Pir Sultan Abdal yine Sivas çevrelerindeki 
kızılbaş zümreleri arasında yetişmiş ve kuvvetli bir 
ihtimale göre Osmanlılara karşı bir kızılbaş isyanına 
katılmış, hatta bu isyana baş olmuştur . Bu isya�ardan 
birinde, belki de sonuncusunda, Sivas çevresincle bir 
tenkil hareketi yapan Hızır Paşa tarafından yakala
narak hapse atılmıştır. Şairin : 

Hızır Paşa bizi berclar etmeden 
Açılun kapular şaha gidelüm 
Siyaset günleri gelüb yetmeden 
Açılun kapular şiha gidelünı 

Gönül çıkmak ister şihın köşküne 
Can boyanmak ister Ali m.üşküne 
Pirim. Ali on iki imam. qkıııa 
Açılun kapular şiha gidelüm. 

Her nereye gitsem. yolum. dam.andur 
Bizi böyle kılan abd ü am.andur 
Zencir boynum. sıkdı halim. yam.andur 
Açılun kapalar şaha gidelüm ( 44) 

•2 M. Şerefec:ldin (Y altkaya) , Simavne Kadısı 
Oğlu Şeyh Bedreddin, lat. 1925, S. 73 - 74. Ve 

Köprüliiz&de M. Fuad, Bir Kızılbaı Şairi, Hayat M. 
Sayı: 64. 

° Fuad Köprülü, aynı makale. 
H , 45 Bu tiirlerin bütünü için fU eserlere ba

kanız: Fuad Köprülü, Bir Kızılbat Şiiri: Pir Sultan 
Abdal, Ha1at M. Sayı: 64, a. 3 - 4; Sadeddin Nüzhet, 
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gibi söyleyişleri bunu belirtmektedir. Yır Sultan Ab
dal'ın aynı vak'a üzerine söylediği anlaşılan: 

Allahı seversen katip böyle yaz 
Dün ü gün ol şiha eylerem niyaz 
U:marıun yıkılsun şu kanlu Sivas 
Kitip ahvilünıi şiha böyle yaz 

Pir Sultan Abdal'unı hey Hızır Paşa 
Gör ki neler gelür sağ olan başa 
Hasret koydı bizi kavim kardaşa ( 45) 
Katip ahvilünıi şiha böyle yaz 

deyişleri de bunu teyid etmektedir. Herhalde, Sivas 
çevresindeki bir isyanda yakalanarak zincire vurulan; 
kavim, kardaş dediği kızılbaş zümresinden ayn düşen 
Yır Sultan, başına gelenleri Şah'a ulaştırmak isteyen 
bir ruh hali içindedir. Onun haber salmak istediği 
İran şahı, Şah Tahmasb'dır. Fakat bütün bu diren
meler ve ümidler fayda vermemiş, yine menkıbeye ve 
kızının ağzından söylenen bir ağıt'a göre (Acem şa
hından yardım alamayan) Yır Sultan, Sivas'da idam 
edilmiştir: 

Dün gece seyrimde diş etdi dağlar 
Seyrim ağlar ağlar Pir Sultan deyü 
Gündüz hayalünıde gece düşümde 
Dü9ler ağlar ağlar Pir Sultan deyü 

Uzmıdu usulda dedemin boyu 
Yıldız'dur yaylası Banaz'dur köyü 
Yaz bahar ayında bulanur suyu 
Çağlar ağlar ağlar Pir Sultan deyü 

Pir Sultan kızıydunı ben de Banaz'da 
Ağlamam durnıayor bahar da yazda 
Babamı asdılar kanla Sivas'da 
Darlar ağlar ağlar Pir Sultan deyü (46) 

Onun coşkun ve tesirli bir şair olması; bir kısım 
halk tarafından çok tutulması ; hele idam gibi bir ce
zaya çarptınlarak hakkında böyle ağıtlar söylenmesi; 
phsiyeti etrafındaki halk alakasını arttıran ve devam 
ettiren sebeplerdendir. 

Yır Sultan Abdal, Şii - Alevi - Kızılbaş ve Bektaşi 
topluluklarında iman uğrunda can veren bir kahra
man hatırası kazanmış ; halk ruhunu okşayan, kuv
vetli ve yer yer samimi şiirleri de bu hatıranın devam 
edip yayılmasını sağlamıştır. 

Onun şiirlerinde zengin halk söyleyişleri, Sivas 
çevresine ait coğrafya isimleri ve günün tarihi hadi
selerinden çizgiler vardır. Aynı şiirlerde İman Ali'ye 
İman Hüseyin'e derin bir bağlılık ve hatmi inanışlarla 
kaynaşmış bir vahdet-i vücud felsefesi görülür; şehid 
edilmiş bu İslam büyüklerine asırlar ötesinden yanan 
bir gönül sızısı duyulur. Onun bu duyuş, düşünüş 
ve �lan da çevresindeki halkın ortak duyuş ve söy-

Pir Saltan Abdal, lat. 1929, S. 13  - 14; Pertev 
Naili Boratav - Halil Vedat Fıratlı, izahlı Halk Şiiri 
Anatolojiai, Ank. 1943, •· 73 - 83. 

46 S. Nüzhet, S. il.; izahlı Halk Şiiri An. 
S.74. 
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leyişleridir. Şiirleri bir de bu bakımdan tutunmuş, 
bu yüzden muvaffak ve tesirli olmuştur. 

Ancak, Pir Sultan'ın şiirlerinde mesela Yunus 
Emre'deki saf ve samimi Allah aşkının temiz ifadesini 
ve ondaki derin ve feragat dolu felsefeyi aramak bey
hude olur. Yır Sultan'ın şiirlerinde Ali'ye ve veliler'e 
bağlanış hayli mübilağalıdır ve bir imandan ziyade 
bir iddia çeşnisi taşır. Hatta bu ifadelerde dünya 
emelleri peşinde koşan ve isyan eden bir ruhun 
çeşitli ihtiraslarını sezmek de müşkül değildir. 

Bununla beraber Pir Sultan'ın şiirlerinde hayli 
zengin bir halk edebiyatı kültürü hissedilir. Üslıibun
Wı. kendisinden önceki halk şiirinin hatta halk hika
yesinin türlü inceliklerini, söyleyiş hususiyetlerini, 
motiflerini ve temlerini iyi anlamış olmanın ustalık
lan vardır. Bir misal olarak aşağıdaki şiiri, daha Yu
nus Emre'de ve Dede Korkut Hikayeleri'nde ısrarl.ı 
bir şekilde gördüğümüz, "Bir şeyi güzel ve mukaddes 
benzerlerini sayarak övmek" an'anesinin dikkate de
ğer bir nümıinesidir : 

Öt benim sarı tanburam 
Senin aslın ağaçdandur 
Ağaç dersem gönüllenme 
Kırmızı gül ağaçdandur 

Ali Fatınıa'nun yari 
Ali çaldı Zülfikaar'ı 
Düldül 1ltmın eğeri 
O da yine ağaçdandur 

Ali gitdi Hakk'a yetdi 
Zülfikaar'ı derya yutdı 
Sa'd-i Vakkas bir ok atdı 
O da yine ağaçdandur 

Nurdandur K.1'be eşiği 
Cihanı tutılı ışığı 
Hasan Hüseyn'in beşiği 
O da yine ağaçdandur 

Yeter Pir Sultan'unı yeter 
Derdlülere derman katar 
Türlü türlü meyva biter 
O da yine ağaçdandur. (47) 

Bu şiir, aynı zamanda, Tekke şairlerinin de şiir
lerini sazlarla birlikte söylediklerinin bir delilidir: 
Şair, ilW - nefes'lerini söylerken, duygulannın ifa
desine yardım eden tanbura'sına karşı derin bir sevgi 
duyuyor. Pir Sultan'ın tanbura'sına hitabla söylediği 
daha başka şiirleri olduğu gibi sazlannı dost bilen di
ğer saz ve tekke şairlerinin de çalgılanna bağlılıklarını 
belirten böyle manzıimeleri vardır. 

