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ÖNSÖZ

Ey Şiir !..

Sen, hem iten, olayları körükleyen; hem de karşı çıkansın. Çünkü saraylara kul-
köle yaptığın şairlerin de var, onlara isyân edenlerin de... Kurulu düzenin em-
rinde “varol-yaşa padişahım! diyerek, “zafername”ler yazan şairlerin de var; o 
düzeni değiştirip, Hakça, halkça ve düzgün bir düzen kurmak isteyip de bu 
isteğin ateşiyle yanıp tutuşan, halka ışık, aşk, iman ve yumruk olan ve sonra da 
senelerce bu düşüncelerinden ötürü zindanlarda yaşayan şairlerin de...

Hattâ bugünü beğenmeyip, mâziye takılı kalmış; hep o eski günleri yaşayan 
ve yaşatmak isteyen mısra işçilerin olduğu gibi, gününü gün eden ya da ge-
lecek günleri, öteleri nakışlayan mısra kuyumcuların da... Sen, her ikisinin de 
arasındasın. Her ikisine de “eşit” mesafedeyim deme bana, zira asla inanmam; 
inandıramazsın ki. 

En çok zulmettiklerin, en çok sürgünlere düçar olanların, senelerce demir par-
maklıklar arkasında hapis yatanların veya öldürülenlerin yürek seslerine gizlen-
mişsin. Oradan bakarsın yüzüme hep...

Çağlar boyunca, zulüm idarelerinin gündeminin birinci sırasını şairlerin cesaretli, 
korkusuz söylemleri işgal etti. Etti ya, sen onların sadece seyircisi idin. 

Önce olayı körükledin, ardından «tırnak vuruşturup» bekledin. Hınzırlığın işte 
tam bu noktada...

Ey Şiir !..

Biliyorum sabırsızsın. Aykırılık içini gıcıklıyor...

Aykırılıklarla, kurulu düzene karşı isyan duyguların şaha kalkıyor. İhtilâlci olup 
çıkıyorsun...

Hükümdar kaftanlarının süsüne-püsüne, saraylara aldırış etmeden, yayan yapıl-
dak, kırlarda-bayırlarda, halk arasında gezmekten müthiş zevk alıyorsun. 

Aykırı davranışları ve söylemleri alabildiğine destekliyorsun. Yenilikler de aykırı-
lıklardan doğar. Yenilikleri davet ediyor, köhnemiş anlayışlara savaş açıyorsun. 
İşte böylesi durumlarda, yeni doğmuş bir bebek kadar masumsun... 

Yaramazlıkların bizim de hoşumuza gidiyor. Olsun, var sen, hünkârların tuğraları 
altında ezilme de, çoban kavallarında kuzulara özgür türküler söylemeye devam 
et. Bu halini seviyorum ben...

Hak ve hakikatten ayrılmadın. Ayrılma da... Hurafe ve cehalet en büyük düş-
manın. Duygulu ruhları, gerçeğin ışığında yıkamaya devam et. Et ki, şairlerin de 
sana benzesin. 
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Toplumları çağın gerilerine götüren müstebit idarelere karşı uyandırsın sana vur-
gunlar... Unutma e mi?

Fakat müstebit idarelerin aykırı görüşlere tahammülü yoktur. Ama sen, aykırılık-
ları zirveye çıkarır, sesini-soluğunu keser, meydana gelecek olayları beklemeye 
başlarsın. Sultan buyruğunun bir an evvel çıkmasını aykırılık yaptırdığın sevdalı-
nın kafasında patlamasını istersin. Belki de istemezsin! ? Ama bana öyle geliyor 
işte...

Ey Şiir!..

Bu araştırmada, bu derlemede Türk ve Dünya Edebiyatında öldürülmüş olan 
181 şairi gündeme sunmaya çalıştım. Biliyorsun... Kaynaklardan, eğip bükme-
den; katışıksız bilgilerle sunduğumuz çalışmada Türkçe olmayan kelimelerle ilgili 
olarak Lügatçe de ekledik.

Ey Şiir !... Gel, şair öldürmeyi bırak !  Sen yapmıyorsan bunları, şairlerin öldü-
rülmesini engelle !

Sevgi ve dostluktur sana yakışan. Sana yakışanı yap, olmaz mı?

Mustafa CEYLAN
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1- NEF’Î

Kaside bahçelerinden üç gül at bana. Biri sana, biri bana, birisi de tarihe iz 
bırakmış sultanımız 4. Murat’a olsun, e mi? Sonra da güller menziline ulaşmış 
mı, arada bir mısra sorgulaması ile soruver olur mu? Çağ bu, çağlar üstü çağ. 
Zaman makinasının gücünün yetmediği zemberek kahkahası anlayacağın. Seni 
ve daha nice şairimizi öldürmüşüz biz. Acımadan hem de… 

Unutma! 

Kaside bahçelerinden üç gül at bana. Biri şiirin baharına, biri şiirsiz iklimlere, öte-
kisi de saraylarda olanca özgürlüğüyle dolaşan ve “yaşa padişahım, çok yaşa” 
diyen şairlere olsun. Gül solar, amma, senin atacağın güllerin solmayacağını ga-
yet iyi biliyorum.  Arada bir düşlerime girip yüzüme sorgucu gözlerle bakıp “gül 
ağacı değilem” dediğini hissediyorum. 

Saraylı şiirlerin mimarısın amma, dilini kısıstlamayan bir cesaretin var ki, “baş 
veren” cesareti bu;işte ben de bu cesaretine hayranım.

“Öldürseler de ölmeyeceğiz” diyen şairlerdensin, bu sebeple saraydan hediyeler 
de almış olsan, bence hiç önemi yok. Şiirin sihirli kanatlarının sesini, her şeyden 
üstün görmen var ya, en hoşuma giden yanın da bu işte. 

Aslında seni “saraya yakınlığın” sebebiyle “köşeyi dönen şairler” arasına da al-
mam gerekiyor, ancak, şiir tutkusu, hicveden alışkanlık yüzünden, en sevdiğin 
“hünkâr”ının “karar”ıyla öldürülmüş olman, bence daha da enteresandır. Bu yüz-
den ilk seni anlatmalıyım dostlara diye düşündüm.

Şimdi, seni şöyle kenara çekip; sanki sen burada değilmişsin gibi, anlatmaya 
başlayacağım. Hata edersem veya noksan gördüğün bir husus olursa derhal 
devreye girebilirsin, tamam mı?

*

Nef’i…

Boğularak öldürülen şairlerimizden birisi…

 
Nef’î, 17. yüzyıl Osmanlı şairlerinden. Divan Edebiyatı şiir türlerinden olan Kasi-
de’nin piri sayılır. Kendi zamanında ve kendinden sonraki yüzyıllarda kaside ya-
zan bütün şairlere etki etmiştir. Divan Edebiyatımızın Fuzulî, Bâkî, Nedim, Şeyh 
Galip diye devam eden altın zincirinin, önemli bir halkasıdır. 

Ölümüne kadar Osmanlı Sarayına ve bilhassa Padişahlık makamına da yakın 
yaşamış olan şair, 4 ayrı padişah döneminde hayatını sürdürmüş ki bunlar Bahtî 
mahlaslı 1. Ahmet, Farisî mahlaslı 2. Osman ve Muradî mahlaslı 4. Murat’tı ve 
şair padişahlardı... Bu üç şair padişah döneminden başka, hakkında ve dönemi-
ne ait hiçbir şiir kaleme almadığı 1. Mustafa dönemi de O’nun yaşadığı dönem-
leri kapsar.
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4.Murat döneminde saray tarafından hediyelere gark edilmiştir. Fakat taşlamacı 
dili sebebiyle, sürgün yediği, kıyıma uğradığı, azledildiği ve eziyete uğradığı de-
vir de gene 4.Murat dönemidir. Padişahtan övgü üstüne övgü aldığı bir zaman 
diliminde, günlerden bir gün aynı Padişah’a  “bundan böyle kimseye hicviye 
yazmayacağına dair” söz vermek durumunda kalmıştır.

Evet, Osmanlı padişahı 4.Murat, kendisi de ‘şiir’le uğraştığı için şairleri, bilgin-
leri ve sanatkârları koruyan zeki bir padişahtır. Nef’î’nin kasidelerini ve “Sihamı 
Kazası”ndaki hicviyelerini beğeniyordu. 

Nef’i, edebiyat tarihinde, şair bir padişahtan şiirle övgüler alan yegâne şairdir 
diyebiliriz. Padişah’ın övgüsü şöyle:
 
“Gelin insaf idelüm, fark idelüm mikdârı
Şairüz biz de diyü laf ü güzâfı koyalum.

İdelüm bî-meze söz söylemeden istiğfâr
Dâmen-i Nef’î-i pâkize edayı tutalum.

Biz kelâm nâkiliyüz nerde o sahib-i güftâr?
Ona teslim idelüm emrine münkâd olalum.”

*
1572 yılında Erzurum’un Hasankale ilçesinde doğdu. Asıl adı Ömer... Erzurum, 
âşıklar ve ozanlar diyarı olan bir Anadolu şehridir. Bundan dolayı devrin kaynak-
ları Nef’i’den “Erzenü’r-Rumî” diye söz ederler. Dedesi Mirzâ Ali Paşa’dır. Babası 
Kars-Micingird sancak beylerinden Sipahi Mehmed Bey’dir. 

Küçük yaşlardan itibaren güçlü bir eğitim gören şair, ilköğrenimini Hasankale’de 
yapmış, sonra Erzurum’a gelerek öğrenimini devam ettirmiştir. Arapça ve Farsça 
öğrenmiş, genç yaşında şiir yazmaya da başlamıştır. İlk mahlası, zararlı anla-
mına gelen (“Zararî“)”Darrî”. O tarihlerde Erzurum defterdarı olan Gelibolulu 
Müverrih Ali, şairin şiirlerini görmüş, beğenmiş ve bu genç  şaire, zararlı-Zararî 
mahlasının aksine Nef’î “nafi, yararlı” mahlasını vermiştir.

*
 
Padişah 1. Ahmet zamanında İstanbul’a geldi ve orada tam 30 yıl, öldürüldüğü 
ana kadar yaşadı. Saraya yakınlığı şairin devlet kapısında iş bulmasını sağla-
mış ve farklı memurluklarda görev yapmıştır. Saray ve Padişah tarafından çok 
beğenilen şair, o dönemde yaşayan şairler; Kafzâde, Fâizî, Nev’izâde, Hâtâyî, 
Gânizâde, Nadirî, Veysî ve Riyâzî gibi çoğu yüksek mevkilerde bulunan devri-
nin şairleri tarafından hiç sevilmiyordu. Çünkü şiirlerinin fahriyelerinde kendisini 
zirvede, ulaşılmaz, rakipsiz, tek olarak övüyor ve kendisini ulaşılmaz bir dehası 
olan “söz sultanı” olarak görüyor, rakiplerini de acımasızca aşağılıyordu.
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Sadece şairler değil, dönemin diğer idarecileri, âlimleri bile Nef’î nin kırbaç gibi 
şaklayan korkusuz dilinden çekinmişler ve o yüzden de onu hiçbir şekilde sev-
memişlerdir. Hayatta iken, şairlik yönü, şiirleri takdir edilmiş, şöhrete ulaşmış, 
ancak sivri dili ve hicviyeci kalemi, saldırgan tutumu sebebiyle etrafına kendisine 
düşman bir çember yerleştirmiştir.

*

Hicviye öyle bir taş yığınıdır ki, kendisini kaleme alan şairinin bile kafasında pat-
lar. Hiciv şairi olmak ayrı bir maharet ve ayrı bir yürek sahibi olmayı gerektirir. 
Dili ve edebî sanatları muhteşem bir şekilde kullanmasını bilmeyen hicviyeci, 
kendi attığı taş altında kendisi kalabilir. Öldürülen şairler ve ozanların geneline 
bakacak olursanız, hepsinin de dil ve edebî sanatlarda çok ileri derecede usta 
olduklarını göreceksiniz.

*

Nef’î yazdığı hicivlerle dönemin birçok isminin nefretini ve öfkesini üstüne çek-
miştir.  Devlet idaresinde önemli görevlerde bulunanlar ve yönetime yakın olan 
öteki şairlerin nefretini kazanmıştır. Dönemin müftüsü Nef’î yi öven, ancak içe-
risinde Nef’î ye kâfir diyen bir beyit söylemiştir.

“Şimdi hayli sühanveran içre,
Nef’i mâ’nendi var mı bir şair ?
Sözleri Seb’a-i Muallâkadır,
İmre-ül Kays kendidür kâfir.”
 
Nef’i de buna karşılık olarak;

“Müftü efendi bize kâfir demiş
Tutalım ben O’na diyem müselman
Lâkin varıldıktan ruz-ı mahşere
İkimiz de çıkarız orda yalan” diyerek seslenmiştir.

Yine bir başka dörtlüğünde kendisine kelp (köpek) diyen Tahir Efendi’ye karşılık 
verir;
Der ki: 

“Tahir Efendi bana kelp demiş
İltifadı bu sözde zahirdir
Maliki mezhebim benim zira
İtikadımca kelp tahirdir”
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*

Yine de uzunca bir süre Padişah IV. Murat tarafından korundu, daha sonraları 
Padişah kendisinden hiciv yazmamasını istedi. Padişah’a bu konuda söz verse 
de, kalemini durduramayıp Vezir Bayram Paşa hakkında bir hicviye kaleme aldı. 
Çarşıda, pazarda halk arasında bu hicviye dilden dile dolaşmaya başlayınca Vezir 
Bayram Paşa, itibarının zedelendiğini Padişah’a ileterek şairin katli için yalvararak 
izin istemiştir. Padişah, hiciv yazmayacağına dair söz vermesine rağmen sözünde 
duramayan şairin katli için Vezirine izin vermiştir.

Nef’î, Çavuşbaşı Boynu Eğri tarafından 26 Ocak 1635 günü, hicivci dili sebe-
biyle, sarayın odunluğunda kementle boğularak öldürüldü. Cesedi İstanbul 
Boğazı’ndan denize atıldı. Kimi tarihçiler O’nun ölümüne sebep olan hicviyesini 
vezir Bayram Paşa’ya değil de, adeta dostu olan Padişah’a yazdığını ve o yüzden 
öldürüldüğünü not düşerler.

*

Mithat Cemal Kuntay, bir gazetede yayınlanan “Tarihin Derinliklerinde İdam Edi-
len Şairler”  başlıklı yazısında : 
“Dördüncü Murat  gibi bir  Padişahtan  o  derece   iltifat,   ve İlyas  Paşa  gibi  
bir  vezirden  o  kadar lütuf  görüyordu   ki,   düşmanlarının her  gün  bir parça  
daha   artmaması ve bunların  tezvirile  idam  edilmemesi kabil  olamazdı.  

Dördüncü  Murat  gibi,  dilediğini  yok  eden  ve  dilediğini yeniden  yaratırcasına  
ihya  eden  bir diktatör  Nef’î’ yi  huzuruna  kabul  ediyor, ona  şiir  okutturuyor,  
onunla   karşılıklı  şiir  söylüyordu.  Bu  iltifatı  çekemeyenler,  Dördüncü  Murat’ 
a  onu  çekiştiriyorlardı:

“Padişahım,  bu  adamın   şairliği bu  derece iltifatınıza  değmez;  bir  kasideyi  
birkaç  ayda  bin  külfetle  yazar.”

Dördüncü  Murat,  Nef’î’nin  hacmini başkalarının  gözüyle  görmeye  muhtaç 
olacak  adam  değildi.  Fakat,  bu  muazzam  hacmi,  düşmanlarının  gözüne de  
çarpıp  göstermek  için,  Aynalı  Kavakta  Kaptan  Cafer  Paşa’ nın  kendisine  
yaptırdığı  köşke  bir  bahar  günü gidiyor  ve  Nef’î’ yi   oraya   getirterek ken-
disinden  bahar  hakkında  irticalen  bir  kaside  söylemesini  istiyordu.
 
«Zaten  bir  bahariye   hazırlamıştım, okuyayım  Padişahım»  diye  cebinden bir 
kâğıt çıkarıyor.  «Esti Nesim-i nev-bahar»  diye  başlayan  meşhur  şiiri okuyordu.
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Fakat,  Dördüncü  Murat,  Nef’î’nin  elindeki  kâğıtta   yazı   olmadığının farkın-
da  oluyordu.  Nef’i  kâğıdı  büküp  cebine  koyduktan  sonra  Padişah, kasideyi  
bir  defa  daha  dinlemek  isteyince,  Nef’î:  «Padişahım»  diyordu, «Kulun  o  
kasideyi  irticalen  söylemişti.  Şu  kâğıda  bakışımın  sebebi  heybetinizden  şa-
şırmamak   içindi.»   Ve Dördüncü Murat, şairin  takdim ettiği kâğıdın  bembeyaz  
olduğunu  görüyordu.  Ancak  Padişahın  iradesiyle,  gizli bir  yere  oturtulan  üç  
kâtip  bu   şiiri yazmıştır.  Padişah   onları   çağırtıyor  ve  yazdıkları  şiiri   bu   
sefer, bizzat kendisi okuyordu.

Manzumesini 4. Murat’ın sesinden dinleyen Nef›î, Osman   oğullarının   tarihinde 
hiçbir şaire  nasip  olmayan  bir iltifata mazhar  oluyordu  ve  bu  yetmiyor  gibi,  
Dördüncü  Murat,  Nef’î’ nin  ağzını elmasla  dolduruyordu;  bu  da  yetmiyor  
gibi,  şair  bir  Padişah  olan  Dördüncü  Murat,  Nef’î hakkında  övgü dolu be-
yitlerini  söylüyordu.

Vezir  İlyas  Paşanın  Nef’î’ ye  ihsanları ise  bir  adamı  bir  anda  zengin  edecek   
kemmiyyette   ve   keyfiyyette idi.  Bu  lûtfun  cedveline  bir bakın;

1000  frengi  altın  (yani  krernis)  —10    top    prengî    elvan    kumaş, 10  
donluk  elvan  çuha  —   1  sırt  samur kürk  —    1  küheylan  at  —   1  Çer-
keş köle —  10 katır yükü muhtelif eşya — 1 oda  döşemesi — 4 sırma işlemeli 
Cezayir  ehramı.

Bu kadar iltifata  ve  lûtufa bir Türk şairinin  talihi  tahammül  edemedi  ve 
münasip  bir  ölümle vücudunun ortadan   kaldırılması   mutlaka   lâzımdı.” (1)

*

Edebiyat araştırmacılarının tespitine göre Türkçe divanında:

 
“2 adet naat, 1 adet Mevlâna’yı öven Kaside, 60 adet ayrı devlet büyüğü için 
kaleme alınmış kaside, terkib-i bend tarzı bir sâkinâme, 2 adet müseddes, 4. 
Murad’ı öven kısa bir mesnevi, 4. Murad’ın ok atışı, Kandilli’de yaptırılan kasır 
ve Padişah’ın yaptırdığı bir çeşme için düşürülen tarih kıtaları, Canıbek Girây, 
Tabibâz, Esat Efendi, Yahya Efendi, İsmail Ağa, Musa Çelebi ve kendini anlatan 
fahriye kıtalar, 143 gazel, 2 Genç Osman kıtası, 1 adet Halil Paşa’ya rübai, 13 
matla, 5 rübai bulunmaktadır.

 
Nef’î, Siham-ı Kaza isimli eserinde:

Kıt’a ve terkibi bend ile önce babasından başlayarak Gürcü Mehmet Paşa, Ke-
mankeş Ali Paşa, Ekmekçizâde Ahmet Paşa, Veysî, Nev-i zâde Atâyî, Kafzâde, 
Faizî’, Uruszâde, Baki Paşa, Fırsatî, Bahşî, Mantıkî, Ganizâde. Nadirî, Riyazî, Az-
mizâde Haletî, Halil paşa gibi pek çok kişiyi hicvetmiştir.
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Naima’nın tarihinden:

Bir gün padişah Nef’i’nin “Sihamı Kaza” adlı hiciv mecmuasını okurken fırtı-
na çıkmış ve sarayın civarına bir yıldırım düşmüş. Bunu uğursuz sayan Sul-
tan, mecmuayı yırtıp attıktan sonra Nef’i’ye bundan sonra hiciv söylememesi 
için emretmiş. Nef’i güya bu yıldırım hadisesinden sonra padişahın gözünden 
düşmüştü. Hattâ onu çekemeyen meslektaşlarından bir şair bu münasebetle: 
 
“Gökten nazire indi Sihamı Kazasına

Nef’i dilile uğradı Hakk’ın belâsına” beytini söylemiştir.”

Kendine güven ve cesaret...

Güven ve cesaret… İşte bu ikisi arasından yola çıkar katledilen şairler ve ozanlar. 
Nef’î de aynı noktadan yola çıkmıştır. Padişah’a yakınlığı dahi, padişah fermanı 
ve özel ricası bile onun kalemini susturmaya yetmemiştir. Vezin ve kafiyeye 
hâkim olan şair, Farsça’dan kullanılmamış yeni kelimelerle, temiz ve sağlam bir 
Türkçe ile lirik bir şiir dokusu ortaya koymaya çalışmıştır. Şiirde “anlam ve anlaşı-
lır olmak” şairin değişmez ilkesi olmuş, teşbih, telmih, istihare ve mübalâğa’dan 
azami derecede istifade etmiştir. Kasidelerde, medhiyeye giriş kısımlarında ali-
terasyonlardan faydalanmıştır. Kasidelerin nesib kısımlarında da baharın güzel-
liğini, bayram sabahlarının sevincini, at sevgisini, aşk ve şarap zevkini, savaş 
tasvirlerini, Boğaz’daki kasırların güzelliklerini dile getirmiştir. Kasidelerinde 
anlatılarını tek beyitte tamamlamamış, anlatısını diğer beyitlere de taşımıştır. 
Överken dövme taktiğini en iyi kullanan şairlerimizdendir. Söylemlerinde günceli 
yakalamış, günlük olayları ustalıkla işlemiştir.
 
Gazellerinde ise, mübalâğa yerine, aşikâne ve tasavvufî derinlikli ince ve zarif bir 
söylem tercih etmiştir. Sebk-i Hindi tesiriyle zincirleme Farsça terkipler kullan-
masına rağmen söylemlerinde açık ve anlaşılır bir ifade görülmektedir.
 
Baki gibi ilmiye sınıfından değil, kâtipler zümresindendi. Memuriyette yüksek 
makamlar görmemişti. Hicivleri yüzünden ara sıra azledilmiş, sonra tekrar göre-
ve dönmüştü. Bir seferinde Edirne’ye sürülmüş, tekrar İstanbul’a vergi memuru 
olarak dönmüştür.

 
Şiir böyledir işte.
Ne makam dinler, ne zaman...
 
Girdiğinde insan yüreğinde, çeldiğinde akıl denen ışığın yönünü gönül dehlizle-
rine, mantığı bile yok eder. Sarar, sarmalar ruhuna şairini ve paramparça eder, 
duman eder, yedi kat göğe çıkarır veya yedi kat yerin dibine sokar. Kelâm mar-
ka silahıyla atomdan ağır kurşunlar sıkar, sıktırır şiir. Yakar, yıkar; ya yüreğe 
şekil verir ya yüreğin şeklini alır.
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Hele ki hicviyeci-taşlamacı bir şairin tuttuğunda iki yakasından, şairin vah ki 
haline !.. 
 
Pervasız, hırçın, atak, mağrur, cesur ve mücadeleci bir çizgide yürütür şairi. 
İdam sehpasına, kılıca, ölüme kadar sürükler. Zalim- acımasız ve despot idare-
lerin vezirleri var oldukça, şiirin Nef’îleri de hep var olacaklardır. 
 
Tevfik Fikret Nef’i için; 
 
Öyle bir nehr-i muazzam gibi cuş etmişsin,  
Fakat eyvah! Çorak yerde akıp gitmişsin. 
 
Sana bir başka zemin, başka zaman lâzımdı,  
Sana bir âlem-i lâhut, nişan lâzımdı. 

Demiştir. 
 
Nef’i bugün Türk Sanat müziği olarak okunan bir şiirinde diyor ki: 
 
Tûtî-i  mu’cize-gûyem ne desem lâf değil  
Çerh ile söyleşemem âyînesi sâf değil. 
 
Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana  
Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil. 
 
Yine endîşe bilir kadr-i dürr-i güftârım  
Rüzigâr ise denî dehr ise sarrâf değil. 
 
Girdi miftâh-ı der-i genc-i ma’ânî elime  
Âleme bezl-i güher eylesem itlâf değil. 
 
Levh-i mahfûz-ı suhandir dil-i pâk-i Nef’î  
Tâb’-ı yârân gibi dükkânçe-i sahhâf değil.
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Ve  Nef’î’ den bir gazel okuyalım: 
 
Gazel 
 
Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım  
Çok lutf imiş ol âşıka ben az sanırdım 
 
Gamzen dili rüsvâ-yı cihân eyledi  
Billâh ben ol âfeti hem-râz sanırdım 
 
Seyr eylemesem âyînede aks-i cemâlin  
Hüsn ile seni meh gibi mümtâz sanırdım 
 
Ma’mûr idügin bilmez idim böyle harâbât  
Mestâneleri hâne-ber-endâz sanırdım 
 
Sihr etdiğini senden işitdim yine Nef’î  
Yoksa sözünü hep senin i’câz sanırdım.

Konuya  Ek :

1-Nedîm ile Nef’ î

“18. asır şairi Nedîm, kendisinden yaklaşık 100 - 150 yıl önce yaşamış şairlerden 
Bâki, Yahyâ ve Nef’î arasındaki kıyaslama yapmaktadır. Bâki ile Yahyâ tarafını 
tutarak Nefî’nin karşısında yer almaktadır:

Nefî vâdî-i kasâ’idde sühen-perdâzdır

Olamaz ammâ gazelde Bâkî vü Yahyâ gibi          /  Nedîm

(Nef’î kaside alanında güzel söz söyler ama gazelde Bâkî ve Yahyâ gibi olamaz.)

2-Nef’î ile Bâkî

İki şair arasındaki rekabete dair şiir yazan bir diğer kişi de Nef’ î’dir. Şair, Bâkî ile 
Zâtî arasındaki şiir hırsızlığıyla ilgili çekişmeye dâhil olarak Zâtî’yi haklı gördüğünü 
ifade etmiştir. Aynı zamanda Bâkî’nin “karga” olan lâkabına da göndermede bu-
lunmaktadır:

Dediler Zâtî’ye birkaç gammâz
Bâkî-i zâğ uğurlar sözünü
Dedi ol bülbül-i gülzâr-ı sühan
Besle kargayı çıkarsın gözünü     / Nef î
(Birkaç koğucu Zâtî’ye Bâkî senin sözlerini çalıyor dediler. O söz bahçesinin bül-
bülü de besle kargayı, çıkarsın gözünü dedi.)
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3-Nef’î ile Veysî

Nef’î, Siham-ı Kaza adlı eserinde tenkit ettiği rakiplerine çoğu zaman meydan 
okumaktadır. Hünerlerini göstermeleri için onları şiir alanına davet etmektedir. 
Nef’î, rakiplerinden biri olan Veysî’ye şöyle seslenmektedir:

Hüneri var ise gelsün biricik elleşelüm

İşte tîg-ı suhen işte ser-i meydân-ı hayâl   / Nef î

(Onun) hüneri varsa gelsin; işte söz kılıcı, işte hâyal meydanının ucu bir kere 
elleşelim.

“Meydan okuma alt başlığında da işlenen bu iki şair arasındaki rekabet Sihâm-ı 
Kazâ’da detaylı olarak işlenmektedir. Nef’î, “Der-Hakk-ı Veysî” başlığı altında on 
beş beyitlik bir gazelle rakibini yeteneksizlikle itham etmektedir. Her beytinde 
farklı bir özelliğin hicvedildiği bu şiirden dikkat çeken birkaç beyit şöyledir:

Öyle Türkün yaraşur kande ise yanında

Kîse-i defter-i ma’nâ yerine eski çuval

Nice ‘amel kavline ger eylese da’vâ-yı suhen

Nice isbât-ı hüner edebilür her kavvâl          / Nef î

(Her neredeyse; öyle Türkün yanına mâna defterinin kesesi yerine eski bir çuval 
yakışır... Eğer söz (söylemede yetenekli olduğunu) iddia etse, sözüne amel edil-
mez/ inanılmaz. (Zira) her çenesi düşük (olmayan) yeteneği nasıl ispat edebilir?)

 

4-Nef’î ile Ankâ

Nefî, Sihâm-ı Kazâ adlı eserinde kötü şiirleri çok ağır eleştirmekte, yeteneksiz 
şairleri müstehcen ifadelerle hicvetmektedir:

Jâj-hây u yâve-gû ‘Ankâ-yı esfel kim anun

Her kelâmı şâh-sâr-ı ömr içün bir durpıdur

Şi’r-i bî-ma’nâ deyip .. .lar yedükçe sanasın

Agzı bir havruz delükli gûşı anun kulpıdur   / Nefî

(Saçma sapan ve yalan konuşan aşağılık Ankâ ki onun her sözü, ömür ağaçlığı 
için bir törpüdür. Anlamsız şiirler diyerek ...lar yedikçe sanarsın (ki) ağzı delikli 
bir havruz, kulağı (da) onun kulpudur.)
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5-Nef’î ile Fırsatî

Nefî, Sihâm-ı Kazâ’da ondan fazla kıt’ada müstehcen ifadelerle Fırsatî’yi tenkit 
etmektedir. Aşağıya alıntılanan kıt’ada Fırsatî, şiirlerinde mazmun olmadığı yö-
nüyle aşağılanmaktadır:

Fırsatî sen bu semti bilmezsin
Eyleme gel bizimle yok yere cenk
Sana kaç kerre dedim anlamadın
Sözde mazmûn gerekir a pezevenk  / Nefî

“Fırsatî sen bu semti bilmezsin, yok yere bizimle savaşma. Sana kaç kere dedim. 
(Bir türlü) anlamadın. A p..evenk sözde mazmun gereklidir.”

6-Sultan Murat ile Nef’î

Bir diğer şiir tamamlama olayı Sultan Murat ile Nef’î arasında geçmektedir. Sul-
tan Murat, karla ilgili olarak bir mısra söylemiştir:

Bir gümüşden kal’adır ki habs olupdur anda âb / Sultan Murad[1]

(Gümüşten bir kaledir ki (onun) içinde su hapis olmuştur.)
Nef î’nin bu beyiti tamamlamak için cevaben söylediği mısra ise aşağıdadır:
Çıkdı zerrin top ile feth etdi anı âftâb        / Nef î 
(Güneş, altın top ile çıktı (ve) onu fethetti.)

7-Küfrî Bahâyî ile Nef’î

“Bir şiir esas alınarak onunla aynı vezin ve kafiyede, fakat anlamca onun tam 
karşıtı olacak şekilde (reddiye) yazılan şiire[1]”nakîza denilmektedir. Bu tarz 
şiirlerin güzel bir örneği, Küfrî Bahâyî’de görülmektedir. Şair, yazdığı nazirede 
Nef î’nin meşhur;

Tûtî-i mu’cize-gûyem ne desem lâf değil

Çarh ile söyleşemem âyînesi sâf değil / Nef î

(Ben mucize gibi söz söyleyen bir papağanım, ne söylesem boş laf sayılmaz. 
Felekle konuşamam, çünkü onun gönül aynası temiz değil[2].)

Matlalı gazeline Nef î’nin üslûbuyla cevap vermektedir. Küfrî  Bahâyî’nin kaleme 
aldığı gazelin ilk ve son beyitleri şöyledir:

Yâve-gû zâg-ı siyâhım der isen lâf değil
Tûtiyem dime ki mir’ât-ı dilin sâf değil
Doludur nüsha-i hicv ile derûn-ı Nef î
Tab’-ı yârân gibi dükkânçe-i sahhâf değil / Küfrî Bahâyî[3]
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(Saçma sapan konuşan kara bir kargayım dersen laf değil. Papağanım deme 
(çün)kü gönül aynan temiz değil... Nef’î’nin içi yergi (içerikli) yazılarla doludur. 
(Dolayısıyla Nef’î’nin gönlü) dostların huyu/ tabiatı gibi küçük kitapçı dükkânı 
değil.)(2)

*

Saray bahçelerinden üç gül at bana. Birisi bana, birisi şiire birisi de ölümün ne-
feine. Ben elimde gül, senin şiirlerini taşırım belki nefes nefese günümüzden ge-
leceğe. Ölüm mukadder. Ölümsüzlük bir duanın, bir türkünün ve bir şiirin içinde 
olmasın? Eğer öyleyse Nef’i, sen öldürseler de ölmeyeceklerdensin. Kavuğun, 
kaftanın var mıydı bilmiyorum. Ancak, şiirlerini nakışladığın o defterin var ya o 
defterin, ona ne mutlu. Gazel gazel taşımış seni bize.. Bizdeki bizdesin işte…

Şimdi düş gezgini bir iklimin içinden İstanbul kasırlarını izlerken ayak izlerini 
görüyoruz, biliyor musun?  Hicvin dayanılmaz çekiciliğiyle baş vermenin ne 
olduğunu ah bir anyabilseydik, ah !..

KAYNAKLAR :

(1):earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/hand-
le/11498/15968/001581895010.pdf?sequence=1)

(2): AYDIN, Abdullah; Divan Şairleri arasında Şair ve Şiire Dair Atışmalar, 
http://turkishstudies.net/

LÜGATÇE

Dâmen : Etek

Pâkize : Temiz, lekesiz

Münkâd : Bağlı, boyun eğmiş

Sühenveran : Söz söyleyen

Mâ’nendi : Eşi, benzeri

Seb’a-ı Muallâka : Yedi askı

Ruz-ı mahşer : Mahşer yeri

Kelp : Köpek

İltifad : Övgü, ikram

Zahir : Arka,sırt

Tahir : Temiz
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2- ŞEHZADE KORKUD (Harîmî)

Korkuteli.. Korkut eli.. Korku teli… Bu üçünün içisin sen ki Rahat Dağı eteğinde, 
Osman Kalfalar Köyü’ nün her yıl andığı, adına şenlikler, etkinlikler düzenlediği 
kutlu kişisin.

Temmuz sıcağında gün öğle vakti olanda Söğüt tarafından su kuşlarının sesleri-
nin azaldığında, alaca akşam üstlerine devrilen zamanın koynundan sen çıkage-
lirsin. Osman Kalfalar Köyü’ndeki mağara gölgelemesine yaslanır, sultanlık rüyâ-
larını kurmaya devam edersin halâ… Korku tellerinden uzaklaşır, korkut ellerine 
gül muştusu yükler ve bu mübârek topraklara isim olarak verirsin ismini. 

Korkuteli…

Evet Korkuteli…

Gölgede elli derecede kaynarken Akdeniz kıyısındaki Antalya, Şehzade Korkutla-
masına, 900 metreyi bulan rakımınla, küfür küfür esersin ve buz gibi su olursun, 
dondurma olursun yanan dudaklara…

* 
Şehzade Korkud, Harimî mahlasıyla şiirler yazardı, boğularak öldürülen 
şairlerimizdendir. 
 
Demiştir Ki : 
“Kondu dil milkine aşkın ey peri cânum gibi  
Oturup tahtına hükm itdi Süleymânum gibi 
 
Bağlarum başına gamzen şöyle neşter urdu kim  
Ayn-ı çeşmümden bu dem hûnâb akar kanum gibi 
 
Aşkının derdine dil ol hadde mûnîs oldu kim  
Almak içün cân virür derdini dermânum gibi 
 
Gönlünü târâca virür bu Harîmî’ nin şehâ                    
Dağıtan  aklını  ol   zülf-i perîşânum gibi”

“Osmanlı hanedanının şiir yazan şehzadelerinden biri olan Şehzâde Kor-
kud, 874/1469-70’te babası II. Bâyezîd’in vali bulunduğu Amasya’da doğdu. İlk 
tahsilini İstanbul’da dedesi Fâtih Sultân Mehmed’in yanında yaptı. Sultân Meh-
med’in 1481’de vefatıyla yeniçeriler ayaklanınca vezir İshak Paşa, Korkud’u tah-
ta geçirdi. 17 gün tahtta görevde kalan şehzade, yeniçerilerin ulufesini artırdı. 
Şehzâde Cem’e karşı II. Bâyezîd’in tahta geçmesini isteyenlerin duruma hâkim 
olmasıyla Korkud Amasya’ya döndü. 
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Daha sonra Saruhan ve Manisa valiliklerinde bulundu. Amasya valisi Şehzâde 
Ahmed’in telkinleri ile Antalya sancağına gönderilerek Hamidli ile Lazkiye san-
caklarının zeameti de kendisine bağlandı ve idaresi altındaki alan genişletil-
di. Şehzâde Ahmed taraftarlarının sayısının gittikçe artması ve babasının da 
Ahmed’e yakınlık göstermesi üzerine inzivaya çekildi. 915/1509-10’te Mısır’a gitti. 
Dönüşünde Teke sancağı yeniden kendisine verildi. Sağlığını sebep göstererek  
Aydın’a gönderilmeyi ve gelirinin artırılmasını istediyse de istekleri kabul edil-
medi. Teke sancağında Şiî hareketlerinin artması üzerine ani bir kararla Saru-
han sancağına gitti. Daha sonra İstanbul’a geldi. Burada yeniçerilerin desteğiyle 
tahta geçmek istedi. Ancak, yeniçeriler Şehzâde Selîm’i sultan görmek isteyince 
Selîm başa geçti. Bunun üzerine Korkud, yeniden Manisa sancağındaki görevine 
döndü. Korkud’un hâlâ saltanat hırsıyla dolu olduğunu anlayan Selîm, ani bir ka-
rarla Manisa sarayını kuşattı. Şehzade kaçmayı başardı. Fakat daha sonra yaka-
landı ve 918/1512-13’de Eğriboz’da boğdurularak öldürüldü. Şehzâde Korkud’un 
naaşı Bursa’da, Orhan Gazi Türbesi civarına defnedildi. Ebu’l-hayr diye de anılan 
Korkud’un yalnız “Ferahşâd” ismindeki kızı hayatta kaldı.

Şehzâde Korkud; zayıf, hassas, sanatkâr ruhlu biriydi. İlmi ve irfanı ile Osmanlı 
padişahları ve şehzadeleri arasında ayrı bir yere sahipti. Sükûnet içinde yaşamayı 
severdi. Mûsikîde usta idi. Her çeşit sazı çalardı. İran’dan gelen Zeyne’l-Âbidîn, 
mûsikîde hocası olmuştur. Kendi icadı olan “Gıdâ-yı rûh” adındaki saz, devrin-
de müzik ustalarınca beğenilmiştir (İsen 1998: 57). Şeyhü’l-hattâtîn Hamdullâh 
Efendi’den hat dersleri alan Korkud çok güzel yazı yazardı. Sarayında âlim, şair 
ve sanatkârları toplayan Korkud, bunlara değerine göre itibar gösterirdi. Âşık 
Çelebi, Meşâirü’ş-Şu’arâ adlı tezkiresinde Şehzâde Korkud’un bilgin kişiliğini 
överken Manisa’da oluşturduğu ilim ve sanat muhitinden de söz etmiştir. Şeh-
zadenin çevresinde Gazâlî, Fedâyî, Manisalı Serîrî ve Sevdâyî adlı şairlerin bu-
lunduğunu çeşitli kaynaklardan hareketle söylemek mümkündür. Bu şairlerden, 
özellikle “Deli Birâder” lâkabıyla anılan Gazâlî ve sadık bendelerinden Piyâle 
Bey çok sevdiği ve yanından ayırmadığı şahıslardı. Bunlarla arasında öylesine 
kuvvetli bir gönül bağı vardı ki Yavuz Sultân Selîm’den canını kurtarmak için ka-
çarken kardeşine yalvarmış ve hiç bir şeyde gözü olmadığını belirterek “tek bana 
Birâder’le Piyâle hem-sohbet olsun kâ’ilem yirüm taht-ı câhdan bedel taht-ı çâh 
yâ bir kûşe-i hân-kâh olsun” demiştir (Kılıç 2010: 1637). Şehzade, Gazâlî’nin 
zarafetinden ve sohbetinden hoşlanırdı. Bir gece içki meclisinde onun söyledi-
ği söze kırılan Korkud, Gazâlî’nin öldürülmesini emreder. Ancak, şehzadeyi çok 
iyi tanıyan Gazâlî, kendisini öldürmekle görevli kapıcıbaşına “Bu gece sen beni 
öldürürsen, ertesi gün şehzade sarhoşken verdiği emirden pişman olup seni de 
öldürür. Sen beni sakla. Yarın şehzadeye emrini yerine getirdiğini söyle. Eğer 
fikrinden caymazsa o zaman öldürürsün.” der. Gerçekten de sabahleyin kendi-
ne gelen şehzadeye Gazâlî’nin öldürüldüğü söylenince çok öfkelenir. Ancak işin 
doğrusu anlatılınca sevinir ve kapıcıbaşına ihsanlarda bulunur. Böylece Gazâlî de 
ölümden kurtulur (Kılıç 2010: 1636-1637). 
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Bu olay Korkud ile Deli Birâder arasındaki münasebetin derecesini göstermesi ve 
şehzadenin kişiliği hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir. Çok sevdiği hami-
si şehzadenin katledilmesine oldukça üzülen Gazâlî, bir süre derviş kıyafetinde 
dolaştıktan sonra Bursa’ya gelmiş ve Geyikli Baba Tekkesi’nde şeyh olmuştur. 
Birâder’in, şehzadenin mezarının bulunduğu şehre gelerek, bu şekilde ona daha 
yakın olmak istemesi de muhtemeldir.

Şehzadenin, sarayında muhteşem bir kütüphanesinin olduğu kaynaklarda 
yazılıdır. Hatta Latîfî Tezkiresi’nde dağı andıran kütüphanesini pek çok deve 
katarının taşıdığından söz edilmiştir (İsen 1990: 75). Aynı zamanda şair olan 
Korkud “Harîmî” mahlasıyla şiirler kaleme almıştır. Harem-i Şerif ziyaretine ni-
yet ettiği için bu mahlası alan şehzadenin şiirleri küçük bir divan teşkil edecek 
kadardır. Şehzâde Korkud’un eserleri şunlardır:

1. Kitâbu fi’t-Tasavvuf: “Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya Kitaplığı, No. 
1763”te kayıtlı Arapça, tasavvufî-didaktik nitelikte 262 varaklık bu hacimli eser-
de Harîmî’nin Dîvânçe’sinde de bulunan birkaç şiiri ile “Hâtemî, Yûnus Emre, 
Neşet, Abdülkerîm, Şeyh Baba Yûsuf” gibi şairlerin şiirleri mevcuttur. İsmi bazı 
kaynaklarda Da‘vetu’n-Nefsi’s-Tâliha İla’l-A‘mâli’s-Sâliha bi-Âyâti’z-Zâhire ve’l-
Beyyinâti’l-Bâhira olarak da geçen kitap, tâlih (yorgun, fasit) nefisleri, âyetler ve 
delillerle sâlih amellere davet etmek üzere kaleme alınmıştır.

2. Dîvânçe: Harîmî’nin “52 gazel, 2 beyitlik Arapça bir şiir, 2 Türkçe beyit”inin 
toplandığı Dîvânçe’nin nüshası “Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Bölümü, Manzum 
Eserler, No. 104”tedir. Pervâne Bey’in Mecmû’a-i Nezâ’ir ve Edirneli Nazmî’nin 
Mecma’u’n-Nezâ’ir adlı nazire mecmualarından hareketle Harîmî’nin 29 şiirinin 
“Şâhidî, Nizâmî, Ahmed Paşa, Hâfî-i Edirnevî, Ahmedî, Necâtî Bey, Cezerî-zâde 
Kâsım Paşa, Çâkerî Sinân Bey, Şâmî, Şeyhî, Vasfî Çelebi, Mestî, Zülâlî, Sücûdî”nin 
şiirlerine nazire olduğu tespit edilmiştir. Dîvânçe yayımlanmıştır (Kılıç 1996).

3. Korkudiyye: Sehî Bey (İsen 1998: 57), Şehzâde Korkud’un Korkudiyye is-
minde bir fetva mecmuasının ismini zikretmiş, fakat muhtevası hakkında bilgi 
vermemiştir. Latîfî (İsen 1990: 75) ise, Arapça bir fetva kitâbı olduğunu belirt-
mekle yetinmiştir.

4. Kitâbu Vesîleti’l-Ahbâb: Korkud, kendi hattıyla kaleme aldığı bu eserinde 
babasına Mısır’a gidiş sebebini açıklamıştır. Metinde, özellikle baba-oğul ilişkisi 
ile alakalı hadislere yer verilmiştir (Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya Kitaplığı, 
No. 3529).

5. Şerhu Elfâzi’l-Küfr: Şehzadenin, elfâz-ı küfr ile alakalı yeterli bir kitap bu-
lamaması üzerine kaleme aldığını belirttiği eseridir (Süleymaniye Kütüphanesi, 
Ayasofya Kitaplığı, No. 2289).

6. Kitabu Halli İşkâli’l-Efkâr fî Hilli Emvâli’l-Küffâr: Korkud, bu risalesin-
de fıkıhta ganimet hukukuna dair bilgiler vermiştir (Süleymaniye Kütüphanesi, 
Ayasofya Kitaplığı, No. 1142).
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7. Şerhü’l-Mevâkıf li’l-Cürcânî: Bazı kaynaklarda bu eserin Korkud’a ait ol-
duğu bildirilmekle birlikte içeriğiyle ilgili bilgi verilmemiştir (http://www.e-tarih.
org/).

Harîmî, orta seviyede bir şair olup çok sayıda şiir kaleme almamıştır. Şairin ga-
zellerinin ana teması beşerî veya ilâhî aşktır. Şiirlerinde aşktan ve sevgiliden 
çekilen acı, yalnızlık ve dostun olmayışının verdiği üzüntü konularını işlemiştir. 
Birçok tasavvufî unsurun bulunduğu, zaman zaman kendini ve sanatını övdüğü 
mısralar da yazmıştır. Manzumeleri, deyim ve atasözlerinin sıkça kullanılması 
ile de dikkati çekmektedir. Yer yer ahenkli beyitler kaleme almayı da başaran 
Harîmî, ahengi özellikle kelime veya harf tekrarlarıyla sağlamıştır.

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Perdesüz dimek içün râzını dildâre kopuz
Elin ayagın öpüp yüz süre yalvara kopuz
 
Geydügi köhne nemed sohbet-i uşşâka gider
Yürür elden ele bî-çâre vü âvâre kopuz
 
Mutrib alup dizi üstine kulagını burar
Dimesün diye meger sırrını agyâre kopuz
 
Damagın çatladuban la’line karşu ezilür
Dostlar gör nice âşık dirilür yâre kopuz
 
Delinüp bagrı anun ney gibi inledügi bu
Ey Harîmî bulamaz derdine bir çâre kopuz

Kılıç, Filiz (1996). “Osmanlı Hanedanında Bir Şair: Şehzade Korkut”. Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2): 211.
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Gazel
Subh-dem yil gibi yilüp azm-i yâr itsem gerek
Yüz süriyü işiginde cân nisâr itsem gerek
 
Dil saçı sevdâsına tolaşdı çünkim ol mehün
Cân virüp bu kâr u bârı târmâr itsem gerek
 
Sihr ile câdû gözi cân mülkini idüp harâb
Işkınun bünyâdını ben üstüvâr itsem gerek
 
Zülfinün câdûsına meyl itdügi şehbâz-ı dil
Ol hümâyı yine ben peşşe şikâr itsem gerek
 
Ol mehün mihrin alem gibi nişân itmek içün
Sırr-ı ışkını cihâna âşkâr itsem gerek
 
Bu Harîmî zühd ü takvâya kadem basmak içün
Işk yolında melâmet ihtiyâr itsem gerek

Kılıç, Filiz (1996). “Osmanlı Hanedanında Bir Şair: Şehzade Korkut”. Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2): 212.
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Gazel

Ne fitnedür benün zülfün biri zengî biri Hindû
Ne sihr olur gözün gamzen biri ayyâr biri câdû
 
Kimün vardur senün gibi cihânda bir dahı dil-ber
Sanavber-kad münevver-had lebi hokka dişi incü
 
Boyı ar’ar semenber bir melek-manzar hatı anber
Saçı sünbül beni fülfül mu’attar-zülf ü müşkîn-bû
 
Sa’âdet ahteri togdı başuma dün gice cânâ
Ne tâli’dür bu tâli’ kim tulû’ itdükde sen meh-rû
 
Harîmî cân virem dirken işigün yasdanup cânâ
Nice gavgâ nice sevdâ getürdi başuma bu hû

Kılıç, Filiz (1996). “Osmanlı Hanedanında Bir Şair: Şehzade Korkut”. 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2): 214.
 
Gazel

Işka düşdün ey gönül ney gibi nâlân ol yüri
Zülf-i dil-ber gibi var hâli perîşân ol yüri
 
Pâdişehlık budur ey dil tâ ölince dil-berün
İtleriyle her gice kûyında mihmân ol yüri
 
Lutf kıl ey müdde’î tek dâmen-i dildârı ko
Büsbütün dünyâ sana var Mısra sultân ol yüri
 
Bahr-ı ışka fülk-i ten gark olısardur âkıbet
Âlemi tûfân idüp ey eşk bârân ol yüri
 
Gerçi kim olmış durur mürşîde izhâr-ı kemâl
Ey Harîmî sen bugün şi’rünle Selmân ol yüri

Kılıç, Filiz (1996). “Osmanlı Hanedanında Bir Şair: Şehzade Korkut”. Ah-
met Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2): 218. (1)
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BOĞULARAK ÖLDÜRÜLÜŞÜ

“Osmanlı döneminde bu bölgedeki ilk karışıklık, saltanat kavgalarından dolayı 
ortaya çıkmış olan bir olaydır. Bilindiği üzere Osmanlı tahtında II. Beyazıt’tan 
sonra şehzadeler arasında rekabet yaşanmaya başlamıştır. Bu cümleden olarak 
Şehzade Korkut, daha babasının sağlığında kardeşi Şehzade Ahmet’in tahta 
aday gösterilmesinden rahatsız olmuş ve bu nedenle şehzadelik yapmakta 
olduğu Manisa’da etrafına bir kısım kuvvetler toplamaya başlamıştır. Bunu fark 
eden Beyazıt, Şehzade Korkut’u, Şehzade Ahmet’in de tesiriyle, 1502 yılında 
eski şehzadelik merkezi olan Antalya’ya tayin eder (1) Fakat Korkut, bu atama-
dan memnun olmaz ve kendisinin Manisa’da bırakılması ricasında bulunur. Bu 
isteğinin kabul edilmemesi üzerine o, “bana saltanat gerekmez” gibi kinayeli 
sözler sarf ederek kafasında tasarladığı hedefi gerçekleştirmek için önce An-
talya’ya, oradan da babasına ve gelişen olaylara kızgınlığından dolayı 1509 yılı 
baharında Mısır’a gider (2)

Bunun üzerine Sultan Beyazit Mısır sultanına elçiler göndererek (3) şehzadenin 
geri gönderilmesin ister. II. Beyazıt ile mevcut barışçıl durumu tehlikeye sokmak 
istemeyen Memluk Sultanı Kansu Gavri ise, kendisinin siyasi emellerinden vaz 
geçmesi ve hacca gitmemesi yolunda şehzadeye nasihatlerde bulunur.

Bu nasihatler üzerine, Korkut, bir müddet sonra eski yeri Teke’ye, 1511 yılında 
geri gelir ve babasından af diler, babası da onu tekrar buraya bey yapar (4)

Fakat o, aynı yılın Mart ayında Teke Sancağı’nı bırakarak Manisa’ya gitmek üze-
re bir gece ansızın yola çıkar. Çünkü o, Antalya’da eski itibarını da bulamadığı 
gibi (5), o sıralarda İstanbul’da da Amasya valisi olan Şehzade Ahmet, veliaht 
olarak düşünülmeye başlanmış, Trabzon valisi Şehzade Selim ise Kırım yolu ile 
Rumeli’ye geçmiştir. Dolayısıyla Şehzade Korkut’un hülyalarını kurduğu saltanat, 
neredeyse elden gitmek üzeredir. Bundan dolayı o, bu sefer zorla da olsa, Mani-
sa valiliğini elde etmeyi tasarlamıştır (6). Çünkü Manisa, payitahta yakınlığından 
dolayı Osmanlı şehzadeleri açısından gözde bir sancaktır.

Ancak, olaylar şehzadenin planladığı gibi gelişmemiştir. Çünkü onun Teke Eli’ni 
bırakarak Manisa’ya doğru yola çıkışı, yöre halkı arasında padişahın öldüğü 
şeklinde bir haberin doğmasına sebep olmuştur. Bu sebeple, şehzadenin böyle 
bir yolculuğa çıkışı, Teke’de sayıları oldukça çok olan ve Osmanlı yönetiminden 
memnun olmayan bir topluluk tarafından- ki, burada kastedilen topluluk, az 
önce yukarıda işaret edilen sipahilerdir- devlete itaatten çıkmak için fırsat ola-
rak değerlendirilmiştir. Emellerine ulaşmak için fırsat kollayan bu topluluk, Şah 
Kulu’nu kendilerine serdar yaparak, Antalya’dan Manisa’ya doğru yola çıktığı 
haberini aldıkları şehzadeyi yakalamak ve yanında bulunan bütün mallarını ele 
geçirmek düşüncesiyle peşine düşer. Şehzade Korkut’un Teke beyliği esnasında 
kendilerinin faaliyetlerini engellemek için yaptığı baskının da etkisi ile Şah Kulu 
ve adamları, şehzadeye Elmalı civarında yetişirler ve yapılan çarpışmaların neti-
cesinde onun bütün mal varlığına el koyarlar 
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(7). Ama şehzade, meydana gelen bu olayın ardından bir yolunu bularak Ma-
nisa’ya ulaşmayı başarır. Sonuçta, olayı büyütmek istemeyen II. Beyazıt, onu 
Manisa’ya sancak beyi olarak tayin eder (8).

Bütün bu gelişmeler esnasında merkezi yönetim, Teke Sancağına bir yönetici 
atayamamıştır. Bu ise yörede bir otorite boşluğunun doğmasına sebep olmuştur.

Yukarıda anlatılan olayların devamından olarak bir müddet sonra Şehzade Kor-
kut’u tekrar Teke Eli’nde görüyoruz. Çünkü Yavuz Sultan Selim’in, tahta geç-
tikten sonra kendisine rakip olan şehzadeleri etkisiz kılma mücadelesi çerçeve-
sinde en son olarak sıra, Manisa’da bulunan Şehzade Korkut’a gelmiştir. Bunu 
bilen Şehzade, amcası Cem Sultan gibi Rodos şövalyelerine sığınarak Avrupa’ya 
kaçmak için buradan Teke Eli’ne gelir (9) ve gözde adamlarından ve sadık köle-
lerinden biri olan Piyale Bey ile birlikte kılık değiştirerek Istanos’da bir mağaraya 
sığınır (10). Fakat o, üç hafta kadar gizlendiği mağarada, bir köylünün haber 
vermesi üzerine yakalanır. Şehzadenin yakalanmasına sebep olan olay da şu 
şekilde gelişmiştir: Şehzade Korkut ve adamı mağaraya gizlendikten sonra, yi-
yecek aldırmak üzere birisini görevlendirirler. Piyale Bey, çok güzel ve değerli bir 
eyer takımına sahip olan atını, doğuracağı sonucu hiç düşünmeden görevlendir-
dikleri kişiye aldığı yiyecekleri taşıması için verir. Ancak, bu at ve eyer takımları, 
köylülerin dikkatini çeker ve onların durumdan şüphelenmelerine sebep olur. 
Bunun üzerine gerekli takip işleminden sonra durum anlaşılır.

Ardından da, o sırada Teke beyi olan Kasım Bey’e durum haber verilir. Şöhret 
hırsı ile yanıp tutuşan Kasım Bey de bu fırsatı kaçırmak istemez ve hemen Şeh-
zade Korkut ve adamını yakalatarak Bursa’ya gönderir. Şehzade, bir rivayete 
göre Bursa’ya getirilirken 1513 yılının 13 Martı’nda yolda boğularak, bir rivayete 
göre de Bursa’da Cellât Sinan eliyle öldürülür (11)
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SON SÖZ:  ÖLDÜREMEZSİN(Gülce-Buluşma)
 

Ey kirli saat, pas tutmuş yelkovan  
Ve ey taş yürekli pehlivan  

Duy beni, işit beni: 
Şairim, şairim dedim ya sana  

Gücün yetmez, bilemezsin ozan yüreğimi  
Anlamaz, anlayamazsın  
Bebeklerin avucundan 

Düş uçurtmalarımın iplerini alamazsın  
Alamazsın sonsuzluğun türküsünü  

Güneşe uzanan bakışlarımın hasret ıslığını  
Çalamazsın şiirime hayat veren  

Kalemimin ucundan.
 

“Karadır kaşların ferman yazsa da” 
Ben seni yazarım, gülüm ben seni.  

Kapkara kaderim ağıt düzse de  
Ben seni yazarım ölüm ben seni 

 
 Ey kirli saat, kırık akrep

Ve ey güzelliğin katili
Duy beni, işit beni:

Şairim, şairim dedim ya sana 
 

Yok üstümde bir şehzade kaftanı amma  
Deli toynaklarım var duyguların harmanında  

Ölümün öldüğü, şiirin yaşadığı an bu an  
Kafesten uçacak kuştur bilesin bu can, 

Bir hicaz bestedir şu dilime dolanan  
Notasız, fırtınalı sözdür şiir denen sultan  

Tutamazsın... 
Söyle de bilelim: 

Doruktan en dibe nasıl iner son yılan?  
Seninkisi 

Heykelin vitrinden konuşmasıdır  
Ürkek, yavan... 

 
“Karadır kaşların ferman yazmıyor” 
Üzüm gözlü bağban, bağı bozmuyor  

Arılar baharda çiçek gezmiyor  
Ben seni yazarım, balım ben seni, 
Ben seni yazarım, zalım ben seni.

Mustafa CEYLAN
(1) : KILIÇ, Filiz; Prof.Dr. turkedebiyatiisimlersozlugu.com

(2) : http://korkuteli.batiakdeniz.com
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LÜGATÇE

Dil : Gönül

Milk : Mülk

Hükm itmek: Hüküm vermek, hükmetmek

Neşter : Bıçak

Urmak : Vurmak

Ayn : Göz

Hûnâb :Kanlı göz yaşı

Mûnîs :Sıcak kanlı

Târâc : Yağma

Şehâ : Ey Şah, ey padişah!

Zülf-i perîşân : Perişan saçlar
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3- ŞEHZADE MUSTAFA (Muhlisî)

Şair, Cihan İmparatoru Kanuni’ nin oğlu olan Şehzade Mustafa, Muhlisî mahlası 
ile şiirler yazardı.

*
28 Ağustos 1553’ de Nahçivan Seferine çıkan Osmanlı Ordusu, Konya Ereğli-
si’nde Aktepe adıyla anılan yere geldiğinde Şehzade Mustafa’ da babasına ye-
tişir. Günlerden Cumadır. Ezan okunmadan evvel babasının elini öpmek ister. 
Otağ-ı hümayuna girdiğinde karşısına yedi dilsiz cellât çıkıverir. Boğuşur onlarla 
Şehzade. Babasının bulunduğu bölümün perdesini aralayacakken saray hade-
melerinden Azman Mahmut tarafından yere düşürülür ve boğularak öldürülür. 
Cenazesi Bursa’ya gönderilir. II. Murat türbesi yakınına defnedilir.

*
“Meded meded bu cihânun yıkıldı bir yanı
Ecel celâlîleri aldı Mustafa Hânı.

Tolundı mihr-i cemâli bozuldı divânı
Vebâle koydılar âl ile Âl-i Osmânı

Geçerler idi geçende o merd-i meydânı
Felek o cânibe döndürdi şâh-ı devrânı

Yalancınun kurı bühtânı buğz-ı pinhânı
Akıtdı yaşumuzı yakdı nâr-ı hicrânı

Cinâyet itmedi cânı gibi anun cânu
Boğuldı seyl-i belâya tağıldı erkânı

N’olaydı görmeye idi bu mâcerâyı gözüm
Yazuklar ana revâ görmedi bu râyı gözüm”

 
Taşlıcalı Yahya 

 
*

Bir baba, cihan imparatoru bir baba… Eşiğinde öz oğlu yedi cellat elinde can 
vermede. Düşünebiliyor musunuz manzarayı?

Tarihler ve tarihçiler; gelişen olayları ve ekranda görünenleri resmederler. Bir 
fotoğrafçı edasıyla anı geleceğe taşırlar.
 
Asırlardır Turan ve İran kavgası yapılmıştır. Biz Turanîler koşmaktan, iklim değiş-
tirmekten, göçmekten dinlenmeye, eğlenmeye fırsat bile bulamamışız. Bilmem 
kaç yüz yıl İran’ı dahi bizim Turanîler yönettiği halde, İranlı Firdevsî’nin çoğunu 
uydurduğu, hâyal dünyasından çıkardığı Zal, Zaloğlu Rüstem hikâyeleriyle dolu 
“Şehnamesi”nden kopyala yapıştır yoluyla bizim destanlarımıza ulaşmaya çalı-
şan tarihçilere üzülüyorum. Yazık!!!
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Şah İsmail ölmüştür, yerine Şah Tahmasb geçmiştir. Tahmasb’ın kardeşi Elkas 
Mirza, ona isyan ederek Osmanlıya sığınmış, Kanuni’yi İran’a savaş açması için 
sürekli teşvik etmektedir. 

Bu esnada da Erciş Kalesini İranlılar yerle bir etmişlerdir.
 
Bir süre sonra, İran şahından elçiler İstanbul’a gelerek bir barış anlaşması yapıl-
masını isteyerek Kanuni’nin İran’a sefere çıkmasını engellemeye çalışırlar.
 
Saraya Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa ikilisi hâkimdir. Gelen İran elçilerine “ce-
vabımızı Halep’te vereceğiz” diye kapıyı gösterirler.
 
Kumkuma başlar. Entrika ayyuka çıkar. Bir yandan Şehzade Mustafa’ya “Baban-
padişah çok yaşlı, yeniçeriler seni seviyor. Rüstem Paşa ve Hürrem yönetiyor 
koca imparatorluğu” derler. Öte yandan, üretilen bu sözler, en güvendiği kişiler 
vasıtası ile mektuplarla padişaha ulaştırılır. Eklemeler yapılır.”şehzade Mustafa 
padişah tahtına göz dikmiş. Yeniçeriler onu istiyor. Üstelik İran’la Tahmasb ile 
de anlaşacakmış, hattâ İran Şahının kızıyla evlenecekmiş, ardından saraya karşı 
isyan edecekmiş.”
 
Olan olur. Hile ve desise ustası bir ekip, şehzadenin mührünün benzerini kazıtıp, 
kopya mühürle İran’a Tahmasb’a mektuplar yazar. Aynı sözler, şahın kızıyla ev-
lenme talebi, isyan aynı şekilde yazılan mektuba yansıtılır. Şehzadenin böyle bir 
talebi karşısında şüphe dahi etmeyen İran Şahı hemen cevabını verir.
 
Elbette gelen cevap da, geciktirilmeden Padişah’a sunulur. Oğlunun isyan ede-
ceği, İran şahının kızını alacağı vb. Böylece, üretilen dedikodu belgelenmiş de 
olur.
 
İşte bu. Evlâdı atadan ayıran düşmanca hile ve taktik. Şehzade Mustafa babasının 
yerine tahta oturacağına, Hürrem Sultan’ın oğullarında birisi oturmalıdır. Sırf bu 
gaye için, otağı hümayun kapısının önünde evlâdı boğulup öldürülürken, cihan 
sultanı bir babanın içerde habersizmiş gibi durmasının manzarası resmedilmiştir 
tarihe.
 
Şehzade Mustafa, şairdi. Şairlerden meydana gelmiş bir arkadaş grubu da vardı. 
Onun bu şekilde acımasızca öldürülüşü, çok sayıda şair arkadaşını acılara gark 
etmiş ve çok sayıda tarih düşürülen acılı şiirler kaleme alınmıştır.
 
Eylül ayının son Cumasında, ezan vaktinde boğularak öldürülmüştür şair Şeh-
zademiz.
 
Sonra ne mi olur?
Şehzadeyi öldürten ekip içindekilere bakalım.
Padişaha ihbar mektuplarını getiren Şemsi Ahmet Paşa, sipahi ağasıyken Rumeli 
valisi olur. Padişahın en yakını, musahibi olur. Rüstem Paşa, azledildikten iki yıl 
sonra yeniden sadrazamlığa getirilir. Cinayeti işleyen Azman Mahmut Ağa da 
hanedan damadı olur ve sonra Anadolu Beylerbeyliği görevine atanır.
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Şairler, bu ekibe özellikle Rüstem Paşa’ya iğneleyici sözlerle hicviyelerini yazma-
ya devam ederler, Rüstem Paşa’ da şair düşmanı kesilir.

Şehzadenin katli için bir fetva dahi uydurulur, gerekçe hazırlanır.

Kanuni’nin sütkardeşi Mehmed Çelebi, şehzadeyi öldürtmesi sebebiyle padişa-
hın yüzüne çok ağır sözler söyler ve son nefesine kadar padişahla görüşmez.

 
*

SON SÖZ:

 
BİR ŞEHZADE ÖYKÜSÜ (Gülce-Akrostik) 
 
Konya Ereğli’ sinde son Eylülün son Cuması  
Yedi dilsiz cellât havasında bağdaş kurmuş  
Zamanın göğsüne otağ-ı hümâyun. 
Bir çılgın akrepdir yapışmış zembereğine saatin  
Sürgülenmiş kapısı sevginin  
Kara bahtı eşiklerde besbelli kapatılmış  
Bu sebep yüzünden oy Hatun anam oy ! 
Karalar giyinsin söyleyin  
Bir baştan bir başa  
Yer, gök 
Büsbütün acun... 
 
Kıyar mı, deyin hele kıyar mı  
Bir baba evlâdına? 
Hele ki bu baba cihanın sultanı  
Sultan Süleyman Han ise  
Ne derler tarihi yazan yazgaçlar  
Ne derler acaba? 
Deyin hele, susmayın, deyin! 
Genç yaşıma doyamadan  
Gidiyorum dünyadan  
Ey kara zindan ruhlular! 
Varın ölümümü, durmayın varın  
Haremlere müjdeleyin!.. 
 
Şehzadeler şehri Amasya  
Ferhad’ ına yanar biliyorum  
Bir de bana yansın bundan sonra  
Kınalı Şirinler, üzüm gözlüler  
Ağlasınlar siyim siyim  
Cumbalarında evlerinin.. 
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(Ş)ok geçirdi askerler, kışlalar da bin öfke  
N(E)rde, nasıl ve neden bu anlaşılmaz ölüm? 
Şa(H)ın mektubu varmış, öyle diyorlar 
Bir (Z)alimin uydurması, bir hainin oyunu 
İn de (A)h, hakikatin güneşi ufkumuza 
Doğ ve (D)urma bir an evvel ulaştır ruhumuzu sonsuza 
Rabbim (E)lem vermesin gene de kahraman ordumuza!.. 
(Ş)imdi açsın mor lâleler saray bahçelerinde 
V(E) salınsın Sadabat’da, Boğaz’da sandal sandal rüzigâr 
Ta(H)sis ettim yüreğimi lepiska saçlı Anadolu kızına 
Nur (Z)ulmü devirdiği gün giyecekti gelinlik 
Bir y(A)nda yedi tepe İstanbul yedi renge bürünürken 
Ötede (D)üşlerimizi saklayacaktı Kız kulesi ah annem! 
Rabbim (E)lem vermesin, mavi suların ülkesine, tek ben ölem!.. 
 
(Ş)u gelen şehzadenin kardeşiyim ben  
V(E)rmeyin haberimi, babam öldürdü diye. 
Sa(H)i suçum ne, onu da bilmiyorum 
Bir (Z)indan karası vakitteyiz ah kardeşim ah! 
Mutl(A)ka gelecek beklenen aydınlık gün 
Sakın (D)urmasın, bakmasın ardına kardeşim, yürüsün sabahlara 
Kabrim(E) gül getirsin ve su; unutmasın bir ara. 
 
Konya Ereğli’ sinde son Eylülün son Cuması  
Yedi dilsiz cellât havasında bağdaş kurmuş  
Zamanın göğsüne otağ-ı hümâyun.

Ölüm, sonsuza giden yola açılan kapı

O  kapıda son bulmakta bilirim  
Hayat denen bu oyun, 
Ey dipsiz tarih, ey tuğlar, tuğralar, surlar  
Ben çekip giderken bu genç yaşta;
Çözülecek mi sandınız
Çözülecek mi atılan düğüm, bilinecek mi sırlar?
Hazır edin gözyaşlarınızı
Veya yeniden kurun bir saray düğünü
Hem ağlayın, hem gülün
Ağlayın bahtsızlığıma, gülün zamaneye
Ve destanımı okuyun.
Yaklaşın şöyle, usulca gelin yanıma,
Kimsenin bilmediği bir şehzade öyküsünü 
Benden duyun.

Mustafa CEYLAN
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LÜGATÇE

Celâliler: Eşkiyalar

Mihr-i cemâli: Yüzünün güneşi

Vebâl : Ahiret sorumluluğu,günah

Âl : Evlât, çoluk-çocuk

Merd-i meydan: Meydanın merdi

Cânib : Yön,yan, taraf

Bühtân : İftira

Buğz : Sevmeme, düşmanlık

Pinhân : Gizli

Nâr : Ateş

Seyl-i belâ : Belâ seli

Rây: Kötü fikir, rey
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4- SARI MEMİ (Hıfzî)

İstanbul’da mülâzımken, zamanının siyasî sebepleri yüzünden, gece uykuda 
iken boğularak öldürülmüş ve hırsızlık süsü verilmek istenmiş bir şairimizdir. 
Güya, hırsızlar tarafından öldürülmüş olduğuna inanılsın diye, evinde ve üstünde 
ne varsa çalınmıştır. Kanunî dönemi şairlerimizdendir.

 

Asıl adı Mehmed. Sarı Memi adıyla tanınmıştır. Şiirlerinde Hıfzî  mahlasını kullan-
mıştır. Edirne doğumludur. Kabri İstanbul Galata’dadır.

*

“Mürettep bir Divân’ı,  Münşeat’ ı ve atasözlerini topladığı Manzûme-i Durûb-ı 
Emsâl  adlı bir eseri vardır. Bu eserinde sade söyleyişli atasözü ve deyimlerin, 
zarifler meclislerinde rağbet bulması için süslenmesi ve manzum olarak söy-
lenmesi gerektiğini ileri sürerek farklı şairlere ait 616 atasözü ve deyim ihtiva 
eden süslü mısraları bir araya toplamıştır (Poyraz 2010: 190). Oy’un (1991 : 45) 
verdiği bilgiye göre 1262/1848’de İstanbul’da basılan bu eser, bu alanda basılan 
eserlerin ilkidir.

Kınalızâde Hasan Çelebi (1989: 295) onun, kendinden önceki büyük şairleri in-
celeyip belagat sahiplerinin sözlerini ezberlemek suretiyle şiirlerinin kabul mer-
tebesine ulaştığını söylemiş, Âşık Çelebi (2010: 627) de onu belagat fenninde 
meşhur Arap şairi Câhiz’e benzetmiştir. “(1)
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*

Eserlerinden Örnekler
 
Matla’

Dem mi var ki hâtırumdan geçmeye tîrün senün
Dem mi var salınmaya boynuma şemşîrün senün

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). C.2. 
İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 627.
 
Matla’
Sînende tügme-i zer ey dil-ber-i semenber
Ay aydunına karşu tan yılduzına benzer

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). C.2. 
İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 627.
 
Nazm
Ey hatt-ı ruhsâr-ı yâr ol hüsn-i tahrîrün senün
Eyledi rengîn varaklar üstine yirün senün

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalızade Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şuara. C.1. 
Ankara: TTK Yay. 295.
 
Nergis ü ruhsâra nakd-i kalbi yandurdum yine
Sînede mihrün çerâğını uyandurdum yine
 
Ben ki âteş-bâz-ı ışkam dûd-ı âhum okların
Âsumânîler gibi göğe boyandurdum yine

Sehî Bey (1325). Tezkîre-i Sehî. İstanbul. 105.”(2)
 
*
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SON SÖZ:  
 
ŞİİR VE SİYASET 
 
Girdiğinde güneş sohbet burcuna  
Usuldan ay şafağı bastığında gökyüzünü  
Üç ihtilâl, bir isyân yapmak için  
İneriz ya sahile  
Bizimkilerle; 
Buyurun siz de geliniz, 
Vaktidir her şeyi düzlemenin, 
Çekinmeyin, 
Masamızda hazırdır yeriniz.

 
En çok uykudayken biz  
Seferberlik ilânı yapılır hırsızlara  
Uyandığımızda sabaha  
Azalmıştır Pazar filemin içi  
Zayıflamıştır yorgun cüzdanım  
Ve sofrayı kurarken hanım  
Söyleniyordur gelen güne. 
 
Şiir olmasa ne yapardım? 
Nasıl yaşardım bilemiyorum. 
Okusam yazdıklarımı  
Parlamenter olur muyum acaba? 
 
Mustafa CEYLAN

(1-2): Yrd.Doç.Dr. AKÇAY, Gülçiçek; turkedebiyatiisimlersozlugu. com

LÜGATÇE

Tir: Ok

Şemşîr : Kılıç

Tüğme: Düğme

Zer : Altın

Ruhsâr: Yanak

Tahrîr : Yazma

Varaklar : Yapraklar

Dûd-ı âhum: Âhımın dumanı
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5- FÂRİSÎ (Osman II-Genç Osman)

“II. Osman ya da Genç Osman, (Divan Edebiyatı’ndaki adıyla Farisi) (d. 3 Kasım 
1604, İstanbul - ö. 20 Mayıs 1622, İstanbul), 16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam 
halifesidir.

Babası I. Ahmed, annesi Mahfiruz Haseki Sultandır. Mahfiruz Haseki Sultan 
Rum’dur. Sultan Genç Osman 14 yaşında iken, amcası Sultan I. Mustafa’nın 
tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına oturdu. Annesi onun yetişmesi için 
çok titiz davrandı. Sultan Genç Osman iyi bir terbiye ve tahsil gördü. Arapça, 
Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi doğu ve batı dillerini klasiklerinden 
tercüme yapabilecek kadar güzel öğrendi. Genç Osman; zeki, enerjik, atılgan, 
cesur ve gözüpek bir padişahtı.

Sultan Genç Osman, Fatih Sultan Mehmed devrine kadar yapıldığı gibi saray dı-
şından, Şeyhülislam Es’ad Efendinin ve Pertev Paşa’nın kızları ile evlendi. Yavuz 
Sultan Selim devrinden itibaren padişah saray dışından evlenmediği için bu dav-
ranış önemli bir değişiklik oldu. Kendisine planlarını uygulayacak bir sadrazam 
bulamadı.

Tarihte eşine az rastlanır bir şekilde tahtan indirilerek, Yedikule zindanlarında 
boğularak öldürülen Sultan Genç Osman, babası Sultan Birinci Ahmed’in Sul-
tanahmet Camii’nin yanındaki türbesine defnedildi. Tahta çıkar çıkmaz devlet 
erkânı içindeki üst düzey yetkilileri değiştiren, müderris ve kadıların atanma 
yetkilerini şeyhülislamdan alan Sultan Genç Osman çok yenilikçi bir padişahtı.

 
İRAN İLİŞKİLERİ

Sultan Genç Osman tahta çıktığı sırada Sadrazam Halil Paşa, İran seferindeydi. 
Osmanlı ordusu Pul-i Şikeste’de yenilmesine rağmen, İranlılar, mukaddes say-
dıkları Erdebil şehrinin Osmanlıların eline geçme ihtimali üzerine barış istediler. 
Serav sahrasında, daha önce iki devlet arasında imzalanan Nasuh Paşa Ant-
laşması baz alınarak imzalanan Seray Antlaşması’yla barış tekrar sağlandı. (26 
Eylül 1618).

 
İTALYA VE AKDENİZ SEFERİ

Halil Paşa komutasındaki Osmanlı donanması 1620 yazında Akdeniz seferine 
çıktı. İstanbul’dan ayrıldıktan sonra Navarin’e gelen donanma, buradan da kuze-
ye, Adriyatik’e doğru yöneldi. Dıraç’da iki İtalyan gemisini ele geçirdikten sonra 
İtalya’ya asker çıkardı ve İspanyollara ait olan liman şehri Manfredonia’yı işgal 
etti.
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LEHİSTAN SEFERİ

Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında bir dostluk mevcuttu. Dinyester ırmağı 
iki ülke arasında sınır oluşturuyordu. Osmanlı-Avusturya savaşlarında Lehistan 
ilişkileri gerginleştiyse de barış bozulmamıştı. Fakat askeri birliklerin geçimini 
Lehistan’a yaptığı akınlarla sağlayan Kırım Hanı, barışa aykırı hareket ediyor-
du. Bunun yanı sıra Lehliler Boğdan işlerine müdahaleden geri kalmadıkları 
gibi, Boğdan’a ait Hotin kalesini işgal etmişlerdi (1617). Ayrıca Eflak ve Erdel’in 
içişlerine müdahale etmeye devam ediyorlardı. Bu olaylar üzerine Sultan Genç 
Osman, kendisine yapılan muhalefetlere rağmen Lehistan seferine karar verdi. 
Bu arada Özi Beylerbeyi İskender Paşa komutasındaki birlikler, Purut kıyısında 
bulunan Yaş’ta, Lehlileri bozguna uğratmıştı (20 Eylül 1620).

Sultan Genç Osman, 1621 yılının Nisan ayında Lehistan Seferine çıktı. Lehler 
yeni ve daha büyük bir ordu meydana getirme çabasındaydılar. Avusturya’dan 
yardım alarak ordularını takviye ettiler. Osmanlı Ordusu 2 Eylül 1620’de Hotin 
önlerine geldi. Kale kuşatıldı ve Hotin kalesi önlerinde yapılan meydan sava-
şında, düşman siperlerinin ele geçirilememesi, askerlerin şevk ve heyecanını 
oldukça yıprattı. Yeniçerilerin de kendilerini tam olarak savaşa vermemeleri, bu 
savaşın kesin bir netice ile sonuçlanmamasına yol açtı. Lehistan elçilerinin sava-
şa kendilerinin neden olduklarını bildirmesi üzerine Hotin Antlaşması yapılarak 
sefere son verildi (29 Eylül 1621). Antlaşmaya göre Lehler ve Osmanlılar bir-
birlerinin topraklarına saldırmayacak Lehistan eskiden olduğu gibi Kırım Hanına 
40.000 düka altın verecekti.

 
YENİLİK HAREKETLERİ

Sultan Genç Osman, Lehistan seferindeki başarısızlığının sebebi olarak askerin 
gayretsizliğini görüyordu. Askeri alanda bazı yenilikler yapma fikri böylece ge-
lişti. İşe Kapıkulu Ocakları ile başladı. Yaptırdığı sayımda, asker sayısının maaş 
defterindeki kişi sayısından az olduğunu anlayınca fazladan para vermeyi kesti. 
Bu durum da, daha önce fazladan gelen paraları kendi ceplerine atan zabitlerin, 
Sultan Genç Osman’a düşman olmalarına yol açtı.

Sultan Genç Osman; her şeyin farkındaydı, ancak tecrübesiz olması yüzünden 
istediği yenilikleri yapamıyordu. Anadolu, Mısır ve Suriye askerlerinden oluşacak 
yeni bir ordu kurmak istiyordu. 

Aynı zamanda saray, harem ve ilmiye teşkilatlarını yeniden kurmak, yeni kanun-
lar çıkarmak gibi yenilikçi düşünceleri de vardı. Kapıkulu Ocakları bu durumdan 
rahatsızdı ve bunu belli etmekten kaçınmıyorlardı. Şeyhülislam Es’ad Efendi’nin 
başında bulunduğu ilmiye sınıfı ise fikir belirtmiyordu.

Sultan Genç Osman’ın Halep, Erzurum, Şam ve Mısır beylerbeylerine asker yaz-
dırmak için gizli bir irade gönderdiğinin sarayda adamları olan yeniçeriler tara-
fından öğrenilmesi, bardağı taşıran son damla oldu. 
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Sultan Genç Osman asker toplamak için Anadolu’ya bizzat kendisi gitmek is-
tiyordu. Bu arada İstanbul’a, Dürzî lider Maanoğlu Fahreddin’in Lübnan’da bir 
isyan çıkardığı haberi geldi. Sultan Genç Osman bunu bir fırsat bilerek, isyanı 
bastırmak için Anadolu’ya gideceğini söyledi. 

Ancak Sadrazam Dilaver Paşa ve Şeyhülislam Es’ad Efendi, koskoca padişahın 
küçük bir isyan için Anadolu’ya gitmesine gerek olmadığını söyleyerek, Sultan 
Genç Osman’ın Anadolu’ya geçmesini engellemeye çalıştılar. Başka bir çaresi 
kalmayan Sultan Genç Osman, hacca gideceğini ilan etti. Daha önce hiçbir pa-
dişah hacca gitmemişti. Sadrazam Dilaver Paşa ve Şeyhülislam Es’ad Efendi çok 
uğraştılarsa da Sultan Genç Osman fikrinde kararlıydı. Padişahın geçeceği gü-
zergâh üzerindeki vilayetlerin beylerbeyleri haberdar edildi ve hazırlık yapmaları 
istendi. Sultan Genç Osman’ın yanında 500 yeniçeri ve sipahi olacak, geri kalan 
asker İstanbul’un korunması için İstanbul’da kalacaktı. Sadrazam, defterdar, ni-
şancı, rikab ümerası, gedikliler, 40 müteferrika ve 40 divan kâtibi hac kafilesinde 
yer alıyordu.

ÖLDÜRÜLMESİ

Padişah otağının Üsküdar’a kurulacağı günden bir gün önce Yeniçeriler Süley-
maniye’de toplandılar. Ayaklanan yeniçeriler saraya girip bazı devlet adamlarını 
öldürdüler. 

Yeniçeri ve sipahileri ikna etmek isteyen Sultan Genç Osman, yeniçeri ağaları-
nı merhamete getirmeye çalıştı. Ancak bunda başarılı olamadı. Yerine amcası 
Sultan Birinci Mustafa ikinci kez tahta çıkarıldı. İsyancılar o an için Sultan Genç 
Osman’ı öldürülmesini düşünmüyorlardı. 

Ancak Sultan Genç Osman’ın ne kadar dirayetli bir padişah olduğunu bilen is-
yanın elebaşları, padişahın Yedikule zindanlarına götürülüp orada öldürülmesini 
istediler. Sultan Genç Osman sekiz tane cellâta kahramanca karşı koymasına 
rağmen katledilmiştir. (20 Mayıs 1622 Cuma günü)

O  gün ikindiden sonra, Sultan Osman’ı bir Pazar arabasına bindirerek Yediku-
leye götürdüler. 

O gece yatsı vakti, sadrazam, kethüdası ve cebecibaşı Sultan Osman’ı öldürmek 
istediler. Sultan Osman’ı boğmak için kemend attılar. Sultan Osman bu canilerle 
uğraşmakta iken Davutpaşa’nın kethüdası bulunan ve Kilindir Uğrusu adıyla anı-
lan uğursuzun saldırısına uğrar. Sultan Osman’ın husyelerini tutarak bayıltıncaya 
kadar sıkar, sonra kement atarak boğarlar. 

Bir padişahı öldürmek için, onun erkeklik organına yapışacak kadar alçalan bu 
caniler, işledikleri cinayeti ispatlamak için Sultan Osman’ın bir kulağını keserek 
Sultan Mustafa’ nın annesine götürürler. 

Sultan Genç Osman’ın naaşı, ertesi gün Sultanahmet Camii’nde kılınan cenaze 
namazında sonra Sultan Ahmed Camii’nde babasının türbesine defnedildi. 
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Sultan Genç Osman’ın öldürülmesi Anadolu’da bazı isyanların çıkmasına sebep 
oldu. Osmanlı halkı padişahın öldürülmesini hiçbir zaman hazmedemedi. Sultan 
Genç Osman, gençliğinin en güzel günlerinde tahta çıkmış ve hep milletinin 
iyiliği için çalışmış, azim ve irade sahibi bir padişahtı. Ancak gençliği ve tecrübe-
sizliği kendisine bu hazin sonu hazırladı.

 
*

Genç Osman, gerçekten de adı gibi gençti. 26 Şubat 1618 günü, 14 yaşında iken 
tahta çıkmıştır. Zamanını ve zeminini iyi kollayamadan ıslahat hareketlerine baş-
ladığından canından olmuştur. Yeniçeriler ve sipahilerin başlarına buyruk  ha-
reketlerini önlemek için onlara karşı çıkmıştır. Kendi ırkından, Şeyhülislâm Esad 
Efendi’nin kızıyla evlenmek istemiştir, hacca gitmek istemiştir.

Genç Osman, Fârisî mahlasıyla şiirler yazan bir şairimizdi. Şiirlerinin yer aldığı 
Divan, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesindedir.” (1)

*

 

GAZELLERİNDEN BİR ÖRNEK

 
“Nedir bu hatt-ı muanber  
Gören der:”Allahü ekber” 
 

Gönlümü aldı bir dilber  
Ruhlarıdır verd-i ahmer. 
 
Eyleme bana çok cefâ  
Eyle figânımdan hazer. 
 
Cemâlin mâh-ı enverdir  
Leblerinse şehd ü şeker. 
 
Kimseye etmezsin vefa  
Fârisi’ye it bir nazar.”
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*

SON SÖZ :

GENÇ OSMANLAR TÜKENMEZ!