41 Bu 9iiri, kitabımızın 402. aahifesindeki : 

Ağaç ağaç der isem aana arlanma ağaç 

mıaraıyle batlayan, Dede Korkud ·Hikayeleri'nden 
alınmıt parça ile kar9ıla9brmak, burada belirtmek 
iatediğimiz gelenek hakkında kuvvetli bir fikir al
mayı kolaylatbracakbr. 
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Aşık Tarzı 
ve 

Saz Ş&.irleri 

Yeni Türk ülkelerinin her köşe
sinde, diyar diyar dolaşarak, 
her türlü toplantı yerlerinde 
şiirler söyleyen saz şiirleri, 
Anadolu ve Balkanlar Türkiye-

si'nde eski Türk ozan, baskı ve oyun'larının bir 
devimıdır. 

Eski Türk ozanlarının kopuzlarla şiir söyleyip 
bu şiirlerin mtisıkisi ile raksetmeleri ; aynı sazlarla 
dini mtisıkiler, ilahiler terennüm etmeleri an'anesi, 
pek tabii olarak Oğuz Türkleri tarafından, Anadolu 
ve Balkanlar Türkiyesi'ne de getirilmiştir. 

Köylerde, kasaba ve şehirlerde, halkın şiir ve 
mtisıki · ihtiyacını karşılayan saz şiirleri, zamanla, 
diğer esnaf teşkilatına benzer bir kuruluş ; hustisi hayat 
ve sanat şartlarına bağlı bir zümre, bir sınıf meyda
na �etirmişlerdir. 

Bunlar aşık tarzı denilen ve bir nevi halk kla
sisizmi diyebileceğimiz, bir söyleyiş tarzıyle şiirler söy
lüyor ve zamanla, ozan yerine aşık unvanı almış 
bulunuyorlardı. Saz şairlerinin, Aşık, Aşık Ömer, 
Ök•üz Aşık, Gaazi Aşık Hasan v.b. gibi aşık un
vanıyle meşhur olmaları, daha çok, XVII. asır Halk 
Edebiyatı tarihindedir. Fakat biz Atık Tarzı şiirin, 
isimleri ve eserleri bilinen, bazı tanınmış, şiirlerine 
XVI. asırdan itibaren rastlamaktayız. 

Aşık, aslında, kendilerini din dışı mahiyette şiir 
söyleyen bütün şiirlerden ayıran tasavvuf şiirleri 
tarafından benimsenmiş bir unvandı. Kelime, daha 
XIII. asırda ve mesela Yunus Emre'den başlayarak 
Hak &şıkı, tekke şiirleri tarafından kullanılıyordu. 

Fakat tekke şairlerinin Hak aşıklığı, zamanla he
men bütün şöhretli saz şairlerinin hustisiyeti oldu. 
Türk halkı, sazlarıyle birlikte, din dışı mevzular üze
rinde fakat tesirli şiirler söyleyen, tekke dışı saz şair
lerine de aşık derneğe başladı. Bu unvanı saz şiirleri 
de büyük sevgiyle benimsediler : 

İnanışa göre, sazşiirleri, saz çalıp, şiir söyleme 
iznini ve kaabiliyetini, kendilerine ekseriya rü'yada 
görünen bir vell'den ve çok kere Hızır'dan alı
yorlardı. 

Rü'yalannda böyle bir pir, bir veli ile karşılaşıyor; 
onların telkini ve müsaadesiyle, evvelce hiç bilmedik
leri halde, saz çalıp şiir söylemeye başlıyorlardı. Bir 
tasavvuf teriminin ifade ettiği gibi, onların kilitleri 
bu rü'yada açılıyordu. 

Saz şiirleri, böylelikle tekke şiirlerinin yalnız 
aşık unvanını benimsemekle yetinmediler. Onların 
i1ihi qk yolundaki ideolojilerini ; tasavvufa dair 
kullandıkları terimleri de - hayli yumuşatarak - kendi 
şiirlerine aldılar. Profane mahiyetteki şiirlerinin ara
sına böyle duygular, böyle heyecanlar ve böyle sözler 
katarak şiirlerini böyle bir kültürle de söylediler. 

Diğer taraftan, bilhassa büyük şehirlerde yetişen 
saz şairi aşıklar üzerinde Divan şiiri'nin de tesiri 
oldu. 

Saz şairleri, Divan şiirlerinin mazmunlarını, 
mecazlarını, teşbih ve isti!relerini hatt! Farisi terkip
lerini benimsemeye başladılar; Divan şiirinin vezinleri 
ve şekilleriyle de şiir söyler oldular. 

Mesela ar\ız'un Fi'ilatün Fi'ilatün Fi'ilatün 
fi'ilün vezniyle ve murabba şeklinde söylenen bir 
şiire Halk Edebiyatı'nda divan denildi. Divan, bir 
yandan halkın kaafiyeleriyle, bir yandan milli nazım 
şekli olan koşma'ya benzeyişiyle bir tarafdan da yük
sek zümreden alınan aruz vezniyle meydana getiril
miş bir tertip mahiyeti taşıyordu. Aynı divanlara 
tasavvuf ideolojileri de işlenince, böyle şiirler ve bü
tün aşık tarzı şiirler halk, tasavvuf ve divan şiirinin 
halk dilinde ve halk an'anesinde kaynaşmasından 
doğan bir tertip oldu ki işte bilhassa XVI. ve XVII. 
asırlarda Anadolu ve Balkanlar Türkiyeııi'nde büyük 
inkişaf gösteren Aşık Edebiyatı budur. 

* 

Aşık tarzı'nda bir halk 
Halk Klisisizmi klassizminin teşekkül et-

tiğini söylemiştik. Bu 
edebiyatın klasik vasıfiarı, daha çok, vezninde, kaa
fiyesinde, nazım şekillerinde ve asırlarca aynı nazım 
mimarisi içinde kullanılarak klasik bir söyleyiş kıva
mı alan dilinde ve deyimlerindedir. 

Bu tarzda vezin, umUmiyetle hece vezni'dir. (48) 
Hecenin yedili, sekizli ve bilhassa onbirli vezni ısrarla 
kullanılır. Bu onbirli vezin, eski Ortaasya Türk şiiri
nin ve klasik vezni mahiyetindeki onikili veznin yerini 
almıştır. Eski onikili veznin yerine, Anadolu ve Bal
kanlar halk şiirinde onbirli veznin beğenilmesi sebep
siz değildir. Bunun bir sebebi 4 + 4 + 4 duraklı, Asya 
asırlarına ait ahenksiz, Anadolu ve kısmen Azerbaycan 
coğrafyasında 6 + 5 veya 4 + 4 + 3 şeklinde hızlan
masıdır. Fakat bunu da hazırlayan daha mühim sebep 
bu vezin üzerindeki aruz tesirindedir. Onbirli vezin, 
arlız'un: 

Fa'ülün fa'ülün fa'ülün fa'ul 
Fa'iladin fi'ilatün fi'ilün 
Mefa'llün mefa'llün fa'ülün 

gibi onbir heceye tekabül eden kısa vezinlerinin, ilk 
Anadolu asırlarındaki dini - destani - popüler ede
biyatta çok kullanılması neticesinde doğmuştur. 

Aşık tarzında kafiyeler, halk şiirinin an'anevi 
yarım kafiye'leridir. Yarım kafiyeler bu edebiyatta 
Türkiye Türkçesi'nin yeni sesleriyle zenginleşerek daha 
yumuşak ve daha ahenkli bir tekamül göstermiştir. 