Ağız, ağız değil ki

Kırk  ambarlık lâf dolu mübârek…

Keyifler yerinde, ceylan derisi koltuklarda gece

Zaman ipince, yipelek

Koptu kopacak ortasından

Yangın yeri memleket

Hendek, barikat, bomba ve kan

Hain doğurmaz bilirdim bu toprağı

Nereden gelmiş bu kaş, bu göz, bu tetik çeken el?

Ağzımda diş kalmadı

Sabret babam sabret…

Biter, mutlaka bitecek

Bitmeli gayri al ipek sabrım

Samsun’a çıkacağım güne az kaldı

Senin o tetik çeken parmağını

Kıracağım, o gün gelmek üzere

Çocukları kalkan yapıp

Kum ve taş yığını barikatlar ardına

Saklandığın yerlerden

Çıkaracağım seni

Ve

Teşhir edeceğim cihana kırk yüzünü

Beslendiğin kaynaklarla beraber…
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Bu millet,

Bu necip millet

Her bir ocağına düşen şehid ateşine

Bugün katlanıp, yanıyorsa içten içe

Samsun kıyamını beklediği içindir…

Ağız ağız değil ki

Ceylan derisi koltuktan 

Üç otuz çorba salonlarına gidişini görüyorum.

Bu beyaz cama çıkışlarını,

Haykırışlarını bilmiyor sanma.

Genç Osman yok san, sen,

Genç Osmanlar, Genç Aliler, Hasanlar

Ve

Mustafa Kemaller tükenmez ki

Görülecek bu zaman hesabı

Dürülecek defterler teker teker…

Mustafa CEYLAN

(1): tr.wikipedia.org

LÜGATÇE

Hatt-ı Muanber: Güzel kokular hattı

Verd-i Ahmer: Kırmızı gül

Hazer: Sakınma, çekinme

Mâh-ı Enver: Parlak yüz

Şehd ü şeker: Bal ve şeker
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6- III. SELİM (İLHÂMÎ)

 
24 Aralık 1761 günü İstanbul’da doğdu. Babası Sultan III. Mustafa, annesi Mih-
rişah Sultan’dır. Üstadlardan müzik dersleri aldı ve ney çalmaya başladı. Müziğin 
yanı sıra edebiyat, sanat ve tarih dersleri de alarak kendisini yetiştirdi. Osmanlı’ 
nın Rusya ve Avusturya ile savaşta olduğu bir dönemde tahta çıktı.

Alemdar Mustafa Paşa, Babıâliyi basarak, kendisini sevmeyen sadrazamdan 
mührü alır. Maksadı III. Selim’i tekrar tahta çıkarmaktır. Şeyhulislâm’a, bilgin 
ve devlet adamlarının ve Anadolu ricâlinin Sultan selim’i istediklerini söyler. Bu 
durumu Sultan Mustafa kabullenmez, III. Selim’in ve şehzade Mahmud’un öldü-
rülmelerini emreder.

Gürcü kölesi Abdülfettah, Sırp kölesi Ebe Salim, hazine vekili Nezir, Başmirahor 
Kör Mehmed, Bağdatlı Hacı Ali, Bostancı deli Mustafa peşlerine taktıkları 20 
haydutla birlikte Selim’in bulunduğu yeri basarlar. Selim, elinde bulunan ney ile 
kendisini savunmaya çalışır. Aldığı darbeler sonucunda 28 Temmuz 1808 günü 
öldürülür. Kanlı cesedi bir yana, elinde tuttuğu ney bir yana düşer.

 
*

Demiştir ki:

 
“Ben belâ-yı aşk-ı yâri sevmeyince bilmedim  
Dilberin cevr ü cefâsın çekmeyince bilmedim. 
 
Söz işitmek pek mukarrib dosttan müşkil imiş  
Ben de ol mehden anı işitmeyince bilmedim. 
 
Azm-i seyr-i sünbülistân-ı safâ eylerdi dil  
Gam nedir devr-i felek zulmetmeyince bilmedim. 
 
Rûz u şeb gerçi şitâb ile gelüb geçmektedür  
Hâl-i gurbet nidüğün kesbetmeyince bilmedim. 
 
İbret al her berg-i nahli sebze irmekde hazân  
Der ki İlhâmî cefâsın çekmeyince bilmedim.”
 
*

Tambur çalmış, ney üflemiş, zaman zaman Galata Mevlevihânesinde âyinleri 
izlemiş ve arada bir de mevlevihânenin şeyhi büyük şair Şeyh Galib ile görüş-
müştür. Büyük bir musikişinas ve bestekârımız olan III. Selim, “Sûz-i dilâra” 
makamının da mucididir. Bestelerinin büyük bir bölümü günümüzde dahi söy-
lenmektedir. 
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“III. Selim babası ve amcasının eğitimine verdiği önemden dolayı bilgili ve kül-
türlü bir şehzade olarak yetişti. Bir yandan doğu kültürüne ilgisini devam ettirir-
ken batı kültürüne de ilgi duyuyordu. İlk defa 1797 yılında III. Selim zamanında 
İstanbul’a Avrupa’dan gelen bir grup opera gösterisi sergiledi. Fransız mimar ve 
ressam Antoine Ignace Melling İstanbul’da birçok yapılar inşa etti.
İstanbul’un çeşitli manzaralarını gösteren gravürler çizdi. III. Selim’in kız kardeşi 
Hatice Sultan’ın Melling tarafından Ortaköy semtinde inşa edilen sarayı İstanbul 
halkı ve Avrupalılar arasında çok ün kazandı. Bir yandan da eleştirilere neden 
oldu. III. Selim sık sık kız kardeşinin sarayına uğramaktan büyük zevk alırdı.
III. Selim şiir ve müziğe çok meraklıydı. “İlhami” mahlasıyla birçok şiirler yazdı 
ve çok sayıda şarkı besteledi. Klasik Türk Müziğindeki suzidilara, şevkefza, şevk-
u tarab, Arazbarbûselik ve nevakürdi makamları III. Selim’in buluşlarıdır. Dini 
müzik olarak ayin, durak, nat, ilahi formunda, din dışı müzik olarak Kâr, beste, 
semai, şarkı, köçekçe, peşrev, saz semaisi formunda 64 civarında eser bestele-
miştir “
III.   Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde babası III. Mustafa’nın saltanatı döneminde 
dünyaya geldi. Babası 1774 yılında öldüğünde sadece 13 yaşında olduğu için 
amcası I. Abdülhamit tahta çıktı. I. Abdülhamit şehzade Selim’e kendisinden 
önceki padişahların tersine, oldukça iyi davrandı. Kafes (oda hapsi) hayatı 
yaşamasına rağmen Selim’in iyi bir eğitim almasına izin verdi. Şehzade Selim 
müzik ve edebiyatla ilgilendi. Fransa’nın Fransız Devrimi öncesindeki son kralı 
olan XVI. Louis’le mektuplaştı. Daha tahta çıkmadan Osmanlı Devleti’nde köklü 
bir yapısal değişikliğe gerek olduğu inancına vardı. I. Abdülhamit 7 Nisan 1789 
yılında ölünce, III. Selim Avrupa’yı temelinden sarsacak olan Fransız Devriminin 
eşiğinde tahta çıktı.
III.   Selim tahta çıktığında Osmanlı Devleti hem Avusturya hem de Rusya’yla 
savaş halindeydi. Başarısızlıkla sonuçlanan bu savaşlar 1792 yılında Avustur-
ya’yla yapılan Ziştovi Antlaşması ve 1792 yılında Rusya’yla yapılan Yaş Antlaş-
masıyla son buldu. Böylece III. Selim Osmanlı ordusunda çoktandır yapmak 
istediği yenilikleri yapma fırsatı buldu. 1793 yılında Nizam-ı Cedid ordusunu 
kurdu. Bu sırada Napolyon Bonapart’ın komutası altındaki Fransız orduları bütün 
Avrupa’ya üstünlüğünü kabul ettirmiş, Osmanlı Devleti’ne ait olan Mısır’a sal-
dırmıştı (1798). Osmanlı ordusu Mısır’ı başarıyla savundu. 1801 yılında yapılan 
El-Ariş Antlaşmasıyla Fransa Mısır’daki emellerinden vazgeçti.
1807 yılında Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılmasını isteyen yeniçeriler Kabakçı 
Mustafa’nın önderliği altında ayaklandılar. III. Selim Nizam-ı Cedid ordusunu 
dağıtmak ve 29 Mayıs 1807 tarihinde de tahttan çekilmek zorunda kaldı. III. 
Selim’in yerine geçen amcaoğlu IV Mustafa III. Selim’i tekrar kafese geri gön-
derdi. 28 Temmuz 1808 tarihinde III. Selim’i tekrar tahta çıkarmak amacıyla 
Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa saraya yaklaşırken III. Selim padişah IV 
Mustafa’nın emriyle boğduruldu. III. Selim’le onu idam etmeye gelen yeniçeriler 
arasında büyük bir boğuşma geçtiği bilinmektedir. III. Selim’in cenazesi Laleli 
Camii’nin avlusunda babası III. Mustafa Türbesine defnedildi.
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*

“III. Selim Avusturya ve Rusya’yla Ziştovi ve Yaş Antlaşmalarıyla barışı sağladık-
tan sonra çok uzun zamandır planladığı yenilik hareketlerini 1793 yılında Nizam-ı 
Cedit ordusunu kurarak başlattı. Yeni ordu Levent çiftliğinde talimlere başladı. 
Fransa ve Prusya’dan getirilen uzman ve danışmanlar bu yeni ordunun kurul-
masında yardımcı oldular. Nizam-ı Cedit ordusu Mısır’ın savunmasında başarılı 
oldu. Ancak 18061812 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Ruslara karşı fazla bir başarı 
gösteremedi.

Bu arada yeniçeriler arasında Nizam-ı Cedit’e karşı olan rahatsızlık git gide büyü-
mekteydi. 1807 yılında yeniçeriler Nizam-ı Cedit ordusunun kaldırılması talebiyle 
Kabakçı Mustafa’nın liderliği altında ayaklandılar. III. Selim Nizam-ı Cedit ordu-
sunu dağıtmak ve 29 Mayıs 1807 tarihinde de kendisi tahttan çekilmek zorunda 
kaldı. 

III. Selim’in yerine tahta geçen IV. Mustafa’nın döneminde Osmanlı başkentinde 
büyük bir kargaşa yaşandı. Yeniçeriler şehirde bir terör ortamı yarattılar. Eski 
Nizam-ı Cedid askerlerini kapı kapı dolaşarak bulup öldürdüler. Padişahın hiç-
bir otoritesi kalmadı. Eski Nizam-ı Cedid taraftarlarından Rusçuk ayanı Alemdar 
Mustafa Paşa bu kargaşaya son vermek ve III. Selim’i tekrar tahta geçirmek 
amacıyla bir ordu oluşturarak İstanbul’a yürüdü. 

Alemdar Mustafa Paşa saray kapısında ordularıyla bekleyerek IV. Mustafa’yı 
tahttan inmeye zorlamaktayken IV. Mustafa kendisi yerine tahta çıkarılabilecek 
iki Osmanlı hanedanı üyesini boğdurtmaya karar verdi.  Böylece hanedanın tek 
üyesi olarak kaldığı için kendisinin tahtta bırakılacağını hesaplamıştı. III. Selim 
kendisini boğmak için saraydaki odasına gelen cellâtlarla büyük bir 
mücadele verdi. Ama sonunda can verdi.

IV.  Mustafa’nın adamları padişahın kardeşi şehzade Mahmut’u da öldürmek is-
tediler ancak Mahmut saklanarak ölümden kurtuldu. Bu sırada sabrı taşan Alem-
dar Mustafa Paşa askerleriyle saraya girdiğinde III. Selim’in naaşıyla karşılaştı. 
Bu esnada şehzade Mahmut can güvenliğinin sağlandığını görünce ortaya çıktı 
ve IV. Mustafa’nın yerine tahta çıkarıldı. 

Böylece III. Selim yapmak istediği yeniliklerin uğruna yaşamını kaybetmiş oldu.  
Ancak yerine geçen II. Mahmut III. Selim kadar yenilik yanlısı olmakla beraber 
siyasi bakımdan çok daha kurnaz davrandı. III. Selim’in yapmak istediği yeni-
likleri yapmakla kalmadı, III. Selim’in canına mal olan yeniçerileri de ortadan 
kaldırmayı başardı” (1)
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SON SÖZ

SUZİDİLÂRAM

Karşımda sen

Mesafe sıfır

Dudakların meze

Sarhoşunum

Kanıyor yine içimden yaram,

Suzidilâram…

Sesinin rengi, sis kaplamış dağ yamacı

Bademlerin cümbüşlü saltanatı.

Yuvan var içimdeki bir dalda

Acı su, acı aşk,

Yıldırım düştü gövdeme

Bedenim alev sarmaşık…

Tarifsiz fırtınalar girdabındayım

Ağlasam ağlayamam

Suzidilâram…

İstemem taht, makam

Yalnızlığın saltanatı

Bir de hülyâlı tebessümün gamzelerinde

Bu ikisi yeter bana

Bu ikisiyle her şeyim tamam

Türkü kokulum, aşk okulum

Kanadım, yüreğim, kolum

En dip depremine düştüm

Buz kırığı ruhumdaki cam

Suzidilâram…

57ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER / 



Akşam şiirin havzunda şiir

Ahmet Haşim Bey koltukta

Bacak bacak üstüne atmış Üçüncü Selim

Karşımda sen

Mesafe sıfır

Suskun tel dili ağzımda dilim

Konuş derler, konuşamam

Suzidilâram…

Kendi kafesinde bir şehzadeyim ben

Kurtulamam

Demir kapılar ardına düşen ışıkta musiki

Çığıramam.

Gel aç yüreğini yüreğime

Zamanın kır paslı kilidini

Suzidilâram…

Mustafa  CEYLAN

(1): tr.wikipedia.org/wiki/ III._Selim

LÜGATÇE

Cevr ü cefâ : İncitme ve çile

Mukarrib : Yakınlaştıran

Meh : Ay

Sünbülistân : Sübül bahçesi

Safâ eylemek:  Rahat etmek

Dil : Gönül

Rûz u şeb : Gündüz ve gece

Şitâb : Çabukluk, seğirtme

Kesbetmek : Kazanmak

Berg: Yaprak

Nahl : Süs ağacı, sevgilinin boyu
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7- HÂLET EFENDİ (Kırımlı)

Asıl adı Mehmed Said, Kırımlı Kadı Hüseyin’in oğlu, Şeyh Galib izinde Mevlevili-
ğe bağlı,boğularak öldürülen şairlerimizden.

Demiştir ki:
 
“O tatlı lebleri alsa hayâle dîdelerim  
Kumâş-ı ekşimi şerbetler âle dîdelerim. 
 
Şarâb-ı aşkına meyhâne olalı gönlüm                                                     

Dolar dolar boşalur çün piyâle dîdelerim.

 
O nev-nihâli arar Gülşen-i temâşâda  
Konar hevesle o dala bu dala dîdelerim. 
 
Nigâh-ı hışmile hûn itdi gamzeler bağrım  
İder o da’vayı bak bi’l-vekâle dîdelerim. 
 
O kâmetin göremez bir nazîrini Hâlet  
İrişse dahi mâh-ı visâle dîdelerim.”

*

“Halk arasında “devlet kâhyası” diye anıldı; tayin ve azillerde büyük rol oyna-
dı. Bu arada Fenerli Rumlarla bir olarak adı bir kısım yolsuzluklara ve devlet 
aleyhindeki bazı faaliyetlere karıştı. Fenerli Rumlar’ın tesirinde kalıp kendisine 
rüşvet vermeyi reddeden ve Rum âsilerinin hakkından gelebilecek tek adam 
olan Tepedelenli Ali Paşa’nın katlinde önemli rol oynadı. Yenilik taraftarı vezîriâ-
zamlardan Benderli Ali Paşa ile Hacı Sâlih Paşa’yı azlettirdi ve bir süre sonra Ali 
Paşa’yı öldürttü (1821). Aynı şekilde şeyhülislâmlardan Mekkîzâde Mustafa Âsım 
Efendi ve halefi Çerkez Halil Efendi ile de geçinemeyen Hâlet Efendi bunların 
da azillerinde etkili olmuştur. Özellikle Rum ayaklanmasında ters düştüğü Halil 
Efendi’yi önce Bursa’ya, ardından da Afyon’a sürdürmüş, karısı Hacce Hanım’ı 
büyücülükle suçlayarak Bursa dışında feci bir şekilde öldürtmüş (Şânîzâde, IV, 
137-139), bu olayı duyan Halil Efendi de üzüntüsünden felç olarak ölmüştür.

Uzun süreden beri hareketlerinden şüphe edilen Hâlet Efendi hasmı Mehmed 
Said Galib Paşa’nın tesiriyle önce Bursa’ya, ardından Konya’ya sürüldü; kısa bir 
müddet sonra da padişahın emriyle koru-yı hümâyun ağası Ârif Ağa tarafın-
dan öldürüldü (Safer 1238/Kasım 1822). Cesedi Konya’da defnedildi. İstanbul’a 
getirilen kesik başı önce Galata Mevlevîhânesi’ne, ardından bazı dedikodular 
sebebiyle Yahyâ Efendi Dergâhı hazîresine gömüldüyse de yıllar sonra tekrar 
eski yerine nakledildi. Bütün mallarına devletçe el konuldu.
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Çağdaşlarınca merhametsiz, kindar biri olarak nitelendirilen ve pek sevilmeyen 
Hâlet Efendi, hayatı boyunca muhaliflerine karşı ve menfaatlerinin devamı için 
Yeniçeri Ocağı’na dayanmış, zaman zaman ocak ileri gelenlerine hediyeler ve 
bahşişler dağıtarak desteklerini sağlamış, ocağın ilga edilmemesi için elinden gelen 
gayreti göstermiştir. II. Mahmud’un orduya yeni bir düzen verme girişimlerine 
hep muhalif kalmış ve onu yeniçerilerin isyanı tehdidiyle korkutmuştur. Ayrıca 
Avrupa’dan ve Avrupalı olan her şeyden nefret eden ve bu nefreti Paris elçiliği 
sırasında daha da artan Hâlet Efendi Batı taraftarları karşısında yer almış ve 
muhafazakâr kesimin başını çekmiş, bu yolda da padişahı tesiri altına almıştır.

Elçiliği sırasında Paris’ten gönderdiği mektuplarda herkesin övgüyle söz etti-
ği gerçek Avrupa’yı bulamadığını, bu kâfir diyarından bir an önce kurtulmak 
istediğini belirttikten sonra Fransa’yı görüp de beğenenleri Frenk taraftarı ve 
casusu, görmeden beğenenleri de ya Frenkler’in yazdıklarına inanan bir ahmak 
veya onların dininden biri olarak nitelemiştir. Onun bu tutumu, yurda döndükten 
sonra askerî yeniliklere karşı çıkma ve yeniçerileri destekleme şeklinde tezahür 
etmiştir. Batı’dan nefret etmesine rağmen Osmanlı Devleti ile Avrupa’yı teknik 
ve sanayi bakımından kıyaslarken onların ehl-i İslâm’la farklarını “kayıkçılarla 
kâtiplerin” farklarına benzeten Hâlet Efendi Frenkler’in hilelerini ve politikalarını 
gayet kaba bulur, galebelerini de ancak bizdeki gayretsizliğe bağladıktan sonra 
askerî cesaret ve vükelâ bakımından Osmanlı’yı üstün görür. Üç dört yıl içinde 
enfiye, kâğıt, billûr, çuha ve fağfur için beş imalâthane ile lisan ve coğrafya 
ilimleri için bir mektep yaptırılsa beş yıl sonra onlarla boy ölçüşebilecek konuma 
gelineceğini öne sürer.

Hâlet Efendi Mevlevî tarikatına mensup olup evini devrinin seçkin şahsiyetlerinin 
toplandığı bir mekân haline getirmiştir. Burada ilmî ve edebî sohbetler yapılırdı. 
Aynı zamanda iyi bir hatip ve şair olan Hâlet Efendi devrinin edip ve şairleriyle 
tartışmalar da yapardı. Keçecizâde İzzet Molla Hâlet Efendi’nin en yakın dostla-
rından biridir. Vak‘anüvis Sahaflar Şeyhizâde Esad Efendi de ona intisap ederek 
tahsilini sürdürmüştür. Hâlet Efendi Galata Mevlevîhânesi içinde sebil, muvak-
kithâne ve kütüphaneden oluşan ve Arap dünyasında “sebilküttâb” diye anılan 
iki katlı bir bina yaptırmıştır. Kitapları, günümüzde Süleymaniye Kütüphanesi’ni 
oluşturan koleksiyonlardan birini teşkil etmektedir (Bk. HÂLET EFENDİ KÜTÜP-
HANESİ).

Daha ziyade kaside ve methiyelerden oluşan şiirlerinin toplandığı divanı ile man-
zumelerini ihtiva eden Zînetü’l-mecâlis adlı eseri bir arada yayımlanmıştır (İstan-
bul 1258). Ölümünden sonra halkın ağzında dolaşan, “Ne kendi eyledi râhat ne 
halka verdi huzûr / Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehl-i kubûr” beyti Hâlet Efendi 
için söylenmiştir.”(1)
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SON SÖZ

KESİK BAŞ

Etkin olursa

Din kadar

Kin,

Keserler başını

Oynarlar top misali

Halet  Efendi…

Ve ardın sıra derler ki :

“Ne kendi eyledi râhat, ne halka verdi huzûr

Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehl-i kubûr”

Cesedin kalır Konya’da

Kesik başın Galata’da

Sadrazam senden gerideydi

Var mıdır hırsın sonu?

N’oldu, neler oldu dünyada?

De bakalım de!

Bir olmuştun Fenerli Rumlar’la

Katlettirmiştin

Tepedelenli  Ali Paşa’yı

Benderli  Ali Paşa’yı

Azlettirmiştin Hacı Salih Paşa’yı

Ve şeyhülislâm Mekkîzâde Mustafa Âsım Efendi

Ve halefi Çerkez Halil Efendi…

Geçinemedin hiç biriyle

Ve ardın sıra türkü yaktılar

Dediler ki :

“Ne kendi eyledi kâr, ne halka verdi nur

Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehl-i kubûr”
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Rum ayaklanmasında ters düştüğün

Halil Efendi’yi önce Bursa’ya,

Ardından da Afyon’a sürdürmüştün

Karısı Hacce Hanım’ı

Suçlayıp büyücülükle

Feci bir şekilde öldürtmüştün

Bursa dışında…

Ve

Üzüntüsünden felç olmuş

Ölmüştü Halil Efendi

Yalan mı?

De bakalım de!

Seni  kurnaz, seni zalim

Sen değil misin ?

Nice  devlet adamının canına okuyan,

İlden ile sürdüren,

Görevinden aldıran

Ayakları kaydıran…

Gittiğinde bu yalan dünyadan

Ardın sıra dediler ki: 
“Ey nefretin destanı, âbide-i gurur !

Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehl-i kubûr”

Günlerden bir gün

Konağın bahçesinden

Söktüğünü görünce incir fidanlarını

Hazır cevap dostun sana :

“Aman muhterem!

Atmayınız o incir ağaçlarını,

Lâzım olur size,

Dikersiniz birinin ocağına”

………………………………Demedi mi?
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Günlerden bir başka gün

Uyuklarken dairende

İçeriye girdiğinde bir gup insan

Grupta bulunan Kazasker Mustafa Behçet:

“Aman sessiz olun

Uyuyan fitneyi uyandırmayın!”

………………………………..Demedi mi?

Şarab-ı aşkı içmişsin başın döner

Işık bu mum dibinde yok

Söner vakti gelende

Sen gibi söner.

Halet Efendi şairim

Şiir düşer kaftanından halıya

Dikkat eyle ötede…

Mustafa  CEYLAN

(1)TDV-İslâm Ansiklopedisi.

LÜGATÇE 

Leb : Dudak 

Dîde: Göz

Piyâle: Kadeh

Nihâl: Fidan

Temâşa : Seyretmek

Nigâh : Bakış

Hışm : Öfke

Hûn itmek : Öldürmek, Kan akıtmak

Kâmet : Boy pos

Nazîr : Bakan, nazar eden

Visâl : Kavuşma

63ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER / 



8 - AHİZÂDE HÜSEYİN (HÜDÂYÎ)

Öldürülen üç Osmanlı şeyhülislâmından biri. Fitnenin, fesadın ve hasedin kurbanı 
olmuş, padişah fermanıyla boğularak öldürülmüş bir şairimizdir.

Demiştir Ki:  
“Zülfünle ârızın göreli dilberâ senin
Bir yerde itmez oldu dil-i mübtelâ karar.
 
Saldım bu zevrak-ı dili deryâ-yı aşka ben  
Girdâb-ı gamda kaldı gönül nice rüzigâr.”

*

“Otoriter bir padişah olan 4. Murat Han Osmanlı tarihinde ilk defa bir Şeyhülis-
lamı Ahîzâde Hüseyin Efendi ‘yi idam ettirmiştir.

1632 yılı başlarında sipahilerin ayaklanması ve Hafız Ahmed Paşa’nın idamı 
ile sonuçlanan olaylar sırasında Şeyhülislâm Yahya Efendi azledilerek meşihat 
Ahîzâde Hüseyin Efendi’ye verildi (10 Şubat 1632).

İki yıla yakın bir müddet bu makamda kalan Ahîzâde›nin şeyhülislâmlığı sarasında 
IV. Murat Bursa›ya giderken halkın şikâyeti üzerine herhangi bir soruşturma 
yapmadan İznik kadısını idam ettirmişti. Bu hareketi ilmiye mesleğine ve hukuka 
ağır bir darbe olarak gören Hüseyin Efendi. Valide Kösem Sultan’a bir tezkire 
göndererek ulemâya riayet edilmesini, kendisinin bu yolda oğluna nasihatta bu-
lunmasını istemişti. Diğer taraftan Hüseyin Efendi’yi çekemeyen bazı garazkârlar 
ise onun padişahı hal’ için gizli toplantılar yaptığı yolunda haber yaymışlardı. 
Bunun üzerine Valide Sultan da Bursa’da bulunan IV. Murat’a şeyhülislâmın tez-
kiresi ile birlikte bir mektup göndererek İstanbul’da durumun karışık olduğunu 
ve acele gelmesini bildirdi. 

Haberi alan hükümdar hemen İstanbul’a gelerek şeyhülislâmın ve oğlu İstan-
bul kadısı Seyyid Mehmed Efendİ’nin Kıbrıs’a sürülmesini emretti. Ahîzâde ve 
oğlu ayrı ayrı gemilere bindirilerek yola çıkarıldı. Fakat hiddetini yenemeyen 
padişah ölüm fermanı vererek bostancıbaşıyı arkalarından gönderdi. Gemiden 
alınan Hüseyin Efendi Büyükçekmece civarında idam edilerek cesedinin bulun-
maması için kumsala gömüldü. Oğlu ise bindiği gemi denize açılmış olduğun-
dan kurtuldu. Osmanlı geleneğinde ilmiye sınıfında en ağır ceza sürgün iken IV. 
Murat’ın ilk defa bu kuralı çiğneyerek önce bir kadıyı, sonra da bir şeyhülislâmı 
idam ettirmesi çeşitli huzursuzluklara sebep oldu. İdam kararında, şeyhülislâmın 
askerin ayaklanması sırasındaki tutumunun ve özellikle IV. Murat’ın kardeşlerini 
öldürmeyeceğine dair verdiği söze asker adına kefil olmasının da etkili olduğu 
söylenmiştir.

Aynı zamanda şair olan Hüseyin Efendi şiirde Hüdâî mahlasını kullanmıştır. Kâtip 
Çelebi bazı eserlere haşiyeler yazdığını söylemekte fakat isim belirtmemektedir 
(bk. Fezleke, II, 162). [204]” (1)
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*

“ Osmanlı geleneğinde ilmiye sınıfında en ağır ceza sürgün iken IV. Murat’ın 
ilk defa bu kuralı çiğneyerek önce bir kadıyı, sonra da bir şeyhülislâmı idam 
ettirmesi çeşitli huzursuzluklara sebep oldu. İdam kararında, şeyhülislâmın as-
kerin ayaklanması sırasındaki tutumunun ve özellikle IV. Murat’ın kardeşlerini 
öldürmeyeceğine dair verdiği söze asker adına kefil olmasının da etkili olduğu 
söylenmiştir.

Bilgili ve gayretli bir kimse olan Ahîzâde Hüseyin Efendinin devrin siyasî olay-
larının devamlı içerisinde bulunması, yıpranmasına sebep olmuştur. Tarihçi 
Solakzâde, padişahın temayülüne uygun fetvalar verdiğini belirtmekte, sigara 
konusundaki fetvasını buna misal göstermekte ve Hüseyin Efendi’yi tenkit et-
mektedir. Ahîzâde, Fatih’te Çukur Medrese adıyla bilinen bir medrese inşa et-
tirmiş, ayrıca Balat’ta bir kiliseyi camiye çevirerek buraya çeşitli gelirler tahsis 
etmiştir. Aynı zamanda şair olan Hüseyin Efendi şiirde Hüdâî mahlasını kullan-
mıştır. Kâtip Çelebi bazı eserlere hâşiyeler yazdığını söylemekte fakat isim belirt-
memektedir (bk. Fezleke, II, 162). (2)

* 
SON SÖZ

HUDAYİ ZİNCİRİ
Düşeriz bir kumluğa suların sohbetinde
Sohbetine dalganın vurduğu kıyılarda

Kıyılarda gezinen gölgeler benim değil;
Değil ki; Hüdâyî’nin zincirine tutundum.

Dergâhın kapısında destan olup okundum.
 

Yedikule yedi yerden yedi kere kanasın  
Kanasın su kuşlarının kurşun yemiş kanadı  

Kanadı göğsümüzde gizli duran acılar  
Acılara alıştım, yüzbin kere yutkundum. 

Hüdâyî zincirine “imdat deyip” tutundum.

Mustafa CEYLAN
(1-2): TDV-İslâm Ansiklopedisi

LÜGATÇE

Ârızın : Arzu, dilekçe, sunu

Dil-i mübtelâ : Alışkın gönül

Zevrak : Kayık
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ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER

1-Aşık Şenlik

2-Cem Sultan

3-Piri Mehmet Paşa

4-Sa’yi

5-Ta’ib

6-Şakir

7-Sürurî

8-Aşık Ferki (Prizrenli)
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1-ÇILDIRLI AŞIK ŞENLİK

Şairin şairi, ozanın ozanı öldürdüğü; hem de zehirleyerek öldürdüğünü biliyor 
musunuz? Çekememezlik, kıskançlık ve egoizma böyle yapar insanı… Tarihlerin 
kaydettiği en acı ölüm olaylarından birisi, bir şairin diğer bir şairi öldürmesidir. 
Çıldırlı Aşık Şenlik işte onlardan birisidir. Ozanlar tarafından, ozan arkadaşları 
tarafından zehirlenerek öldürülmüş bir şairimizidir.

Öldürülen Şairler çalışmamız içerisinde Çıldırlı Aşık Şenlik’in ayrı bir yeri vardır. 
Bunun sebebi de, şiir ve söz kudretinden öteki ozanların korkması sebebiyle 
Şenlik’i ölsün diye zehirlemiş olmalarıdır. Nitekim sonunda usta ozan Şenlik, 
memleketine-ana yurduna varamadan yolda Hakk’a yürümüş, zehirlendiği için 
ölmüştür.

Şiir böyledir işte. Biz o’na, şiire feryât figân kelam yağdırıyorsak işte bu acımasız 
tavrından, bu sevenini, sevdalısı ozanını ve şairini koruyamamasından. 

Günümüzde de birbirini çekemeyen, kıskanan, hattâ rakibine çelme atan, iftira 
atan, kara çalan, elinden gelse rakibini boğup öldürecek derecede sinirlenenlere 
ve hicivlerinde edep sınırlarını aşarak, belden aşağı vuran şair ve ozanlarımızı 
çoğumuz okuyoruz değil mi? Bu rekabet, bu saldırı ve bu hazımsızlık, iyiyi-gü-
zeli-başarılıyı takdir edememe anlayışı yüzyıllar öncesinden bugünlere aka aka 
gelmiş işte… Çıldırlı Aşık Şenlik, korkusuz, mert, sözünü esirgemeyen cesur yü-
rek bir ozandır; ama onu atışma meydanında yenemeyenler, yemeğine zehir 
katarak yenmeye çalışmışlardır.

*

Şiirlerini mahallî şive Terekeme/Karapapak ağzıyla söyleyen Şenlik, Türk Ozan-
lık geleneğinin altın zincirinin çok önemli bir halkasıdır. O’nun izinden gidenler, 
ŞENLİK GELENEĞİ’ ni devam ettirmeye çalışmaktalar. ŞENLİK KOLU, Anadolu 
ozanlığı içinde müstesna bir yere sahiptir.

Aşık Şenlik döneminin en ünlüsü ve en güçlü ozanıdır. Aşıkların piriydi, halen de 
öyledir; çünkü o halk edebiyatındaki en güzel örnekleri yazmış halk edebiyatı-
na yeni şekiller kazandırmış, ustalar ustası bir aşığımızdır. “Çıldır divanisi, Çıldır 
güzellemesi, şekil sicilleme, hayatı cigali tecnis” Türk Halk Şiirine kazandırdığı 
tarzlardan bazılarıdır. Azeri Türkçe’sinin bütün güzelliklerini eserlerinde ustaca 
kullanmıştır. 

Bugünkü şiir dünyamızın kısırlığı, yeni arayışlara kapalı ve eskiyi tekrardan ve 
kötü taklitten öteye adım atamayan büyük çoğunluğa bakarak; iyi ki Aşık Şenlik 
gibi yeniliğe koşan ve onları başarılı bir şekilde eserleriyle ortaya koyan ozanları-
mız yaşamışlar diyesim gelmekte. Çünkü, bugün bizlerin “Gülce Edebiyat Akımı” 
ile yapmak istediğimiz de aşık Şenlik gibi, yeni bir nefes alanı, yeni bir çıkış yolu 
ortaya koymak, şiirimizi kanat kanat yükseltmektir. Bugün bizi çekemeyenlerin 
bize saldırıları neyse, dünkü zamanlarda da Aşık Şenlik’i zehirleyip öldürmeye 
kadar varan hazımsızlık da aynıdır.
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Aşık şenlik, koca yüreğini şiirinin ruhuna nakışlamıştır. O yüzden sade bir ozan 
değil, aynı zamanda bir okuldur. Yanında birçok kimse aşıklık öğrenmiştir; usta-
çırak geleneğine bağlı olarak meydana gelen ve “Şenlik Kolu” olarak bilinen âşık 
kolunun kurucusu olmuştur. Oğlu Aşık Kasım başta olmak üzere Aşıklar :  Bala 
Kişi, Âşık Kurban, Âşık Hasanbalı, Âşık Mehmed, Âşık Asker, Âşık Süleyman, Âşık 
Demirkaya, Âşık Emrah, Âşık Balıbey, Âşık Mevlüt, Calalı Âşık Hüseyin Ural, Pek-
reşenli Âşık İbrahim, Revanlı Bala Mehmed, Revanlı Âşık Ali, Bayram, Âşık Kasım 
ve Gülistan Çobanlar onun yetiştirdiği usta âşıklardandır.

Şiirlerinde halk âşığı olarak Yunus’un, mutasavvıf olarak ise Hallac-ı Mansur’un 
adı geçen Şenlik, yaşadığı dönemin ve coğrafyanın en meşhur söz sultanıdır. 
Yetiştiği dönem, Anadolu ve Azerbaycan sahalarında usta âşıkların yetiştiği dö-
nemdir ve Narmanlı Sümmanî, Posoflu Zülalî, Göyçeli Âşık Elesker, Feryadi, Maz-
lumi, Aşık Abbas ve İzanî gibi önemli ozanlar yaşamaktadır. Hatta derler ki : 
“Sümmanî, ile bütün hayatları boyunca bir kardeş gibi yaşamışlar. Söylentiye 
göre bir karşılaşmalarında uzun boylu çaba sarf edip, yorulunca Şenlik’’in annesi 
içeri girerek her ikisine de kardeşsiniz anlamına gelmesi için göğüslerini göste-
rerek ve ozanları ayırmıştır.”

 
“Karabağ’dan Batum’a, Erzurum’dan Tiflis’e kadar nam salmıştı. İrticali ve ha-
yal gücü kuvvetli bir âşık olan Şenlik, çağının ünlü âşıklarıyla meydan olmuş, 
onlarla atışmalar yapmıştır. “

*

Kaynaklara göre :

 
“Kuzey Azerbaycan kazak Borça’lı bölgesinde Şemsettin hanlığına bağlı olarak 
yaşayan Karapapaklar, bu bölgenin 1828 yılında yapılan Türkmençay anlaşma-
sıyla Rusya’ya bırakılmasıyla göç etmişler ve Çıldır bölgesine yerleşmişlerdir.”

Kadir Ağa da onbeş aile ile birlikte gelip Çıldır’ın Karasu denilen bölgesine yer-
leşmiştir. Karasu daha sonraları (kara su-su kara- Suğara)Yakınsu olarak isim 
değiştirmiş, şimdi ki adı Aşık Şenlik Beldesi’dir.

Şenlik, 1850 yılının yaz aylarında bu beldede dünyaya gelmiştir. Babası, köyün 
yerli ailelerinden çiftçilikle uğraşan, orta halli bir köylü olan, Kadir Ağanın torunu, 
Kadirgillerin Molla Kadir’dir. Annesi Zeliha, okuma yazma bilen, görgülü ve bilgili, 
zeki bir kadındır.

Derler ki: 

“Sabah namazında evine dönmekte olan Molla Kadir’i kapıda karşılayan köyün 
ebe kadını, bir oğlunun olduğunu müjdeleyerek, “hasene”(hayır) vermesini söy-
ler. Ebe kadının “hasene” sözünü heyecandan Hasan şeklinde anlayan Molla 
Kadir, çocuğuna “Hasan” diye seslenir. Böylece çocuğun adı Hasan kalır.”
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Hasan bir köy çocuğudur. Anadolu köy çocuklarının alın yazısı onun da değiş-
mez yazgısıdır. Çift-çubuk, dere-bayır, harman, çamur… Yoksul Anadolu’nun yok-
sul köy çocukları, duyguları yaşadıkları coğrafyadan, ufukları özgür dağların ve 
bulutların ötesinde, umutları tozlu yollarda, alnı akıtmalı doru tay yelelerinde; 
sevdaları ekin tarlası kenarlarında, çayırlarda kendiliğinden yetişen al-kırmızı-
siyah giysili gelincikler kadar nazik, nezih ve ince… Yiğitlik, bükülmez bileklik, 
korkusuzluk ve ataklık; sözünde durma, mertlik vaz geçilmezleri. Bizim Anadolu 
köy çocukları böyledir işte. Şenlik de böyleydi. Şenlik’de, Azerbaycan Borçalı böl-
gesinden göçüp gelmiş atalarının dilinden dil, Çıldır yaylalarından hız ve ilham 
almış bir köy çocuğudur…

Anlatırlar
Aradan yıllar geçer, küçük Hasan büyür, 11-12 yaşlarına gelir. Sabahın ilk ışık-
larıyla beraber önüne kattığı koyunlarla köyden çıkar, akşama kadar dağlarda 
çayırlarda cümle köy çocuklarının yaptığı gibi koyun otlatır.
 
Gelelim Çıldır’a…
Çıldır uzun yıllar Sovyet işgalinde kalmış, iki devlet arasında sınır olmuş bir 
bölge… Birçok savaşa sahne olmuş. Savaş ve göç; felâketler, halk dilinde nice 
yanık destan ve türkülerin oluşmasına sebep olur elbette. Genç yaşta şehit dü-
şen yiğitler, muradını alamayan genç kızlar, babalar, analar, dedeler, yetim yav-
rular, bu deyişlerin hüzünlü nağmeleri ve bitimsiz konularıdır. Dağlar ve ovalar 
isimsiz şehit mezarlarıyla; Çıldırlının yüreği, aklı ve gönlü de nice şehit menkıbe-
si, nice sonsuz efsâneyle dopdoludur. Bunlara ilâveten köy imamının anlattığı, 
okuduğu Battal Gazi destanları, Hazreti Ali’nin cenkleri, Yunus Emre ilâhileri, dinî 
ve millî kahramanlık öyküleri… İşte bizim Anadolu çocuklarını yoğuran esaslar 
bunlar… Bunlara varın siz uzun havaları, ağıtçı kadınların ağıtlarını, türküleri, 
yanık havaları ekleyin olmaz mı?
  
Şenlik, badeli âşıklarımızdandır.
Pir elinden bade içen Şenlik’e rüyasında sevgilisinin suretinin yanı sıra Hazreti 
Muhammed’in cemali de gösterilmiştir derler. Anlatılana göre, Şenlik, hem halk 
şairi hem de Hak âşığıdır.
Peki, “Bâde içme” olayı nasıl gerçekleşmiştir diyecek olursanız, gene kaynaklara 
kulak vereceğiz.

Buyurun:
Hasan 14 yaşına geldiğinde, babasının av tüfeğini alır, Karasu’nun geçtiği “Ku-
laklar” denilen yerde pusuya yatar, saatlerce yabani ördek bekler. Çünkü av 
tutkusuna yakalanmıştır.
Yine bir ikindi vakti pusuya yatar. Bir kaç saat sonra, üzerine bir ağırlık çöker, 
uyur-uyanık bir halde rüyalar âlemine dalar. İkinci günün akşamına kadar öyle-
cene kalır. Eve dönmediğini gören babası, köy halkı ile birlikte aramaya başlar 
ve baygın bir halde bulurlar. 
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Derler ki :

Yaşadığı âlemden uyandığına pişman bir halde, etrafına toplanan halkı süzer. 
Köyün imamının, “Oğlum Hasan sana ne oldu, neden böyle duruyorsun, niçin 
konuşmuyorsun?” demesi üzerine, Hasan, Şu sözlerle cevap verir;

 
“Rüya-yı âlemde yattığım yerde
Neçe yüzmin hayal güşuma geldi
Üğbe üç cismine saldı ateş
Sevdiğim salatın düşuma geldi
 
Aynına geymişti gaflet lüzumu
Kör oluban açmayaydım gözümü
Bir tagayyır keyfte gördüm özümü
O kadar möhübbeti hoşuma geldi
 
Şenlik’em hakine gettim yüzünen
Bir kelme danıştım şiirin sözünen
Hayıf ki bakmadım kıyar gözünen
Sürahi gameti karşıma geldi.”
 
Hasan’ın sözleri bitince köy imamı şaşırır kalır. Eskilerin deyimiyle mektep-med-
rese görmemiş bu köy delikanlısı, Arapça-Farsça karışımı ve mahallî şiveyle şiir 
söyleyiveriştir. Hani, saz çalmasını bilse, ozan, aşık diyecek; amma, Hasan onu 
da, saz çalmasını da bilmiyordu. Bunda ilâhî bir sebep var diye düşündü imam 
efendi ve sevinçle gözleri ışıdı. 

Kadir Ağa’nın kulağına eğilerek: 
 
-“Gözün aydın, sili çözüldü Hasan’ın” der. Köylüler bundan bir şey anlamazlar, 
Hasan’ı eve getirirler. Bilgili bir zat olan köy imamı Hasan’ı karşısına alarak,

-“Hasan, biraz önce bize bir türkü söyledin, sevdiğin Salat’ından bahsettin. Bunu 
bize anlat bakalım, nasıl gördün, türkünün sonunda tapşırdığın “Şenlik” kim-
dir?”” deyince, evde bulunan köylülerin hayretli bakışları önünde ikinci, Hasan’ın 
açılan dili yeni bir türküyü daha söyler:

 
“Yığılın ahbaplar yaren yoldaşlar 
Bir sağalmaz derde düştüm bu gece 
Hikmet-i pir ile ab-ı zülalden 
Kevser Bulağından içtim bu gece
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Kudret mektebinden verdiler dersi 
Zahirde göründü arş ile kürsü 
Hıfzımda zapt oldu Arabi Farsi 
Lügat-i İmrani seçtim bu gece 
 
Sefil Şenlik Hak’tan buldu kemali 
Bu fikirle vasf-ı halin demeli 
Bedirlenmiş gördüm güzel cemali  
Tagayyır hal oluf şaştım bu gece” 

 
Hasan, bu sözlerle pir elinden bade içtiğini, Arapça, Farsça ve İbranice öğrendi-
ğini, cemâl gördüğünü ve bundan böyle adının da Aşık Şenlik olduğunu söyle-
miştir. İşte bu olaydan sonra, ünü hızla etrafa yayılmaya başlar.

*

Vurduğu kartalın ciğerlerinin parçalandığını görünce Aşık Şenlik, çok içlenmiş, 
üzülmüş ve o acıyla bir deyiş söylemiş:
 
Ne bakarsın melul melul yüzüme 
Yüreğime koydun veremi kartal 
Kanat çaldın pervaz ettin uçmağa 
Zalim gülle kesti aranı kartal 
 
Zehmin ağır yapın aslan yapısı  
Gören kuşlar seni titrer hepisi 
Öldürürdün ele geçen hapisi 
Atardın karanlık yere mi kartal 
 
Yüksek yüksek yığınlara çıkardın  
Uzak uzak menzillere bakardın 
Yüz sıçanı bir deliğe sokardın 
Keserdin ağzını hara mı kartal 
 
Sarıdır gözlerin yekedir başın  
Çaynaklıdır pençen keskindir dişin 
İnsafsız zulümkar zabit yoldaşın 
Öldürmektir seni meramı kartal 
 
Sefil Şenlik zulüm eyledi sana  
Çalardın çırpardın batardın kana 
Derdin hadden aştı gelmez hesaba 
Lokman Hekim sarmaz yaranı kartal 
 
Ve bu deyişten sonra, tüfeği atmış, avı ve avcılığı bırakmış. 
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*
Ve askerliği:
 
“1873-1875 yılları arasında Kars’ta askerlik yapmış; askerlik sonrası Arpaçay, 
Revan, Gümrü, Ardahan, Ahıska, Posof, Şavşat, Tiflis ve Borçalı ve çevresini do-
laşmıştır. “Tarih bin üç yüz on dört senede/Seyhat etdim gezdim diyar gurbeti...” 
diye başlayan ve Ahıska, Posof ve Şavşat seyahatini dile getiren kırk hanelik 
seyahat destanı, onun en seçkin eserlerinden birisidir.”

*
“Önce, 1854’te başlayan Kırım Harbi hercümerci, sonra da 1877’de cereyan 
eden yeni bir Osmanlı-Rus savaşı… Şenlik’in memleketini de Türkiye’den ko-
parmıştı. Şenlik’ in yaşı 27 idi. Esaret yıllarında, halkımızın millî duygularını diri 
tutarak düşmana karşı uyanık olmasını sağlayan genç bir önderdi.”

 
*

Ve Aşık Şenlik’in Rus generaline söylediği şiir :

Çıldır, Rus işgalindedir ve Kaymakam da Ermeni asıllı Andon diye birisidir. 
Kaymakam, Halk aşığı Şenlik’in namını duyar. Aşığı davet ederek, Rus yetkililer 
heyeti huzurunda şiir okumasını ister. Aşık Şenlik başlar okumaya:

 
Hulusi kalbimden bilsen fikrimi 
Men Allah’tan Al Osman’ı isterem 
Merhamet sahibi rahmani gani  
Nesil Mürsel Hükmü hanı isterim 
 
Süleyman mülkünde ber karar duran 
Muhammet vekili makamı nuran 
Hıfzının ezberi Ayeti Kuran 
Salavatı ol süphanı isterim. 
 
Emri hak yedinden çekilmiş kalem 
Varmış bir ettiğim yetişti belam 
Hükmünde saltanat mülkünde alem 
Divanı şevketi şanı isterim. 
 
Sultan Hamit-Şahım şahlar serveri 
Dilinde selavat zikiri ezberi 
Kaftan kafa zikri zeminden beri  
Hüküm etmeye birce onu isterim 
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Gam günüdür bu sefil Şenliği’in şadı 
Çıkmıyor gönlümden Al-Osman adı 
Gitmiş de dünyanın lezzeti tadı 
Mahşer günü bi mekânı isterem

*

Aşıklığının ilk dönemlerinde yalnızca türkü söyler… 

Sonra da ünlü ozan Hasta Hasan’ın çırağı olan Aşık Nuri’den saz öğrenir. 
Ve bütün ozanlar gibi, Anadolu ozanları gibi sever Şenlik de…

Gizlice sever :

Gizlice sevdiği Huri adlı kızın başka bir köye gelin gitmesi Şenlik’i çok etkiler, ya-
kar, yıkar duman eder... Ayrılık acısını yaşamayana şair denmez, ozan denmez; 
denemez. İllâki bir ayrılık, bir gurbet ve hasret olacak. Zira bunlar aşığı yaşatan 
gıdadır. Aşığı aşık eden ayrılıktır, içten arıtan, sözünü renklendiren sesine ince-
den bir hüzün zarı yükleyen ayrılıktır. Ayrılığın acısı Şenlik’in şiirlerinde açık bir 
şekilde görülür. Bir süre sonra aynı köyden Abdullah’ın kızı Mürüvet’le evlenir. 
Çocukları olmayınca üç yıl sonra ikinci defa, yine Suhara’dan eski sevgilisi Hu-
ri’ye benzettiği, Kral Hasan’ın kızı Huri ile evlenir. Fakat aşık gönlü bu ikinci evli-
liğinde de huzuru bulamaz. Eşlerinin kavgaları, evde yarattıkları huzursuzluklar, 
Şenlik’i canından bezdirir. Devamlı olarak mutluluğu arar, fakat asla bulamaz. 

Ve kızının kendi izni olmadan bir gençle kaçıp evlenmesini bir türlü içine sindi-
remez Şenlik, yirmi üç dörtlükten oluşan bu şiirinde kızını Allah’a şikâyet ederek 
ona beddua eder.

 
*

Ve zehirlenerek öldürülmesi :

“En ünlü beylerin, ağaların, hanların düğünlerin baş konuğu olmuş ve döne-
min ünlü aşıklarını mat etmiştir. Âşıklıktaki kudreti onun hayatına mal olmuştur. 
Hikâye tasnif etme, atışma ve hele hele âşıklar için çok kolay bir hadise olma-
yan muamma asma ve muamma indirme gibi hususiyetleri muhteşem olan bir 
aşıktı… Hikâyeler tasnif ediyor ve anlatıyordu. Yusuf, Kerem, Nergiz ve Salman 
şiirlerinde adı geçen kahramanlarını mutlu ediyordu öykülerinde. Kendisi mutlu 
olamamıştı ama, ele aldığı kahramanlarını mutlu etmeye çalışıyordu. Ayrıca sim-
ya ilminde eşsiz bir usta olan Ebali Sinan da insanları aldatan oyunlarıyla onun 
şiirlerinde yerini alıyordu. Ve İranlıların ünlü destan kahramanı Zaloğlu Rüstem, 
Köroğlu ve Battal Gazi de onun dilinde yeniden mesajlar veriyordu mısra mısra… 
Biçare Şenlik, Çıldırlı Şenlik, Dertli Şenlik, Fağır Şenlik, Kul Şenlik, Şenliğ’em, 
Sefil Şenlik, Sergerdan Şenlik’ti mahlasları…”

Revan’da karşılaşıp yendiği âşıklardan onu çekemeyenler, yemeğine zaman geç-
tikçe etkisi görülen bir ağu koyarak zehirlemişlerdi. 
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Olay şöyle anlatılır: 

Aşık Şenlik’in erken ölümüne sebep olan Revan yolculuğu şöyledir; 

1913 yılı yaz aylarında, Revan Hanlarından birinin büyük bir düğünü olur. 40 gün 
40 gece derler ya, hah işte o düğünlerden birisi… Bu düğüne çeşitli yörelerden 
bir çok aşık katılır.

Töreye göre, Hanlardan birinin “Toy Babası” olması gerekiyordu. Çok şerefli ve 
gösterişli bir unvan olan toy babalığı için Hanlar arasında büyük çekişmeler olur.

Bu hanların her birinin himayesinde bir veya birkaç hikayeci usta aşık bulunur. 
Sonunda, hangi Hanın aşığı hiç duyulup işitilmemiş yeni bir hikaye anlatırsa, o 
Hanın toy babası olmasına karar verilir. 

Bala Mehmet, Aşık Şenlik’in çırağıdır. Sıra ona geldiğinde ustasından öğrendiği 
“Latif Şah” hikayesini anlatır. Ve böylece birinci gelen aşığın hanı da “toy babası” 
olur.

Genç bir aşığın birinci gelmesine şaşıran diğer aşıklar olayı hazmedemezler ve 
bu genci sıkıştırırlar. Hikayenin asıl sahibini öğrenirler ve Çıldırlı Aşık Şenlik’i 
Revan’a getirmesi için kendisine bir aylık süre verirler. Aksi takdirde kendisini 
öldüreceklerini söylerler.

Bala Mehmet, Çıldır’a gelir ve ustasına durumu anlatır. Yalvarır, yakarır ve ikna 
eder.

Bunun üzerine Aşık Şenlik, çırağı ile birlikte Revan’a gider.  
Revan Hanlarının aşıklarından bazıları, Şenlik’in daha önceleri Gümrü, Tiflis ve 
Borcalı’da görüşüp, tanıştığı ve yarışıp üstün geldiği aşıklardır. Bu nedenle Şen-
lik’ten çekiniyorlardı. 

Şenlik Revan’da Hanlar’ın en ünlü aşıklarıyla karşılaşıp, üstün gelir. 

Aşıkları yenilen ve dolayısıyla kendi itibarları da azalan Hanlar ve perişan olan, 
yenilen, gelirleri sıfıra inen diğer aşıklar, bu Osmanlı Aşığının yemeğine zehir 
katarlar. Revan’da hastalanan Şenlik, Gümrü’ye kadar trenle, oradan da öküz 
arabasıyla Çıldır’a gelirken, Arpaçay’ın Dalaver köyünde eniştesinin evinde ya-
tağa düşer ve ölür. 

Cenazesi Suhara’ya(Yakınsu) getirilir. Mezarı Suhara-Yakınsu (Aşıkşenlik 
Beldesi)’ndedir. Tarih : 1912 veya 1913’ tür.

*

Şiirlerinde çok değişik konuları işleyen Aşık Şenlik, yaşadığı dönemin toplumsal 
sorunları ve çalkalanmaların da etkisiyle özellikle »koçaklama« dalında birçok 
şiir/türkü söyledi.

Öldürülen ozan-şairlerimizden birisi olan Çıldırlı Aşık Şenlik, “Salman bey ile Tur-
natel Hanım Hikâyesi, Sevdakâr Şah ile Gülenaz Sultan Hikâyesi ve Lâtif Şah 
Hikâyesi” isimlerinde üç önemli hikâyeyi edebiyatımıza armağan etmiştir.
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*

Demiş ki :

 
“Gönül her gaflete inme

Ya dalınır ya dalınmaz

Muhabbet bir armağandır

Ya bölünür ya bölünmez.

 
Ad bednam eyleme beter

Töhmeti alemi tutar

Deftere yazılan gader

Ya silinir ya silinmez.

 
Şenlik der Sıtkı dost olan

Hoş söyleyip yüze gülen

Daim bir hulüste galan

Ya bulunur ya bulunmaz.”

 
*

Demiş ki:

 
Ehli İslâm olan eşitsin bilsin  
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana  
İsterse Uruset ne ki var gelsin  
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana  
 
Guşanın gılıcı giyinin donu  
Gavga bulutları sardı her yana  
Doğdu koç yiğidin şan alma günü  
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana  
 
Asker olan bölüh bölüh bölünür  
Sandınız mı Gars galesi alınır 
Boz atlar üstünde gılıç çalınır 
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana 
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Kavga gönül namert sapa yer arar 
Er olan göğsünü düşmana gerer 
Cemi Ervah bizle meydana gider 
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana 
 
Hele Al-Osmanın görmemiş zorun 
Din gavreti olan tedarik görün 
At tepin, baş kesin, kazağ’ın kırın 
Can sağ iken yurt vermeyiz düşmüna 
 
Ben esferdir bilin Urus’un asli  
Orman yabanisi balıkçı nesli 
Hınzır sürüsüne dalıp kurt misli  
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana 
 
Şenlik ne durursun atlara minin 
Sıyırak gılıç düşman üstüne sürün 
Artacaktır şanı bu Al’Osman’ın  
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana 
 
Demiş ki : 
 
İster ihtiyar ol ister nevcivan 
Bu dünyada bâkî kalan öğünsün 
Meraksız fikirsiz gamsız her zaman 
Her zaman şâd olup gülen öğünsün  
 
Müddet ki Hazret-i Adem’den beri 
Okunmaz defteri bilinmez sırrı 
Bu dünyadan gitti nice bin biri 
Ahretten dünyaya gelen öğünsün 
 
Sefil Şenlik der ki bu dünya fâni 
İskender Ürüstem Süleyman hani 
Ecel pazarından kurtaran canı 
Azrail’den mühlet alan öğünsün
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SON SÖZ : 
 
EY HASRET ŞOFÖRÜ !(Gülce-Buluşma) 
 
Çözdün mü ömrün boyunca bir kere 
Tek bir kere muamma, de bana?! 
Yoksa askıda mı kaldı hayat bilmecen 
Ve sustu mu gönül sazın köy odalarında… 
 
Yarım kalan şiirlerin yarım sultanı 
Çıldır nerededir bilir misin acaba? 
Duydun mu, işittin mi ey ham manzumeci? 
Kimdir, ne demiştir Çıldırlı Şenlik Baba ? 
Ve 
Baş parmağı niye göğü gösterir ? 
Beldesinin yol ağzına bağdaş kurup oturanda 
Düşündün mü hiç ? 
 
Sen ki uyakların tahta bacaklı süvarisi 
Yaralı, kırık ve şiş iskeletli manzumelerin 
Yorgun kalemli sahibi, 
İmgelerin ruhsuz ve şekilsiz, 
Duygu mimarına çırak bile olamadın 
Baden zehir zıkkım, dilin kilitli 
Sürgüde ve sürgündesin 
Sözcüklerin en utangaç efendisi… 
 
Haydi çek arabanı ey hasret şoförü 
Çalıştır, bas gaza, yürü doğuya… 
Kars’a, Ardahan’a uzan da görelim 
Görelim Anadolu yollarında seni de 
İçimiz rahat, evlerimize dönelim… 
 
Yolda bir kaset at dinle 
Çıldır divanını 
Çıldır koşmasını 
Ve 
93 koçaklamasını Şenlik Baba’dan.. 
Unutma, tamam mı?
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Ey düzayak koşmanın 
Altıbeş onbirlik meftunu dostum, 
Bilir misin cigalı tecnis nedir? 
Ya tuyuğu, varsağıyı ?... 
İşittin mi hiç? 
 
Öldük, öldürüldük 
Bin kez öldürdüler, milyon kere dirildik 
Şenlik babamızı zehirlediler 
Gitti zehirleyenler, yok adları-sanları 
Şenlik Baba yaşamakta işte 
Daha kaç bin yıl yaşayacak içimizde 
Bizde, bizimle… 
 
Sazımın sinesinden arşa yükselir içim 
Parmaklarım ufukta dolanır hilâl çizer. 
Acım, öfkem, hüznüm ve en mükemmel sevincim 
Bir anda mısralaşır söz sultanıyla gezer 
 
Coğrafyayı yurt yapan bayram yeri, şenliğim 
Halkımın yüreğidir, dilidir ozanlarım. 
Ermeni’ye, Moskof’a kafa tutan Şenliğim 
Gül açar Ardahan’da, o gün onu anlarım.,

 

Mustafa CEYLAN
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2- CEM  SULTAN

Fatih’in en küçük oğludur. 23 Aralık 1459’da Edirne’de sarayda doğmuş olan 
Cem Sultan, kardeşi II. Bayezid ile süren iktidar mücadelesi sonucunda Rodos, 
Mısır, İtalya ve Fransa’da sürgün hayatı yaşadıktan sonra, 300.000 altın karşı-
lığında Papa tarafından etkisini yavaş yavaş gösteren bir zehirle zehirlenir. 25 
Şubat 1495 tarihinde zehirlenerek öldürülmüş bir şairimizdir.

Henüz çok küçük yaşlarda iken Arapça ve farsça öğrenen Cem, aldığı eğitim ve 
yeteneği sayesinde çocukluk dönemlerinde şiir yazmaya başlamıştır.

Cem Sultan’ın Türkçe ve Farsça iki Divanı bulunmaktadır. Ayrıca, 48 beyitten 
oluşan bir mesnevisi, İran şairlerinden Selman Saveci’nin bir eserini şiirleştiril-
miş bir şekilde tercüme etmiş olup, tarihçiler bu esere “Hurşid u ferahşad” adı 
da verirler.

*

Demiştir ki:

“Gitmeğe azm itme şahım gitme gel 
Çün yiğitsin alma âhım gitme gel 
 
Sen sefer azmin kılıcak cân ü dil 
Çağrışur kim âh şâhum gitme gel 
 
Sînem üzre ger güzer kılsan sana  
Dil uzadur her giyâhum gitme gel 
 
Çün yanıldum secde-i sehv ola mı? 
Kaşlarındur secde-gâhım gitme gel 
 
Cem kulun sensiz olamaz rahm kıl 
Gel kerem kıl pâdişâhum gitme gel.

 *

Sağlığında, özellikle Konya’da bulunurken, çevresine çok sayıda şair, sanatçı, 
kültür ve fikir adamlarından bir halka ören Cem Sultan, ömrü boyunca kendisini 
seven ve ona bağlı kalan şairlerle kader birliği etmiş, onlarla yaşamıştır. Edebiyat 
tarihçileri “Cem Şairleri” diye bir edebiyat topluluğundan bahsederler, işte o top-
luluk, Fatih’in en küçük oğlu olan ve ömrü gurbette, yâdellerde sürgünde geçen 
Cem Sultan’ın sevenlerinden meydana gelen bir topluluktur.

Divan Edebiyatı’na gurbet temasını ilk olarak sokan ve onu gayet mahirane 
bir şekilde işleyen Cem Sultan’dır. Hem Avrupa’da esarete benzer sürgünde bir 
hayat yaşaması, hem çok küçük yaşta oğlu Oğuz Han’ın öldürülmesi Cem’in şiir 
dünyasını çok hassas yapmıştır. Ayrıca, Ahmed Paşa, Necatî, Şeyhî, Hâfız, Niza-
mî ve Salman’ın da Cem şiirlerinin mayalanışında etkisi olmuştur.
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*

Anlatırlar;

-“Papa’ya karşı dikkatli davranmalısın. Bütün padişahlar, Papayla karşılaştıkla-
rında Papa’nın ayaklarını öperler. Sadece Alman bey’i dizini öper. Siz de Papayla 
karşılaştığınızda mutlaka ayağını öpünüz veya hiç olmazsa dizini öpünüz.”

-Madem öyle, beyleriniz birbirleriyle buluşunca küçük beyler, büyüklerin ayakla-
rını niye öpmezler? Papadan daha ulu beyleriniz var.”

 
Cevap verirler:

-“Bu bir saygı işaretidir. Bundan bir mağfiret umulur.” 
Kardeşi Osmanlı Sultan’ına bile boyun eğmemiş olan Cem, bu söz karşısında 
hiddetlenir ;

Ve der ki:

-“Ben, mağfireti ancak ve ancak Allah ü Telâlâ’dan umarım. Bu konuda Papa’ya 
ihtiyacım yoktur ve olamaz da ! Ölümüme razı gelirim amma, dinime, imanıma 
ve inancıma ihanet yapmam, asla yapamam!”

*

Dahi anlatırlar 

 “Cem, eline geçen parayı, din ve milliyet farkı gözetmeksizin Roma’da fakir ve 
fuaraya dağıtmaktadır. Bunu gören Papa, “Mısır’dan oğlunu getir, ona kardinallik 
verelim, bizim dinimize dönsün, olmaz mı?” der.

Cem, bu sözlerden incinir ve bunarı çok ağır bulur. Der ki: 
“Ne günlere kaldık ki, bizi dininize dahi davet eylersiz. Ben sizden Mısır yolunu 
isterdim, siz bana batıl yol mu göstersiz? Bilirsiz hod her kişiye kendi dininden 
gayrisi batıldır. İtikadımca şimdi Muhammed dini haktır, siz, kendi dininizden vaz 
geçip hak din olan Muhammed dinine geçer misiniz? Kardinallik değil, papalık 
değil, bütün Dünyanın imparatorluğunu da verseniz ben ve oğlum dinimizden 
dönmeyiz. Bu türlü sözler bize ezâdır. Eğer bu su-i zan bizim Nasara fukarasına 
merhametimizden vaki oldu ise, bizim dinimizde fukaraya sadaka vardır. İster 
Müslüman, ister kâfir olsun; kim olursa olsun yoksula sadaka verilir.”

*

Ölümünden duyulan üzüntü sebebiyle üç gün yas ilân edilir. Fakirlere sadaka 
dağıtılır. Gıyabî cenaze namazı kılınır. Konuşan bir Papağanı vardır Cem’in. Bu 
cenaze merasimleri sırasında papağan :

-“Allah’ım Cem Sultan’a rahmet et” deyiverir.
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*

Cem, Papa tarafından para karşılığı zehirlenerek öldürülmüştür, ama, ölümü de 
siyasî olaylara konu olmuştur. Bayezid, kardeşinin cenazesini ülkesine getirmek 
isterken, çıkar hesapları peşinde koşmakta olan Papa’ da Cem’in kabrinin kendi 
ülkelerinde olmasını istemekteydi. Uzun süren yazışmalar sonunda 1499 yılında 
Cem’in cenazesi Mudanya yoluyla Bursa’ya getirilip kardeşi Mustafa’ nın ve Sul-
tan Murad Han’ın yanına defnedildi.

*

CEM SULTANA (Gülce-Triyolemsi)

Biliyorum sen halâ Rodos’tan  
Bakıyorsun yaşlı gözlerle cennet Anadolu’ya. 
Kardeş kamasıdır sırtındaki  
Emirgân bahçelerinde yüzü yanmış güllerin  
Hıçkırmasıdır kulaklarındaki. 
Manâ kıblede, kıble içinin içinde Cem 
Yönel ona, bırakma ve aç avuçlarını semâya 
Sıyır kara bulutları mora çalan düşlerinden 
Yüzyılın sancısı vurmakta bak şakaklarını 
Kopart gönül uçurtmalarının şiirden iplerini 
Ölüme dost,  
…………Ayrılığa can,  
………………Gurbete yâran ol Cem… 
Biliyorum sen halâ Roma’da ya da Nis’tesin 
İçi kan kırmızı, dışı simsiyah bir sistesin 
Biliyorum şehzâde kaftanın yerlerde sürünmekte 
Yâdeller içinde ağlamaklı bir vaziyettesin. 
İyi bak Cem, iyi bak çeşmelere 
Çeşmelerden dolan testilere iyi bak ! 
İçlerinde irin mi var, nur mu var? 
Mecnun ol es yürek çölünde, Kerem ol yan 
Dadaloğlu, Köroğlu ol, çal kılıcı haksıza 
Fakat, Yunus olmayı unutma asla e mi? 
Yunus olmayı Cem?!.. 
 
Altın işlenmiş kama, çıkar mı hiç kınından? 
Şehzâdeler geçende tarih aralığından 
 
Bu şehr-i İstanbul ki, Yaradan’dan hediye 
Serpilmiş pul pul işte, tepelerle vadiye. 
Çekilir mi kılıçlar, kardeşlik bitsin diye? 
Altın işlenmiş kama, çıkar mı hiç kınından?
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Yalı bahçelerine bahar yağdır bakışla 
Seferden dönsün gayri, metrisle, yedi kışla 
Mahzun bir tebessümle, şiirini nakışla 
Şehzâdeler geçende tarih aralığından

*

Çelebiler geçende ufkumun çizgisinden 
Sen gelirsin aklıma, melil mahzun, yetim sen 
 
Yaradılmış canlının cümlesi Allah kulu 
Dünya gelip geçici, acemiler okulu. 
Mehterbaşı yeniden çalıversin davulu 
Çelebiler geçende ufkumun çizgisinden 
 
Yeditepe İstanbul, yedi göğe yükselir 
Boğazda rüzgârımsın, gönül dağlarıma gir 
Bir yâr sevsem Beykoz’dan, menekşe kokar gelir 
Sen gelirsin aklıma, melil, mahzun yetim sen.

*

Biliyorum sen halâ konuksun  
İstemeden yaban elde 
Mecburi konuk. 
Kır aynaların çılgın bakışlı yüzlerini 
Parçala İstanbul kokmayan gecelerin 
Esaret dolu gündüzlerini… 
Çağ açıp çağ kapatan bir sultanın 
En küçük oğlusun Cem, balasısın… 
Öfke, nefret ve de şüphe 
Sardı ise boydan boya sarayı 
Kardeş kaması derin açar  
Sırtındaki yarayı. 
Bükme boynunu Cem, bükme 
Mısraların dert ortağın, yâr zülfünde gül kokusu 
Topla şairlerini çepeçevre, ör halkayı 
Kaç okka yüreği Papaz efendinin? 
Ve kaç para alır kefeninin cebi, oy anam?! 
Osmanlı sultanına eyvallahın yok iken 
Çan sesine değişmezsin ezanı  
Değişmezsin biliyorum Cem, değişmezsin… 
Adalardan gelen o yosun gözlü kızla 
Seni bekliyorum hâla seni Cem, 
Neden gelmezsin?

Mustafa CEYLAN
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3-PÎRÎ MEHMED PAŞA(Remzî)

Sadrazamlıktan emekli edildikten sonra, Padişahla dostluğu devam eden Piri 
Mehmet Paşa, Pargalı Damat İbrahim Paşa’nın kandırdığı oğlu Mehmet Efen-
di tarafından zehirlenerek öldürülmüş bir şairimizdir. Silivri’de yaptırmış olduğu 
cami yanında bulunan türbede yatmaktadır.

*

Demiştir Ki:
Hüsrevâ didi görenler beni Ferhâd ancak
Aşk işin başa iletmişse bu üstâd ancak
 
Adını âşık idüb nâm u nişân güzelinin
Sakınun adını anman yaramaz ad ancak
  
Seni terğîb idüp ey dil güzele mürşid-i aşk
Eteğini koma elden güzel irşâd ancak
 
Zulm ile gönlüm evin yıkdı sanurdum gam-ı yâr
Nice vîrânedür ol ser-be-ser âbâd ancak
 
Yine mektûbıla şeh bendesini yad itmiş
Bend-i gamdan dil-i mihmet-zede âzâd ancak
 
Vasf-ı la’l-i leb-i şîrîn-ter dilber variken
Remzi’yâ dilde şükür namı kuru âd ancak.
 
“Aksaray İli’nde Zinciriye Medresesi müderrislerinden meşhur Cemaleddin Ak-
sarayî torunlarından olup babası ülemâdan Mehmed Çelâleddin b. Ahmed Çele-
bi’dir. Ana tarafından soyu Larende (Karaman)’de medfun Mevlâna Hamzatüd-
din’dir. Şehzadeler şehri Amasya’da, yetişmiş, medrese tahsili görmüş, kadılık 
etmiş ve daha sonra devlet hizmetine girip II. Beyazıt zamanında Anadolu def-
terdarı olmuştur.
Pirî Mehmed Çelebi, başdefterdarlıkla Çaldıran seferine iştirak etti. Bir harp mec-
lisinde beklenmeden hemen hücuma geçilmesi hususundaki söylemiş olduğu 
sözler ile Sultan Selim’in takdirini kazandı. Şah İsmail’e karşı zafer sonrasında 
ikinci vezir Dukakinoğlu Ahmed Paşa ile birlikte Tebriz’in zapt edip muhafaza-
sıyla görevlendirildi. Bu seferden dönüşünde Nahçıvan’a gelindiği zaman Ekim 
1514’te azlolunan Mustafa Paşa’nın yerine üçüncü vezir yapıldı. Amasya’da Mart 
1515 yeniçeri isyanı sonunda görevinden alındıysa da üç gün sonra tekrar aynı 
göreve iade edildi.
Hersekli Ahmed Paşa’nın son defa vezir-i âzamlıktan azlinden sonra, Mısır sefe-
rine karşı geldiği için, Pirî Mehmed Paşa da azil ve emekli edildi. Yavuz Sultan 
Selim’in Osmanlı ordusu ile 1516 (hicri 922’de) Mısır seferine hareketi üzerine 
İstanbul muhafızı ve sedaret kaymakamı tayin olundu.
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Mısır’ın fethedilmesinden sonra Mısır’da bulunan Osmanlı ordusuna İstanbul’dan 
iaşe, tedarik ve mühimmat getirmesi ve Mısır’dan geri dönüşte elde edilen gani-
metin İstanbul’a taşınması için Yavuz Sultan Selim İstanbul’dan bir donanma fi-
losu istemişti. İstanbul muhafızı olan Piri Mehmed Paşa İskenderiye’ye sevk edi-
lecek donanmayı büyük bir titizlikle donattı. Galata ve Gelibolu’da hazırlanan altı 
yüz parçadan ziyade ve padişahın istediği sayıdan fazla olan bu donanmadaki 
gemiler altısı top ve beşini de at gemisi olarak tanzim edilmişti. Ama 1517 başın-
daki çok şiddetli kış dolayısıyla bu donanma ancak 26 Mart 1517’de İstanbul’dan 
ayrıldı. İskenderiye’ye gelen gemilere hazineler ve ganimet yüklendi ve bu filo 
15 Temmuz 1517’de İstanbul’a geldi. Piri Mehmed Paşa’nın bütün bu çalışma 
ve gayretleri, Yavuz Sultan Selim gözünde, onu, veziriazamlığa hazırlamaktaydı.

Mısır Seferi dönüşünde ani bir kararla Yavuz Sultan Selim sadrazam olan Yunus 
Paşa’yı 13 Eylül 1517’da idam ettirdi. Yerine hemen sadrazam tayin edilmedi 
ve İstanbul’da bulunan Piri Mehmet Paşa acele Suriye’ye çağrıldı. Piri Mehmed 
Paşa 24 Ocak 1518’de Şam’daki ordugâha ulaşıp bir gün sonra da vezir-i azam 
görevine getirildi. Mısır’dan dönüşte sadrazam Yunus Paşa’nın îdamı üzerine İs-
tanbul’dan getirtilerek Şam’da pâdişâhla buluşup vezir-i âzam tayin edildi (924 
Muharrem 1518 Ocak) ve Yavuz Sultan Selim’in vefatına kadar mevkiini mu-
hafaza ettiği gibi oğlu Sultan Süleyman’a da üç sene vezir-i âzamlık yaptıktan 
sonra 1523’te vezaret haslarıyla emekli edildi.

Dönemindeki önemli olaylar:

1521-Belgrad’ın fethi

1522-Rodos’un fethi

Kişiliği ve cesaretiyle Yavuz Sultan Selim’in gözüne girmiştir. Hatta Belgrad’ın 
fethi için Kanunî Sultan Süleyman’ı ikna etmiş ve Yavuz Sultan Selim dönemin-
den itibaren denizciliği ve donanmayı geliştirmeye çabalamıştır.

İkinci Vezir Ahmet Paşa sadrazam olabilmek için Piri Mehmet Paşa›nın yaşlılığını 
bahane edip Kanunî Sultan Süleyman›a onu görevden almaya ikna etmeye 
çalışmış ve sonuçta başarılı olmuştur. Ancak II. Vezirin yerine sadrazamlığa 
Hasodabaşı İbrahim Ağa›yı getirtmiştir ve Piri Mehmet Paşa›ya maaş bağlayarak 
onu emekli etmiştir.

Padişah Kanuni Sultan Süleyman geleneğe göre ikinci vezir olan Hain Ahmed 
Paşayı sadrazamlığa getirmesi gerekirken, Mısır valiliğine atadı ve sadrazamlı-
ğa 4. vezir Pargalı İbrahim Paşa’yı getirdi. Beylerbeyi olarak Mısır’a vardıktan 
sonra Ahmet Paşa Memlüklü devlet adamlarını çevresinde toplayarak isyan etti. 
Bağımsızlığını ilan ederek ve yeni bir devlet kurmak için para bastırarak hut-
be okuttu. Sadrazam İbrahim Paşa isyanı bastırmak ile görevlendirilip Mısır’a 
gitmişse de, Hain Ahmed Paşa sarayında kendi adamları tarafından öldürüldu. 
Pargalı İbrahim Paşa Mısır eyaletinin idarî ve malî kurumları ile işlerini büyük bir 
reforma tabi tuttuktan sonra İstanbul’a döndü. 
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Sadrazamlıktan emekli edildikten sonra Silivri’deki çiftliğine çekilen Piri Mehmet 
Paşa’nın saraya pek sık gidip geldiği, hatta Kanunî Sultan Süleyman ile arasının 
oldukça iyi olduğu rivayet edilir. Buradan hareketle, Pargalı Damat İbrahim Pa-
şa’nın sadrazamlığının geri alınacağından korktuğu ve 1532’de Mehmet Paşa’nın 
oğlu Mehmet Efendi ile anlaşarak babasını zehirlettiği rivayet edilir. Silivri’de 
yaptırmış olduğu cami yanında bulunan türbeye gömülmuştür.” (1)

*

Derler Ki :

Oğlu tarafından zehirlendiğini anlayan Pîrî Mehmet Paşa:

-“Beni yakdın oğlum, Allah’da seni yakar inşallah!” demiştir. 
Demesine demiş ama, baba intizarını alan elbet de yeşermezmiş. Aradan henüz 
iki yıl geçmiş, bir kış günü, bir ocak kenarında uyuklayan oğul Mehmed’in elbi-
sesi tutuşur ve yanarak ölür…

*

Lâtifî Tezkiresi’nde hem adıyla, ham de Remzî mahlasıyla şiirler yazdığı belirtilir. 
Akıllı, bilgili, sözü dinlenir, vakur bir kişiliği vardı.

Konuya EK:

Çağlar ötesini okuyan veziriazam: Pîrî Mehmed Paşa

“Kanunlar  yürüdükçe  devlet zeval bulmaz”

Yavuz Sultan Selim’in sorusunu cevaplandıran Pîrî Mehmed Paşa, devamla şöy-
le diyordu: “Ama, evlâtlarınızın hilâfetleri zamanında akılsız veziriazamlar tayin 
edilip rüşvet kapıları açılır, rütbe ve makamlar ehil olmayanlara verilir, devlet 
işlerinde kadınların hükmü yürürse, o zaman bu devlette karışıklık ve düzensizlik 
hüküm sürer.”

Sene 1514. Osmanlı ordusu, uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Çaldıran 
ovasına varıp İran-Safevî kuvvetleri ile karşı karşıya gelmişti. Yavuz Sultan Selim 
Han, burada hemen harb meclisini topladı.

Padişah, muharebeye şafakla birlikte mi başlanılması, yoksa askere 24 saat is-
tirahat mi verilmesi hususunda devlet adamlarının fikrini soracaktı. Vezirler, Os-
manlı askerinin yorgun, düşmanın ise zinde ve kuvvetli olduğunu beyanla, 24 
saat dinlenilmesi yönünde görüş bildirdiler. Son olarak da, Rumeli Defterdarı Pîrî 
Mehmed Efendi söz aldı. Mehmed Efendi, farklı düşüncedeydi. Ordu içinde düş-
manla işbirliği yapabilecek olanların bulunabileceğine dikkati çekerek, şafakla 
birlikte muharebeye girmenin daha uygun olacağını belirtti. Yavuz, bu tedbirli 
mütalâayı dinledikten sonra, şu sözlerle takdirini ifade etti:

“İşte, rey sahibi tek adam! Ne yazık ki vezir olamamış…”

Kadılıktan vezîriâzamlığa

Yavuz Sultan Selim devrinin meşhur simalarından Pîrî Mehmed Paşa’nın soyu, 
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Cemaleddin Aksarayî yoluyla Hz. Ebûbekir’e ulaşır. Ulemadan Mehmed Celâled-
din bin Ahmed Çelebî’nin oğludur. Babası Aksaray’dan Amasya’ya göçtüğü için, 
bu iki şehirden hangisinde doğduğu ve doğum tarihi ihtilaflıdır.

Pîrî Mehmed, zamanının ilim merkezlerinden biri olan Amasya’da, en mümtaz 
âlimlerden ders alarak yetişti. Babasının ve amcası Zenbilli Ali Efendi’nin ilimle-
rinden de istifade etti.

İkinci Bâyezid Han Osmanlı tahtına çıkınca, padişahın maiyetinde bulunan ilim 
ve fazilet sahipleri ile birlikte, Pîrî Mehmed Çelebî de İstanbul’a geldi. Sofya, 
Silivri ve Galata kadılıklarında bulunduktan sonra, Fatih Sultan Mehmed Han’ın 
İstanbul’daki imaretine mütevelli tayin edildi. Ardından Maliye kalemine geçerek 
Hazine ve Anadolu Defterdarı oldu, Çaldıran muharebesine Rumeli Defterdarı 
olarak katıldı.

Selim Han değerini ölçüp biçtiği Pîrî Mehmed’i Çaldıran zaferinden sonra paşalık-
la üçüncü vezirliğe getirdi, Mısır seferine giderken de İstanbul’un muhafazasına 
memur etti. Mercidâbık ve Ridâniye muharebelerini kazanıp “Hâdi-mü’l-Hare-
meyn” unvanıyla geri dönerken, Pîrî Mehmed Paşa’yı İstanbul’dan davet etti. 
Şam’da orduya katılan Paşa, burada veziriâzamlık görevine tayin olundu.

Yerini tutar adam bulamıyorum

Pîrî Paşa, sarayda din ve dünya işlerinde, saltanat ve hilâfet konularında padi-
şahın yardımcısı oldu. Gece yarılarına kadar, devlet ve millet işlerini görmek için 
evinde toplantılar yapardı. Ülkede ortaya çıkan haksızlık ve zulümlerle ilgili bilgi 
edinmeye de çalışır, geceleri pek az uyurdu.

Çünkü bu hususta Selim Han’ın da çok büyük gayretleri vardı. Geceleri çeşitli ve-
silelerle kapıcılardan bazılarını veziriazamın evine gönderir, Müslümanlar’ın işleri 
görülüyor mu diye takip ettirirdi. Yavuz’a göre, memlekette zulüm ve haksızlık 
olduğunu bilmemek en büyük günahtı. Zaten o, kendisini bir padişah gibi de 
bilmezdi. “Yüce Allah’ın âciz, hakîr kulu, yeryüzünde kullarının önemli işlerini 
kayırmağa koyduğu en aşağı yaratığım” buyururlardı.

Selim Han, devlet ve millet işlerinde ihmale kesinlikle göz yummaz, sebep olan-
ları suçun durumuna göre derhal cezalandırırdı.

Onun bu huyunu bilen Pîrî Mehmed Paşa, bir gün, “Padişahım eninde sonunda 
beni azledecek veya cezalandıracaksınız. Hemen bir gün evvel halâs etseniz 
münasiptir” deyince, bir hayli gülen Selim Han, şu sözlerle kadirşinaslığını ifade 
edecektir:

“Benim dahi muradım budur. Lâkin yerini tutar bir adam bulamıyorum. Yoksa 
seni muradına eriştirmek kolaydır.”
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Zeval nasıl olur?

Yavuz Sultan Selim, çeşitli meselelerde bu olgun ve akıllı veziri ile istişarede 
bulunur, onun bilgi ve görüşlerinden istifade ederdi. Bir gün sohbette, kendisine 
şu soruyu sordu:

“Pîrî Lalam! Allahü teâlâ’nın emri, Resûl-i ekrem efendimizin mucizesiyle Mısır’ı 
fetheyledik. Hâdimü’l-Haremeyn (Mekke ve Medine’nin hizmetçisi) olmakla şe-
reflendik. Her gittiğimiz yerde fetihler müyesser oldu. Emrimize muhalefet ede-
cek kimse kalmadı. Bu halde devletimizin zevali ihtimali var mıdır?..”

Pîrî Mehmed Paşa’nın sanki çağlar ötesini görüyormuşçasına verdiği cevap şöy-
leydi:

“Dedelerinizin koydukları kanun ve kaideler yürürlükte kalıp tatbiki devam et-
tikçe, bu devletin zevali, yıkılması mümkün değildir. Ama evlâtlarınızın hilâfet-
leri zamanında, akılsız veziriazamlar tayin edilir, rüşvet kapıları açılır, rütbe ve 
makamlar ehli olmayanlara verilir, devlet işlerinde kadınların hükmü yürürse, o 
zaman bu devlette karışıklık ve düzensizlik hüküm sürer.”

Bunun üzerine bir müddet düşünceye dalan Yavuz Sultan Selim, “Allah’ım bizi 
koru” duasını yapacak ve Pîrî Paşa’ya ihsanlarda bulunacaktı.

Kanunî’nin saygısı

Pîrî Mehmed Paşa, Yavuz Sultan Selim’in hilâfetinin sonuna kadar vezîriâzamlık 
görevine devam etti. Özellikle İstanbul tersanesinin yeniden kurulması ve do-
nanmanın güçlenmesini sağladı. Kanunî zamanında bu faaliyetlerin semereleri 
görülmüştür.Kanunî Sultan Süleyman’ın ilk yıllarında da vezîriâzamlık mevkiini 
muhafaza eden Pîrî Mehmed Paşa, Belgrad ve Rodos’un fetihlerinde ısrar edip, 
Osmanlı topraklarına katılmasını sağladı. Arza girdiği zamanlar, Kanunî Sultan 
Süleyman, bu tecrübeli ve ağırbaşlı ihtiyar vezirin önünde hicap duyar, kendisine 
çok iltifatta bulunur ve saygı gösterirdi. 1523 yılında, 200.000 akçalık vezaret 
hasları verilerek emekli edildi.