48 Türkiye Türkçesi'nde uzun hece'nin tetek· 
külüne Ye bu hecenin ZeYkine saz ,&irleri tarafın
dan da yanlmıt olmasına raimen atık tarzı aiyle
yİfİn hece'de ısrar editi, batlıca, iki sebebe dayanır. 
Bunlardan biri, bu aöyleyifin kla.ik Ye an'aneYİ olu-
9undadır: Kendi klasik Yemini terkedemez. 

Diier Ye daha mühim sebep, bu ıiirin, sazlarla 
birlikte terennüm eclilitidir. Bu aöyleyitcle ..U.n 
İstenilen heceleri iatenildiii kadar uzun söylemek 
imk&m Yardır. Bu türde aıUz'un söze ae• katma 
yardımını sazlar aailadığınclan, aynca arU&' a tabi 
olma ihtiyacı duyulmamıtbr. 
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Aşık tarzında nazım şekilleri, umıimiyetle dört
lüklerle tertiplenen tarihi ve klasik şekiller'dir. 
Gel\-i halk şiirinde arada bir üçleme'ler, beşlemeler 
de kullanılmıştır. Fakat an'aneye sadakatle bağlı 
Türk zevki, dörtlüklerle tertiplediği milli nazım şekil
lerini, onun mı'.isıkisini bizzat yaratmış olmaktan 
doğan alışkanlıkla, her zaman, daha çok kullanmıştır. 

Aşık tarzı söyleyişin üzerinde ısrar ettiği diğer 
bir klasik gelenek de bu şiirin mutlaka sazlarla birlikte 
terennüm edilmesidir. Bu sebeple aşık edebiyatı şiir
lerine verilen ezgi, deyiş, türkü, türkmini, kaya
başı, varsağı, sem&i, üçleme gibi isimler bu şiir
lerin mıisıki ile birarada söylenmesinden dolayı aldık
lan adlardır. Aşıkların çaldıklan sazlar da umı'.ımi
yetle, kopuz, karadüzen, bozuk, tanbura ve 
çöğür'dür. {49) 

Aşık Edebiyatı'nın mühim bir klasik vasfı da 
yaşanılan hayatın tarihi ve içtimai hadiseleri ile günü 
gününe alakadar olması ve bunları şiirine, destanına 
işlemesidir. Bu sebeple destanlara mevzu olan savaş, 
zafer ve kahramanlık vak'aları gibi, günlük içtimai 
hadiselerle bu hadiselerin yarattığı insan tip ve ka
rakterleri de yine destanlara işlenmiş, acı tatlı nice 
cemiyet hadiseleri için türküler, ezgiler, ağıtlar ve 
koşmalar terennüm edilmiştir. Kısaca, aşık tarzı, 
imparatorluğun muhtelif bölgelerinde, muhtelif vazife, 
kültür ve -sanat muhitlerinde, türlü hayat ve cemiyet 
ihtiyaçlan içinde yetişen saz şiirleri'nin, môsıki 
ile tam bir iştirik Jıalinde meydana getirdikleri ve 
kendine göre klasik şekilleri ve kaideleri olan, büyük 
ve yaygın bir şiir tarzıdır. 

XVI. asırda eski ozan unvanı da yaşamakla 
Bahşi bera�r daha çok çöğürcü ve aşık gibi 

isimlerle anılan saz şiirleri arasında adlan 
ve şiirleri bize kadar ulaşan hayli mühim simalar 
vardır. Bunların en eskisi, Yavuz Sultan Selim'in 
Mısır Seferi'nde bulunduğu tahmin edilen Bahşı 
unvanlı şairdir. Bu şiirin, elimizde, Mısır Seferi'ne 
Ait, sekizli hece vezniyle söylenmiş, güzel bir türküsü, 
yahut bir destan parçası vardır. 

Uygurlar ve Moğollar devrinde katip - yazıcı ma
nıisı.nda kullanılan ve bir meslek adı olan balıtı ke
limesinin, daha sonra Horasan ve Hazar Ötesi Türk
menleri arasında saz şiiri m!nasında kullanıldığı 
bilinmektedir. {50) 

Fakat bu unvanın Anadolu'da herhangi başka bir 
şiir tarafından da kullanıldığına henüz rastlanmamış
tır. Bu nokta Başhı'nın asrın sonunda ve XVI. ".Sır 
başlannda yaşaınış eski bir şair olacağını düşündürü
yor. Kullandığı adın da eski Horasan - Türkmen 

t9 Türk Halk tiirinin nazım tekilleri ile diier 
tekil Ye DeYİlerİ hakkında Örnekli Ye tafaili.tlı bilııi
ler, bu eclebi7i.bn albn devrini ,..,.dıiı xvıı. asır 
böliimünde Yerilecektir. 

&o M. Fuad Köprülü, Türk Edehiyi.bnın Men
tei, Milli Tet�bbu'lar M. Sayı: 4,, S. 22 - 24 Ye 
Türk Su,i.irleri, Ank. 1962. S. 55 - 56. 

TÔRY: F.DEBiY A Ti 'f ARIHI 

an'anesinden kalmış bir �ıatıra olması ihtimali kuv
vetlidir. Bahşı'nın elimızde bulunan manzumesi şöy
ledir : 

Sultan Seliın cülusunda 
Sala dedi de yürüdü 
Gidelüm Mısır'a doğru 
Yola dedi de yürüdü 

Şaınlu çıkub kaçar köyden 
Sofu beri bakmaz Hoy'dan 
Merd var ise işte meydan 
Gele dedi de yürüdü 

Nesne yoğiıniş aslında 
Halife dikıniş yerinde 
N'arar Yusuf'un şehrinde 
Köle dedi de yürüdü 

Alınak gerek KWı-i Ku'ı 
Kırım var mı ala dahı 
Horasan'da ise şihı 
Bulanı dedi de yürüdü 

Bahşı eydür Mehdi budur 
Yücemize irgür K"il&dir 
Ktlağuzsa İlyas, Hızır 
Yola dedi de yürüdü 

Dördüncü kıt'asında Yavuz'un İran Seferi'ne de 
telmihde bulunan bu şiir, kafiyeyi mısra başında söy
lemek kadar, eski an'aneye ve redif sistemine bağlı 
görülmektedir. 

Dördüncü mısraların söylenişinde ise şairin telle
re mızrap vuruşundaki ahengi duymak mümkündür. 

* 

Yine bu asrın başlarında yaşadığı tahmin 
Ozan edilen diğer bir !şık - şiir de Ozan'dır. 

Ozan kelimesi, Ortaasya asırlarında çok 
sevilen -ve mukaddes sayılan şiirlerin adıydı. Fakat 
Anadolu asırlarında bu unvan XVI. asır ortaların
dan itibaren eski kudsiyetini kaybetmiş ve bazı çev
relerde, geveze, saçmasapan söz söyleyen insan ma
nasına kullanılmıştır. (51) Ozan isimli şiirin, kelime 
bu manaya düşmeden önce yaşamış olması muhte• 
meldir. Bu sebeple Ozan'ın da XVI. asır başlarında 
yaşayan bir şiir olabileceği düşünülmüştür. Bu şii
rin elde edilebilen tek şiiri şudur: 

Gerçek işık olanlarun 
Yüreciği yanar olur 
Her dnibden şU:rit ile 
Şevkı odı kanar olur 

Esirgen lfık ldljiyi 
Şefaat hnaııdandürür 
SuMm•şları kandurur 
Gözi yaşı tamar olur 

51 Genit bilgi için Bkz. Fuad Köprülü, Ozan, 
Türk Dili ve Edebi7ab Hakkında Ar.,brmalar, İat. 
1934, s. 273 - 292. 
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Bir de ·ıledü yohsul olsa 
Usluyisen gülme ana 
Yazıda kaba ağaca 
Ulu kuşlar konar olur 

Ozan aşıklar sözünü 
Söyle aşıklar dinlesün 
Er var içinde od yanar 
Er var ana ÇÜ dr olur 

Şiiri, mıscllara girmeyen kelimeleri kolayca hazf 
eden bir üslupla söylediğini gördüğümüz Ozan'ın bi
raz da Yunus Emre yolunu hatırlatan bir tutumu 
varclır; hakkında bu şiirinden başka bilgimiz yoktur. 