Silivri’deki çiftliğine çekilen Pîrî Mehmed Paşa, orada sakin bir hayat sürüp, ka-
lan ömrünü ibâdet ve taatla geçirdi. 1533 yılında Edirne’de vefat etti. Silivri’de 
yaptırdığı camii yanına defnedildi. Vefatına “Pîrî Paşa’nın mekânın Adn ide Hayy-ı 
Vedûd” (940/1533-34) sözüyle tarih düşürülmüştür.
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Pîrî Paşa’dan bir gazel

“Şeb-i zülfünde kalanlar zulumâtıyla yürür
İrişen leblerine âb-ı hayatıyla yürür
 
Zahidi hasret-i mey şöyle zaîf eyledi kim
Elde teşbih ü asası salâvatıyla yürür
 
Hüsn-i ser-nâmesine kaşları olalı nişan
Hükm ider âşıkına sanki berâtıyla yürür
 
Remziyâ kaddüne benzer nice sen ola ki ol
Salınur şiveler ile harekâtıyla yürür.”

Müstesna bir devlet adamı

Kendisini dinine ve milletine adamış olan Pîrî Mehmed Paşa, ömrü boyunca dev-
letinin hizmetinde ve Allahü teâlânın dinini yaymak için çalışan pâdişâhın yanın-
da oldu. Adaleti, dürüstlüğü, idareciliği, ilmi, güzel ahlâkı, kanun ve nizama vu-
kufiyeti ile pek faydalı hizmetlerde bulundu. Cömertliği, cesareti, vakar ve sabrı 
fevkalâde idi. Fıkıh ilminde üstâd idi. “Remzî” mahlâsıyla şiirler de yazmıştır.

Piri Mehmed Paşa’nın hayatı; “Kişi odur ki koya her yerde bir eser / Eseri olma-
yanın yerinde yeller eser” güzel sözüne tam uygundu. Devlet hizmeti süresin-
ce eline geçen mal ve parayı hayır işlerine sarfetti. Osmanlı Devleti’nin hâkim 
olduğu birçok bölgede, camiden zaviyeye, mektepten medreseye, imaretten 
kervansaraya kadar pek çok hayır eseri yaptırdı. İstanbul-Zeyrek’te Soğukkuyu 
Camii, Mercan’da Terlikçiler Mescidi, Hasköy’de Pîrî Paşa Camii, Belgrad’ta cami, 
Bursa Pınarbaşı’nda mescid, Gülek kalesi civarında zaviye ve kervansaray, Ka-
raman’da mektep, Silivri’de cami, imaret, mektep, medrese, Konya’da mescit, 
hankâh imaret ve Aksaray’da bir mektep, bu büyük devlet adamının yaptırdığı 
hayır eserlerinden bir kaçıdır.”(2)
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SON SÖZ :

EVLÂT, BABA KATİLİ 

Silivri’de bir cami, cami yanında türbe; 
Silivri’de bahar türkü söyleyip gezer 
Dal uçlarında tövbekâr dualar 
Avuçlasan toprağı 
İçinden nursuz bir çağ çıkar 
Sen elleri böğründe şaşkın 
Ben basarım kahkahayı dipsiz göğe… 
 
Babalık kürsüsü çok kalablık 
Kabalık modası müptezel siyah 
Mavinin sol yanında kurşun 
Eğrinin doğruya galip geldiği 
Bir sarı ölüm bestesidir söylenen 
Katil su kıyısında,  
Mazlum bileğinde kelepçe 
Baba mezarda… 
 
İbrahim Paşa dirilmiş mi ne? 
Figânî’ye yağlı urgan 
Bebek katili köpek caniye af 
Piri Mehmet Paşa’m korkulu rüyâlarda

Mustafa CEYLAN

 (1)wikipedia.org

(2): Prof.Dr. ŞİMŞİRGİL, Ahmet;  ahmetsimsirgil.com
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4- SA’YÎ

Müsrifliği yüzünden, hizmetkârları tarafından zehirlenerek öldürülen şairlerimiz-
den birisidir. (XV.Yüzyıl)

 
Demiştir Ki:

 
“Yoluna şunlar ki ömrüm hânumânlar dökdüler 
Gam meta’ın aldılar nakd-i revânlar dökdüler. 
 
İtlerin meyl eylesün deyu ten-i fersûdeye 
Geldiler kûyunda yer yer üstühânlar dökdüler 
 
Sunmanız na’l ü elifler sinemin meydânına 
Leşker-i hicrân gelüp tîr ü kemânlar dökdüler 
 
Nûş-i cân anlara kim aşkın meyinden mest olup 
Dîde câmından şarâb-ı arguvânlar dökdüler.”

*

Kadılık görevi yaparken hizmetçileri tarafından öldürülür. 
Neden mi?

 
Anlatalım : 

Aldığı bütün maaşını bile eşine-dostuna, aşk-meşk yaptığı insanlara harcayan, 
devamlı veren el olan birisi, kaynak bittiğinde, deniz tükendiğinde, o sürekli 
alanlar tarafından “cimri” diye vasıflandırılır, öyle değil mi? Alanlar, hep alışmıştır 
almaya, ama, bilemezler ki verende de ancak kaynak kadar 

Kadı Sa’yî, “mübtelay-ı imsak olduğu cihetten hizmetkârları elinde şerbet-i şe-
hadetle iftar idüp” , cimriliği sebebiyle öldürülür. Oysa, şair cimri değildir ve 
aksine müsriftir. Eline ne geçerse doatlarıyla yer, içer, paylaşır cinsindendir. 
Bu vericiliği sebebiyle iki yakası bir araya gelmemiş, saçına sakalına 
ak düştüğü halde sırtındaki gömleğini dahi değiştirmeye vakit bulama-
mış birisidir. Hangi makamda, hangi ünvan ve yerde olursa olsun, müs-
rif olduğu halde, cimri olarak vasıflandırılmış ve fakirlikten kurtulamamıştır. 
Müsrifliği biraz da “işret âlemine düşkün olmasındandır. En çok da kendisine 
hizmet etsin diye seçtiği çift cinsiyetli kişiler yüzündendir. 

Zira, 

Yanında memuriyete başlayan Merhaba Efendi, bu şairimizin sorumsuzca para 
harcamasına sinirlenmiştir. Merhaba efendi, şairin, hamam sefalarında dellak 
oğlanlarıyla zevk ü sefa yaparken son derece müsrif davranmasına bir anlam 
veremez ve ona kızar. “Bari bir oğlan gönderelim hamama, o da- kendi hizmet-
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çisi olan Ali’yi işaret ederek- Ali olsun, hiç olmazsa masraf, ikram edilen akçeler, 
gerisin geri bize, kendimize döner” der.

*

Evet, yaptığı oğlanlar-çift cinsiyetliler tarafından öldürülür.

*

İlim sahibi, Arabî, Farisî ve Türkî dillerine vakıf olan şair, bir divan teşkil edecek 
kadar şiire imza atmıştır. Kâtip, hattat ve hukukçudur. Zevkine düşkün olması 
yüzünden, dostlarına ve yakınlarına harcamada sınır tanımadığından, üstelik 
“cimri” diye lâkap almış birisidir.

*

Böyledir işte hayat… Böyledir insanoğlu… Devamlı verirsein, verirsin; hiç ses çık-
maz, teşekkür bile etmezler. Ne zaman ki, vermediniz, veremediniz; ne zaman 
ki sırtımdan inin gayri, yeter dediniz. İşte o zaman yandınız demektir. Bol kese 
ve bol kepçe dağıtırken, çok güzel gözükürsün gözlere. Kaynağın kuruduğunda 
da çok kötü. 

*

Hamam oğlanlarına, çift cinsiyetli tellâklara düşkün olan öldürülen bu 
şairimize bakalım bizim vatandaş Osman ne diyecek? Söylediğimde nasıl 
da güzel ve içten gülmüş, “Ceylan hoca neler de buluyorsun?” demişti. 
Buyursun vatandaş Osman, olayın içinde olay var. Şair, hem müsrif, hem cimri. 
Bu nasıl oluyorsa?! Kadı üstelik. İşret ve saz âlemi onu gördüğü hizmetlerde de 
elini uzun tutmasına sebep olur. Sağa sola, zevk âlemlerine, travestilere para ye-
tiştirmek için her yolu dener. Musluğun, benzin pompasının yanına çekmek ister 
aracını. Padişahım, devletlüm sen çok yaşa diyenlerden olur çıkar. Bir makama 
gelebilmek için, bol paralı bir göreve atanabilmek için, şairimiz denemedik yol 
bırakmaz.
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SON SÖZ :

ŞUNLAR

Şunlar ki börtü böcek
İnsanlığı yitirenler vay !
Şunlar ki oğlan, köçek

Meydana ötürenler vay !

Şunlar ki hırsız gözlü
Şunlar ki yalan sözlü

Şunlar ki iki yüzlü
Dostluğu bitirenler vay !

Şunlar ki sahte hacı

Şunlar ki donsuz kıçı

Şunlar ki kırk yalancı

Çalıp da götürenler vay !

Şunlar ki mor koltukta

Şunlar ki son çotukta

Şunlar ki yolculukta

Ölümü getirenler vay !

*

Şunlar içinde

Taa şoorada

Doymak bilmez kemikçi,

Sıyırtmacı, seğirtmeci

Sahtekâr utanmaz, peynirci…

Bakmayın sözlerine

Hayırmış, hasenatmış

Cümle dedikleri ardında plan

Yalan var babooo !

Dipten bucağa yalan…

Kâbe çarpsın seni e mi?
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*

Takunyada iğrenç koku

Arakçın da Arap yağı

Sakalda nazar boncuğu

Dikkat ! Emer kanınızı

Fil hortumcuğu…

Güçlü karşısında çömelir

El öper, etek öper

Bir naz eder ki mıh çakar aklınıza

Yalan, inanmayın asla !

*

Şunlar ki kelek-karpuz

Şunlar ki eşek-uyuz

Şunlar ki elde makbuz

Zift ü katıranlar vay !

Şunlar ki vermez alır

Şunlar ki kovsan kalır

Lâstiktir, uzar-kısalır

Totoyu yatıranlar vay !

Mustafa CEYLAN

LÜGATÇE

Hanümân : Ev, bark, ocak
Meta : Mal, eşya
Nakd : Nakit, para
Revân : Giden, yürüyen
Fersûde : Eskimiş, yıpranmış
Kûy : Köy, mahalle
Üstühân : Sağlam
Na’l : Ayakkabı
Leşker : Asker
Nûş :Tatlı, bal, içki
Câm: Kadeh
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5-TÂ’İB 

 
Mısır Valisi’nin nereli olduğunu sorar. Kayserili olduğu söylenir. Şakacı bir mizaca 
sahip olan şairimiz, “Eya! Emir midir, Ermeni midir?” diye takılır. Bu sözden alı-
nan Mısır Valisi, onun zehirlenerek yok edilmesini ister. Şairimiz, kendi elemanı 
zehirlenerek öldürülür.

*

Demiştir Ki :

 
Bilmem niçin o şûh niyâzımdan incinür? 
Nâz eylesem niyâzda nâzımdan incinür. 
 
Şevk-i cemâle yanmada pervâne-meşrebim, 
Ol mâh-rû ki sûz u gudâzımdan incinür. 
 
Vasfında ta’bım eylese men-güdâzlık 
Ol hurde-bîn nükte-tırâzımdan incinür. 
 
Arz itme şöyle dursun o ter-tab’a hâlimi 
Şâyed nühüfte-i dil-i râzımdan incinür. 
 
Nâlân-ı bezm-i işvesi olmak diler gönül 
Ammâ o şûh zümre-i sâzımdan incinür. 
 
Tâib niyâza başlasam âzürde-dil olur 
Nâz eylesem niyâzda nâzımdan incinür. 

*

Osmanlı şairi, 

Biyografi yazarı.

“Muhtemelen 1070 (1659-60) yılında İstanbul’da doğdu. Babası maliye tezkire-
ciliği ve Süleymaniye Vakfı rûznâmeciliği görevlerinde bulunan Osman Efendi’dir. 
Düzenli bir medrese eğitimi gördükten sonra 1089’da (1678) Şeyhülislâm Çatal-
calı Ali Efendi’den mülâzım oldu. Bazı küçük medreselerde çalıştı. 5 Rebîülevvel 
1099’da (9 Ocak 1688) babasının İstanbul’da Kumkapı’da Karamânî Mehmed 
Paşa Camii bitişiğinde Cedîde-i Osman Efendi adıyla yaptırdığı veya yenilediği 
medresenin ilk müderrisliğine tayin edildi. Yedi yıl kadar devam eden bu göre-
vinin ardından 1106 Rebîülevvelinde (Kasım 1694) hareket-i hâriç derecesiyle 
Fazliyye (Fazîle, Fuzayliyye, Feyziyye) Medresesi’ne geçti. Ertesi yıl Şam valili-
ğine gönderilen Kemankeş Aşçı Mehmed Paşa’nın maiyetinde onun kethüdâsı 
sıfatıyla Şam’a gidince adı müderrisler defterinden silindi. 1109’da (1097-98), 
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Amcazâde Hüseyin Paşa’nın eniştesi Hacı Kethüdâ aracılığı ile inşasını vaad et-
tiği medrese hareket-i dâhil rütbesiyle kendisine tevcih edildiyse de bu sözünü 
tutmaması ve bazı düşmanlarının aleyhinde bulunmasıyla Şeyhülislâm Seyyid 
Feyzullah Efendi’nin gözünden düştü ve ismi ikinci defa müderrisler listesinden 
çıkarıldı (Çelebizâde Âsım, s. 171). Ancak 1115’te (1703) Horhor civarında Fey-
ziyye-i Cedîde adıyla bir medrese inşa ettirdi ve önce hareket-i dâhil, ardından 
mûsıle-i Sahn derecesiyle buraya müderris oldu. Bu sırada rütbesi tenzil edildiy-
se de 12 Safer 1118’de (26 Mayıs 1706) Mustafa Ağa Medresesi’ne ve 15 Safer 
1120’de (6 Mayıs 1708) Koca Mustafa Paşa Medresesi’ne tayin edildi. 1120’de 
(1708) Sahn-ı Semân medreselerinden birine geçti. Altı ay kadar sonra ibtidâ-i 
altmışlı rütbesiyle Edirnekapı’daki Mihrimah Sultan Medresesi’ne nakledildi. İki 
yıl sonra Murad Paşa-yı Atîk ve 9 Şevval 1124’te (9 Kasım 1712) mûsıle-i Süley-
mâniyye derecesiyle Kasım Paşa Medresesi müderrisliğine getirildi. 1 Ramazan 
1128’de (19 Ağustos 1716) aynı derece ile Ayasofya-i Kebîr Medresesi müder-
risliğine tayin edildi.

Onun bu hızlı yükselmelerinde, 1122’de (1710) III. Ahmed’in hastalığı müna-
sebetiyle kaleme aldığı “Sıhhatâbâd” adlı kırk hadis şerhiyle ertesi yıl kazanı-
lan Prut zaferi dolayısıyla bu padişaha sunduğu kasidenin önemli rolü olmuş-
tur. Meşâriku’l- envâr adlı tercümesini de aynı yıllarda III. Ahmed’in emriyle 
yapan Osmanzâde Ahmed Tâib, birkaç yıl sonra Mora’yı geri alan Damad (Şehid) 
Ali Paşa için yazdığı ünlü kaside vesilesiyle 200 altınla ödüllendirildi ve bu sad-
razamın himayesine girdi. Münşeat’ındaki bazı yazılarından, savaşın sebepleri 
ve seyri hakkında verdiği bilgilerden onun bu serdarın maiyetinde Mora seferine 
katıldığı, hatta İstendil, Ayamavra, Egine gibi ada ve kalelerin tahririnde görev 
aldığı kanaati doğmaktadır.  (1715) yılındaki yangında evi yanınca başta padişah 
olmak üzere bazı devlet büyüklerinin yardımını gören Ahmed Tâib, Şehid Ali 
Paşa’ya sunduğu arîzasında otuz yıl kadar tedrîs hayatına karşılık henüz “pâye-
i maksûd”a ulaşamadığını, evinin de yanmasıyla perişan olduğunu ifade edip 
Süleymaniye müderrisliğine talip olunca isteği yerine getirildi ve mevleviyetle 
kadılık mesleğine terfi ettirildi (Köprülü, TM, II [1928], s. 429-430). 16 Cemâ-
ziyelâhir 1129’da (28 Mayıs 1717) Halep kadılığına yükseltilen Ahmed Tâib bir 
yıl kadar sonra azledilince İstanbul’a döndü. Münşeâtındaki bir arîzasından, kısa 
sürede azlinde Halep’te bulunan bir kiliseyi camiye çevirtmekle itham edilme-
sinin ve oradaki Fransız konsolosunun hükümet nezdindeki faaliyetlerinin rolü 
olduğu anlaşılmaktadır.

İstanbul’a dönünce Kadıköy’ün Fenerbahçe semtinde bir köşk yaptırdı, ayrıca 
Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa sayesinde Vâlide Sultan evkafından Demirkapı 
Çiftliği’ni elde edip onarttı. Evi şair, âlim ve mûsikişinasların toplantı yeri oldu. 
Vezîriâzam İbrâhim Paşa ve III. Ahmed’in takdirini kazanan Ahmed Tâib “reîs-i 
şâirân” olarak anılmış  ve “Benim şimden gerü mahkûm-ı fermân-ı mutâımdır / 
Gerek erbâb-ı tedrîsî gerek küttâb-ı dîvânî” beytiyle başlayan ünlü kasidesiyle 
âdeta bu alandaki ehliyetini ilân etmiştir.
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27 Rebîülevvel 1135’te (5 Ocak 1723) Mısır kadılığına tayin edilen Osman-
zâde’nin bu göreve ve daha önce de Halep kadılığına getirilişi, Şem’dânîzâde 
Süleyman Efendi tarafından, ”... onun gibi mudhik âdeme taklîd-i kazâ sahih 
olur mu bilmem? Ancak himmet-i vezîr ile oldu” sözleriyle eleştirilir ve bu tayinin 
arkasında sadrazamın bulunduğuna işaret edilir (Müri’t-tevârih, vr. 336b).

Mısır’daki hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Buradan Halep nakibine, müftüsüne 
ve mahkemesinde daha önce birlikte çalıştığı Gürânîzâde’ye yazdığı mektup-
larda Mısır mahkemesi hakkında bilgiler vermekte ve maiyetindeki kâtiplerin 
yetersizliğinden şikâyet etmektedir (Salih Sa’dâvî, s. 90-91). Ahmed Efendi, bu 
görevden azlinden kısa süre sonra zamanın Mısır valisinin Kayserili olduğunu 
öğrenince, “Âyâ emîr midir, acaba Ermeni midir?” şeklindeki latifesi yüzünden 
2 Ramazan 1136’- da (25 Mayıs 1724) onun tarafından zehirletilerek öldürül-
dü (Ahmed Hasîb Efendi, s. 9; Çelebizâde Âsim, s. 170; Râmiz ue Âdâb-ı Zu-
rafâ’sı, s. 51) ve Kahire’deki Hazra-i Haseneyn Türbesi’ne defnedildi (Esad Meh-
med Efendi, s. 119).

Ahmed Tâib, Nefî’den sonra hicvi yüzünden katledilen ikinci şair olmuş, ölümü-
ne dönemin şairleri tarafından tarihler düşürülmüştür.

Kalemi düşmanları için zehirli bir yılan, dostları için tatlı dilli papağan sayılan, 
nükteleri, hoş sohbeti ve hazırcevaplığı ile bilinen Osmanzâde’nin kullandığı “su 
gibi ezberleme”, “bir içim su” vb. ifadeler hâlâ kullanılmaktadır. 1115 (1703) 
Edirne Vak’ası’yla ilgili manzumelerinde olaya karışan devrin ileri gelenleri, hadi-
senin ortaya çıkışı, seyri ve halkın tutumu üzerinde durmuştur.

İstanbul’da kahvenin kıtlaşması ve aşırı pahalanması üzerine söylediği, “Olalı 
kahve-i Rûmî nümâyan / No- hûdî-meşreb oldu cümle yâran” beyti de meşhur-
dur.

İhtişamı, iyi yaşamayı seven ve önceleri “Hamdî” mahlasını kullanan Ahmed 
Efendi, yaptıklarına tövbe ederek “Tâib” mahlasını almışsa da yine hiciv tarafı 
ağır basmış ve hayatı boyunca Nâbî, Mustafa Sâkıb Dede gibi önemli kişileri yer-
mekten vazgeçmemiştir. “Melikü’ş-şuarâ” unvanını aldıktan sonra yazdığı ünlü 
kasidesinde zamanının şairlerini birer nükte ile hicvedip sözü vekili olarak nite-
lediği Seyyid Vehbî’ye bırakmış, o da bu isteği yerine getirmiş ve sözü Nedim’e 
vermiştir. Bu manzumelerin saray düğünleri, imar ve inşa hareketleri, İstan-
bul yan ( Osmanzâde Ahmed Tâib’in Ahmedü’l-âsâr adlı eserinin ilk iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp., Âşir Efendi, nr. 421/1) gınları, hayat pahalılığı ve kıtlık gibi 
dönemin sosyal tarihiyle ilgili önemli kaynaklar olduğu görülmektedir. Arapça ve 
Farsça’ya da vâkıf olan Ahmed Tâib Efendi sadece şair değil aynı zamanda güçlü 
bir münşi idi (Sicill-i Osmânî, I, 242-243).
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Eserleri;

1. Sıhhatûbâd. Kırk hadis şerhi olup İli. Ahmed’in hastalanması münasebetiyle 
1120 (1708) yılında sade bir üslûpla kaleme alınmıştır. Önce nesirle açıklanan 
hadisler daha sonra birer kıta ile nazma çevrilmiştir. Türünün başarılı örneklerin-
den sayılan eserin birçok nüshası mevcuttur (İÜ Ktp., TY, nr. 3904).

2. Ahmedü›l-âsâr fî tercemeti Meşârikı›l- envâr. Radıyyüddin es-
Sâgânî’nin Meşâriku’l-envâri’n-nebeviyye adlı 2246 hadisten oluşan eserinin ter-
cümesidir. III. Ahmed’in emriyle yapılan bu çalışma 1122 (1710) yılında tamam-
lanmıştır. Dili nisbeten sade olan eserin iki yazması İstanbul Üniversitesi (TY, nr. 
1568) ve Süleymaniye (Âşir Efendi, nr. 421/1) kütüphanelerinde kayıtlıdır.

3. Divan. Muahhar kaynaklarda bahsedilen mürettep divanın nüshasına henüz 
rastlanmamıştır. Ali Cânip Yöntem, Ali Kemal Bey’in kütüphanesindeki yazmanın 
bir kitapçının eline geçtiğini, fakat âkıbetinin ne olduğunun bilinmediğini söyler 
(TM, II, 121). Theodor Menzel kaynak göstermeden divanda on iki kaside, otuz 
iki tarih, yetmiş yedi gazel ve başka şiirler bulunduğunu kaydeder (E/2 [Fr.), 
VIII, 191). Müjgân Cunbur ve ekibi tarafından Türk Dil Kurumu Kütüphanesi’nde 
mevcut yazmaların katalog çalışmaları sırasında burada bir divanın bulunduğu 
tesbit edilmiş (nr. A 378) ve eser Ahmet Sevgi tarafından bilim dünyasına duyu-
rulmuştur (Türk Edebiyatı, XXXII/369 |2004], s. 4-5). Kırk üç varaktan oluşan 
1497 beyitlik bu yazmada kırk üç beyitlik bir mi’râciyye, elli dokuz beyitlik tem-
mûziyye kasideleri, terkibibendler, elli iki beyitlik hazâniyye kasidesi, tarihler, 
kıta ve rubailer bulunmaktadır. Ahmet Sevgi divanda hiç hiciv bulunmamasından 
hareketle onun çok önceden tertip edilmiş olabileceğini söyler. Şairin çağdaşları-
nın divanından söz etmemeleri ilginçtir. Bazı şiir mecmualarında başta kaside ve 
gazel olmak üzere birçok şiiri günümüze ulaşmıştır. İstanbul Üniversitesi Kütüp-
hanesinde bir divan parçası vardır (TY, nr. 3904, vr. 56b-90a). Aynı kütüphanenin 
İbnülemin bölümündeki bir mecmuada Ahmed Tâib’in kendi hattıyla yazılmış 
gazeller mevcuttur (nr. 3432, vr. 24b-28a). Millet Kütüphanesindeki (nr. 659) 
divan parçasında ise elli kadar gazeli yer almaktadır. Bunlar önemli ölçüde Salih 
Sa’dâvî tarafından yapılan doktora tezinde bir araya getirilmiştir (İstanbul 1987).

Mustafa Yatman, şairin dağınık halde bulunan şiirlerini toplamış ve “Osmanzâde 
Tâib Divânı’ndan Seçmeler” adıyla yayımlamıştır (Ankara 1989).

4. Münşeât (Mektûbât ue Muhar- rerât-ı Nâdire, Tuhfe). Ahmed Tâib’in 
aralarında arîza, takrir, nevâzişnâme, teşekkürnâme, tesliyetnâme ve niyaznâ-
melerin de bulunduğu elli civarında mektubundan oluşmaktadır. Çoğunun mu-
hatabı belli olmayan bu mektupların Sadrazam Damad İbrâhim Paşa, Kudüs 
Valisi Osman Paşa, reîsülküttâb efendi, sadâret kethüdâsı, Cidde Valisi Osman 
Paşa, Râşid Efendi (vak’anüvis), Halep nâibi, Halep müftüsü, Gürânîzâde gibi 
devlet büyüklerine ve dostlarına gönderildiği anlaşılmaktadır. Devrinin süslü ve 
sağlam nesrinin örnekleri sayılabilecek olan bu mektuplardan Ahmed Tâib’in 
muhataplarından bir şeyler beklediği sezilmekte, böylece devrin önemli şahsi-
yetlerinin ruh yapıları hakkında bilgi edinilmektedir. 1124’te (1712) toplanmış ve 

97ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER / 



devrin hazinedar ağasına sunulmuş olan eserin İstanbul Üniversitesi Kütüpha-
nesi’nde iki nüshası vardır (TY, nr. 3904, vr. 17b-55a; nr. 9812).

5. Ahlâk-ı Ahmedî. Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Ahlâk-ı Muhsin adlı eserinin tercü-
mesi olup Osmanzâde bu eseri evinde uzlete çekildiği bir sırada kaleme almış ve 
III. Ahmed’e sunmuştur. İbadet, ihlâs, dua, şükür, sabır, tevekkül, haya ve iffete 
dair bu çeviri bazı kısımları çıkarılarak basılmıştır (İstanbul 1256).

6. Hulâsatü›l-ahlâk. Kınalızâde Ali’nin Ahlûk-ı Alâi’sinin özeti olan eser olduk-
ça sağlam bir üslûpla yazılmıştır. Sadrazam İbrâhim Paşa’nın teşvikiyle ortaya 
çıkan eserin günümüze birçok yazması ulaşmıştır (IÜ Ktp., TY, nr. 1697; Süley-
maniye Ktp., Hamidiye, nr. 647; Nuruosmaniye Ktp., nr. 2376).

7. Telhîs-ı Mehâsinü›l-edeb. Âlî Mustafa Efendi›nin Câhiz’in Minhâcü›s 
sülûk’ünden tercüme ettiği Mehâsinü›l-âdâb’ının özetidir (Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. 1895). Risalede padişahlar için gerekli olan davranışlar, şehzadeler 
ve vezirlere karşı muameleler, sır saklamaya dair hikmetler, giyim kuşamla saray 
hizmetçilerine dair öğütler yer alır. 1130 (1718) yılında hazırlanan ve Sadrazam 
İbrâhim Paşa’ya sunulan eserin Süleymaniye (Hüsrev Paşa, nr. 933) ve İstanbul 
Üniversitesi (TY, nr. 6965) kütüphanelerinde yazmaları mevcuttur

8. Telhîsü›n-nesâyih (Telhî- sü’l-hikem). Mesnevi şârihi Sarı Abdullah Efen-
di’nin Nasîhatü’l-mülûk’ünün manzum ve mensur özet tercümesi olup 1131’- de 
(1719) tamamlanmış ve III. Ahmed’e sunulmuştur (İstanbul 1283)

9. Simârü’l- esmâr (Zübdetü’l-esmâr [ezhâr?] fi’l-hikâ- yât, Zübde-
tü’n-nesâyih) Alâeddin Ali Çelebi’nin Hümâyunnâme adıyla yaptığı Kelîle ve 
Dimne tercümesinin özeti niteliğindedir (Hüseyin Ayvansarâyî, s. 101). 1117’de 
(1705) tamamlanıp III. Ahmed’e takdim edilmiştir (İstanbul 1251).

10. Hadîkatü’l-mülûk (Icmâl-i Teuârıh-i Âl-i Osman, Hulâsatü’t-
tevânh). Osman Gazi’den II. Mustafa’ya kadar gelen Osmanlı padişahlarının 
hayatıyla hayratlarına dairdir. Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa’ya sunulan eserin 
günümüze çok sayıda nüshası intikal etmiştir (bir kısmı için bk. TCYK, s. 633-
636; Levend, 1, 365). Bir tertibi IV. Mehmed’e, diğeri III. Ahmed’e kadar gelen 
ve Tuhfetü’l-mülûk adıyla da anılan eser Mustafa Hâşim’in buna zeyli olan Nuh-
betü’l-mülûk’ü ile birlikte basılmıştır (İstanbul 1299). Tuhfetü’l-mülûk, Hadîka-
tü’l-mülûk’e göre daha muhtasardır. Hadîkatü’l-mülûk’ün Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesindeki nüshası (Hazine, nr. 1471) üzerinde Oktay Çanaklı tarafından 
yüksek lisans tezi yapılmıştır (1997, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). 
Hadîkatü’l-mülûk’ün bir başka versiyonu olan İcmâl-i Tevârîh-i Âl-i Osman da 
I. Mahmud, III. Mustafa ve I. Abdülhamid’den de söz edilmektedir. Şehrîzâde 
Mehmed Said tarafından yapılan kısa zeylinde sadece III. Ahmed’den bahsedil-
miştir.

11. Hadîkatul-vüzerâ*. Osmanzâde Ahmed Tâib’in en tanınmış eseri olup 
Osmanlı sadrazamlarının biyografileri ilk defa bu kitapta müstakil olarak ele alın-
mıştır (İstanbul 1271; Freiburg 1969).
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Kendisine Menâkıb-ı İmâm-ı Âzam / Tuhfe-i Nu’mân (ÇelebizâdeÂsım, s. 172) 
adlı bir eser izâfe edilen Ahmed Tâib, Kurâzatü’z-zeheb ti ilmi’n-nahv ve’l- 
edeb’in de müellifi gösterilmiş (Hediyyetü Varifin, I, 171), hâtta eser bu adla 
Lübnan’da yayımlanmıştır (Beyrut 1998). Ancak Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki 
nüshalarda (Lâleli, nr. 3205, 3474) müellifin “Ahmed el-müştehir en-Niyâbe” 
şeklinde gösterilmesinden eserin Ahmed Nâib’e ait olduğu anlaşılmaktadır. Os-
manzâde’ye ayrıca “Münûzaratü’d-devleteyn,” “Suâl ve Cevâb” adlı bir eser izâfe 
edilmektedir. (1)

*

“Osmanzade Ahmet Taip’in Damat İbrahim Paşa’ya sunduğu “Hadikatü’l-
Mülûk” adlı eserinde Osman Gazi’den II. Mustafa’ya kadar tahta çıkan Osmanlı 
padişahlarının hayat ve hayratları anlatılmaktadır. Osmanlı vezirlerinin hayatının 
toplu olarak yer aldığı ilk eserdir

Bu esere aynı yüzyılda Dilaver Ağazade Ömer Vahit ve Şehrizade Mehmet Sait 
ve Cavit Ahmet adlı müellifler zeyiller yazmışlardır.” (2)

*

SON SÖZ :

OSMANZADE TA’İB’E
Her önüne geleni hicvedersin be zalim 

Kutsanmış kişi misin, yanlışın yok mu senin? 
Kadıköy Konağı’na sığındın büyük âlim 
Demirkapı’da çiftlik, ellerimde ellerin.

Koparıp parmağımı gözüme sokuyorsun 
Mübârek bülbül müsün, ne güzel şakıyorsun? 

Arada bir sırıtıp alaylı bakıyorsun 
Tenzil-i rütbem ile dans ediyor gözlerin.

Hamd sende 
Günah, çıkmış tepende 

Tövbe çekişini anlıyorum 
İnzivan var seherde 

Tâ’ib, Tâ’ib 
Hastalandın garip…

Unutmadın değil mi Mısır’ın valisini? 
Sapık, cahil, zavallı dünyanın delisini 
Bıraksam halledecek milletin ölüsünü 

Sivri dilli beş kazık, dudağında sözlerin
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Sosyal toplumsal yangın felâket mi felâket 
Parmağının ucundan çekmedi mi memleket? 

Konakla çiftlik senin, bize kalan rezâlet 
Birkaç şiirli yalan, gecedir gündüzlerin

Taht sende 
Saltanat sende 

Tantanan durur kürsüde 
Tâ’ib, Tâ’ib 

Hastalandın garip…

Mustafa CEYLAN

(1):TDV-İslâm Ansiklopedisi

(2): acikogretimedebiyat.com/xviii-yuzyil-turk-edebiyati

LÜGATÇE

Rû : Yüz

Sûz :Yanma, tutuşma

Gû : Diyen, söyleyen

Tâb : Parlaklık

Hurde : Ufak şey, ince anlam

Nükte-tırâz :Nükteleyen

Nühüfte :Gizli, saklı

Nâlân :İnleyen

Âzürde :İncinmiş
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6- ŞÂKİR

İstanbul’da doğmuş, Asıl adı Hüseyin, İstanbul doğumlu. Zulme engel olmak 
istemesi yüzünden Halep valisi ile araları açılır ve zehirlenerek öldürülür. (XVIII.
Yüzyıl)

*

Demiştir Ki:

“Hevâ hevâ güzelim seyre gel yetiş günüdür, 
Çemen çemen salın ey serv kad reviş günüdür. 
 
Kenara doğru salındır o serv-i âzâdı 
Gel ey nesîm –i sabâ hizmetin var iş günüdür. 
 
Yeridir eyleyelim gâhvâre sînemizi 
Tamâm o tıfl-ı nev-âmûzu perveriş günüdür. 
 
Mey-i neşât ile sermest iken hemân cânân 
Ayağına düşelim sâkiyâ yetiş günüdür. 
 
Zer-i kabûl ile terhîb olur bu hüsn-i edâ, 
Kitâb-ı nazmını arz it alış veriş günüdür. 
 
Bu feyz-i vakt-i server ü neşât ol âgâh 
Dem-i adâlet-i hâkân Cem-meniş günüdür.”

*

Döneminin Padişahlarına, sadrazamlarına ve şeyhülislâmlarına sunduğu övgü-
namelerle, kasidelerle müderrislikle taltif edilir.  Derece ve kademesi yükseltilir. 
 
Türkçe Divanı’nın yanı sıra, “Tarih” isimli bir eseri daha vardır. 
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“ 1.KASİDE M 589a - 590a

NEVRÛZİYYE-İ ŞÂKİR DER- SİTÂYÎŞ-İ HAZRET-İ VELlYYÜ’N-NEAM

Hüseyin Şâkir Bey, Gümrükçü Hüseyin Paşazâde olarak tanınır. Vakanüvis ve 
şairdir. İstanbulludur. Tahsilini tamamladıktan sonra Dâmat İbrahim Paşa’ya in-
tisab etmiştir. Uzun süre müderrislik de yapan Şâkir Bey, Arpaemîni-zâde Sâmî 
yerine vakanüvis olmuştur. İbrahim Paşa’nın oluşturduğu tercüme heyetinde yer 
alan şair, mahkeme nâibliği ve Haleb Mollalığı görevlerinde bulunmuş ve orada 
vefat etmiştir. (Ölümü tartışmalıdır) Dîvanının nüshaları hakkında Tuhfe-i Nâilî’de 
açıklamalar vardır. Ayrıca M’yi (Fâiz- Şâkir Mecmuası) derleyenlerden birisidir. 
Mecmuada doğal olarak İbrahim Paşa’ya en çok kasidesi bulunanlardandır.      
Vefatı 1157/1744’tedir. (Tuman 2001:469; Pala 1989:465; Yıldız 2002)

Şâkir Bey, Seyhan Yıldız (2002) tarafından hazırlanan divanında bulunmayan 
26 beyitlik, nevruz konulu bu kasidesine bahar vaktinin bağa geldiğini sabâdan 
haber aldığını söyleyerek başlar. Şiir aruzun “Müstef iün Müstef ilün Müstef ilün 
Müstef‘ilün” kalıbında ve musammat kaside tarzındadır. Bu vezin ve iç kafiye şiiri 
bahar mevsimini anlatmakta daha başarılı kılmıştır:

“Gûş eyledim vakt-i seher bâd-ı sabâdan bir haber

Nevrûz irüp bâğa meger gül-nahle düşmiş her şecer”

Nevruzun güzellik ve eğlencelerinden bahseden şair, kışın gitmesine sevindiğini, 
kasır gezilerinin heyecanına kapıldığını belirtir.

Şâkir Bey, 14. beyitte nesib kısmını bitirip şu beyitle girizgah yapıp İbrahim 
Paşa’yı methetmeye başlar:

“Şadr-ı kerîm ü kâr-dân sıhr-ı şeh-i gîtî-sitân

Düstûr-ı ‘âlî-nâm ü şân dâmâd-ı şâh-ı dâd-ger”

Paşa’yı bilinen vasıflarla kısa denecek kadar az -8 beyit- öven şair, 22. beyitten 
itibaren dua ederek şiirini tamamlar:

“Ey dil yeter eyle du‘â dergâhına ‘arz it senâ

Kim vasfına itmez vefâ mahsûl-i bahr-i pür-güher”

İç kafiye ile kolay okunur ve zevk verir bir usluba ulaşan bu kaside, kısa ama 
tipik bir nevruziye örneğidir.
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*

2.KASİDE M 593a - 593b

ÇERÂĞÂNİYE-İ ŞÂKİR DER-SİTÂYÎŞ-İ ŞEM‘-İ TÂB-DÂR GÜL-ŞEN- 
SERÂY-I SALTANAT

Şâkir Bey, bu kasidesini çerâgan eğlencelerini anlatmak amacı ile yazmıştır. 
Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün kalıbında yazılan kaside elli beş beyitten 
oluşmaktadır. Allah’ın bayram ayının ışığını parlattığı gece lâlezarda şevk içince 
bir çeragan eğlencesi başladığını söyleyerek şiire giriş yapan şair, bahar ile 
bayramın birlikte gelmesinden oldukça memnundur:

“Dest-i kudret şem‘-i mâh-ı ‘îdı nûrân eyledi

Lâlezâr-ı şevk ü şâdîde çerâğân eyledi”

12. beyitten itibaren Paşa’yı övmeye başlayan şair, eğlenceye onun da katıldığını 
belirtmektedir:

“Âşaf-ı devrân veliyy-i ni‘met-i zî-şânına

Yümn ile Sâhil-serâyında çerâğân eyledi”

43 ila 45. beyitlerde devrin eğlencesinin ulaştığı noktayı en mübalağalı anlatan 
ifadeler mevcuttur:

“Çıkdı ‘ayyûka sürûr-ı zevk ü şevk ü inbisât

Zühreyi râmiş-girân-ı çengle rakşân eyledi

Şâh-râhından ğubâr u gerdi izhar itmege

Hizmet-i sakkâyı anda ebr-i nîsân eyledi

Dilleri yek-pâre kıldı kayd-ı mihnetden halâş

Başına ancak ğamın dünyâyı zindân eyledi”

48. beyitten itibaren ise Şâkir Bey bir gazel ile kasidesini sıkıcılıktan kurtarma-
ya çalışır:

“Tîr-i müjgânı o şûhun kaşd-ı cîrân eyledi

Der-kemân iken dahı şayd-ı ğazâlân eyledi”

52. beyitte dua eden şair, memduhunun uzun ömürlü ve başarılı olmasını diler:

“Şâkirâ besdir ser-âgâz-ı du‘â kıl öyle kim

Diyeler Mevlâ kabûle anı şâyân eyledi”

Şâkir Bey’in bu kasidesi de Seyhan Yıldız (2002)’ın hazırladığı Yüksek Lisans 
tezinde mevcut değildir.
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3.KASİDE M 433a-435b

‘ÎDİYYE-İ VEHBÎ EFENDİ DER-MİDH AT-İ HAZRET-İ VELİYYÜ’N-
Nİ‘AM 
‘ÂLİ-HİMEM EBKÂHU’LLÂHU MÂ-DÂME’L-‘ÂLEM

Seyyid Hüseyin Vehbî Efendi, Yenişehir Feneri kadısı İmam-zâde Efendi’nin 
kethudası Seyyid Hacı Ahmed Efendi’nin oğludur. İstanbulludur. İlk gençliğinde 
Hüsâmî mahlasını kullanmıştır. Hocası Mirza-zâde Ahmed Neylî’nin teklifi ile 
Vehbî mahlasını kullanmaya başlamıştır. Hattı güzeldir. Kayseri, Halep ve 
Manisa Mevlevî- hâneleri’nde bulundu. Müderrislik yaptı. Nâbî ekolünden iken 
sonradan Nedîm’in tesirine girmiştir. Kasidelerinde Nef‘î havası da hâkimdir. 
Ona şöhretini “Surnâme” adlı eseri sağlamıştır. Gibb de onun Nâbî ile Nedîm 
arasında kaldığından ve aslında söylendiği kadar büyük bir şair olmadığından 
bahseder. Tuhfe-i Nâilî’de Dîvanı’nın nüshaları hakkında kayıtlar mevcuttur. 
Şair hakkında pek çok ilmî çalışma vardır. M’de İbrahim Paşa için yazılmış, 
Nedîm’den daha fazla kasidesi vardır: Yirmi iki kaside. Vefatı 1149/1772’dedir. 
(Tuman 2001: 1180; Pala 1989:527; Gibb 1999:342; Dikmen 1991)

Şairin bu kasidesinin 1,2,5,8,9,11,14,15 ve 18. beyitleri, Hamit Dikmen 
(1991)’in doktora tezi olarak hazırladığı dîvânda mevcuttur, diğer beyitler 
yoktur. Şair, bu beyitler haricinde ortak yönü olmayan farklı ve yeni bir kaside 
oluşturmuştur.

Mefûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün kalıbı ile yazılan şiir altmış iki beyitten 
oluşmaktadır. Bayram dolayısıyla yazılan bu şiir, devrin âdeti üzre bayram 
hilalinin göründüğünü müjdeleyerek başlıyor:

“Destâr-ı ‘îdi tâzeleyüp şun‘-ı Zü’l-celâl

Telli ucı göründi hilâl eylemek hayâl”

Bayram havasını ve heyacanını veremeye çalışan Vehbî, 7 ve 8. beyitten itiba-
ren bir girizgah yaparak Paşa’yı övmeye başlamıştır:

“ ‘Unvân-ı vaşfı ile ağız miski ‘arz idüp
Eyler bu gûne bezl-i şeker-pâre-i makâl
 
Ey âşaf-ı hüceste-şıfat-ı melek-hisâl
‘idin mübârek eyleye Allâh Zü’l-celâl
 
Her ânın ola sâ‘at ü her sâ‘atin nehâr
Her bir günin bir ay ola her ayın ola sâl”
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Şair, 27. beyitteki şu sade Türkçe ile Mahallileşme cereyanı etkisinde olduğunu 
gösterirken bir taraftan da aşırı mübalağalı sözlerle memduhunu övmeye 
devam etmiştir:
“ Hâtırda mı ağa kapusından geçen sene
Âlây-ı ‘îde tebrikin ey şadr-ı bî-hemâl”

Mesela, 33. beyitte abartı ve sade dil bir arada oldukça başarılı verilmiştir. Hz. 
İsa, Paşa için sihirler yaparken şair de bir köşede dua etmektedir:
“‘isâ felekde rukye okur üfler üstine

Benden du‘â-yı devlete eylerdim iştiğâl”

Seyyid Vehbî, 56. beyte kadar bu sade dilli ve o kadar da abartılı methiyesini 
devam ettirip 57.beyitte duaya geçer:

“ ‘idin sa‘îd eyleye Hak celle-şânuhu
Kadrin mezîd-i Hazret-i Hallâk-ı bî-zevâl”

60. beyit tac beytidir. Şair, dileğininin Paşa’nın sağlığı olduğunu belirterek şiiri 
tamamlar:

“Vehbîye senden ide Hudâ kısmetin naşîb
Mihr ü cûd-ı vücûduna göstermesün zevâl”

 

105ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER / 



4.KASİDE M 79 a-80a

KAŞÎDE-İ SÂLİM EFENDİ DER-TEŞEKKÜR-İ ESB-DÂDEN HAZRET-İ

ŞADR-I ‘ÂLÎ

Mirza-zâde Mehmed Emin Efendi, Şeyhülislam Mirza Mehmed Efendi’nin oğ-
ludur. Müderrislik yapmıştır. Şuarâ tezkiresini Dâmat İbrahim Paşa’ya sununca 
İstanbul Kadılığına getirildi. Aynî tarihini tercüme heyetinde bulundu. Anadolu 
Kazaskeri oldu. Mekke Kadılığına gönderildi. Şam’da medfun olduğunu söyleyen 
kaynaklar olduğu gibi Tuhfe-i Nâilî gibi İstanbul’da babasının yanında gömülü-
dür, diyenler de vardır. Sâlim özellikle mesnevi nazım şeklinde usta kabul edil-
miştir. Tezkiresini, Safâyî’nin tezkiresini beğenmediği için yazmıştır. Süslü bir dil 
kullanmış ve edebî şahsiyetleri Safâyî’den çok daha iyi değerlendirmiştir. Vefatı 
1156/1743’tedir. (Tuman 2001: 405; Pala 1989: 422)
Hüseyin Güfta (1995) ve Adnan İnce (1994)’nin aynı adı taşıyan şairler üzerine 
yaptıkları çalışmarında bulunmayan 30 beyitlik bu kısa kasidede Sâlim, ken-
disine at verilmesi üzerine teşekkür etmektedir. Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
Mefâ‘îlün kalıbındaki bu kaside hem rahşiyye hem de sitayiş olarak kabul edile-
bilir. Düşkün bir halde sıkıntı ve yokluk çölünde yaya giden şairi, Paşa hazretleri 
(Damat İbraâhim Paşa) bir anda bir atla sevindirmiştir.

“Fütâde-geşt iderken deşt-i endûh-ı firâvânı
Ayaklandurdı rahş-ı himmetin ‘abd-i senâ Kânı”
Bu ilk beyitte şair, verilen atın özelliklerini abartılı bir şekilde övdükten sonra 14. 
beyitte Vezir-i a‘zama teşekkür etmeye ve onu övmeye başlar:

“Vezîr-i a‘zam-ı hâtem-şiyem kim şâmil-i lutfı
Leb-â-leb eyledi leb-rîz-i cûdı çâr-erkânı”

Aşağıdaki 17. beyitte belirtildiği gibi İbrahim Paşa devrinin Hatem-i Tayi’dir ve 
adeta hanedanın yenileyicisidir. Bu övgü aynı zamanda devrin bu gerçeğini de 
açıkça ortaya koymaktadır:

“Vücûdı hânedân-ı cûdı tecdîd eyledi yek-ser
Unutdurdı zamân-ı Hâtemi lutf-ı firâvânı”

Türkî-i Basit cerayanını güzel örneklerinden birisi de her halde aşağıdaki dize-
lerdir. Şiirin 22. beyti olan bu dizeler 18. asır dilde sadeleşme ve “Mahallileşme 
Cereyanı”nın etkisinin Sâlim’de de görüldüğünün en bariz kanıtıdır:

“Zamân-ı devletinde kalmadı bir kimse hiç mahrûm
Ser-â-ser gördiler hadden ziyâde lutf u ihsânı”
25. beyitten son beyte kadar dua eden şair devrin genel beklentisini son dizele-
rinde ortaya koyar: Paşa’nın zamanında devlet taze bir hayat bulsun.
“Zamân-ı haşre dek dâ’im idüp Hak devletin anın
Hayât-ı tâze bulsun devletinde ‘âlem-i fânî” (1)
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SON SÖZ
ŞAKİR’E ÖLDÜ DEMEN

Halep, Musul ve Kerkük tarlası Azrail’in, 
Şakir’e öldü demen, ölürse “ölüm” ölür 
Şair ölesi değil, siz bunu böyle bilin…

Kim halka zulmederse kalamaz geleceğe 
Kapaklanır tabana çökerse birgün tavan 

Siz ve duman kaybolur, yalan döner gerçeğe…

Şuayip size kalsın 
İsviçre’de hesabı 

Dokunmayın Şakir’e 
Şakir’im  kökten fakir…

Sorarsan Osman’ıma bakkal Şuayip haklı 
Kantarının topuzu ninni söylermiş ninni 

Üstüne üstlük, bir de “geçim” der  çıngıraklı

Ruhsatsız kaçak yapı, son tavuğun kümesi 
Köye imar planı istiyor şu Vatandaş, 
Kaptıkaçtı Hasan’da göğe atıyor fesi.

Yaşa Şuayip yaşa 
Köyde alkış tufanı 
Çık kürsüye sıkılma 

Al eline kitabı. 
Dokunmayın Şakir’e 
Öldürecek Yunan’ı.

Halep, Musul neresi? Harita darma duman 
Şakir’e “öldü” demen, öürse “ölüm” ölür 
Şair ölesi değil, tanıktır buna zaman…

Mustafa CEYLAN

(1):  HAKVERDİOĞLU, Metin;  Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fa-
kültesi Dergisi Say:ı, 26, Sayfa 247 -266, 2008, Lale Devri Kaside Şairleri ve 
Divanlara Girmemiş 4 Kaside örneği.
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LÜG ATÇE
 Hevâ : Hoşlanma
Serv : Selvi,Sevgilinin boyu
Kad : Boy pos
Reviş :Gidiş, yürüyüş
Sabâ : Sabah yeli
Nesîm : Hafif esen rüzgâr
Gâhvâre : Beşik
Tıfl :Küçük çocuk
Âmûz : Öğrenci
Perveriş : Eğitilen 
Neşât : Sevinç,keyif
Sâki : Su dağıtan
Zer : Sarı, altın
Terhîb : Çok korkutma
Hüsn : Güzellik, iyilik
Server : Baş, başkan
Âgâh : Haberli, uyanık
Dem : Zaman
Cemmeniş : Toplan

108  / M. CEYLAN



7-SÜRÛRÎ

Padişah huzurunda saz çalarak kendi eserlerini icra eden Halk ozanımız Sürûrî, 
kendisini çekemeyen halk ozanı-âşıklar tarafından zehirlenerek öldürülmüş bir 
şairimizdir.(1855-56)

*

“Nice bir yaş döker ağlarsın kanlar 
Garip öksüz melil yârsız Süruri 
Gönül bahçesinde taze fidanlar 
Meyvası tükenmiş narsız Süruri 
 
Ezelden kârımız bizim bu yanmak 
Mihnet şarabını nuş edüp kanmak 
Ehli aşka göre n’olsun utanmak 
Ko desinler bana arsız Süruri”

“Sillenin Karhane şimdiki «Subaşı» mahallesinde doğmuş; ilk tahsilini Sille med-
resesinde yapmış, daha sonra İstanbula giderek saraya intisap etmiş ve yüksek 
bir mevkii ile ödüllendirilmiştir.

Sururi’ yi çekemeyen ozan dostları zehirlemişlerdir.

Zehirlendiğini anlayan Süruri : 
“Süruriyim vatanım yok, 
Eğlenecek mekanım yok, 
Ölürsem bir nişanım yok, 
Mezarım gurbet illerde

Feryadını kopararak 1272 hicri yılında gözlerini sonsuza değin kapamıştır. Asıl adı 
Osman’dır. Süruri henüz medrese hayatında iken şiirlerini sazla çalıp söyledi. İlk 
eserlerinde ise, usta malı çalıp söylemiş, ustası Şemi’ nin takdirini kazanmıştır.

*

“Sürurinin kendi el yazısı ile yazılmış bir cönkünü, Silleli Abdülcelil efendiden 
merhum Babalık sahibi Mazhar bey almış geri vermemiştir. Bu cönk, hali hazırda 
kimde olduğu malum olmamakla beraber neşredilmemiş, gizli olarak kalmıştır.

Bu kıymetli şair hakkında değerli Folklorcularımızdan M.Ferit Uğur, Sadettin Nüz-
het Erğun, Konya halk harsiyatında ve yine Sadettin Nüzhet Erğun «19 uncu 
asır şairlerinden Silleli Süruri» eserlerinde kıymetli fikirler, vesikalar, şiirler neş-
retmekle beraber; Abdülkadir Erdoğan da Konya mecmuasında neşretmişlerdir.

Gerek M.Ferit Uğur, Sadettin Nüzhet Erğun ve gerekse M.Zeki bu kıymetli halk 
şairini Türk gençliğine tanıtmak için takdire şayan mesailerde bulunmuşlardır. 
Bilhassa, M.Ferit ile M.Zeki Dalboyun arasında (1) bir münakaşa cereyan etmiş-
tir.”
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*
Ben burada Sürurinin kendi el yazıları ile (1250) hicri yılında yazdığı divanında 
mevcut olan Koşma, Divan, Semai, Kalenderi şiirlerini ve şimdiye kadar müte-
addit mecmua ve kitaplarda neşredilen şiirlerini bir araya toplayarak neşredece-
ğim. Bu suretle Türk halk ve harsiyatına ufak bir yardım yapabilirsem bana ne 
mutlu...”(2)

 
*

Kadir Mevlam beni düşürdün derde 
Bu derdime sen dermanı yetiştir 
Beni muhtaç etma olur bir derde 
İnayet et şol lokmanı yetiştir 
 
Bahri sevmekten ilacın gönder 
Dertli vücudumu sıhhata dönder 
Ayni hayat şerbetin sen bana sundur 
Hızır elidden şol peymanı gönder 
 
Ecelin hırhasın egnime aldım 
Ömrüm sefinesin engine saldım 
Girdabı gam içre firkatte kaldım 
Nuh gibi bir keşti bani yetiştir 
 
Haşa kudretinden bahsetmek mehal 
Bahri himmetinden olurmu süal 
Hazreti Eyyube olursa misal 
Süruriye sabrı ihsanı yetiştir 
 
-8- 
Dinlen hey ağalar derdimi bugün 
Sözü şeker lebi bale vuruldum 
Hatırımdan gitmez lalei gülgun 
Ruylarında olan ale vuruldum 
 
Eğnine geymiş mücevher diba 
Maarif sadelik mahbubi ziba 
Yaktı vücudumu kameti tuba 
Boyu servi gibi dale vuruldum 
 
Mecnun gibi daim gezerim sahra 
Cihane gelmemiş böyle dilara 
Kemandır ebruler ruhları hamra 
Zenehdinde olan hale vuruldum

 
Süruri der aşkın bahrı boşandı 

Beyaz gerdanına benler döşendi 
Kırmızı levharı kuşak kuşandı 

İnce belde olan şale vuruldum” 
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SON SÖZ
OZANI OZAN VURDUĞUNDA
……………..Sürurî’den zamaneye

Çekildein ya ufkumdan
Masama güneş düştü
Mikrofon paramparça
Düşmanımız gülüştü..

Amanın da amanın
Sahte imiş imanın
Gösterdi her şeyini

Naylon poşet tummanın.

Nerde görülmüş nerde ozanı ozan vursun?
Bu nasıl bir nefrettir, sırtımda saplı hançer.

Mühür yutan zübükler gayri önden buyursun,
Kırılır zemberekler, pas tutar, saat geçer.

Jelatini düşünce şeker zehirli çıktı
Kaçırdı pervaneyi  ateşlere boynundan

Kapattığı hakikat öylesine açıktı
Dostluğu yerle yeksan, zift akıttı koynundan.

Helâl olmasın hakkım, varsa bir milim hakkım
İki yüzlü sahtekâr yalan yağar dilinden

Yaklaşma hiç yanıma  uzak dur gayri benden

Efte püften ünvanla sanal koltuk bıraktım
Plastik çiçeğini koparmam pençerenden;
Çare olsa ölüme, almam ki tencerenden.

Amanın da amanın
Sahte imiş imanın

Destan oldun dilinde
Bu ozan Mustafa’nın

Oh ne güzel sensizlik
Kurtla kuzu görüştü.
Kesildi ya makbuzun
Düşmanımız gülüştü.

Mustafa CEYLAN
(1) : http://www.turkuler.com  
(2) : A.Kemal Akça, Sillenin Halk Şairleri, Konya, 1940
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8- ÂŞIK FERKÎ(Prizren)

İşte Prizrenli bir şairimiz daha. Adı İbrahim, soyadı : Sipahi, mahlası Ferkî… 
1867 doğumlu ama 41 yaşında kendisini çekemeyen şairler tarafından zehir-
lenerek öldürülmüştür. “Destan-ı Mamuşa” eseri pek meşhurdur. Destanları ile 
tanınmış bir şairimizdir.
 
*
Demiştir Ki:

“Bak âlemde esnâf olanlar 
Söylemekte nâhak yere yalanlar 
Ben tüccârım diye göksün uranlar 
Gerdük nice müflisi hasır yakanı. 
 
Gitsen dükkânına bir gedâ kemter 
On guruş ise malı, otuz gurş ister 
Yahudiler gidişi cümlesi gider 
Kalktı alışveriş şöhreti, şânı. 
 
Bütün esnaf oldu paraya yangın 
Açar dîdelerim misal-i maymun 
Şeker sair nevâl alırsın satın 
Destin tanır, bilir eksik mizânı. 
 
Yeter çok söyledim geldikçe elden 
Kendimde bulundum böyle amelden 
Dünya kurulmadan tekrar temelden 
Düzümez çâr köşe menzil meydânı.”

 
*

Küçük yaşta yetim kaldı ve üvey anne elinde büyüdü. İlkokuldan sonra belediye 
kâtipliği görevine atandı. 80 yaşındaki babası, diğer memurlar gibi onun da alaf-
ranga elbise giyeceğinden endişe ederek, şairimizi baskı ile belediyedeki kâtiplik 
görevinden istifa ettirdi. İşinden ayrılınca, bütün Anadolu âşıklarının yaptığı gibi, 
kahvelerde ve düğünlerde çalıp söyledi, il il dolaştı. 1887’de “Çelebi” adlı bir 
kızla evlendi. 

Kosova şehirleri dışında Üsküb’de, Selânik ve İstanbul’da çalıp söyledi. Gezileri 
sırasında çokça şair-ozan-halk aşığı ile dost oldu.  

Başarısını şair-ozan dostları çekemiyordu. 

Nihayet, kıskanç ozanlardan birisi ona “abdülselat” adı verilen bir ilâcı yedirdi. 
Bu ilâç ishal ilâcı idi. Şairimiz bunun üzerine yataklara düştü. Bu durum, babası 
tarafından devlete intikal ettirilince, o zehir içiren  şair hapsedildi.  Balkanların 
en güzel Türk şehrinin en güzel şairlerinden birisi olan Aşık Ferkî zehirlenerek 
öldürülmüş bir şairimizidir.
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Konuya  EK:

 “PRİZRENLİ AŞIK FERKİ’NİN DESTANLARI 
Prof. Dr. Erman Artun 

Kaynak: (turkoloji.cu.edu.tr)

Kültür kaynaklarının Orta Asya’dan Anadolu’ya Anadolu’dan Balkanlara uzanan 
çağlar boyu süreçte Türk Şiirini Şekillendirici etkisi vardır. Halk Şiiri Anadolu’da 
yeni kültürle âşık tarzı Şiir geleneği olarak yeniden yapılanmış Balkanlara da 
taşınmıştır. Destanlar toplumun değer verdiği kişi ve olayları anlatan, halkı 
duygulandırıp onların istek ve umutlarını sergileyen, hayati bir yapıya sahiptir. 
Aşıkların tarihsel ve toplumsal olaylara bağlı Şiirler yazması onların topluma 
ne denli duyarlı olduklarını gösterir. Destanlarda Türk insanının görüşlerinin 
yanı sıra estetik modelleri de temsil edilir. Aşıklar toplumsal, tarihsel, bireysel 
olgu ve durumlar karşısında da epik-lirik diye nitelendirebileceğimiz bir söyle-
yiş geliştirmişlerdir. Sanat ürünleri toplumun yapısıyla iç içedir. Her toplumun 
kendine özgü acıları, sevinçleri, umutları, özlemleri, iç dünyası vardır. Bunlar 
sanat ürünlerinde dile getirilir.aşıkların şiirleri yaşadıkları toplumun ortak dünya 
görüşüne ve değerler sistemine göre şekillenir. Aşıklar halkın duygularını dile 
getirerek, geniş kitlelere yayarlar (3) aşık dışa dönüktür. Siyasal ve toplumsal 
olaylara karşı duyarlıdır. O tanık olduğu, yaşadığı ve duyduğu olaylardaki acı, 
olumsuz, çelişik durumları yargılar, eleştirir.

Aşıklar destanlarında konu aldıkları olayın önemli buldukları bir kesidini ön pla-
na çıkarıp işlerler. Olayın detaylarının aktarılması âşıkların tercihlerine ve olaya 
bakışlarına göre belirlenir. Destanlar dinamik bir anlatım tekniğine sahiptir.(4) 
Toplumu çok yakından ilgilendiren olayları anlatan destanlar birer tarihsel bel-
ge değildir. Onlarda insan ögesi, insan psikolojisi, kaynaklandıkları olay kadar 
önemlidir. Destanlarda toplumun sosyal yapısını, psikolojisini görebiliriz. Bu yö-
nüyle destanlar sosyal tarihe kaynaklık ederler (5) Tarih bilimi ve tarihçi belli bir 
topluma ve zaman bağlı geçmişi konu edinir. (6)Yalnızca belgelere dayalı bilgi 
tarih bilgisi değildir. Tarih bilgisi geçmiş hakkında bağlantılı, ahenkli anlaşılır 
bir bilgi formudur. (7) Tarihçi inceleme alanı aldığı geçmişin bir kesidini, bütün 
yönleri ve olgularıyla incelemek, sağlıklı bir senteze varabilmek için araştırma 
alanına göre gerektiğinde edebiyat çözümlemelerin- den de yararlanır. Aşıkların 
tarihi bir olayı konu alandestanları buna örnektir. Savaşları konu alan destan-
larda en dikkati çeken nokta, savaşların toplum üzerinde bıraktığı olumsuz et-
kilerdir: Kaybedilen vatan toprakları geride kalan insanların acıları, halkta derin 
yaralar açar. Bu tür destanlar bir deyişle savaşların halk üzerindeki psikolojisi ve 
sosyal etkisinin şiirleşmiş bir anlatımıdır.(9) Destanlarda işlenen ne olursa olsun 
doğrudan doğruya insan unsuru üzerindeki etkilerine değinilir. Destanlar âşığın 
yaşadığı çağdaki sosyal yapıyıbelirlemek açısından önemlidir.(l0) Destanlarda 
genel temalar yerine belli bir olay veya bazıları kalıplaşmış belli konular işle-
nir(11). Savaş, deprem yangın, salgın hastalık, kıtlık, kuraklık göç gibi olayların 
yanında XIX. Yüzyılın sonlarından itibaren güldürü, taşlama, tenkit, öğüt ve hi-
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civ ögelerinin hakim olduğu destanlara da rastlanmıştır. Bazı meslek erbabı da 
destanların konu olmuştur. Halk gelenekleri ve sosyal düzenle ilgili konularda da 
destanlar yazılmağa başlanmıştır.(12)

AŞIK FERKİ’NİN DESTANLARI

Aşık Ferki’nin 21.destanını Prof.Dr. Nimetullah Hafız’ın “aşık Ferki, Hayatı ve 
Eserleri “adlı kitabından aldık (13) Aynı kitapta aşık Ferki hakkında Şu bilgileri 
buluyoruz(14) aşık Ferki 1807 yılında Prizren’de doğdu. Adı İbrahim Sipahidir. 
Aşıklığa başlayınca Ferki mahlasını aldı. Prizren ilkokulunu bitirdi. Bir müddet 
Prizren belediyesinde çalıştı. Bu işten ayrılan âşık ölene kadar kahve ve düğün-
lerde türkü söyleyerek, saz çalarak geçimini sağladı. Bütün Balkanları gezdi, 
İstanbul’a giderek âşıklarla tanıştı. L908 yılındaöldü. Döneminde tanınan âşıktı. 
Aşık Ferki’nin incelemeye alınan 12 destanı 11’li hece ölçüsü ve koşma nazım 
biçimiyle yazılmıştır. Bir çok destanında yer yer hece hatalarına rastlıyoruz. Ba-
zıdestanları Arap alfabesine göre tanzim edilmiştir. Aşık Ferk’nin 21 destanının 
adlarını ve konularını şöylece sıralayabiliriz.

1-Destan-ı Ferkiyâ Gulampâre : Aşık Ferki bu destanında sapık cinsel tercihi 
olanlara seslenerek günah işlediklerini, Allah’ ın bu günahı sonsuza kadar 
silmeyeceğini söyleyerek onları uyarır ve bu tür ilişkilerden uzak durmalarını 
öğütler. Destan 6 dörtlüktür.

Allah Peygamberden utanan âdem
İşlemez bu işi asla her dem
Sonu pâk olanı Resul-ı Ekrem
Alır cennete anı evvelâ(1/3)

2-Destan-ı Zenpâre aşık  Ferkiyâ :  Aşık Ferki, bu destanında kadın düşkünle-
rinin oyuna getirilip başlarına gelenleri sıralayarak onları hicvediyor. Aile dışı 
ilişkilerde uygunsuz durumlara düşüleceğini söyleyerek onları uyarıyor. Destan 
15 dörtlüktür.

Meğer o fâhişe yüzü kara
Utanmaz namussuz maskara
On iki milletten birer zenpâre
Cümlesine söz vermiş saat altıda (2/12)

3- Sanat Destanı  : Aşık Ferki›nin bu destanı Arap alfabesine göre dizilmiş 7 
dörtlüktür. Destanda dönemin hemen bütün sanatları sıralanıyor. Dönemin 
kültürüne ait değerli bilgiler ediniliyor.

Zillede zakir zilli zurna çalardı
Sinop’ta Selim salep yapardı.
Şumla›da şakir Şerbet satardı.
 Samako›da Sadık sandık düzerdi (3/4)
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4- Destan-ı Sanat :  Bu destan, Sanat Destanı gibi döneminin sanatlarını sıralı-
yor. Dönemin halk kültürüne ait değerli bilgileralıyoruz.
Şair oldum aldım sazı elime
 Düzerken tellerini kopardım nafile
 Yetmez oldu benim kazancım
Yere çarpıp kırdım sazı, kemanı (4/12)

5-Yemekler Hakında İhbar Olunan Destan  : Aşık bu destanında yöresinde yenilen 
yemekleri sıralar. Dönemin mutfak kültürüne ait değerli bilgiler buluyoruz. 
Destan l0 dörtlüktür.
Kayseri pastırması nam vermiş cihana
Yumurta yağ ile pişip girse sahana
Patlıcan musakkasına olmaz bahane
 Etli bamya derdine derman olsun (5/8)

6 Destan-ı Bekâr ile Evli : Aşık bu destanında bekar ve evliyi karşılıklı konuştu-
rur. Bekar bekarlığı, evli evliliği över.  Destan 14 dörtlüktür.
Ve lâkin Ademle Havva’yı Mevlâ
Halk etti bu âlem olunsun peydâ
Allah bir resul hak bilsin zirâ
Uymasınlar Şeytandaki igvaya ( 6/9)

 7- Destan-ı Yalancı İle Doğru :  Aşık bu destanında yalancı ile doğruyu karşılıklı 
konuşturur. Yalancılığın kötülüğü işlenip doğruluktan vazgeçilmemesi öğütlenir. 
Destan 31 dörtlüktür. 
Doğru der ki ne söyleyim
Hâlimi arkadaşım kırdı kanat dalımı
Kaç gündür aldattı aldı malımı
Yüzelli kuruş verdim öyle mundara (7/16)

8- Destan-ı Kahveci ile Kömürcü  : Aşık bu destanda kumardan büyük para 
kazanan kömürücüyü anlatıyor. Zengin olan kömürcü baştan ayağa giyinir, çev-
resindekileri kahveye toplar onlara çeşitli ikramlarda bulunur. Kahveci kumar 
parasının hayrı olmayacağını, kumarın kötü oluğunu söyler. Kömürcüyle kahve-
cinin karşılıklı atışmalarından sonra âşık devreye girerek kumarın kötüolduğunu 
söyleyerek öğüt verir. Destan 35 dörtlüktür.
Kahveci der hele daha beş on gün
Komaz seni ol zar böylece memnun
Yerin lanet-i İblis eder diğer-gün
Gidersin sen yine eski külhana (8/8)
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9- Destân-ı Kaynana İle Gelin : Aşık 28 dörtlükten oluşan destanda, kaynana 
ile gelin kavgasını konu ediyor. Destan gelin, kayanana ve oğlanın karşılıklı 
atışmasıyla sürüyor. Aşık devreye girerek, bu kavgaların hoş olmadığını hergün 
kavga olan evin kısmetini Allah›ın keseceğini söyleyip öğüt veriyor.
Kaynana der ki bunu da dedin
Yok imiş nâmusun düşün sen kendin
Beşyüz groştur senin nikah senedin
Şimdi oğlum gelir verir bir nihayet (9/21)

10- Sarhoş ile Meyhanecinin Destanı  :  Aşık bu destanda sarhoşluğu konu edi-
yor. Sarhoşla meyhanecinin karşılıklı atışmalarından sonra âşık devreye girerek 
dünyanın bir misafirhane olduğunu, zevkinin sürülmesi gerektiğini insanların 
kırıcı olmamalarını öğütler. Destan 24 dörtlüktür.
Meyhaneci olmak büyük bir hünerdir.
Zira derdi çoktur, derde siperdir
Gönlün geniş ister hayli bir yerdir.
Öğrensin sarhoş garib bülbülden (l0/19)

11- Destan-ı Ferkiyâ : Aşık bu destanda toplumdaki aksaklıkları sıralayarak 
hicveder, taşlar. Bu destanda öğütle hiciv içi içedir. Aşık bütün olumsuzlukları 
Allah yolunda olmamaya bağlar. Destan âşığın Allah yoluna dönün öğüdüyle son 
bulur. Destan 38 dörtlüktür.
Yeter çok söyledim geldikçe elden
Kendim de bulundum böyle amelden
Dünya kurulmadan tekrar temelden
Düzelmez çâr köşe menzil meydanı (11/30)

12- Destan  : Aşık bu destanda toplumun aksaklıklarını bireysel kusurları 
sıralayarak hicveder öğüt verir. Aşık bu dünyanın düzelmesi için temelden tekrar 
kurulması gerektiğini söyler Destan 33 dörtlüktür.
Her bir fenalığın var bir encamı
Sanma ki yanına kalır tamamı
Elbette her sabahın var bir akşamı
Malına mülküne zinhar güvenme (12/30)
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13- Destan-ı aşık Ferkiyâ :  Aşık bu destanında l906 yılında Prizren’e büyük za-
rar veren sel felaketini anlatıyor .Zarar gören kişiler tek tek verildiği için Prizen 
tarihine ve dönemine ışık tutuyor. Aşık tövbe istigfar edip Allah yoluna girilme-
sini öğütler. Destan36 dörtlüktür.
Nalbant usta Abdül o da bir azâ
Anın da başından geçti bu kazâ
Yardımcısı olsun Şah Murtezâ
Bele kadar suda olmuş mekânı (13/22)

14- Destân-ı şitâ-ı aşık Ferkiyâ :  Aşık bu destanda 1308 yılında Prizren’de çok 
kış olup kıtlık yaşandığını anlatıyor: Aşık dünyanın geçici olduğunu Allah’ a karşı 
gelmeyip iman etmek gerektiğini söyler . Destan 25 dörtlüktür.
Gelelim bu sene Şiddeti Şitâ
Gönderdi on gün cenâb-ı Mevlâ
Kapandı dükkanlar soğuktan zirâ
Pürzerrin Şehrinin koptu tufanı (14/12)

15- Kız Kaçırma Destanı :  Aşık bu destanı  Prizren’de kız kaçırma üzerine işle-
nen bir cinayet dolayısıyla söylemiştir. Destan 15 dörtlüktür.
Yazık olsun anlar gafil bulundular
Üç tüfek ana yekten attılar
Öyle bir dilaveri Şehit ettiler
Üstünde revan oldu kızıl kanlar . (15/15)

16- Destan-ı Pirzerin Vâkıa :  Aşık bir kızın satılması üzerine meydana gelen 
olayları konu eder. Olay adam öldürme ile sonuçlanır. Karışıklık çıkar. Destan 56 
dörtlüktür.
Kabristanda buldu anı pek sefil
Üç martin attı üstüne o katil
 Ahdını yerine getirdi tekmil
 Şehit etti ruhı gitti cinâna (16/39)

17- Destan-ı Mamuşa :  Aşık, Prizren’e 20 km uzaklıktaki Mamuşa köyünde 
bir gelin alma dolayısıyla komşu köy olan Leşana ile yapılan köy kavgasını an-
latmıştır. Bir çok kişinin adının geçmesi nedeniyle belge niteliklidir. Destan 40 
dörtlüktür.
Ol  Mamuşa köyü eylemiş amin
Vallahi bu işten olduk peşiman
Hep kusur bizdedir, dinleyin heman
Zira iblis verdi bizlere ıgva (17/21)
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18- Destan-ı Ramadan Zaskok :  Aşık, Ramadan Zaskok ve arkadaşlarının ayak-
lanmasını anlatır. İsyanı bastırmak üzere Mehmet Ali Macar gönderilir. O da 
Yakova’da öldürülür. Destan 31 dörtlüktür.  
Böyle nice daha geçti çok zaman 
Firar etti kasabadan Ramadan 
Sormadı hâlini anın hiç bir can 
Kanda kaldı, anın ahbap yârânı (18/18)

19- Destan-ı Belde-i Vilâyet Pirzerin  aşık Ferkiyâ : Aşığın, Üsküp›te çıkan bir 
olay üzerine söylediği destandır. Destan 28 dörtlüktür.
Dediler senden değiliz memnun
Nerden geldin yine oraya buyurun
İstemeyiz sende olduğu kanun
Ya biz burda dökeriz kanı (19/13)

20- Kars Destanı  : Aşık 1827 Kars savaşını konu etmiştir. Destan ll dörtlüktür.
Vasfı mümkün değil söyleyen ânı
Olmadı bir belde yeksanı
Kars’ın işaret eyledim bu destanı
Böyle imiş emrü fermanı Kars’ın (20/1)

21- Destan-ı Yunân-ı aşık Ferkiyâ :  Aşık, bu destanda Osmanlı- Yunan savaşını 
konu ediyor. Destan 30 dörtlüktür.
Padişah-ı Ekrem çeker mi kaygu
Cümle amir dedi kolay iştir bu
Alasonya Şehri doldu çok ordu
Beklediler gelsin harb ilanı (21/14)

SONUÇ:  Prizrenli aşık Ferki’nin incelediğimiz 21 destanını 6 ana başlık altında 
toplayabiliriz.
I-Öğüt-Taşlama Nitelikli Destanlar:
D.l Gulampare, 2) D.2 Zenpâre 3) D.6. Bekâr ile Evli 4) D.7 Yalancı Doğru 5) 
D.8 Kahveci-Kömürcü 6) D.9 Kaynana-Gelin 7) D.l0 sarhoş-Meyhaneci.
II- Kişisel-Toplumsal Taşlama Nitelikli Destanlar
1) D.4 Destan-ı Ferkiye 2) D.12 Destan 3) D15 Kız Kaçırma 4) D.16.Destan-ı 
Pirzerrin Vakıa 5) D.17 Mamuşa   
III-Güldürücü Nitelikli Destanlar
1) D.3. Sanat 2) D.4. Destan-ı sanat 3) D.4 Yemek  Destanı
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IV- Doğal Afetleri Konu Alan Destanlar
1) D.13 Destan-ı aşık Ferkiyâ 2) D.14. Destan-ı şita-ı aşık Ferkiyâ 
 V- Çevreye Ün salmış kişileri Konu Alan Destanlar 
1) D.18 Destan-ı Ramadan Zastok 2) D.19 Destan-ı Belde-i Vilâyet Pirzerrin
VI-Savaş Konulu Destanlar
1)D.20 Kers Destanı 2) D.21 Destan-ı Yunanistan  

Aşık Ferki’nin destanları hikaye etme temeline dayalı olarak anlatılır. İşelenen 
konuya göre anlatım biçimi seçilmiştir, olaylar kişiler üzerine kurulmamıştır. Aşık 
Ferki’nin dili Prizren ağzı özellikleri gösterir. Dil yer yerkonuşma dilinden uzak-
laşır. Destanlar giriş bölümüyle başlar. Bir olayın anlatıldığı destanlardır giriş 
bölümü dua ile başlar, olaya hazırlık cümleleriyle hikayeye geçilir. Olayın aktarıl-
masında karşılıklı söyleşmeye dayalı bir anlatım vardır. Olayın anlatımından son-
raki bölümde âşık doğrudan anlatımla olayı yorumlar öğütler verir. Olaylardaki 
olumsuzlukları dine önem vermemeye,  Allah yolunda yürümemeye bağlayıp 
Allah yolunaçağırır. Aşık pek çok konuda destan yazarak geniş bir perspektifi 
olduğunu göstermiştir. Aşık toplumsal konulara duyarlıdır. Olaylardaki kişi, yer 
adları ve halkın olayı değerlendirmesi yönleriyle destanlar sosyal tarihe kay-
naklık eder. Ayrıca doğa ve toplumsal olayların arka planında insan ilişkileri-
ni görüyoruz.  Aşık Ferki’nin kimi destanlarından aşığın yaşadığı dönemin halk 
kültürüne,  mutfak kültürüne, sanatlarına ait geniş bilgiler ediniyoruz.  Savaş 
destanlarında tarih kitaplarının yazmadığı bazı gerçekler yer almıştır. Aşık bu 
destanlarda olayları ad ad vererek ayrıntıları gözdenkaçırmamıştır.  Aşık Fer-
ki güldürücü destanlarda konuları, anlatımı abartarak güldürü ögelerini sıralar.  
Aşık taşlama niteliğindeki destanlarında bazı toplum sorunlarına dikkat çekerek, 
sorunların içyüzüne değinir.  Bir çok destanında zamane insanın bozulduğundan 
eski törelerin kaybolup gittiğinden yakınarak düzenden Şikayetçi olmuştur. Aşık 
Ferki Prizren ve çevresinde halk üzerinde derin izler bırakılan konularda yazdığı 
destanlarında halkın duygu ve düşüncelerine tercüman olur. Dönemine ışık tu-
tar.  Aşık Ferki’nin destanları Kosova Prizen ve çevresinin sosyo-kültürel Şartla-
rını belirlemekte yardımcı olacaktır.

119ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER / 



***

 1-M.Sabri KOZ, Aşık Edebiyatında Destan ve Destan Konuları, Türk Halk Ede-
biyatı ve Folklorundan Yeni görüşler, Konya, l985 s.95
2- Erman ARTUN, Adanalı aşıkların şiirlerinde Kıbrıs barış Harekatı, Kıbrıs araş-
tırmaları Dergisi, Cilt 2 sayı.4 Gazı Magusa KKT.C l996 s.295-320
3- ARTUN Age. S.296
4- Ahmet şükrü ESEN, Anadolu Destanları (Yayına hazırlayanlar Pertev Naili 
BORATAV, Fuat ÖZDEMİR)K.B.Yay.Ankara l99l s.30-31
5- ESEN Age. S.30-31
6- Ayhan bıçak, Tarih Biliminde Tarih Bilincinin Yeri, Toplumsal Tarih Dergisi 
Ağustos, l996, sayı 32, s.54-55
7- Davit THOMSON, Tarihin Amacı (çev. Salih ÖZBARAN) Ege Üniversitesi Ya-
yınları No:l0, İzmir s.6
8- Eric VİAL, Tarihin Konusu ve Yöntemleri Thema Larausse Tematik Ansiklo-
pedi, İstanbul l994 s.28
9- Ahmet şükrü ESEN Anadolu Destanları s.53
l0- Mehmet Halit Bayrı, Halk şairleri Hakkında Küçük Notlar, İstanbul , l937 
s.28
11- Yusuf Çotuksöken, -M. Sabri KOZ, aşık Edebiyatında Destan, Türk Dili ve 
Edebiyatı Ansiklopedisi, Cilt.2 İstanbul , l997, s.266-271
12- Süleyman Senel, Aşık Edebiyatı ve Musikisinde Destan ,TDV İslam Ansiklo-
pedisi İstanbul l994, s.209
13- Nimetullah HAFIZ, aşık Ferki, Hayatı ve Eserleri, Esin yayınları, Prizren 
l986,s .133-209
14- HAFIZ , A.g.e. S.9-19

120  / M. CEYLAN



YAKILARAK ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER

1-Nesimi Çimen

2-Metin Altıok

3-Behçet Aysan

4-Uğur Kaynar

5-Muhlis Akarsu

6-Hasret Gültekin

7-Erdal Ayrancı

8-Halim Efendi

9-Macuncuzade
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1- NESİMİ ÇİMEN

Nesimi Çimen (d. 1931 - ö. 2 Temmuz 1993), Alevi Bektaşi halk ozanı.

 
1931 yılında Adana’nın Saimbeyli ilçesinde doğdu. Daha sonra tüm ailesiyle bir-
likte Kayseri’nin Sarız ilçesine yerleşti ve bir köy ağasının yanında maraba olarak 
çalışmaya başladı. Ağanın kızı Dilber’e aşık olunca, birlikte Kayseri’den kaçıp 
Elbistan’ın Sevdili Köyü’ne yerleştiler. Anadolu Aleviliği’nin yoğun yaşandığı bu 
bölgede uzun süre kaldıktan sonra İstanbul’a taşındı. İşçi olarak Almanya’ya git-
mek için çabaladı, fakat nefes darlığı olduğu için başaramadı ve ailesiyle beraber 
Osmaniye’nin Kadirli ilçesine göç etti. Bu dönemde yazar Yaşar Kemal ile tanıştı 
ve onun da yardımıyla bir fabrikada işe başladı. Greve çıkan işçilerin başına 
geçince işten altıldı ve ailesinin geçimini sağlamak için ozanlığa başladı. 1967 
yılında Tunceli’de sergilenen bir Pir Sultan Abdal oyununda oynayan ve deyişler 
söyleyen Nesimi, salonda olay çıkınca gözaltına alındı ve bıyığının yarısı tek tek 
yolunmuş bir vaziyette serbest bırakıldı. Ailesiyle birlikte Zeytinburnu’nda bir 
gecekonduya yerleşti. Evinde konaklayanlar arasında Yaşar Kemal, Atıf Yılmaz, 
İlhan Selçuk, Behice Boran, Mehmet Ali Aybar, Harun Karadeniz, Yılmaz Güney, 
Mahzuni Şerif, Aşık İhsani, Emekçi ve Ali Özgentürk gibi isimler vardı. 

Küçük yaşta türkü derlemeleri yapan Nesimi, topladığı folklor değerlerini radyo 
arşivlerine kazandırdı. Hatayi, Pir Sultan Abdal ve diğer usta ozanların nefesle-
rini söyleyerek kendisini tanıttı. Nefeslerini, türkülerini bağlama ile değil, göğ-
sünde taşıdığı cura eşliğinde söyledi ve cura çalmada ün kazandı. Kendi yazdığı 
deyişlerini de okuyup söylemiştir.

2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta, Madımak Oteli’nin yakıldığı ve 35 kişinin öldü-
rüldüğü Sivas Katliamı’nda hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul Karacaahmet 
Mezarlığı’na defnedildi. Balet ve müzisyen Mazlum Çimen’in babasıdır.

*

15.Mart.2012 / Hürriyet Gazetesi

Yılmaz ÖZDİL

 
“Halk ozanıdır. Koca yürek... Anadolu’nun bağrından kopar, yolu Paris’e düşer. Bi 
başına. Karnı aç. Elleri cebinde dolaşırken, bakar ki, sokak çalgıcıları var, müzik 
yapıyorlar, para topluyorlar. Çöker bi köşeye, cura’sını tıngırdatmaya, yanık yanık 
söylemeye başlar:

 
“Aç kulaklarını dinle sözümü, yalan söz gerçeğe tuzak değil, insan hakkını hak 
bilen kişi, özünde nur doğar yalan ateşi, kamili taşlamak cahilin işi, cahilden 
kötülük hiç uzak değil...”
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*

Tesadüfen ordan geçerken, durup, dinleyenler arasında Abidin Dino da vardır. 
Çağdaş Türk resminin öncülerinden, ressam, karikatürist, yazar, yönetmen... En-
telektüel çevrede büyüyen, Robert Kolej mezunu, bizzat Mustafa Kemal tarafın-
dan resim ve sinema eğitimi için Rusya’ya gönderilen... ABD’de Fransa’da sergiler 
açan, Fransa Plastik Sanatlar Birliği Onursal Başkanı olan, Fransa Kültür Bakan-
lığı’ndan Altın Şövalye Nişanı alan, New York Dünya Sanat Sergisi Danışmanlığı 
yapan... Siyasi görüşleri nedeniyle ordan oraya sürgüne gönderilen Abidin Dino. 