* 

Gerek hayatı, gerek şiirleri 
Kul Mehmed üzerinde biraz bilgimiz olan 

bir XVI. asır saz şairi de 
Kul Mehmed'dir. Kul Mehmed, Osmanlı devlet 
adamlarından Üveys Paşanın oğludur. Kendisi de 
vezirlik İ'ütbesi almış bir devlet adamı, yüksek züm
reye mensup ve Aydın'da sarayı olan bir serdar'dır. 
Babasından kalan büyük servete ve müreffeh bir 
hayata rağmen Uveys Paşazade Mehmed Paşa, 
devrinin klasik ş!ırinden ziyade Aşık tarzı şiire mey
letmiş ve Kul Mehmed imzasıyle, bu tarzda şiirler 
söylemiştir. Elde ettiği yüksek mevkilere rağmen, ha
ydtını Aydın'da belki de sazşairleri arasında geçirmiş 
görünmektedir. 

Be yarenler yine evvel bahardur 
Bülbül intizarlık kılar durmayub 
Kuşlar ihenk edüb çığnşub öter 
Kalbin kasavetin siler durmayub 

dörtlüğü ile başlayan bir koşmasını :  

Bizim illerimiz Aydın illeri 
Çifte çift� bülbüllüdür dalları 
Kul Mehemmed eydür seher yelleri 
Y&rhı siyah zülf"Uıı böler durmayub 

diye bitiren Kul Mehmed, şiirlerinden Aşık tarzının 
her türlü söyleyiş husıisiyetlerini toplamış bir şairclir. 
Sesleri rediflerle zenginleşen yanın kafiyeler; aynı 
koşmada hem 6 - 5 hem de 4 - 4 - 3 duraklı mısdları 
bir araya getirmeler bunlar arasındadır. Bu şairin : 

Siyah ebrilarm durubaıı çatma 
Gaınien oklanm itıka atma 
Sana gönül verdim beni ağlatma 
Benim gözüm. niiru gönlüm süriru 

dörtlüğüyle başlayan bir koşma'sı bestelenmiş ve bes
tesinin sayesinde zamanımıza kadar yaşamıştır. Aynı 
zamanda Divan şiiri kültürüne de sahip olduğu anla
şılan Kul Mehmed, aruzla söylenen Divan adlı Halk 
şiirinin de bugünkü bilgimize göre bize ilk örneklerini 
veren pirdir. tık dörtlüğünü: 

&!9 

E7 Dırisii 7lae ltlr cilaiiaa dltd!I slnllimlıı 
Kın lçlacle Yii•af·! Kea'iia'a d6tdl alaliiml• 
Rii• a _ ıelt feryiida iitii• e7lerl111 ılmdea s•r9 
Aadellblm aoaea-1 ltaadii- dlıdl sl•l-..h 

mısralanyle söylediği bir divan'ı bunun bır örneğidir. 
Bununla beraber Kul Mehmed'in şiirleriyle XVU. 
asırda yaşamış, yihe Kul Mehmed unvanlı bir başka 
şaire ait şiirlerin, geçen zaman içinde, karıştırılmış 
olması da mümkün ve muhtemeldir. 

Asrın diğer mühim bir saz şairi 
Öksüz Dede Öksüz Dede'dir. 

Öksüz Dede'yi, Ferhad 
Paşa kumandasındaki Türk - İran savaşları dolayı
sıyle söylediği şiirlerle tanıyoruz. Ferhad Paşa, İran 
üzerine muvaffak bir sefer yapmış; kendini orclu'ya 
da beğendiren yararlıklar göstermiş ; çok müsait 
şartlarla bir muahede imzalamış ve İran Şehzadesi 
Haydar Mirza'yı da rehine alarak İstanbul'a ge
tirmişti. (1583) !'.)ksüz Dede, Paşa'nın gerek bu za
feri için, gerek Şahoğlu'nun İstanbul'a getirilen yav
rusu için, biri semai, biri türkü, iki manzıime söyle
miştir. 

Şehzadesini rehin vermek zorunda kalan Ş(&hın 
ağzından söylediği türkü, evlad hasreti duyan bir ba
banın hicranını aksettiren hissiliği bakımından güzel 
ve insani' dir: 

Be bu söyleyen dil kudret diUdir 
Cümle yaradılmıf Hakk'm kuludur 
Beylere Armağan Şah'm gtiliidür 
İınirza'mı hoşça tutun ağalar (52) 

İınirza'mı anan Şah'ı sevendir 
Meydanda oynanan toptur, çövendir 
Usküf"ü alnında yavru toğandır 
lmirza'mı hoşça tutun ağalar 

Alnıma yazılan kara yazıdır 
İınirza'm babanın lld göztidtir 
Sarayda beslenmft körpe kusa.dur 
İınirza'mı hoşça tutun ağalar 

Değme baba kıyar m'ola oğluna 
Saldı garipliğe bakar yoluna 
Bizden selim oı.- Osman Oğlu'
İınirza'mı hoşça tutun ağalar 

Ferhad Paşa ilimize geldi hiy 
Yenemedim yavrucağım aldı hAy 
Hasretimüz kıyimete kaldı hiy 
İınirza'mı hoşça tu- ağalar 

Kanı benim çerilerim Dökerim 
Yedi yıldır ben bu derdi çekerim 
Zeb1in oldum dört yanıma bakanın 
İınirza'mı hoşça tutun ağalar 

u lmirza, Mirza kelimesinin Türk halk dilin
deki söylen.iti. 

Mirza : Iran tehzadelerine ve Timur çoeuk
lanna verilen unvan. Emirzide'den kıaalmadır, 
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Akar gözlerim.den kan ile yaşım 
Dün ü günü hasret çekmedür işim 
Hem ehliın ayilim oğlum yoldaşım 
İm.irza'mı hoşça tutun ağalar 

Öksüz Dede durma söyle sözünü 
Hakk'a doğru tutup gider özünü 
Bizim içün öpün iki gözünü 
İmirza'mı hoşça tutun ağalar 

bu hazin söyleyişin, ilk bakışta manası, bir ordu şairi
nin muztarib bir düşman hükümdarı için duyduğu 
hisdir. Aynı şiir Rumeli'li olduğu zannedilen Öksüz 
Dede'nin, insanlık dranunı duyan ve hikaye eden bir 
kudrete sahip olduğunu gösterir. Aynı şairin Ferhad 
Paşa'yı övmek için söylediği manzumede ise şöyle par
çalar vardır: 

Sultan Murad'ın arslanı 
Acem seyrettin mi geldin 
Kesdin divinuı arasın 
Ahd-emin ettin mi geldin 

Ferhad Paşa da bir erdir 
Onda Hak nazarı vardır 
Acem'in erleri kördür 
Gülbangin çektin mi geldin 

Be görün serdirın hasın 
Acem'e saçmış ağusın 
Be Şah Oğlu'nun yavrusır. 
Yuvadan kaptın m.ı geldin 

Çekilüp gelir kervanı 
Padişahsın sür devranı 
Sultan Murad'ın evreni 
Acem'i yuttun mu geldin 

Acem 'i tutmakda kasdı 
Abdallar'ın giyer postu 
Öksüz Dede der Hak dostu 
Allah'dan korktun mu geldin 

Şiirlerinin bazı mısralarına Be! nid�ıyle başla
ması Öksüz Dede'nin bir Rumeli Türk'ü olduğunu 
düşündürmüştür. Onun Mirza'ya İnıirza deyişi de 
biraz bu sebeptendir. 