*
Tanışırlar... Kasketli, pala bıyıklı, buram buram Anadolu kokan ozan’ın kalacak 
yeri olmadığını öğrenir, koluna girer, evine davet eder. Dilbilimci, yazar, Paris 
Ulusal Bilim Merkezi’nde görev yapan, öğretim üyesi doçent eşi Güzin Dino, 
sofrayı kurar. Otururlar, sohbete koyulurlar. Laf lafı açar, ozan der ki, beni yarın 
çarşıya götürür müsünüz? Hayrola derler, ne lazımsa biz sana alalım... “Bale 
ayakkabısı alacağım” der! Dino’lar şoke olur. Kara yağız ozan, o şahane şivesiy-
le devam eder: “Benim oğlan balet de... Ona göndereceğim.”

 
*

Çünkü...

Nesimi Çimen’dir o.
*

Türkü derleyen, ilk plak çalışmasını 1964’te yapan, Almanya’da Fransa’da İs-
veç’te albümler çıkaran, dünyanın en önemli müzikhollerinde sahne alan, Tür-
kiye’de ha bire gözaltına alınan, işkence gören, sürüm sürüm süründürülen, 
yılmayan, ömrünün sonuna kadar hiç sosyal güvencesi olmayan, yurtdışından 
gelen teliflerle mütevazı yaşamını sürdürmeye gayret eden... Sazın sözün,  üç 
telli cura’nın ustası.

 
*

Aslen Tunceli Hozatlı. Kayseri’de ırgatlık yaparken, aşiret ağasının kızı Dilber’e 
aşık olur, Dilber de ona, kaçarlar, Adana’ya... Evlatları olur. Almanya’ya işçi ya-
zılır, nefes darlığı olduğu için kabul edilmez. Kalaycılık filan yaparken, Yaşar Ke-
mal’le tanışır. Onun yardımıyla İstanbul’a göçer, gecekondu kiralar, mozaik fab-
rikasında işe girer. Fabrika greve gider, Nesimi’yi kovarlar. Ayazda kalır. Dokuz 
yaşından beri çalıp söylediği cura’sına bakar, ekmeği senden çıkaracağız der, 
ozan’lığa başlar. Tek kelimeyle, müthiştir. Anında tanınır. Efsane haline gelmeye 
başlayan bu gariban’ın tek göz oda gecekondusuna gelip gidenler arasında, 
Yaşar Kemal’in yanısıra, gazeteci İlhan Selçuk, sosyolog siyasetçi Behice Boran, 
caz-pop divası Tülay German, Yılmaz Güney, heykeltıraş Kuzgun Acar, yönetmen 
Atıf Yılmaz, Aşık Mahsuni Şerif vardır... Ve, kurban olduğum, Can Yücel.
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*

Yurtdışında eğitim için devlet bursunu bileğinin hakkıyla kazandığı halde “torpil 
yaptı dedirtmem, seni gönderemem”diyen Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in 
oğlu... Biriktirdiği harçlıkları, kendi yerine gönderilen ve beyin cerrahisinde çığır 
açan, canciğer arkadaşı Ordinaryüs Profesör Gazi Yaşargil’e veren... Alnı açık 
yürüyen, Cambridge Üniversitesi’ne gitmeyi başaran, zırt pırt içeri tıkılan, oralı 
bile olmayan, tınmayan... Bana göre, Türkiyemin en heyecan verici şairi Can 
Yücel.

*

Bi gün, Nesimi’nin henüz bebekken eline cura verdiği oğluna bakar şöyle Can 
Yücel... 

“Bu çocuğu Konservatuara göndersene birader” der. Nesimi de “peki” der.

*

Girer sınava oğlan, doğuştan kabiliyet, İstanbul Devlet Konservatuarı’nı birin-
cilikle kazanır. Keman bölümüne yazarlar. Yazarlar ama, keman alacak parası 
yok. Okul hediye eder... Hediye kemanla dört sene okur. Öbür masrafları Can 
Yücel tarafından karşılanır. Ancak... Ciddi bir sorun vardır. Akşamları evde ders 
çalışması mümkün değildir. Tam eline kemanı aldığında, sofra kurulur, eş dost, 
türkü başlar, oğlan da mecburen cura’sına sarılır, babasına eşlik eder. E böyle 
olmayacak, sonunda karar verir, ev ödevi olmayan bir bölüme geçmelidir... 14 
yaşında giyer taytını, Bale bölümüne geçer. Önceleri gizler babasından... Sonra 
öğrenir baba... Dedim ya, koca yürek, gülümser, evladına şöyle der: “Nerde 
mutluysan, orda yaşa!”

 
*

Geceleri pavyonlarda bağlama çalarak cep harçlığını çıkarır, babasıyla köy köy 
dolaşır, derleme çalışmalarına katılır, Orhan Gencebay’ın arkasında çalar, netice-
de Konservatuar’dan mezun olup, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ne girer.

 *
Mazlum Çimen’dir o.

*
Nesimi’nin, zulüm görmüş, haksızlığa uğramış manasında “Mazlum” adını koy-
duğu oğlu... 

Adının hakkını verircesine, henüz sekiz yaşındayken babasıyla birlikte gözaltına 
alınan, babasının işkence görmesine şahit olan Mazlum.

20 sene klasik eserlerde, Yedi Kocalı Hürmüz’den Hisseli Harikalar Kumpanya-
sı’na sayısız müzikalde dans etti. Edip Akbayram’a Fatih Kısaparmak’a besteler 
verdi. Film müzikleri yaptı, Altın Portakal ve Altın Koza’nın yanısıra, Almanya’dan 
Fransa’dan İsviçre’den ödüller kazandı. Dizi film müzikleri yaptı, mesela, Orhan 
Kemal’in ölümsüz eseri Hanımın Çiftliği gibi... Kendisinin çalıp söylediği, albüm-
ler çıkardı. Oğluyla birlikte Çimen Müzik’i kurdu.
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*

Oğul da, Saki Çimen...

Nesimi’nin torunu

Piyanist.

*

Dedesinin türküleriyle büyüdü, 13 yaşındayken ilk bestesine imza attı. Kendisine 
ait 11 besteyle Rastgele albümünü çıkardı. Saki piyano çaldı, Cem Yılmaz ba-
teriyle, Kürşat Başar saksafonla, Cahit Berkay yaylı tamburla, Nebil Özgentürk 
bağlamayla, Erdem Akakçe gitarla, Sırrı Süreyya Önder cümbüşle eşlik etti.

*

Bale ayakkabısına dönersek...

Paris’ten geldi Nesimi, bale ayakkabılarını oğluna verdi, orda biriyle tanıştım 
dedi, gitar çalıyor, çok önemsiyorlar adamı... Kim acaba? Bilmiyorum dedi, 
yağmurlu bi havaydı, curamı ceketimin içinden çıkardım, adam çok şaşırdı 
bunu mu çalıyorum diye, ben çaldım, o adam sanki küçüldü küçüldü curanın 
içine girdi, öyle dinledi.

*

Senelerce bunu anlattı. 
Gel zaman git zaman...

 
Paris bavulunun içinde bir fotoğraf buldu Mazlum... Babası cura çalıyor, “o 
adam” adeta büyülenmiş gibi, nefesini tutmuş dinliyor. Vayyy dedi, koştu ba-
basına, fotoğrafı gösterdi...

 
O adam, bu adam mıydı? 
Evet dedi Nesimi...

*

Peter Gabriel’di.

*

Progressive rock denince ilk akla gelen, Genesis’in kurucusu... Grup ve solo 
albümleri 250 milyon satan, altı Grammy’si ve Oscar adaylığı bulunan, İngiliz 
kült müzisyen.

*

Ve... 
Yaktılar o Nesimi’yi! 
Sivas’ta yakılanlardan biri.
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*

Ve, değerli gençler...

 
Ne salt Alevilerdir kıyılan aslında, ne hukuk garabetidir, ne de güvenlik zafi-
yeti... Hepsi sığmayacağı için, sadece bir örnek verdim, yukarda adı geçenleri 
sıralayın lütfen alt alta.

*

Anadolu kültürünü muhafaza ederek, müzikle baleyle resimle sinemayla, akılla 
bilimle eğitimle, Batı’ya yelken açan yolculuk’tur asıl önlenmek istenen... Yo-
bazlığı hâkim kılmaktır. 
 
 
NE ACAİP BİR HALDEYİZ  
 
Ne acaip bir haldeyiz 
Suçlu suçsuzu yargılar 
Nice başta kan akarken 
Sağlam kafada sargılar  
 
File kafa tuttu atlar bugün atlar 
Yolda amir oldu itler aman kurtlar 
Devlet çayırında otlar 
Kara yüzlü pis kargalar  
 
Bu gidişat ne acı hal 
Birliğe fetva verir lal bugün lal 
Kör gözlüye gösteriyor 
Hastanın emrinde sağlar  
 
Nesimi yesin karalar 
Ah bu dert beni yaralar (dost yaralar) 
Aslan avlıyor kediler 
Meydanda gezer fareler 
 
Söz ve müzik: Nesimi Çimen
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Demiştir Ki:

 
““Beni fraksiyonlara bölünmüş sol sevmedi bir türlü. Öyle kendimi beğendirme 
şirin gösterme derdim de yok... Alevi dernekleri de... Sol sevmedi, çünkü ben 
hiç bir fraksiyona girmedim. Sanatçının fraksiyonu olur mu? Ben halkın oza-
nıyım, ezilen biriyim ve elbette ezilenlerden yanayım, ama şu “Sol’un” ve bu 
“Sol’un” sazını çalamam Alevilik de öyle. Bizim kültürümüzün zenginliği oradan 
geliyor, ama ben Alevilicilk de yapamam. Çağı geçti bunların. Hem sınıflardan, 
emekçiden söz ediyoruz. Hem de Alevicilik yapıyoruz. Bana bu da ters geliyor. 
Ama şu var: Türkiye’de ilk Şah İsmail gecesini ben düzenledim. Güçlü bir halk 
ozanı olduğu için, bir kültür eri olduğu için düzenledim.”

Ankara’daki Can Yücel ve Yaşar Kemal’in katkılarıyla düzenledim. Alevi kitlesi-
ne yaslanarak yapmadım bunu kültür olayı olduğu için yaptım o’nun içindir ki 
Alevi derneklerinin toplantılarına pek çağırmazlar beni, Pir Sultan’a da bu yıl 
çağırdılar, yol param da yoktu ama, 500 bin lira bir yerden bulup geldik. Yokluk, 
yoksulluk içinde bile olsam Türkiye’de yaşamayı seviyorum…. 

NESİMİ ÇİMEN”
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*

Demiştir Ki:

“Dinle beni kulağın aç 
Sev insanlığı sev gardaş  
İnsan Kabe insan miraç  
Sev insanlığı sev gardaş.  
 
İnsanlar Hakk’ın mekanı  
İnanmazsan aç Kuran’ı  
Sakın hor görme insanı 
Sev insanlığı sev gardaş 
 
Meleklerin secdegahı 
Orda gördüler insanı  
Bırak kusuru, günahı 
Sev insanlığı sev gardaş 
 
Nesimi der her yaşında 
İnsan sevdası başında 
Kötü huylunun dışında 
Sev insanlığı sev gardaş”

*

 
Nesimi Çimen’den derlenen bazı türküler:

 
-Ayrılık hasreti kar etti cana 
-Bin derdim var idi bin daha oldu 
-Daha senden gayrı aşık mı yoktur 
-Deli gönül yine ah-ü zar oldu

128  / M. CEYLAN



2-METİN ALTIOK

 
Demiştir Ki: 
 
“KAR 
 
Kar yağdı durmadan üç gün üç gece, 
Tıkandı geçitler yollar kapandı. 
Yalnızlığın buzdan çetelesinde 
Kimseler umursamadı karı. 
Yüzlerinde iğreti bir kibirle 
Hep düşürmekten korktukları, 
Dalıp gittiler günlük işlerine. 
 
Diz boyu birikmiş kar içinde 
Yürürdük uzatarak açtığımız kanalı, 
İki kar güvesi gibi sokaklarda seninle 
Anardık bütün yitik aşkları 
Bu karlı kış gününde. 
Güngörmüş dağlara karşı 
Sımsıcak öpüşürdük sarılıp birbirimize. 
 
-Sevgilim, yanımda olsaydın keşke! 
 
Şölensiz, sevinçsiz yaşıyoruz şimdilerde, 
Bir iğdiş ve buruşuk zamanı. 
Kimsenin türküsü yok dilinde 
Karşılayacak yağan karı 
Coşkulu ve sarhoş sesiyle. 
Bıçak açmıyor ağızları; 
Acı, yalnız acı var yüreklerde. 
 
Kar yağdı durmadan üç gün üç gece, 
Yaslandı duvarlara, kapıları zorladı, 
Pencerelerden baktı ev içlerine. 
Kar hiç böyle kimsesiz kalmadı 
Kendi özgül tarihinde. 
Çıngırakların, kızakların karı 
Yağdı herşeyin üstüne sessiz bir öfkeyle. 
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Birikti bir çamaşır ipine bile. 
Saçaklardan sarktı, 
Attı kendini gürültüyle yere, 
Kimse sahip çıkmadı; 
Yığıldı kaldı duvar diplerine. 
Yalnız kuş ayakları 
Bastılar incelikle göğsüne. 
 
-Sevgilim, yanımda olsaydın keşke! 
 
Kar var yaşadığımız günlerde. 
Umutsuzluk çevremizi kuşattı, 
Kıtlık kıran gündemde. 
Yine de ele güne karşı, 
Özenle saklıyorum yüreğimde 
Sana duyduğum aşkı, 
Dört yanım kar içinde.”

*

14 Mart 1940 tarihinde Bergama’da doğdu. Karşıyaka Lisesi ve Ankara Üniver-
sitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünü bitirdi. Bingöl Lisesi’nde 
Felsefe Grubu Öğretmenliği ve daha sonra sürgün olduğu Bingöl’ün Genç il-
çesinde, ayrıca Karaman Lisesi’nde felsefe öğretmenliği yaptı. İşçi Partisi üye-
siydi.[1] [2] Sivas katliamından (2 Temmuz) ağır yaralı olarak kurtuldu ancak 
komadan çıkamayarak 9 Temmuz 1993’te Ankara’da vefat etti.

*

Şiirleri 70’li yıllarda yayımlanmasına karşın Metin Altıok, şiirlerinin kaynakları 
bakımından 60’lı yılların geç ürün veren (ya da geç yayınlanan) şairlerinden biri 
olarak nitelendirilebilir.

Gezginde Servet-i Fünun’dan, Ahmet Haşim’den, Dranas’dan, İkinci Yeni’ ye, ve 
60’lı yıllar şiirinin bazı ortak söyleyişlerine kadar çeşitli etkilenmeler bulunmaktadır. 
Bu kuşağın en romantik, duygucu şairleri arasında olan sanatçının dili yalındır. 
Benzetme yapmayı, anlaşılması güç olmayan simgeler kullanmayı sevdi. Bu 
kitabında halk şiiri biçimlerinden de yararlandı.

Yerleşik Yabancı’da tüm şiirleri tek bir şiirmiş izlenimi uyandırmakta, söyleyişte 
ve konularda benzerlikler bulunmaktadır.  Buna karşın, Kendinin Avcısında ken-
dine özgü bir ses, romantik, acılı ve yalın bir söyleyiş gözlenir. Simge, alegori 
ve mecazlardan ölçülü bir tutumla yararlandığı bu şiirleriyle Türk şiirinin lirik 
geleneklerine bağlanmaktadır.
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Demiştir kİ. 
 
ÖLÜMDEN KONUŞACAKTIK 
 
Evet sırasıdır, ölümden konuşacaktık, 
İntiharın ebruli ipliğiyle 
Bir düğün gecesinde senin 
Yakası işlemeli giysinden. 
Kapı kapı dolaşıp, etamin ve goblen 
Örtüler satan bohçacı ölümden. 
Boynuna taktığın eğri taneli 
İki sıra inciden konuşacaktık, 
Seni ürküten tren sesinden 
Ayı gölgeleyen tekinsiz gecede 
Karşımıza apansız çıkıveren 
O ihtiyar dilenciden. 
 
Gel ölümden söz etmeden önce 
Bir şeyler içelim seninle. 
Buğulu bir bardağın içinde, 
Buzlu ve limonlu votkayla birlikte 
Konuşalım ölümden, 
Bir samanyolu olsun masamızın üstünde. 
Hadi gel konuşalım, 
Sulanmış bir taşlığın serinliğinde. 
Akşam sefaları içinde, 
Bir masa, birkaç sandalye 
Ve ikimiz ölümden konuşalım, 
Senin ağzında gül, benimkinde menekşe. 
 
Yarına var mısın söyle? 
Doğacak çocuğa, çığlığa, ishak kuşuna, 
Rüzgârın savurduğu tohuma, 
Kavağın pamuğuna var mısın, 
Bir ağacın kavına, 
Deri değiştirmesine yılanın, 
Kozadan çıkan kelebeğe, 
Hatmiye, atkestanesine? 
Hadi gel öyleyse ölümden konuşalım. 
Belki de tümüyle aykırıdır gerçeğe, 
Ama ne olursa olsun biz yine 
Ölümden konuşalım seninle 
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Ölüm de vardır yaşadığımız her şeyde. 
Bir bardak çatlarsa durduğu yerde, 
Bir aşk ansızın biterse, 
Ayna kırılırsa yüzünle birlikte, 
Zamanıdır konuşmanın ölümden. 
Bir çiçek olağanüstü güzellikte 
Açıvermişse bir sabah, 
Bir topal aksamadan yürümüşse, 
Hadi gel ölümden konuşalım; 
Yüzünü al basmış hasetçiden 
Ve onun elindeki kuru değnek bile 
Filizlenir sevgimizden.”

*
Eserleri : 
 
Yerleşik yabancı (1978) 
Kendinin avcısı (1979, Ahmet Telli ile 1980 Ö. F. Toprak şiir ödülü) 
Küçük tragedyalar (1981) 
İpek ve klabtan (1987) 
Gerçeğin öte yakası (1990, Cemal Süreya şiir ödülü) 
Dörtlükler ve desenler (1990) 
Süveyda (1991) 
Alaturka şiirler (1992) 
Şiirin ilk atlası (1992) 
Hesap işi şiirler (1993) 
Bir acıya kiracı (1998-Bütün Şiirleri) 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
“EKSİLEN 
 
Öyle yıpranmış ki 
Bir forması eksik içinden, 
Sahafa düşmüş bir kitap 
Gibi sararmış üzüntüsünden. 
Bir ay doğuyor usul usul 
Karanlığın göğsüne, 
Dünden bugüne kendini 
Biraz daha eksilterek getiren 
Küsmüş göğüne besbelli 
Geleceği göremediğinden 
Taşıyor oysa hüzünlü bitişinde 
Doğuşunu yeniden” 
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3-BEHÇET AYSAN
Demiştir Ki: 
  
“BEYAZ BİR GEMİDİR ÖLÜM 
 
sen bu şiiri okurken 
ben belki başka bir şehirde olurum 
 
kötü geçen bir güzü 
ve umutsuz bir aşkı anlatan 
 
rüzgarla savrulan 
kağıt parçalarına 
yazılmış 
 
dağıtılmamış 
bildiriler gibi 
 
uzun bir yolculuğa hazırlanan 
yalnız bir yolculuğa. 
 
çünkü beyaz bir gemidir ölüm 
 
siyah denizlerin hep 
çağırdığı 
 
batık bir gemi 
 
sönmüş yıldızlar gibidir 
 
yitik adreslere benzer 
ölüm 
 
yanık otlar gibi. 
 
Sen bu şiiri okurken 
ben belki başka bir şehirde 
ölürüm.”

*
1949 yılında Ankara’da doğan Behçet Aysan ilkokuldan sonra eğitimine Selimiye 
Askeri Orta-okulu ve Kuleli Askeri Lisesi’nde devam etti. 1968 de Ankara Tıp Fa-
kültesine askeri öğrenci olarak giren şair burada öğrenci olaylarına katıldı, 1973 
yılında tutuklandı, ancak 5 ay sonra beraat etti. 1979 yılına kadar Yankı Dergisi, 
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Türk Haberler Ajansı’nda gece sekreterliği, Sendika eğitimciliği yapan, zaman 
zaman da işsiz kalan Aysan 1979 yılında tıp öğrenimine 4. sınıftan devam etti. 
Aynı yıl mart ayında ilk şiiri Türk Dili Mart sayısında yayınlandı.

1979-1982 yılları arasında Türk Dili, Yusufçuk, Yarın, Tan, Yazın dergilerine şiir-
ler yazdı.1984 yılında Tıp Fakültesini bitirerek İzmit ve Ankara’da hekimlik yap-
tı. Ardından Ankara Numune Hastanesi’nde psikiyatri ihtisası yapan şair 1991 
yılında ihtisasını tamamlayarak SSK Yenişehir Dispanseri’nde psikiyatrist olarak 
hekimlik yapmaya başladı. 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta Madımak Oteli’nin 
yakılması sonucunda 37 aydınımızla birlikte yanarak yaşama veda etti.

Behçet Aysan’ın şiirleri İngilizce, Çekçe, Almanca, Macarca, Yunanca ve İsveç-
çe’ye çevrilmiş, bazıları da popüler müzik grupları tarafından bestelenmiştir.

*

Demiştir Ki: 
  
“BİR EFLATUN ÖLÜM
Kırgınım, saçılmış 
bir nar gibiyim. 
 
Sessiz akan bir ırmağım 
geceden, 
git dersen giderim, 
kal dersen kalırım. 
 
Git 
dersen, 
kuşlar da dönmez, güz kuşları 
yanıma kiraz hevenkleri alırım. 
 
Ve seninle yaşadığım 
o iyi günleri, 
kötü 
günleri bırakırım. 
 
Aynı gökyüzü, aynı keder 
değişen bir şey yok ki 
gidip 
yağmurlara durayım. 
 
Söylenmemiş sahipsiz  
bir şarkıyım.
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Belki 
sararmış 
eski resimlerde kalırım. 
Belki esmer bir çocuğun dilinde.. 
 
Bütün derinlikler sığ, 
sözcüklerin hepsi iğreti. 
 
Değişen bir şey yok hiç, 
ölüm hariç. 
Aynı gökyüzü , aynı keder...” 
* 
Eserleri : 
 
Karşı Gece (1983)  
Sesler ve Küller (1984)  
Eylül (1988)  
Deniz Feneri (1987)  
Düello (1993- Katledilmesinden sonra yayınlandı)  
 
Demiştir Ki: 
 
“AY DÜŞÜNCE  
 
Ay düşünce denize  
seni hatırlarım.  
İnce ince yağan yağmur,  
iskeleye yanaşan vapur  
Haydarpaşa garı  
seni hatırlarım.  
Ay düşünce denize  
kalbim çarpar, telaşlı  
bir kuş olur, siyahlar içinde bir kadın 
ve yakasında ipiri kırmızı bir gül  
seni hatırlarım.  
Ay düşünce denize  
söylenmemiş sessiz  
bir şarkıydım, tozup  
giden bir ilk kar  
solgun begonya  
kalkmak üzere bir tren  
seni hatırlarım...” 
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4- UĞUR KAYNAR

Demiştir Ki: 
 
“MÜSVETTE AŞKLAR 
Ah benim yaka cebim  
Yaka cebimde kaybettiklerim 
Şiir müsvetteleri 
Müsvette aşklar 
Ve köstekli bir saatin kurma kollarına mecbur edilen 
Zamanın arşı endam yüzü 
Endamına kurban olup 
Yaylı keman diline düşürdüğümün gecesi 
Gecesi ayaz sevgili 
Ey sevgili 
İçimdeki köşelerine kırmızı mumlar dikip 
Yakıyorum geceleri 
Geceler ateş müsvettesi 
 
Bizim akşamcıya  
Ama hiçbir akşamcıya 
Kumkapı meyhanelerinde 
Balıkla rakı içmedi denilemez 
İçti de denilemez tabi 
Ama bilseniz 
Bir bilseniz 
Ekmek arası balık 
Balık arası rakıyla 
İki tek çatılan çadır aleminin keyfini 
Kimler 
Ah kimler kaçırdı 
Kaçan balık büyüklüğünde kendini 
 
İşte kumkapıdasın  
Meyhanedesin 
Ve balıkla rakı içiyorsun 
Kapı açık 
Kapı azıcık açık 
Bir küçük nokta giriyor içeri 
Koca bir dizenin sonunda 
Ardında büyük bir harf 
Bir sıkıntının baş harfi 
Sonra çekimser hayat 
Ve sıkıntılar 
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Bizlik 
Bize göre 
Bizden yana sıkıntılar 
 
Örneğin  
Sıkıntıdan öptüğün bir kadın 
Bakarsın aşık olur sana 
Bakarsın rüya gibi kayar ellerinden 
O senin 
Sen rüyanın sıkıntısı olursun birden 
Ve şaşarsın bu işe 
 
Uğur Kaynar 

*

1956 yılında Sivas-Zara’da dünyay geldi. Yer yer ironik şiiri öne çıkardı. El Yazıları 
yayıncılık’ın yönetmenliğini yaptı. “Çiçekler Halaya Durdu, Gizemya, Aşkınam” 
şiir kitaplarını yayınladı. Sivas-Madımak Oteli yangınında yakılarak öldürülen 
şairlerimizden.

*

Demiştir Ki:

 
“YİNE DE GÜL 
 
Gecenin kör vaktidir 
fırtınalar yedeğimde yürürüm 
ayakta ve perişan, 
ocağım, 
köz rengine ısıtır ellerimi. 
 
Tutarım, 
bir acı zeytin yerim, 
tadı damağımda söyleşir durur. 
Dilimde onlarca söz aç/açıktır. 
Ak kâğıttan yapraklıdır isyânım. 
Sağılır gelir mavi uçuşlarıyla martılar, 
sözcükler süzülür de 
                         kanat tutar 
kıraç toprağına dizenin.”

“Öldüğünde / doğduğum yere gidiyorum / yıllarca süren bir hasret ve bilinmez-
liği / işte böylesine yeniyorum.”
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Uğur Kaynar’dan geriye, askılı deri çantasının kalacağını; çantadan, üzerinde 
yukarıdaki dizelerin çiziktirildiği beyaz bir peçetenin çıkacağını; hayatıyla şiiri 
arasındaki trajik ilişkinin Uğur Kaynar’ın ölümünü anlamlandıracağını bilmiyoruz 
henüz.

“Uğur, hep tek başınaydı. Bilinçli olarak yanlız kalmayı isteyen, yanlız olmayı se-
çen bir insandı. Hep yalnızdı. Ve o yanlızlığını bir oya gibi işledi şiirlerine”

Uğur çok hüzünlü bir adamdı. Şiirlerinin teması sevmektir, sevdadır... Sevmeyen 
insanlara, sevmeyi bilmeyen, daha doğrusu öğrenemeyen insanlara yönelik, çok 
ciddi eleştiriler vardır. Her kitabı, yüklü bir hüzün anlatımıdır. Zorlu ve Kavgalı 
yıllar. Ülke, politik bir kaosu yaşıyor, Uğur Kaynar’ı da fazlasıyla etkileyen ve 
belirleyen politik mücadeleler dönemi. Sürekli içeri alınıp bırakılmalar... 12 Eylül 
döneminde, iki yıla yakın Mamak’ta yatan Uğur Kaynar, şiir yazmanın, Uğur için 
bir yaşama biçimine dönüşmesi de o yıllara rastlıyor. “İlk kitabının naif, çocuksu 
havasından Gizemya ile sıyrılmıştır Uğur... Okuyan, rahatlıkla fark eder. Daha 
kentli duyarlığa dönüşmüştür şiiri... Alabildiğine bir hüzün vardır gene de, Hep 
bir hüznü yazardı ve bu hüznü şiirlerine yoğun olarak yansıtırdı.”

Edebiyat çevresine rağmen çok yanlız bir adamdı... Duygulu ve yaralı bir 
insandı... Çoçuk yaşta annesinin ölümü, ailenin dağılması ve benzeri olgular, 
Uğur’u fazlasıyla etkilemişti. Uğur’da diyor Serap Kaynar; “Hayatı boyunca hep 
çekti kendini insanlardan, kendi kabuğunun içine girmeyi tercih etti... Kendini 
zorlayan bir insandı Uğur... Uyum sağlamıyordu ve bunu istemiyordu da... Her 
zaman kaygılı ve sıkıntılıydı. Hiçbir ortamda varlığını bütünüyle ifade edemi-
yordu... Sivas’taki ölümü de bir tekbaşınalıktık!”

Ölümünden sonra, Serap Kaynar’a bir torba içinde teslim ediliyor Uğur’un kalan 
eşyaları. Yanından hiç ayırmadığı, adeta kişiliği ile özdeşleşen askılı deri çantası 
ise bulunamıyor. Katliamdan birkaç gün sonra çanta, mucizevi bir biçimde bu-
lunarak Serap Kaynar’a ulaştırılıyor; sapasağlam, ne bir yanık, ne bir koku... 
Peçeteler çıkıyor ortaya... “Dizelerini ilk olarak peçetelere yazardı, “Öldüğümde / 
doğduğun yere gidiyorum / yıllarca süren bir hasret ve bilinmezliği / İşte böyle-
sine yeniyorum”.

“Madımak’tan sağ çıkamayacağını biliyordu Uğur... Otelin merdivenlerinde Be-
hçet ve Metin ağabey ile birlikte çekilen fotoğraflarından anlıyorum bunu” Uğur 
Kaynar’ın ölümü bile, sancılı hayatına karşı elde ettiği bir yengi değil mi?”

(kaynak: http://www.gelincanlar.com/)
 *

 
2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde katledilen aydınlardan biri olan şair 
Uğur Kaynar’ın kardeşi ağabeyini anlattı. Uğur Kaynar’ın yaşam ve şairlik se-
rüvenine birinci elden tanıklık ettiğini söyleyen ve kendisi de şair olan Soner 
Kaynar, “36 yıllık kısacık ömrüne beş kitap sığdırdı, çalışkan bir şairdi” sözleriyle 
tanımladığı ağabeyini,  “günün 24 saatini şiirle yaşardı. Sivas’a da şairlik misyo-
nu gereği kitaplarını imzalamak için gitmişti” sözleriyle andı.

138  / M. CEYLAN



İşte Sivas katliamının 18. yılında Soner Kaynar’ın tanıklığıyla                           
2 Temmuz ve sonrası..

 
3 TEMMUZ SABAHI SİVAS’TAYDIK

“Katliam haberini alır almaz gece yola çıktık. 3 Temmuz 1993 sabahı Eşi Serap 
Kaynar, Metin Altıok’un eşi Nebahat Altıok ve Uğur Kaynar’ın bacanağı İrfan 
Demirkol’la birlikte Sivas’ taydık. Şehrin girişi ağır silahlarla donatılmış koman-
dolarca kuşatılmıştı.Valiliğe ulaşana kadar üç kez arama kontrol noktasında dur-
durdular, askerlerin başında ki bir yüzbaşı Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’in 
burada olduğunu sıkıyönetimden de öte bu durumun bundan kaynaklandığını 
açıklama ihtiyacı duymuştu.

 
CEBİNDEN ELLİ LİRA VE BAFRA SİGARASI ÇIKTI

 
Savcı teshiş için beni çağırdı. Üst üste istiflenmiş cesetlerin arasından çıkardım 
ağabeyimi. ‘Evet’ dedim, ‘bu Uğur Kaynar’dır.’ Eşyalarını getirdiler.  Otopside 
parçalanmış giysilerini ve sağ kolu yanmış gömleğini. Cebinde bugünkü parayla 
50 lira, yeni açılmış bir paket Bafra sigarası ve ağızlık hepsi bu kadar. Acaba gözü 
dönmüş yobaz katiller yaktıkları adamın hemşehrileri olduğunu biliyor muydu? 
Günler sonra bulduğum meşhur çantası içerisinde bir peçeteye yazılmış son 
dörtlüğünde şöyle sesleniyordu: “…öldüğümde / doğduğum yere gidiyorum / 
yıllarca süren bir hasret ve bilinmezliği / işte böyle yeniyorum…”

YAKANLARDAN MISINIZ, YAKILANLARDAN MI?

Uğur Kaynar’ın kardeşi veya ülkemizin demokrasi mücadelesinde öldürülen di-
ğer aydınların yakını olmak ağır bir yüktür. Bunu taşıyanlar bilir. Örneğin Sivas-
lı olduğunuzu bilen komşunuz “…yakanlardanmısınız? yakılanlardanmısınız?...” 
diye sorar size. Dilinizin ucuna çok şey gelir söyleyemezsiniz. Acınızı saklayarak 
susmak en iyisidir.

 
KATLİAMDAN BEŞ SAAT ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAF

1979 yılında yattığı Mamak Cezaevine görüşmecisi iki haber getirdi. Babası öl-
müştü birde kızı olmuştu. Cezaevi koşullarında, insan yaşamındaki önemli bu iki 
olgunun iç içe geçtiği bu haber Uğur Kaynar’ın iç dünyasında derin izler bırak-
mıştı. Ne zaman Madımak Otelinde merdivende oturan üç has şairin fotoğrafını 
görsem, yüzlerindeki derin hüzün bana bu ölüm acısını ve doğum müjdesini ha-
tırlatır. Madımak otelinin merdivenlerinde saat 3 sularında çekilen bu fotoğrafta 
5 saat sonra yaşanacak katliamı şair sezgisiyle hissettiklerine inanırım.
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ŞAİRLİĞİNİ BESLEYEN DAMAR, KEDERLİ ANADOLU TOPRAKLARIYDI 
 
Uğur Kaynar, 1978, 1979 ve 1980 sonrası çeşitli aralıklarla Mamak Cezaevin-
de yattı. 12 Eylül öncesi verilen anti-faşist mücadelenin önemli figürlerindendi. 
Şentepe direnişinde, ODTÜ işgalinde, Çorum olaylarında, Tuzluçayır’da, Piyan-
gotepe’de nerede bir faşist saldırı varsa Uğur Kaynar ve arkadaşları ordaydı. 
1983 yılında cezaevinden çıktı. 1988’den itibaren kendini şiire adadı. Şiirini ve 
şairliğini besleyen ana damar büyük acılara tanıklık etmiş kederli Anadolu top-
raklarıydı.” 

Soner Kaynar’ın, ağabeyi Uğur Kaynar’ın ardından yazdığı şiir: 

KARDEŞİME TÜRKÜ

Buruk bir sessizlik saklardın 
dağıtırdı saçlarını Mayıs 
saklardım geceyi gözlerine  
gelirdin 
       geldiğin yerden 
dağ kokulu öpüşler getirirdin 
CİNATINA binerdin 
sen ki  
sokağın yangına ateşle koşan şairiydin 
ekmeğin yoktu 
tuzun da 
tütünün de. 
 
 Yürüdük  
bir sevdayı yüreğimize basarak  
            ayak izlerimizden  
sokaklarda 
kaygılı yüzler karşılardı bizi 
ben yalnızlık 
   derdim adına  
           sen hüzün 
sen ki 
sokağın yangına ateşle koşan şairiydin 
ekmeğin yoktu 
tuzun da 
tütünün de. 
 
 Sahi biz seninle  
hiç türkü söylemedik mi 
alınlarımızı güneşe de mi vermedik 
sahi biz seninle  
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hiç bahara da mı çıkmadık 
“…bahar annemizin yemenisinde solgun bir çiçek miydi?...” 
kent varoşlarında  
fabrika yollarından  
bu ihanet yangınından  
dağlar daha mı yüceydi 
yani dağlar mı ürküttü yüreklerimizi. 
 
Sen ki  
sokağın 
menekşe yüzlü çocuklarının  
yüreklerine 
vurgundun 
ve gecesinde 
 oynaşan yıldızlarla 
sancıyan  
bir sessizliği kuşanıyordu bedenin 
şiirse 
yaralı bir ceylan gibi  
dolanıp dururdu damarlarında 
ekmeğin yoktu  
tuzun da 
tütünün de. 
 
Aşkınam 
aşkınam 
aşkınam 
bir şair ölür 
ekmeksiz 
tuzsuz 
ve tütünsüz 
artık 
yalnızlığıma yürüyorum bu sokaklarda 
acıyla kanıyor 
bastığım kaldırım taşları 
hoşça kal şair dostum 
insan kardeşim.

Soner KAYNAR 
 

Odatv.com
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5- MUHLİS AKARSU

2 Temmuz Sivas - Madımak olaylarında yakılarak öldürülen şairlerimizden... Ken-
di adını taşıyan muhlisakarsu.org isimli sitede bulunan bilgileri aynen aktaralım:

“Anadolu ozanlık geleneğinde önemli bir konumda bulunan Sivas’ın Kangal İlçesi 
Minarekaya köyünde 1948 yılında doğdu. İlkokul ve ortaokulu köyünde okudu. 
Bulunduğu coğrafyanın zengin tarihini küçük yaşlarda keşfetmeye başladı. Cem-
lerde ve dost sohbetlerinde yer aldı. Askerliğini Malatyada yaptı. 1970’li yılların 
başında İstanbulda yaşamaya başladı. Bu adımı onun tarihe adını yazdırmaya 
başladığı ilk yıllar oldu.

1972 yılında Muhibe Leyla Akarsu ile evlendi. Pınar, Çınar, Damla adında üç tane 
kızı oldu. Dönemin hızlı siyasi gündeminde protest yanı şekillenmeye başladı. 
Sanat hayatının başlangıçlarında Davut Sulari, Mahzuni Şerif, Feyzullah Çınar, 
Daimi gibi dönemin ünlünozanlarından etkilendi. Bu etki özellikle gırtlak han-
çerisini kullanırken ön plana çıktı. Kollektif yapısı sayesinde Mahzuni Şerif, Arif 
Sağ, Ali Ekber Çiçek, Mehmet Erenler, Musa Eroğlu, Yavuz Top, Aşık Gülabi, Ali 
Kızıltuğ gibi isimlerle ortak kaset çalışmalarında bulundu.                

Avrupada ses getiren konserler ve turnelere katıldı. Türkiyenin birçok ilçesinde 
festival ve etkinliklerde yer aldı. Cem Karaca, Selda Bağcan gibi birçok sanatçı 
türkülerini okudu. Trt Ankara Radyosunda bir dönem program yaptı. Trt ye der-
lemiş olduğu onlarca beste bıraktı. Kendisine ait üç yüzden fazla şiir ve bestesiy-
le dönemin en üretken isimleri arasında gösterildi. Bir dönem büyük kızının adını 
vermiş olduğu Pınar Plak Şirketiyle birçok sanatçıya yapımcılık görevi üstlendi.

1982 yılında kuruculuğunu ve öncülüğünü yaptığı Muhabbet Serilerinin ilkini 
çıkarttı. 1982-1988 dönemlerinde yedi seri olarak çıkan Muhabbet Serilerinin 
altısında yer aldı. Sanatının tartışmasız en etkin ve ses getiren dönemi bu dö-
nemler oldu. En verimli ve aktif olduğu bir çağda 2 Temmuz 1993 yılında Sivasta 
düzenlenen Pir Sultan Abdal Anma Etkinliklerinde gerici topluluklar tarafından 
çıkartılan vahşi olaylar sonucu Madımak Otelinde eşi Muhibe Akarsu ile birlikte 
hayatını kaybetti.

 

Muhlis Akarsu sanat yaşantısı boyunca 50’ye yakın kaset 40’a yakın plak 
çıkartmıştır. Bu çalışmalarının on’a yakını ortak çalışmalardır. Şiirlerinde birçok 
konuya değinen ozan Akarsu özellikle aşk, sevgi, doğa üzerine önemli dizelere 
imza atmıştır. Şiirlerinde soyadı olan Akarsu mahlasını kullanmıştır. Toplumsal 
muhalifin yükselişine kayıtsız kalamadığı dönemlerde Trt›de yaptığı programı 
askıya alınmış, konserlerine yasak getirilmiş ve hapis yatmıştır.

Muhabbet Serileri ile 1980 darbesinin Alevi – Bektaşi toplumu üzerindeki baskısını 
ciddi anlamda kırmayı başarmışlardır. Ayrıca toplumda kısa sap bağlamanın 
önem kazanmasına bağlama kurslarının Türkiyede ve Avrupada yaygınlaşmasına 

142  / M. CEYLAN



sebep olmuşlardır. Günümüzdeki birçok sanatçının sanat hayatına ilk adımı 
atmasında öncülük etmiştir. Ölümünden sonra adına belgeseller, tezler, kitaplar, 
anma konserleri gibi birçok etkinlik yapılan Muhlis Akarsu her daim kalbimizin 
derinlerinde yaşayacaktır!»

* 

DELİ GÖNÜL FERYAD ETME BOŞUNA

Deli gönül feryat etme boşuna 
Hal bilmez kişiye yâr olamazsın 
Bir mürşide bağlamazsan özünü 
Hakkın huzurunda var olamazsın

 
Vefasız güzelden olur mu çare 
Yoruldum derdimle öldüm bin kere 
Düşme bir zalime göz göre göre 
Sen insanoğlusun kör olamazsın

 
Akarsu bülbüller ötmez bağımda 
Dumanlar eğlenir gönül dağımda 
Aşk ateşi yanar oldu bağrımda 
Yanmış yüreğime kar olamazsı

*
Hakkında:
Muhlis Akarsu
 
25 Ağustos 2015 Salı
 
Ahmet ÖZDEMİR
 
Muhlis Akarsu, 1948 yılında Sivas’ın Kangal ilçesinin eski adıyla Leşker, yeni 
adıyla Minarekaya köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Malatya’da orta-
okulda okurken, ekonomik yetersizlikler nedeniyle ikinci sınıftan ayrıldı. Küçük 
yaşta Cem toplantılarına katılmaya başlamıştı. Bu toplantılarda, yöre seyitlerin-
den, ozanlarından etkilendi. Alevi-Bektaşi kültürünü öğrendi. Saz çalıp türkü, 
deyiş, nefes söylemeye başladı. Sesinin güzelliği dikkat çekmişti. Bağlamasıyla 
birlikte zakirlik yaptı. İlk öğrendiği deyişler Pir Sultan’a aitti.

Muhlis Akarsu, askerlik görevinden sonra 1970 yılında İstanbul’a yerleşti. Burada 
Mahzuni Şerif’in, Davut Sularî’nin deyişleriyle tanıştı. İlk söylediği deyişlerinde 
ve saz çalışında Davut Sularî’nin etkisi vardı. Giderek bu etkiden kurtuldu, tavrı-
nı oluşturmaya çalıştı. 1980’li yıllarda Akarsu, artık kendi kimliğini bulmuştu. O 
yıllara daha çok usta malı deyişler söyleyen Akarsu, 80’lerin başından itibaren 
kendi deyişlerini okumaya ağırlık verdi. 
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Bağlamasına hâkimdi. Söylediği deyişlerle ve yumuşak ses karakterleriyle he-
men dikkati çekiyordu. Sesini deyiş tavrında kullanabilen bir sanatçı oldu.

Pir Sultan, Kul Himmet gibi büyük ozanların birçok deyişini geleneksel kalıp-
lardan çıkmadan seslendirdi. Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Karacaoğlan, Âşık 
Veysel gibi halk ozanlarının dünya görüşlerinden yola çıkarak insan sevgisini 
rehber edindi.