Şairin Rumeli yatır'larından Yaren Baba için 
söylediği bir nefes de bu görüşü kuvvetlendirmekte
dir. Bu bilgilerin dışında, Öksüz Dede'nin hayatı ve 
şiirleri hakkında - şimdilik - başka bilgimiz yoktur. (53) 

Çıldır (1577 İran Seferi) harbine ait iki 
Hayill şiiri ile XVI. asırda yaşadığı anlaşılan 

Hayali'nin, ordu içinde yetişen, kahra
man bir halk şiiri olduğu söylenebilir. Bu şairin Ha-

68 Öksüz Dede bibliyog,afyaaı için, ileride, 
xvıı. aaır aaztairlerinden Öksüz Atık bölümüne 
halanız. Yaren Baba için Öksüz Dede mahluıyle 
.ciyle�en nefes. Vilıid Lütfü (Salcı) tarafından 
Bartın ıazetotinde netrohınmuftur. (Sap: 5861 1937) 

yali mahlasını kullanması devrin büyük klasik şiiri 
Hayali'nin tesiriyle olmak ihtinıali mevcuttur. Yal
nız hece ile değil, aruzla da murabba' - divan tar
zında şiirler söylemesi, onun Divan Edebiyatı tesi
rinde kaldığını göstermektedir. Aynca, Kının Hanı 
Adil Giray'dan bahfeden şiiri, bu şairin o asırda 
Kının Hanlığı dahilinde yetiştiğini veya İran Seferi'ne 
Kının Hanı ordusunda iştirak ettiğini hatıra getir
mektedir. Adil Giray'dan : "Bir şeh-i idil kemankeş 
Hin'ımuz vardur bizüm,, gibi, kinayeli lisanla 
bahseden Hayali'nin Çıldır Harbi'ne ait manzumesinin 
bazı dörtlükleri şöyledir: 

Turnam gider olsan bizüm illere 
Vezir Ardahan'dan geçdi diyesin 
Karşu geldi Kızılbaş'un Hanları 
Çıldır'da da döğüş oldı diyesin 

Haberimüz iletsün dosta gidenler 
Varub dostun didinnı görenler 
Şahin şahin paşaları soranlar 
Din uğruna şehid düşdü diyesin 

Bu asnn sonlarında Anadolu'nun do
Köroğlu ğu bölgelerinde şöhret kazanmış ve 

Özdemir oğlu Osman Paşa'nın İran 
Seferi'ne katılmış, gür sesli bir dağbaşı şairi de Kör
oğlu'dur. Köroğlu'nun, aslında bir Celili eşkiyisı 
olması ; Özdemiroğlu Osman Paşa ordusuna ise bir 
dehalet'le katılnpş bulunması çok muhtemeldir. 

Eski bir Türk veya Anadolu Destanı'ndaki Kör
oğlu adını kendine mahlas edinen bu şair, halk ara
sında dolaşan bir rivayete göre aşk yüzünden dağlara 
çıkmış ve eşkiyalık etmiştir. 

Son araştırmalara göre Köroğlu hakkında ilk doğ
ru mallımat veren Evliya Çelebi, Köroğlu'nun Ana
dolu'nun şimal-i garbi taraflarında eşkiyalık etmiş, 
şöhretli bir haydut olduğunu kaydeder. (54) 

Son yıllarda Başvekalet Arşivi'nde bulunmuş 
bazı vesikalarda asıl adı R�şen veya R(ışen Ali olan, 
Köroğlu diye şöhret kazanmış bir Celali eşkiyasının 
XVI. asır sonlarında Bolu taraflarında faaliyette bu
lunduğunu teyid etmektedir. (55) 

Fakat ya eski Köroğlu Destanı hatıralarıyle yahud 
Özclemiroğlu Osman Paşa maiyetinde, İran Seferleri'· 
ne iştiraki yüzünden Köroğlu'nun şöhreti ve hatırası 
daha çolc Doğu Anadr' .. bölgesinde yayılmış ve yaşa
mıştır. Doğu illeri halkı, Köroğlu'nun dağbaşlannda 
zengin kervanlaruıt soyup aldığı para ve eşyayı fakir
lere dağıtan bir halk dostu gibi tanıyıp sevmektedir. 

Bugün eşkiya Köroğlu ile şair Köroğlu'nun aynı 
şahL• olduğunu kat'iyetle söylemek mümkün değil ise 

64 Evliya Çelebi, Seyahatname, lıtanbul, 1897, 
C. V., S. 18. 

55 Pertev Naili Boratav, Köroğlu'nun Tarihi 
Şahsiyeti, Tebliğler Kitabı, T. T. Kurumu Neıri, 
1948, S. 124 - 130 ve T. 1, An, Kör-oğlu nıadd • 

Cii& 66, S. 912, 
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Köroğlu 

de aynı şahıs olması bir ihtimaldir. Anadolu'da Kör
oğlu imzasını taşıyan her şiirin bu şaire ait olduğunu 
söylemek de doğru ve mümkün değildir. Çünkü meş
hur Köroğlu Destanı'nın tekamülü sırasında söylenen 
birçok şiirlerde Köroğlu'nun adı (mahlası) vardır. 
Bu bakımdan, Köroğlu Destanı'ndan yaşayan kuv
vetli bir hatıra'nın bizim şairimizin hayatı, şahsiyeti 
ve şiirleriyle birleşerek karma bir macera mahiyeti 
alması çok mümkündür. Hatta bu eski destanın XVI. 
astr sonu'nun bu çok tanınmış ve sevilmiş şairi etra
fında teşekkül eden bir destanla kuvvetlenip taze

lenmiş olması da aynı derecede mümkündür. Bütün 
bu ihtimaller henüz kat'i şekii..!e halledilmiş değildir. 
Şimdilik iyi bilinen nokta, XVI. asır sonlarında Ana
dolu'da Köroğlu mahlaslı, kuvvetli bir şairin yaşamış 
olmasıdır. (56) 

Bu şair, bir taraftan savaş destanlan, mersiyeler, 
kahramanlık terennümleri söylemiş, öte yandan ince 
duygulu aşk şiirleri terennüm ederek sanatında adeta 
iki ayn şahsiyeti birleştirmeğe muvaffak olmuş görün
mektedir. Eğer elimizde bulunan şiirler bu XVI. asır 
şiirine aitse, onun : 

Osman Paşa eydür devletlü Hünkar 
İnşallah Sultinum Şirvan bizimdür 
Sen himmet eyle inayet Allahdan 
Mürüvvet Ali'nün meydan bizimdür 

Demirkapı'dan Şirvan'a geçildi 
Anca savaş oldu kanlar saçıldı 
Kırdık biz yezidi yollar açıldı 
Giden ipek yüklü kervan bizimdür 

66 Prof. Dr. Körülüzade M. Fuad, XVI. Aaır 
Sonuna Kadar Sazıairlerimiı:. lst, 19301 S. 51. 
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gibi savaş manzumeleri, kendi nev'inin en kuvvetli 
örnekleri arasında değildir. Buna mukaabil : 

Merd dayanur nimerd kaçar 
Meydan gümbür gümbürlenür 
Şahlar şihı divan açar 
Divan gümbür gümbürlenür 

Yiğit kendini öğende 
Oklar menzili döğende 
Şeşper k•lkana değende 
Kalkan gümbür gümbürlenür 

Ok atılur kaL\smdan 
Hak saklasan belıismdan 
Köroğlu'nun nirasmdan 
Her yan gümbür gümbürlenür 

söyleyişi gerek sesinin kuvveti, gerek sözünün sağlam
lığı ile birinci sınıf bir saz şiirinin dilinden çıktığı pek 
aşikar bir koçaklama'dır. Yine Köroğlu imzasını ta
şıyan şu türkü ise Halk şiirinin bütün inceliklerini 
biraraya toplamış gerek dil, gerek ahenk bakımından 
bvvetli ve lirik bir söyleyiştir: 

Siyah kiküllerin dökmüt 
Kızıl güllere güllere 
Elıi gözlerini dikmit 
İnce yollara yollara 

Gel Ayvaz'ım dolaşalım 
Çamlı Bellere Bellere 

Okursun aşkm kitabm 
Komadm &şıkuı tabm 
Akıttm çeşmimin iibm 
Döndü sellere sellere 

Gel Ayvaz'ım dolaşalım 
Çamlı Bellere Bellere 

Köroğlu der budur derdim 
Sarardı çehre-i zerdim 
Şu benim nilıiinl derdim 
Düşdii dillere dillere 

Gel Ayvaz'ım dolaşalım 
Çamlı Bellere Bellere 

Bugün, Türk illerinin 

Köroğlu Destanı muhtelif köşelerinde bi-
linmekte ve söylenmekte 

olan bir Köroğlu Destanı vardır. Bu destanın, 
Anadolu'da XVI. asır sonlannda tazelendiği ve 
yayıldığı sanılmaktadır. Belki de destan, şair 
Köroğlu veya hem şair, hem eşkiya Köroğlu'nun 
hayatı, şahsiyeti ve maceri.sı ile birleşerek tazelenmiş 
ve gelişmiştir. Köroğlu Destanı, bugün elimizde bulu
nan çeşitli rivayetlerine göre büyük bir aşk ve yiğitlik 
macerasıdır; zamanla hikayeleşmiş bir halk destanıdır. 

67 Fuad Köprülü, Türk Edebiyab Tarihi, lat. 
1926, S. 68. Bu takdi�e kelimenin Kur-oğlu -
lıncLuı boıulmut olması mıdatemeldir. l>eıtaıun Oz. 



Bu destanın, aslıiıda Göktürkler zaınAnındaki 
Türk - İran savaşları esna�da teşekküle başladığı 
bir ihtimal olarak ileri sürülmüştür. (57) 

Köroğlu Destanı'nın eski bir Türkmen Destanı 
olduğunu ileri süren deliller de gösterilmiştir. Des
tanın İslamiyetten önceki Oğıız - İran savaşlarında 
doğduğu ve İslamiyetten sonra Müslüman Oğıız Türk
leri arasında geliştiği düşünülmüştür. Diğer bir görüşe 
göre eski Kafkas kaVimlerinde babalan kör edilmiş 
gençlerin bir köroğlu olarak bu cinayetin intikaamını 
almak için savaştıklarını hikaye eden menkıbeler söy
lenir. Herodot'un bir haberine göre ise buna benzer 
menkıbeler eski İskitler arasında da vardır. (58) 

Köroğlu Destam'nın bugün elimizde bulunan 
bellibaşlı rivayetleri, Azeri rivayeti, Özbek · rivayeti, 
İstanbul rivayeti, Tobol rivayeti ve muhtelif Anadolu 
riv!yetleridir. Bütün bu �ivayethri tedkik ederek 
destanın esas temini bize veren Pertev Naili Boratav'a 
göre Köroğlu Destanı'nın ana vak'ası şöyledir: 

"Köroğlu küçük bir çocukken, babası, hizmet 
ettiği beğe seçtiği iki tayı beğendiremez. Bu yüzden 
gözleri çıkarılmak suretiyle cezalandırılır. Köroğlu, 
böyle zulüm görmüş bir babanın oğlu olarak büyür, 
delikanlı olur. Babasının felaketine sebep olmuş tay
lara da - körün tavsiyelerine göre - bakılmıştır. Bun
lardan bir tanesi, Köroğlu'nun Kırat'ı olacaktır. 

Kırat, eşi bulunmaz bir küheylan olunca, kör 
baba, ona oğlunu bindirir ve intikamını almak için 
dağbaşlanna yollar. 

Körün oğlunun adı, bu ayaklanmadan itibaren 
artık Köroğlu'dur. 

Köroğlu, Çamlı Bcl'de yerleşir; kahramanlığıyle 
dünyaya şöhret salar. Bu şöhretiyle etrafına namlı 
yiğitler toplar. Bunların bir kısmını mağlub ederek 
kendine hayran bırakır ; onlar Köroğlu'nun vefalı ve 
fedakar yiğitleri, delilleri olurlar. Bir kısmını da ka
çırarak kendine yoldaş yapar. Kendi gibi kahraman 
bu adamlanyle beğlere, paşalara, hükümdarlara mey
dan okur ; onlan bunaltan ve titreten bir kuvvet halini 
alır. Beğlerin, paşaların zulmünden kaçan başkaları 
da gelip ona sığınır. Köroğlu, adi bir haydut olarak 
kalmaz. Zayıfların hamisi olur. Zenginlerin servetini 
alarak fakirlere dağıtır. 

Bu arada Köroğlu'nun aşkları, bilhassa sultan 
kızı kaçırmak gibi maceraları olur. Çamlı Bel saltanatı 
böyle devam ederken tüfek icat edilir. 

Köroğlu, bu delikli demiri görüp üzülür. Uzaktan 
ve hiyle ile adam öldürüldüğünü öğrenince artık yi
ğitliğin tarihe karıştığını anlar : 

bek rivayetinde ise kelime yine Kuroğlu'dur. Fakat 
bu Kur bir Göktürk devri unvanı değil, mezar ma
nasındadır: Köroğlu, bir kur yani mezarda doğduğu 
için kendisine bu isim verilmittir. 

58 George Dumezil, Lea Legendes de fils 
d'aveuglea en Caucase et autour du Caucase, Revue 
de l'biatoire dtıs religions, Paria, 1938, CXVll, 50 -
71, nr. 1 ve Pertev Naili Boratav, T. 1, An. Köroğlu 
M.dd. Ciis 66, ,, 91 l ,  

Delüklü demür çıkdı merdlik bozuldu 

yahud : 

Tüfek icid oldu, merdlik bozuldu, 
Eğri kılıç kında paı;ı:Janmahdır 

gibi mertçe mısralar söyleyip ortaklıktan sırrolur. (59) 

Köroğlu Destanı'nın gözleri oyulan bir babanın 
intikaamını almak için zalimlere karşı koymak gibi 
başka destanlarla müşterek bir motifi de ok ve elma 
motifidir : 

Köroğlu'nun yiğitleri arasına girmek büyük 
şeref olunca Nahçıvanlı yiğit Demircioğlu da onun 
hizmetine girmeğe gelir. Köroğlu bu yiğiti denemek 
ıçın başına bir elma, elmanın üstüne de bir yüzük 
koyup yüzüğün içinden seksen ok geçirmek suretiyle 
onun cesaretini imtihan eder. Demircioğlu ancak bu 
suretle Köroğlu'nun delileri arasına katılır. 

Bu motiflerden birincisi, yukarıda söylediğimiz 
kavimlerin menkıbeleriyle, ikincisi de meşhur Wilhelm 
Tell vak'asıyle ortaktır. Bu gibi benzerlikler karşısında 
bunları, bir milletin diğerinden alması şeklinde düşün
mek şart değildir. Çünkü göze mil çekmenin t:r adet 
olduğıı devirlerde her kavmin hayatında birbirine 
benzer hareketler olması tabiidir. Ok atmanın büyük 
marifet olduğıı devirlerde ise bu gibi tecrübelerin her 
kavimde akla gelmesi aynı derecede mümkün ve 
tabiidir. 

Aslında çok çeşitli olan Köroğlu rivayetleri, Kör
oğlu Destanı'nın eski bir temele dayanmakla beraber, 
zamanla çok değiştiğini ; muhtelif coğrafyalarda o 
yerlerin yakın tarihleriyle kaynaştığını gösterir. Kör
oğlu'nun Anadolu tarihi ile birleşen rivayetlerinde 
görülen eşkiya rı'.'ıhu ise Türk destan geleneğindeki 
devlete ve hükümdar3 bağlı milli kahramanlık rı'.'ıhuna 
aykırıdır. Destan'ın bu çehresi bilhassa Celali hare
ketleriyle bozulmuş zümrenin ruhunu aksettirir. (60) 

* 

Mağrib Ocaklannda 
Saz şiirleri 

Bu ·asrın Aşık tarzı 
edebiyatı hakkındaki 
bilgileri tamamlamak 
için Tunus ve Ceza

yir'de deniz savaşlarına ait destanlar ve türküler 
terennüm eden Garb Ocakları'na mensup saz şairle
rini de hatırlamak gerekir. 

İspanyol gemicileriyle yaptıkları deniz savaşla
rında bu gemicilere Akdeniz - Mısır yolunu kapata
cak kadar mühim varlık gÖSteren, bu arada, Cezayir'
de, Fas'da kara savaşları yapan Türk kuvvetleri ara-

59 6° Köroğlu Destanı hakkında etraflı bilgi 
ve bibliyografya için, bu mev:zU üzerinde ciddi ve 
devamlı arqbrmalar yapan Pertev Naili Boratav'ın 
fU eserlerine ve onlann bibliyografyasına bakılma
lıdır: Köroğlu Destanı, İst. 1931, Folklor ve Ede
biyat, İst. 1939, ve Köroğlu madd. T, 1, An. Cüa: 
66, 1955. 
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sında yaşayan bu şiirler, bize yaşadıkları hayitın 
hitıralarını aksettiren şiirler bırakmışlardır. 

Bir misil olarak, zengin İspanyol kalyonlannı 
zapteden, esir ettikleri bir İspanyol prensini pAdişaha 
gönderen Cezayir'in bu m.Acerasını ocak şiirleri küçük 
manzümelerle tesbit ve hikAye etmişlerdir. 

Bu gemici şiirlerin Mağrib ocaklarına Türkiye' -
nin muhtelif şehirlerinden ve bilhassa Adalar denizi 
çevresinden gidip oralara kendi yaşadıkları çevreler
deki Türk kültürünü götürdükleri bilinir. Bunlardan 
Çırpaah mahlAslı bir şiirin Filibe civAnndaki bir 
kazidan geldiğini kendi şiirinden öğreniyoruz. Aynı 
şiirin "Herbirimiz bir iklimden gelürüz." mısraı da 
yine bu haktkati gösterir. 

XVI. asrın ikinci yansında ve XVII. asır başla
rında yaşadığı anlaşılan Çupanlı'nın uzunca bir 
destanından, Fas'a yapılan ·hücumları; kazanılan 
zaferleri ; dörtyüz yiğidin seksenbin kAfiri kırıp geçir
diğini ; Türk kuvvetlerinin Tunus'u birkaç kere düş
manın elinden aldığını öğreniyoruz. 

Bu şiirlerin Hz. Ali'ye ve Hacı Bekta9 Veli'ye 
bağ'Wık ifade eden şiirleri de Mağrib ocaklannda ye
niçeri an'anesinin yaş_adığını gösterir. 

CczAyir şiirleri içinde Otuz AU'yi, Turgut Reis'in 
ölümü üzerine söylediği bir ağıt'la tanıyoruz: 

Tmpd Pqa eydür Beyler 
(Erdi) 9lmcli ölüm demft 
Nic'edelüm emir Hakkun 
Ergeç birdür yolum demft 

Otuz Ali durmaz çatlar 
Alem ya•m tlltm11f atlar 
Haa Siileymaa eydür Beyler 
IUUdlldii ya beliia demft 

Bu demft redifli söyleyişlerin ,Mağrib ocaklarında 
hayli yaygın olduğunu gösteren bir şiir de Kul Çulha 
adlı bir başka şiirindir: 

• • • • • •  İspanya haber gönden.üt 
Bil beniim tlmcWd halimi demft 
Yarclun versiia bana sunmak iaterim 
Murad(i) lleüı'e elimi demft 
• • • • • • kendelıjmn bildiler 
Kaçamadum bir dar yerde buldular 
Döte döğe ild gemtim alcldar 
Kırdılar bnadgn kolumu demft 

Kul Çulha'dan başka, Geda Mwdu adlı diğer bir 
ocak şiiri de esir edilen İspanyol prensi dolayısıyle 
söylediği pirde aynı redifi kullanıyor: 

l.p.aya Cnayir'e haber ,gönderrnit 
Kom•nm oilumu alanun demft 
Eler vermed-- kıyamete dek 
Bea (de) ba derd De ölürüm demlf 

Ged& M-1u eydür gör Ycetial 
Aad içeli lacn'e tutta ytidDil 
Neylerim {ben) 91mdeageril tütı•• 
Vuab Wr ldliMCle kalaram demlf 
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Bu şiirde, harplerin acı tccellllerinden birini muz
tarip bir babanın ağzından, duyarak, söyleyiş pek bel
lidir. (61) 

Çırpanlı, Otuz Ali, Kul Çulha ve Ged& 
M-1u'dan başka Armadla mahlAslı bir ocak şiiri
nin daha, bir şiiri elimizdedir. {62) Murad Reis'in bir 
seferini hikAye eden bu manzüme de bir deniz desta
nı'dır: 

Murad Reis geleli giilblng çekclircli 
Diaü'l-t.JAm sancajm cliktüii vakdn 
Pllcliplı ajnma Diyet eyledi 
Çdmb Cezlyir'den gitdüii vakdn 
Ylj:lt beyler hep Jdireie yapqa 
Kıçtan top oclma ödü tut1lfta 
Muhammed'tia pflati yedfd 
Gemi yaaclı deyüb girdüii vakdn 

Murad Reis eydür dhlr batmıda 
Yirab hllcetlm bbGI eyle bd.de 
Gök duman lçiade kaldak tiitiilllle 
Kiflr bq topamı atdup vakda 

Armudlu eydür ba Sultan Hak ile 
Hemen yealcll.eriia fendi top ile 
Alarp etdürdük tiifenk, ok ile 
Bet pire kadırga çatdup vakt:la 

Bütün bu Mağrib ocaklan şiirlerinin hayatları 
ve şahsiyetleri hakkında bilgimiz hemen hemen yok 
gibidir. Onlan Paris Milfi KütüphAnesi'nde bulunan 
(Fond turc 126) bir cönkdeki şiirlerinden tanıyoruz.(63) 
Oğuz Ali'yi de bize Rcvue de Tuıcologie'de neşrettiği 
bir şiiri ile Dr. Rıza Nur tanıtmıştır. İskcnderiye, 
Sh. 100, 1931. 

XVI. asırda halk a-
Halk Hikiyeleri rasında okunan veyi 

kısahenJer tarafın-ve dan anlatılan hikA-
Mehdl Derviş Hasan yeler de bu asrın halk 

hikAye ihtiylcını kar
şılıyordu. Bu hikAyeler, ekseriyetle Eba Miialim, 
ffam:ganime, Battaldme gıbi, dini - destAnt hİ· 
kAyelerdi. 

Bu arada, Şirvanlı Nutki, Bursalı Mustafa Baba ve 
Derviş Hasan gibi kma anlatıcılar asrın şöhret yap
mış halk hikAyccileri idi. Eilence isimli tanınmış kıs
sahanla berAbcr, bunların Sultan Üçüncü Murad'ın 
sarayına kadar nüftiz ettikleri bilinmektedir. 

Böyle kıssahanlar, azçok Divan ıiiri kültürüne 
de sMıip şahsiyetlerdi. Meseli Meclhi mahlAsıyle bir 
Divan tertip edecek kadar şiir söyleyen Dervlt ea... 
böyle bir şahsiyetti. Derviş Hasan'ın Sultan Üçüncü 

eı , t2 Bu tiirlerin bütünü •• ilk netri Bb. 
Ahmed Kudai Tecer, Ceziyir Türle Halk ş&irlerinia 

Şiirleri, Halk Bilsiai MeanU..., Ank. 1928, S. 124 . 
131. 

es 8b. Apu makale, 



Murad'a yazılı olarak sunduğu hikayeler de var
dı. (64) 

Derviş Hasan'ın bu gibi hikayelerini Te'lifit-ı 
MecDd-i Kıssa-perdb ibaresiyle tanıtan bazı yaz
malar elimizdedir. Bunlar arasında hikayecinin Es
rir-ı Hikmet adını verdiği bir eseri Hikiye-i Ebu 
Ali Sina adıyle tanınmıştır : 

Bu hikaye meşhur alim İbn-i Sma'nın başından 
geçtiği tasavvur edilen birtakım hayali fakat alaka 
uyandırıcı vak'alarla doludur. 100-150 sahifelik bir 
"büyük hikaye" ölçüsündeki bu eserde İbn-i Sina'nın 
ilm-1 simyi ve ilm-1 ihfa yoluyle yaptığı birtakım 
sihirler ve kerametler hikaye edilir. Mesela 40 gün 
süren bir yolculuğu, birinci gün yediği bir macun 
sayesinde nasıl hiçbir şey yemeğe ve içmeğe ihtiyaç 
duymadan geçirdiği ; sini sini kepekleri nasıl en leziz 
helvalar haline getirdiği; kendisine el kaldıran helvacı 
güzeli bir delikanlıyı nasıl göz kapayıp açıncaya kadar, 
Mısır'dan Bağdad'a yolladığı; bir padişahın vezirlerini 
bir tas suya bakar bakmaz nasıl çöllere düşmüş biça
reler haline getirdiği; kimisini kadın şekline, kimisini 
Arap haline koyup korkulu maceralar yaşattığı ve an
cai aman dileyince kurtardığı ; velhasıl bunlara ben
zer türlü kerametler göstererek ilmine ve hikmetine 
hayran bıraktığı heyecanla anlatılır. (65) 

Böyle hikayeleri anlatırken epey dağılan Derviş 
Hasan'ın bilhassa Esrir-ı Hikmet adlı Ebu Ali Sina 
hikayesi, sonradan Seyyid Ziyaeddin Yahyi adlı 
diğer bir hikAyeci tarafından beğenilmemiş ve 1629 
da Genc:lne-i Hikmet adıyle yeniden yazılmıştır. (66) 

Bununla beraber Medhi Derviş Hasan'ın üs
lubu, bir halk hikAyecisi olarak düşünülürse yeter 
derecede çekici ve muvaffakiyetlidir. Sihir ve keramet 
vak'alannı birbiri ardınca merak ve alaka uyandıra
rak anlatan ustalıklı bir tahkiye sanatı vardır. Dili 
XVI. asırda halk diline de nüfuz etmiş ve Türkçeleş
miş kelimelerle dolu, fakat sade ve tabüdir. Mesela 
bu eserde İbni Sina'nın bütün sihir ve kerametlerini 
yapmaya kaadir oluşu, ilm-i simya ve ilm-i ihfli. bil
gisi ile mümkün olduğu, hikayede bilhassa anlatılır. 
Hikiyeci bu iki esrarlı ilmin dünyaya nasıl geldiğini 
de c;seriııin baş taraflarında şöyle anlatır : 

z.maa. beni Ademden iki kimse gelmişdür 
ilm-1 nmyi ve ilm-i ihfa'ya m&lik. Birisi Haz
ret-! Davud Nebi Aleyhisselam zamanında. 
Adına Fisagoras derler idi. Davud Nebi'ye vardı. 
Hasret-1 Davud Nebi Aleyhisselam ana Pisagoras 
Tevhidi deya IAkab verdi. Ve diimi tabiatine 
talasia edüb pesend ederdi ve ana ol kadar 
i':dz ii iluim kılar ki cemi' aferide-giıı Hazret-i 
Davud J.. eyhisselam'a dua ederler idi. 

H Rieu, Cataloııe of tbe Turkisb Manuscripts 
in tbe Britisb Museum, London, 1888, 42. 

111 Hikiyeye göre lbni Sina, bütün bunlan, 
insanlara kötü muamele yapan ve vazifelerini kö
tüye kullanan vezir, bakim, memur ve batkalannı 
cezil-clırmak ve 7ola ıetirmek maksadıyle 7apar. 

TÜRK EDEBIY ATI TARiHi 

Bunun üzerine nice zaman mürUr etdi. Ti 
kim Hazret-i Süleyman Nebi Aleyhisselam, ins ü 
cinne pidişih olub hatem geldükden sonra mir 
ü miir ve cemi' mablUk ki emrüne mir ü miir 
hükmüne mahkiim oldı Fisagoras Tevhidi Haz
ret-i Süleyman'un bu azamedü şevketini göri
cek kendünin bir dem sabra kararı kalınayub 
Hazret-i Hakkın ihsan eyledüği ma'rifeti bil
dürmek içün ve hem Hazret-i Süleyman'un 
yanunda ma'rifeti sebebiyle kurbiyyet tahsil 
etmek içün ilm-i simya ile Hazret-i Süleyman'un 
askerine muadil bir asker-i bi-geran gösterdi. 
Hazret-i Süleyman Aleyhisselam bunun kudret ü 
kuvvetini ve bu iim ü hikmeti göricek bi-ihtiyir 
kendünin yananda makam-ı vezaretde yer ta'
yin eyledi. Ol da edeb-birle dest piis edüb ta'yin 
olunan kaşede karar edüb baki ömrüni Haz
ret-i Süleyman Nebi'nün hizmetinde geçürdi. 
işte ihtida ilm-i ihfa ve ilm-i simya cemi' ileme 
münteşir olmuşdar. 

Bu lisanda yük:ıek zümreye mahsus dil ve ifade 
çizgileri çok Aşikardır. Bunun sebebi, nazım sahasın
da olduğu gibi, nesir ve hikaye sahasında da halk 
sanatkarlarının aydınların tesiri altında kalmaları ve 
onların eserlerinden yayılan bir kültürü azçok elde 
etmiş bulunmalarıdır. 

Halk hikayecileri, zafer hikayeleri, dini kahraman
lık hikayeleri ve böyle manevi kuvvetler hikayeleri 
yanında, günün içtimai hadiseleriı: len mülhem hika
yeler de anlatıyorlardı. Bu arad· _.·.:de Korkut Hika
yeleri de değişik rivayetler �ıalinde yaşamaya de
vam ediyordu. İmparatorluğun deniz hakimiyeti 
dolayısıyle hikayelere gemici maceraları da geniş öl
çüde katılmakta idi. İmparatorluk içindeki Rumlar, 
Ermeniler, Yahudiler, Araplar, Arnavutlular v.b. 
gibi azınlıkların hayat ve karakterleri de meddahla
rın taklidli hikayelerine mevzu oluyordu. 

Bu çeşit mevzular, bazı güldürüci.' sahneler ha
linde devrin halk tiyatrosu olan Bayii oyunu'nun, 
(Karagöz) de perdesini dolduruyordu. Tarihi kaynak
lar, Karagöz tiyatrosunun bu asrın bilhassa ikinci 
yarısında, imparatorluğun her tarafında hayli yaygın 
olduğunu belirten haberler vermektedir. (67) 

XVI. asırda halk toplantı ve eğlence yerler';-• ..ie 
Kukla oyunu'nun varlığını, Edirneli Nazmi'nın bir 
şiirinden öğreniyoruz. Nazmi, Divanının müfredat 
bölümündeki bir beytinde : 

Donanarlar dayiııurlar guriir ile gezerler hep 
Sanisın kuklalardar kalkışarlar her biri elik elik 

diyor ki bu beyitte yapılan kukla tarifi, bu oyunun 
XVI. asrın başında Türkiye'de hatta yaygın bir oyun 
haline geldiğini gösteren, mühim bir çizgidir. 

66 Bkz. Ahmed Atet, Türk Halk Hikayelerinde 
lbn Sini, Türkiyat M. XI, 1954 ve XII, 1955. 

67 Karagöz hakkında bilgi için Bkz. XVll, 
asırda Halk Edebi7atı, 
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