Deyişlerinde sevgi ve hoşgörüyü işliyordu. 1960’lı yılların sonlarından halk ozan-
larının daha geniş kitlelere ulaşabilme aracı plaklardı. Muhlis Akarsu da 1970’de 
ilk 45’lik plağını çıkardı...

1972 yılında, çok saygı duyduğu Seyyit Halil Çiftlik’in kızı Muhibe Leyla Çiftlik ile 
evlendi. Daha sonraki yıllarda bu evliliğinden Pınar, Çınar ve Damla adlarında üç 
kızı doğacaktı.

Alevî Dedeleri’nin çaldığı kısa kollu bağlamayı gündeme getirdi. Yine aynı yıl, 
“Muhabbet” serisi fikrini ortaya atmıştı. Kısa zamanda Arif Sağ, Muhlis Akar-
su, Yavuz Top, Musa Eroğlu’ndan oluşan Muhabbet grubu kuruldu. Bu gurubun 
doldurduğu kasetler, beklenenin üzerinde ilgi gördü. Halk müziğimizin niteliğini 
yükseltti. Muhlis Akarsu, Muhabbet Serisi’nin bütün albümlerinde yer aldı. Eser-
leri çeşitli türlerde şarkı söyleyen sanatçılar tarafından okundu.

Muhlis Akarsu, ailesinin yoksulluğu nedeniyle öğrenimini sürdürememiş, bunun 
ezikliğini duymuştu. Çocukluk ve aşkın gül dikenli yollarına düştüğü yılları Kan-
gal’da Minarekaya köyünde geçirmişti. Bu yörede halk ozanları çoktu. Divriği’nin 
ünlü Çamşıhı yöresine de çok yakındı. Bu nedenle deyişlerinde duygu yoğunluğu 
kendini gösteriyordu. Repertuarının büyük bölümünde sevda türküleri ağırlık ka-
zanıyordu. Ayrıca Akarsu’nun feleğe çattığı, gurbete içerlediği, ayrılığa üzüldüğü 
onlarca deyişi vardı.

Muhlis Akarsu, sevgi üzerine söylediği deyişler kadar çok öne çıkmasa da, deyiş-
lerinde toplumsal konulara kayıtsız kalmadı. Birkaç deyişinde cahilliğe, köleliğe, 
yoksulluğa başkaldırdığı görülüyordu. 1980’li yıllarda türkülerinden dolayı üç yıl 
cezaevinde yattı. Her yıl yapılan Hacı Bektaşi, Abdal Musa, Veli Baba, Pir Sultan 
gibi Alevî toplumunun kültürel etkinliklerine katılırdı.

Kırkbeş yıllık ömrüne, 100’den fazla kırkbeşlik plak, 4 uzunçalar, 20 kaset ve 
yüzlerce deyiş bırakmıştı. 2 Temmuz 1993’de Sivas’ta büyük bir kışkırtma sonu-
cu meydana gelen “Madımak Oteli” olayında eşi ile birlikte Hakk’a yürümüştü. 
Maddi bedeni aramızdan ayrıldı. Ama milyonlarca seveninin kalbinde yaşıyor. 
Akarsu gibi çağlayan sesi, bu kubbede hoş seda gibi yankılanıyor. Muhlis Akar-
su’yu ve aynı olayda hayatını kaybeden aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, 
Hasret Gültekin, Metin Altıok, Behcet Aysan, Edibe Sözen gibi isimlerin de bu-
lunduğudeğerli kişileri saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun.
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6-HASRET GÜLTEKİN

“Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı Han köyünde dünyaya geldi. Süleyman ve Hacıhanım 
Gültekin›in üçüncü çocuğudur. Gültekin 6 yaşında iken bağlama çalmaya 
başladı. Girdiği Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesini yarıda bırakarak müzik 
hayatına başladı. Aynı zamanda siyasi bir kişiliğede sahip olan Gültekin İşçi 
Partisi üyesiydi. Sanatçı ilk resitalini Kadıköy Moda Sineması’nda verdi ve ilk 
albümü “Gün Olaydı” yı 16 yaşında çıkardı. Talip Özkan`ın öğrencisi oldu. 1989 
yılında çıkardığı “Gece ile Gündüz Arasınd”a adlı albümü ile sadece sesi ile değil 
bağlama ve şelpe tekniğiyle de dikkatleri çekti. Çok sayıda sanatçının albümüne 
müzik yönetmeni olarak imza atmıştır. 1991›de “Rüzgarın Kanatlarında “adlı bir 
albüm daha çıkarmıştır.

Uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil eden Hasret Gültekin, 1991’de Yeter 
Gültekin’le evlendi. Bilimsel sosyalizmi benimsedi; önce Sosyalist Parti’nin, bu 
parti kapatılınca da İşçi Partisi’nin çalışkan bir üyesi oldu.

Pir Sultan Abdal Kültür Festivali’ne katılmak üzere gittiği Sivas’ta konakladığı 
Madımak Oteli’nin kundaklanması sonucu yaşanan katliamda 34 kişiyle birlikte 
yaşamını yitirdi. Ölümünden 72 gün sonra, 13 Eylül 1993›te Roni Hasret adı 
verilen bir oğlu oldu.

Ölümünün ardından Kalan Müzik tarafından Seçmeler adlı bir toplama albümü 
ve 1993 yılında Yunanrembetiko grubu Prosechos ile birlikte verdiği “Ege’nin İki 
Yakası” adlı konserdeki bazı şarkılardan oluşan ve aynı adı taşıyan albüm Hasret 
Gültekin Kültür ve Sanat Merkezi tarafından yayımlandı.

ALBÜMLERİ
	 Gün Olaydı (1987)
	 Egenin Iki Yakası
	 Abuzer Karakoç, Hüseyin Aydın, Ali Ekber Eren’in de yer aldığı 

“BİTMEYEN TÜRKÜLER-Dostlar Muhabbeti” (1988)
	 Gece ile Gündüz Arasında (1989)
	 Newroz - Kürtce ezgiler (Newroz - lorînên Kurdî) (1990)
	 Rüzgarın kanatlarında (1991)
	 Arif Sağ, Emekçi, Mehmet Koç, Emre Saltık, Talip fiahin, İhsan Güver-

cin’in de yer aldığı “Türküler Yalan Söylemez” isimli kasette üç eser 
seslendirdi (1992)

	 Ahmet Arif’in şiirlerini besteleyen sanatçılar olarak, Cem Karaca, Ahmet 
Kaya, Sadık Gürbüz, Esin Afşar, Rahmi Saltuk’la birlikte, Ahmed Arif’in 
anısına çıkan kasette yer aldı (1992)

	 Birçok sanatçının kasetlerinde bağlama, cura ve şelpesiyle yer aldı.
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*

Bu gece Bendeki  Canıma

Bu gece 
ben giderim resmim kalır, 
belli ki bir hevesim kalır, 
gözüm arkada kalmaz, 
Seni göresim kalır.. 
  
Sesim kalmaz, 
sözüm kalmaz, 
yarım kalır bir öykücük, 
bozulmuş bir tılsım kalır. 
  
Güze ulaşır vakit 
kurur dallar, 
ayaz kalır… 
Gece çöker baykuş öter, 
yaşanmamış bir yaz kalır. 
  
Söner içimdeki yangın, 
direnen kımıl, göğ ekinler, 
açar güneş, 
mevsim ilkbahara döner, 
yemyeşil bir tınaz kalır. 
  
Alacak renkler susar, 
ortada tek “beyaz” kalır. 
  
Çürür düzen zulüm biter, 
kar altında gülüm biter, 
vakit ulaşır yolum biter, 
birde yasak “adım” kalır. 
  
Toplatılır yazılarım, 
yakılır dizelerim, 
kurutulur gözlerim, 
geride genç ölüm kalır.

1990

 

(1) : tr.wikipedia.org
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7-ERDAL AYRANCI

Doğum Tarihi - 1965, Ankara

Ölüm Tarihi - 2 Temmuz 1993

1978 yılında ODTÜ’de okumaya başladı. Hatice ile Ayrancı Halk Odasında ta-
nıştıktan iki yıl sonra evlendi. 12 Eylül dönemi ile birlikte, 1980 - 1983 yılları 
arasında iki yıl iki gün, sırasıyla Mamak, Ankara Kapalı, Niğde, Bor ve Niğde 
Cezaevlerinde yattı. Hapishaneden çıktığında çeşitli işlerle uğraştı. Yayıncılığı 
denedi ve sonra arkasından Bodrum’da motel işletmek istedi. Sonra Bilgisayar 
pazarlamasıyla ilgili bir şirket kurdu. 20 Aralık 1986’da kızı Zeynep doğdu.

Erdal Ayracı’nın ilgi alanı oldukça genişti. En son merakı sinema yönetmenliği 
yapmaktı. 1992 yılında bir belgesel çekmek için Denizli’ye Gider, ancak bu “De-
nizli Belgeseli” onun için maddi ve manevi yıpratıcı bir deneyim oldu.

“Balonla Anadolu İpek Yolları” isimli bir proje hazırladı.  Projeyi başlatmak üzere 
,”Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri”ni filme çekmek üzere Sivas’a gitti. Ve Sivas 
katliamından kurtulamadı. Kültür Bakanlığının sıcak baktığı bu projeyle 12 yerin 
tarihi, kültürel, sosyal yapısının İpek yollarıyla bağ kurularak izleyiciye aktarıl-
ması amaçlanıyordu.

*
Erdal Ayrancı
Arkadaşlarının cesur, atak ve bonkör olarak tanıdıkları Erdal Ayrancı.70’li yıllara 
gidiyoruz: Erdal 1978 ODTÜ girişli. Eylül’de başlayan olağanüstü bir dönem, pek 
çok insan gibi Erdal’ın da payına mahpusluk düşüyor. Erdal Ayrancı, 1980-1993 
yılları arasında iki yıl iki gün Mamak, Ankara Kapalı, Niğde, Bor-Niğde cezaevle-
ri’nde yatıyor. Çalışma odasında gördüğümüz maket gemiyi Mamak’ta kapılar-
dan çıkardığı tahtalardan yapmış. Gemiye eşinin adını koymuş:”Hatçe”. Mahpus-
luk günlerindeki ilk şiiri 2.7.1981 tarihin de Mamak’ta son şiirini 20.03.1983’te 
topçam’da yazmış.

Erdal Ayrancının 29.05.1982 tarihinde Niğde cezaevi’nde yazdığı şiirde Hatice’yi, 
Zeynep’i ve Sivas’taki akrepleri bulmak mümkün. Şiiri okuyoruz: “Eğer Bir gün / 
Bir beyaz güvercin / Gelecekse ağzında bir mektupla / Ve silecekse gözlerimdeki 
hüznü / İsterim / Durmasın kanat çırpsın bana doğru / Birgün eğer bir tahli-
ye kağıdı / Beni sana kavuşturacaksa / Gayri gelsin düşlenen günler / Ocakta 
kaynayan tencere / Beşikte bebek / tomurcuk tomurcuk / Filiz filiz hayat / Dü-
şünsene ne güzel olurdu / Düşmansız yaşamak / Haydi boşver bunlara / Şimdi 
bunlar tatlı hayal / Eğer birgün sevgilim / Son verecekse hayatıma / Bir ses / 
İsterim durmasın patlasın / Anlam bulacaksa kulaklarımda / Yalnız... / Düşerse 
kanımın bir damlası yere / Bilsinler ki / Orada kırmızı yediveren gülleri açacak / 
ve bülbüller ağıt yakacak ölüme / Korksunlar korksunlar artık / korksunlar alev 
çemberindeki akrep gibi / Çünkü ölümleri / Gül dikenlerinden olacak. Erdal’ın 
kekeme zürafa benim.” Yazının son paragrafını sunuyoruz.
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“İşte şimdi mezarımın başındayım ve ağlıyorum ölüme. Ölüm, benim ölümsün. 
Açlığım, çaresizliğim ve beceriksizliğim ölümü bile beceremedim, belki de be-
cerdim...Belki de anladım ölemeyeceğim, Ölü güzel olur mu?.. Benim ölüm çok 
güzeldi, bembeyazdı giysilerim, kanım çekilmişti de yüzüm de bembeyazdı, ben 
duymadım ama imam çok şeyler söylemiş hakkında, çünkü ben ölüyüm duy-
mam ki; demiş ki şöyle ya da böyle. Neyse iyi adamdı günahları affolsun falan 
gibi, sağolsun hiç tanımazdık sağlığımızda birbirimizi, onun için çok da fazla iyi 
şeyler diyemeyeceğim hakkında, hatta bir keresinde küfür bile etmiştim gıya-
bında. tam ben uyurken sabaha karşı ezan okuyası tutmuştu da küfür etmiştim. 
Sen hiç kendi ölümüne üzüldüm mü? Ya da ağladım mı? Ben en son babam 
öldüğünde ağlamıştım ve son gördüğüm ölü oydu, kendi ölümü göremeden 
önce, Sen hiç güzel ölü gördüm mü? Ben gördüm yemin ediyorum çok güzeldi 
ölüm, inanmazsan sor. Bir beta balığıyla japon balığı vardı. Zurafanın yanında ve 
sadece benim ölümü seyretmeye gelmişlerdi, inanmazsan sor, ne güzeldi ölüm 
bembeyazdı, bembeyazdı giysilerim. Kanım çekilmişti de yüzüm de bembeyazdı. 
İstersen sor. zürafa kekeme yalnız, bence balıklara sor, tabi eğer uzak doğu dilini 
biliyorsan.”

Erdal Ayrancı’nın odasında kendisinden geriye kalan eşyaları inceliyoruz: Parto-
lonunun cebinden çıkan beş yüz bin lirayı elimize alıyoruz; Atatürk’ün yüzüne 
kan bulaşmış. Erdal Ayrancı’yı hastanenin morgunda görenler, “bembeyaz bir 
ölüydü”, diyecekler.

Biricik kızları Zeynep matematik dersinde kümeler konusu işlenirken, ailesinin 
kümesini çizecek: Önce kendisini, sonra annesini ve en son olarak da babasın 
Erdal Ayrancı’yı yerleştirecek kümenin içine.” ( 1)
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CEZAEVİNDEN YOLA ÇIKAN GEMİ

    Erdal Ayrancı’yı anımsama

Açılmayan bir cezaevi kapısının 
kıymık kıymık sökülerek tahtaları 
dönüşürse küçücük bir gemiye 
şiirle açılır o gemi ancak 
sözcüklerin denizine.
 
Sözcükleriyle açılır bir şiirin: 
günle, güvercinle, hüzünle. 
Gün belirsizdir, güvercin beyaz, 
hüzünse şiirin gözlerinde.
 
Kanatlarını çırpsın diyor şiir 
ağzında bir mektupla gelecekse 
o beyaz güvercin, 
hüznü silecekse gözlerimden, 
sana kavuşacaksam sevgilim 
durmasın çırpsın kanatlarını.
 
Ve son verecekse bir gün, 
bir ses son verecekse yaşamıma, 
patlasın isterim o ses 
bir anlam bulmak için kulaklarda.
 
Ve öyle ki kanımın 
bir damlası bile düşerse yere 
bilsinler kızıl güllerin açacağını orada, 
alev çemberindeki akrep gibi 
korksunlar korksunlar o zaman, 
gül dikenlerinden olacaktır 
çünkü onların da ölümleri.
 
Sürdükçe bu söyledikleriyle şiir, 
nereye koyarlarsa evin içinde 
yüzmeyi sürdürecektir sözcüklerin denizinde 
cezaevinden yola çıkan o gemi.
 
KEMAL ÖZER

(1): gelincanlar.com
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8-HÂLİM EFENDİ
Demiştir Ki:
 
“Aynı ibretle bak ey cân âleme 
Gör neler gördün, irişdin ne deme. 
 
Kimse bilmez gerçi kâr encâmını 
Lîk saymak farzdır fercâmını 
 
Akl ü dîn ehli olur ehl-i yâr 
Âkibet ahvâlini eyler şumâr 
 
Düzme koşma söz bulup da söyleyen 
Kendini herkesle yeksân eyleyen 
 
Gerçi artar rağbetin inde’l-kibâr 
Lâkin olur hayme-i dîn rahnedâr 
 
Bir musîbetdir vefât-ı fâzılan 
Göçdü bu günlerde nice kâmilân. 
 
Fakr ile şimdi kimi hayrândır 
Gaflet ile kimisi şükrândır 
 
Eyleyen aslanları rûbeh mizâç 
İhtiyâç oldu cihânda ihtiyâç 
………………………………… 
Didi: Etdim kâre erbâb ihtiyâr 
Etmedim mâ-ehle asla îtibâr. 
 
Anın içün var mülkümde nizâm 
Söylenür nâmım ile yevmi’l-kıyâm.”

*

Trapoliçe savunmasında Yunanlıların şehit ettiği bir şairimizdir Abdülhalim 
Efendi.

Torunu Ahmet Hikmet Müftüoğlu’na ait biyaografik çalışmalardan edindiğimiz 
bilgiler şöyledir :

“Yunanistan’da Mora yarımadasında Anaboli şehrinde iskân edilmiş bir Türk aile-
sine mensuptur. Büyük dedesi Moralı Hafız Hacı Ahmet Efendi, bölgede uzun yıl-
lar müftülük yapmıştır. Dedesi Abdülhalim Efendi, dini eğitim görmüş ve babası 
gibi müftülük görevinde bulunduğundan aile Müftüoğlu lâkabıyla tanınmıştır.”(1) 
Şu halde, Abdülhalim Efendi müftü oğlu müftüdür.
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Kaynaklarda :

“1820 yılında Yunan ayaklanması başladığında Mora Müftüsü bulunan Abdül-
halim Efendi, gaz ve reçineye bulanıp yakılmak suretiyle öldürülmüştür. Bunun 
üzerine eşi Trapoliçe şehrinde doğan oğlu Yahya Sezai’yi alarak hemşehrileri 
olan Hamdullah Suphi Tanrıöver’in atası Sami Paşa’nın himayesiyle İstanbul’a 
göç etmiştir. “ Yahya Sezai de Ahmet Hikmet Müftüoğlu’ nun babasıdır.

“(1) :Dr. Fethi Tevetoğlu, Büyük Türkçü Müftüoğlu Ahmed Hikmet, Ankara, 
1951,s.10.Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.”
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9- MACUNCUZÂDE (Bekâyî)

 
Karısı ve karısının sevgilisi tarafından boğazı sıkılarak öldürülür ve “sarhoşlukla 
yanarak ölmüş” desinler diye de öldürdükten sonra kasden yangın çıkarılmış ve 
yakılmış bir şairimizdir.

*

XVI. Yüzyıl şairlerimizden… 

Cimri Cingan adında İznikli bir macuncunun oğludur. Babasının mesleğine yö-
nelmez, ilim öğrenmek için çeşitli hocalardan dersler alır. Manisa medreselerin-
den birinde müderrislik yapar. 

III. Murad’ın cülusu sebebiyle ona bir arzuhâl sundu ve kırk akçe ile İstanbul’ da 
bir medreseye atandı. Bundan sonra, saraya yakın olmaya devam eden şairimiz, 
her yıl ücret artışı ile bir başka yere makamı yükseltilerek tayin edildi. Galata ve 
Üsküdar kadılıklarına getirildi, azledildi ve bir yıl geçmeden tekrar atandı.

*
Böyledir işte… Şiirin maharetleri bunlar. Ne demiştik? “Yaşa, Varol padişahım” 
diye övgünameler düzüp makama sunduğunda, yaşadın demektir. Şiir kulağa 
hoş gelen o söz güzelliği ile allar pullar seni, ceplerini doldurur, makamdan ma-
kama kelebek gibi yükseltir, kazancını arttırır, hayatın değişir, süslü kaftanların, 
şahane konakların, arazilerin, bağların ve bahçelerin olur. Benzin pompasının ve 
süslü koltuğun yanında iken, hak, hukuk, adalet ve garibanlar, ezilen halk dedi-
ğinde; makam sahibin hışımına ve koltuğun öfkesine düçar olursun. Sürülürsün 
ilden ile, makamından olur, perişanları oynarsın. Sonra, aynı sivri dilliliğe devam 
edersen, ferman çıkartılır hakkında katli vaciptir deyu. 

*
Demiştir  Ki:
 
“Murâdını veren merde Hüdâ’dır 
Hüdâ’dan istemek râh-ı Hüdâ’dır. 
 
Hidâyet idicek lûtfundan Allâh 
Kişiyi sevk ider maksûda her gâh 
 
Varup âdâb ile kıldı kıyâmı 
Rüku’ idüp ana verdi selâmı

 
Zemîn-i hidmeti bûs itdi bî-had 
Güle medh ü senâlar kıldı bî-âd”
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Böyledir sevda. Ve sevda sınır tanımaz. Ve sevda ölümü göze alır. Ölür ve öl-
dürür. Hele hele yasak sevda, amansız, dermansız bir hastalıktır. Sonu hüsrân 
denizinde yok oluştur. Şairimizin eşi, bir başka kişiye sevdalanır. Sevgilisiyle be-
raber şairi ortadan kaldırma planları yaparlar. Ve o çirkin olay cereyan eder. 
Şairimiz karısı ve onun sevgilisi tarafından öldürülür. 

Mahkeme sorar, derler ki:

-“İçkiye müptelâ idi. Girdi kütüphaneye, kilitledi kapıyı içeriden. Kütüphane-
nin tandırı-ocaklığı yanına sarhoş ya sızıvermiş. Uyuyup kalıvermiş. Tandırdan 
sıçrayan ateşle tutuşmuş elbisesi, yanmaya başlamış çevresi. İçeriden sesler 
gelince kütüphane kapısını kırıp girdik içeri. Her taraf yangın yeriydi. Masanın 
üzerinde şişeler vardı. Su sandık, döktük şairin üstüne, maksadımız onun yan-
masını önlemekti. Meğer onlar, su değil, içki imiş. Ateşin üstüne gaz dökmüşüz 
sanki. Hata eyledik. Yangın arttı ve söndürmemiz imkânsızlaştı.”

 
*

Şairimizin “Gül ü Bülbül Mesnevisi” adlı 935 adet beyitten oluşmuş bir eserinin 
bulunmakta olduğu kaynaklar tarafından belirtilmektedir.

 
*
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SON SÖZ : 
 

MACUNCUZÂDE  
 

 Saat kulesi dibindeyim İznik’de 
Cimri Cingan oğlu Macuncuzâde 
Bal kaymak macun katar şiirine 

Kelâm alır dillerden 
Kelâm satar gelene geçene 

Tel teldir pişmaniyesi gâvurun 
Azında çiğ düşmüş gül yaprağıdır sanki 

Yetmiş çeşit macun dolar çubuklara 
Bedavasına vermez nedense 

Boynu bükük çocuklara… 
 
 

Mustafa CEYLAN

Konuya  EK:

“Müderris ve Üsküdar kadısı.

İznikli bir macuncunun oğludur. Eğitimini tamamladıktan sonra Sahn-ı Seman 
müderrisliğine kadar yükselmiş, ardından Galata, Üsküdar ve Mekke kadılıklarında 
bulunmuştur. Rivayete göre, işrete düşkün olan Abdülbaki Efendi, 13 Ocak 
1595’te, zevcesi ve bunun aşığı tarafından mangal başında sızdığı bir sırada 
öldürülmüştür. Aynı zamanda münşî olan Bekayî şiirle de meşgul olmuştur.

Kaynakça:

Nev‘îzâde Atâî, Zeyl-i Şekāik ( Abdülkadir Özcan), İstanbul 1989, III, 330-332; 
Sicill-i Osmânî, II, 22.”

- ABDÜLKADİR ÖZCAN (Üsküdarlı Meşhurlar, uskudar.bel.tr)
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İDAM EDİLEREK ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER

1-Kadı Burhanettin

2-Pirsultan Abdal

3-Figânî

4-HayatÎ

5-Kemal Ümmî

6-Sarı Lütfi

7-Halimî

8-Bahir

9-İzzet Bey

10-Talip

11-Antepli Nuri Paşa

12-Temennâyî

13-Bosnalı Ledünnî
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KADI BURHANEDDİN

Şiir, sen çok ciddiye alınacak bir şeysin. Öyle çalakalem yazılıverecek, lâf olsun 
diye söyleniverecek bir edebiyat ürünü değilsin. Devirleri, dönemleri, ulusları, 

toplulukları olan büyük bir olaysın. Yoldan geçerken görülüp sevilecek bir güzel 
değil, uğrunda, sevdası yolunda bir ömür ve nice ömürler tüketilecek ve hattâ 

can verilecek bir hakikatsin.
Yazık, seni ciddiye almayıp; yolda-otobüste yazıverdim diyenlere.
 
Doğar doğmaz çocuğunu çağın azgın dişlilerine bırakan ve internet denilen or-
tamda yayınlayan şairlere yazık. Sen, demlenecek ve üzerinde çok ciddi çalışma-
lar yapılacak, nakışlanacak bir sanatsın.
Senden korkmak gerek şiir.

Senden korkmayanı kül edersin, toz edersin, zindanlara atarsın. 
Seni ciddiye almayanlar, aslında ÖLÜ ŞİİR DOĞURANLARDIR ki, şiirleri gibi ken-
di İSİMLERİNİ DE DOĞAR DOĞMAZ ÖLDÜREN ŞAİRLERDİR.

O yüzden,
Seni ciddiye almayana şair denilir mi?
Seni sevdiğimiz kadar senden çekinir ve korkarımda ben.
Yüzyıllar ötesine adımızı götürecek - taşıyacak sensin.
Ya da daha şimdiden adımızı silecek, yok sayacak yine sensin.
Uzat ellerini şiir. Uzat bana!
Hazır ellerim, kalemim, yüreğim sana.
Canevimin en güzel odalarını sana hazır ettim. Dol içime, bahar misali gir yüre-
ğime ve beni sevdan ile sonsuzluğun göklerine mısra mısra nakışla. Ya sev beni 
şiir, ya da zulmetmeden öldür beni.

Ölüm senin ellerinle, ölüm senin sevdanla güzeldir şiir…

*
Ey Şiir !...
14. Yüzyılda, çok hareketli bir hayat yaşayan Kayseri doğumlu Kadı Burhanettin’ 
i yakaladın. Babası Kayseri kadısı Şemsettin Mehmet’ ten gördüğü özel eğitim 
sonucu Türkçe, Arapça, Farsça öğrenen ünlü bilginle beraberdin. Mısır, Hicaz ve 
Halep’te çağının ünlü bilginlerinden ders görmesini istedin. O da ders gördü. 
Babası ölünce, Kayseri’ ye dönen ve kadı olan, daha sonra Ertana Beyliği’ ne 
Kadı olan Burhanettin’ e Azeri Lehçesiyle yazmasını söyledin. “Tuyuğ” adını ver-
diği dörtlükleri yazarken, iç karışıklıklardan faydalanıp, kendini Sivas Emiri ilân 
etmişti ve adına hutbe okutmuştu.

Sonra ne oldu? Ne oldu? Neden susuyorsun? Sen anlat bakalım! 
Susma! Susuyorsun halâ! Bak, ben anlatayım.

Kadı Burhanettin, Akkoyunlularla yaptığı savaşta yenildi ve şehir surlarında idam 
edildi.
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*

Ey Şiir !...

Türk tarihi, hele ki Osmanlı dönemi şair padişahlar, sultanlar, hakanlar ve şeh-
zadelerle doludur biliyorsun. Ve gene biliyorsun ki, cihana hükmetmiş hakanla-
rımız şiir yazdıklarında kendi isimlerini bile sen değiştirdin.

KADI BURHANETTİN ‘i de kadılığına bakmadan TÜRK EDEBİYATININ ÖNEMLİ 
BİR NAZIM TÜRÜ olan TUYUĞ ile hemhâl ettin.

 
Peki TUYUĞ ne ?

TUYUĞ, Türk şairlerinin hattâ HALK ŞAİRLERİ nin DİVAN EDEBİYATI’na, ARUZ’a 
kazandırdıkları, TÜRK PATENTLİ bir ŞİİR TÜRÜDÜR. Kafiye yapısının temeli MA-
Nİ’dir.

Bu sebeple;

Maninin Divan edebiyatındaki karşılığı sayılabilir. Klasik Türk Edebiyatında aru-
zun fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılan dört dizelik milli bir nazım biçimidir. 
Tek dörtlükten oluşur. Kafiyelenişi rubaiyle aynıdır: aaxa. Genellikle lirik tarzda 
olan ve aaaa şeklinde kafiyelenen tuyuğlara “Musarra Tuyuğ” denir. Manide ol-
duğu gibi, cinaslı uyak kullanılır. Halk şiirinde 11′li kalıpla söylenen mani biçimin-
deki şiirlere de tuyuğ denir.

Rubaide işlenen konular tuyuğda da işlenir.

14. yüzyıl Azerî şairi Kadı Burhanettin bu türün kurucusu, TUYUĞ’un mucidi sa-
yılır. Çağdaşı Azerî şairi Nesimi ve 15. yüzyıl Çağatay şairi Ali Şir Nevai bu türde 
çokça ürün vermişlerdir.

 
Özellikleri:

1. Divan Edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir. 
2. Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa şeklindedir. (manide de öyle) 
3. Dört dizeden oluşur.

4. Tuyuğlarda genellikle cinaslı kafiye kullanılır.

5. Tuyuğda, mani ve rubaide olduğu gibi önemli bir fikir söylenmeye çalışılır. Bu 
nedenle zor söylenen şiirlerden sayılır.

6. Mahlassız bir şiirdir.
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KADI BURHANETTİN(Gülce-Buluşma)
 
Ağ gülüm 
Ah gülüm 
Duy beni, işit beni. 
Nasıl severim bir bilsen 
Nasıl severim seni… 
Çevir sayfalarını şu tarihin 
Yeniden, yeni baştan gör zamanı 
Ve oku, doku olayları usanmadan 
Ya sen anlat ben susayım 
Ya ben anlatayım sen dinle 
Ağ gülüm e mi? 
Ah gülüm he mi?

 
*

Bin üç yüz kırk dört de gelmiş dünyaya 
Kadıdır babası, oğlu da kadı 
Daha dört yaşında bir çocuk iken 
Arapça Farsçayı kökten kavradı 
 
Lügat, nahif, beyan, hesap, mantık sarf 
Ve aruz içredir ses getiren harf 
Öğrendi, öğretti; öğretmen oldu 
Madde, mânâ ilmi yüreğe doldu. 
Yaş ondört, babası gitti Mısır’a 
Oğlu Burhanettin erdi son sır’a 
Fıkıh, hadis, tefsir; ferâizle tıp 
Mezhep ilmini de içine katıp 
Ordan geçti Şam’a devam derslere 
Mevlânâ Kutbeddin Râzi’yle yere, 
Göğe sığmadı da tuttu Hac yolun 
Dönüşte göç etti babası onun 
Ve bir yıl Halep’te kaldı ilm’için 
Öğrendi her şeyi, nedendir, niçin? 
………………………..Yıkılmış gitmişti Büyük Selçuklu 
……………….Döndü Kayseri’ye bin üç yüz altmış dörtte 
…....Kayseri… Evet Kayseri… 
……………….Sivas ve çevresinde kurulmuştu 
………………….Eratna Beyliği 
…………………….Ve Gıyasettin Mehmed Bey’di 
………………………..Beyliğin hükümdarı. 
…………………………….Atadı Burhanettin’i 
………………………………….Atadı Kayseri kadılığına. 
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Kısa süre sonra 
Öldürüldü Giyasettin Mehmed 
Geçti Beyliğin başına 
Oğlu Alâeddin Ali Bey… 
Geçti ki 
Eniştesi Kadı Burhanettin’in. 
Giderek 
Politik güç kazandı bizim Kadı 
Ve 1378’ de vezirlik görevin aldı. 
Çok haksever tutumu, başarılı hükümleri 
Ve adaletli idaresi sayesinde 
Kendini sevdirdi halka. 
 
Yıl 1381 
Hakk’a yürüdü Alâeddin Ali Bey 
Kaldı mı taht yedi yaşındaki oğluna? 
Emirlerden Kılıç Aslan 
Oldu devlet naipi 
Başladı siyaset 
Başladı iç kargaşa… 
……………………………Bir devleti yıkan tefrikadır ah gülüm! 
…………………..Nifak tohumlarından büyür boz toprağın sancısı 
………………Sen bunları biliyorsun değil mi? 
…………Can gülüm 
…….Ah gülüm ah !... 
 
Halkın sevdiği, 
Güvendiği, göz bebeği 
Kadı Burhanettin, 
İstek ve ısrarlar üstüne 
Öldürdü naip Kılıç Aslan’ı 
Ve 
Yerine oldu naip… 
………………………………………Aynı yıl 
………………………İân etti Sivas’ta istiklâlini 
………………….Hutbe okuttu kendi adına 
…………….Geçti sultanlık makamına 
…………Ve 
……..Bir devlet kurdu 
“Kadı Burhaneddin Devleti” 
……...Bu devletin hükümdarlık makamında 
……………Tam 18 yıl oturdu. 
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Bir yandan 
Sağlarken kendi devletinin 
İç bütünlüğünü 
Diğer taraftan 
Komşuları 
Akkoyunlular, Osmanlılar ve Memlûklular ile 
Uğraşmak zorunda kaldı. 
 
Kastamonu seferinde 
Yıldırım Bayezıt’ın eyalet askerleri 
Şehzade Ertuğrul komutasında… 
Kırkdilim mevkii derler bir yer 
Hem de Çorum ili yakınında 
Tutuştular savaşa… 
Ve yenik düştü Osmanlı 
Şehid oldu Şehzade Ertuğrul 
 
Yıl 1398 
…….Akkoyunlu hükümdarı Kara Yülük 
…………Ve Kadı Burhaneddin 
………………Bir amansız savaştalar… 
……………………..Yenildi, esir düştü ve öldürüldü 
………………………….Bizim Kadı 
………………………………Ölümünden sonra 
……………………………………Yıkıldı kurduğu devlet… 
 
Mustafa CEYLAN

*

EDEBÎ KİŞİLİĞİ

 
“Kadı Burhaneddin, siyasi kişisel özelliklerinin yanı sıra, edebiyat ve şiirle uğ-
raşmayı da ihmal etmemiştir. 600 sayfa tutan bir divanı dolduracak kadar şiir 
yazmıştır. Bu divanında 1500 gazel, 119 tuyuğ ve 20 rubai bulunmaktadır ama 
hiç kasidesi bulunmamaktadır. Kadı Burhaneddin gazelleri ve tuyuğları ile ün 
kazanmıştır. Tuyuğ şeklini Divan edabiyatına getiren Kadı Burhaneddin olmuş-
tur. Gazellerinin gayet içten ve aşkane oldukları görülür. Lirik şiirlerinde cesaret 
göze çarpar ve bu yönüyle de klâsik şiirden ayrılır. Aşk şiirlerinin yanı sıra din ve 
tasavvuf ile ilgili şiirleri de vardır. Şiirlerinde ne mahlası ne de adı bulunmaktadır.

İran şiirini çok iyi bilen Kadı Burhaneddin divan şiirinin öğelerini Türkçe›ye mal 
etmede emeği geçen baş Türk şairlerdendir. Divan şiirinin ilk Türkçe örneklerini 
veren bir şair olarak Türkçe›yi aruza uydurmakta güçlük çektiği görülür. 
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Bu aruz vezin eksikliği o kadar önemlidir ki Kadı Burhaneddin›in şiirlerinin 
çoğunda kullanılan vezini tayin etmek güç ve hatta bazılarında imkânsız olur. 
Ancak bu eksiklik XIV. yüzyıl Türk divan edebiyatına katkısı bulunan şairlerin 
nerede ise hepsinde görülmektedir. Kadı Burhaneddin bu müşkülatını, canlı ve 
samimi edası ile giderir. Günlük konuşma dilini de şiirlerinde kullanması onun şi-
irlerine ayrı bir özellik verir. Edebi sanatlara, özellikle cinasa, düşkündür.  Doğup, 
büyüyüp yaşadığı yerlerde Azeri lehçesi kullanılmamakla beraber, Kadı Burha-
neddin’in şiir dilinde Azeri lehçesi özellikleri barizce görüldüğü için, Azeri lehçesi 
edebiyatında olduğu iddia edilebilmesine rağmen, Kadı Burhanedin’i bir Anadolu 
şairi olarak kabul etmek daha yerinde olur. Bazı şiirlerinde tasavvuf izleri gayet 
açıkca görülmekle beraber Kadı Burhaneddin’i bir sûfî ve mutasavvıf bir şair 
olarak dünya işlerinden el etek çekmiş bir kişi saymak doğru olmaz. Kadı Bur-
haneddin’in gerçek yaşamında zevk ve safa alemleri düzenlediği bilinmektedir.  
Kadı Burhaneddin esas itibarı ile beşeri, maddi aşkı işlemiş ve maceracı, döğüş-
cü, savasçı hayatının ve ruhunun izleri çok bariz olarak şiirlerinde yansımıştır. 
Genellikle hayatını anlatmıştır.

Eserlerinden bazı örnekler 
 
Beyit 
 
Er odur Hak yoluna baş oynaya 
‘Döşekte ölen insan senin babandır 
 
Tuyuğ 
 
Hakka şükür koçlarun devrânıdur. 
Cümle âlem bu demün hayrânıdur. 
Gün batardan gün toğan yire değün. 
Işk erinün bir nefes seyrânidur. 
 
Gazel 
 
Gönülüme ben didüm ki kandesin, 
Gamzesinün oklarıyla kandesin 
Gisusiyle bende düşdüm dir gönül, 
Didüm ana nola çünki bendesin 
N’ola öpdüm gözüme sürdüm seni, 
Sen dahi âlemde bir turvendesin 
Bendesin sen bendeyim ben tapuna, 
Bendeyim ben nice ki sen bendesin 
Gözlerüm giryan ü biryândur gönül, 
Leblerüm şekker özün pür-handesin
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Bir Mısra 
“Bunca ki yandım yanarım, billah ki usanmamışım.(1)

*

SON SÖZ : 
 
AÇIL EY KÖHNE KİLİT 
 
Korkut Ata çıka geldi tarihten 
Kopuzunu konuşturdu 
Dinledi yer gök 
İnledi eşya, doğa, insan 
O söyledi, biz dinledik 
Görelim neler söyledi : 
 
İlk tuyuğdur Burhanettin Kays eri 
Koç yürektir surlarda şehr-î Kayseri 
Şimdi mevsimlerden kaygan takvime 
Kayma hiç tek tek diyorlar : kay, seri… 
 
Varsınlar ne derlerse desinler, 
Halep, Bağdat yok şimdi, üzgünüm. 
Mühr-ü kadı bilinmez eldedir 
Bu yüzden işkencede her günüm. 
 
Açıl ey köhne kilit ! 
Kop ey sürgü ! 
Yıkıl ey örümcek tutmuş duvar ! 
Çekil ufkumdan kara bulut, 
Kan kusan dağlar, yerle yeksan ol ! 
Anamın ak sütü kadar 
Helâl ve berrak dilim 
Sen çık ortaya gül kokulu kalemlerle 
Yeniden 
Yeniden yaz alınların şiirini, olur mu? 
Ve de ki: 
 
El ele tutuşup ayağa kalkın 
Bölünmesin aman bu güzelim yurt 
 
Muştulu seherler o kadar yakın 
Erisin demir dağ, yol göstersin kurt.
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Kadı, âlim, şair; bir dudak üç dil 
Azerî lehçesi bal damlatan dut. 
 
Tuyuğlu, tuğralı ipekli mendil 
Koklasam dost kokar gönüldür hudut. 
 
Hutbeler okunsun, dua edilsin 
Ay yıldız var iken niye o çaput? 
 
Diyor ki analar: Bu tarih bilsin 
Şehit taşımaktan yoruldu tabut. 
 
Yoruldu 
Yorulduk 
Güneşi tam ortasından vurdular bugün 
Biz de vurulduk… 
 
Mustafa CEYLAN

(1): tr.wikipedia.org
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2-PİR SULTAN ABDAL

 
O, öldükten sonra da yaşayanlardan… Tarihin belirli bir zaman diliminden başla-
dığı yolculuğu sonsuzlara doğru çoğala çoğala devam ettiren bir yolcu. Bizde ge-
lenektir zaten, sağlığında elimizden geleni ardımıza koymayız, ne kadar zulüm, 
işkence, eziyet, kıyım ve sürgün varsa ışık adamlarımıza, düşünce adamlarımıza, 
başta ozanlarımıza uygularız. Kaçını zindanlara attık, kaçını sürdük ilden ile ve 
kaçını ipde sallandırdık? Derisini yüzdüklerimiz bile var, öyle değil mi? Biz, onları 
sağlığında değil, öldükten sonra kahraman yapmakta pek maharetliyiz. Sağlığın-
da değerini bilmeyiz. Sağlığında biz onlara hiçbir şey vermediğimiz gibi elinde ne 
varsa onları da almaya çalışırız. Onları, yeri geldiğinde sosyal güvenceden bile 
yoksul bırakırız ki, çoluk çocuğu ve kendisi hasta olduğunda ilâç bile alamasın. 
Biz böyleyiz işte. İçimizdeki pırlantanın ışığından istifade etmeyiz de, farkına bile 
varmayız da,  yadın-yabanın mumunu güneş sanırız.

Evet,

Pir Sultan Abdal, halkın içinden, halk için çıkmış bir sonsuzluk yolcusu. İdam 
edilmesinin üzerinden 400 küsur yıl geçmiş olmasına rağmen halkın belleğinde, 
dilinde, yüreğinde halâ canlı ve diri. Hem etkisini de gün geçtikçe arttırmaya 
devam etmektedir.

Pir Sultan, sade bir ozan olsaydı, belki etkisi bu kadar uzun sürmez veya sadece 
edebiyatın efsunkâr bahçesinde kalırdı. Ama, o, başkaldırının, “yeter, ne hakkın 
var deyip isyânın ve derin tasavvufî düşünceleriyle bütün ezilen ve inananların 
yol göstericisidir”. Anadolu’yu yoğuran ve Anadolu’ yu nice yüzyıllar ötesine ta-
şıyan ışık adamlarından birisi olması nedeniyle, edebiyat dışındaki diğer alan-
larda; özellikle toplumsal direnç ve baş kaldırı alanlarında da oldukça etkindir.

Güç karşısında eğilip, bayrağı teslim etmeyen; doğru bildiğini, sevdiği ve inandı-
ğını idam sehpasında bile söyleyen bir korkusuz ozandır.

Göz radarlarımızı mâzinin söz sultanlarına, ışık kervanlarına çevirecek olursak; 
iki türlü hareket görürüz… Birisi “aşağıdan yukarıya” doğru yapılan hareket, 
ötekisi de “yukarıdan aşağı” doğru” yapılan hareket. Aşağıdan yukarı doğru ha-
reket, halktan-tabandan tavana doğru yürür. Halkın dili, gözü, kulağı, eli, yüreği 
olan bir harekettir. Yukarıdan aşağı hareket se, sarayın, otağın, yönetenlerin 
kontrol ve güdümündeki hareket olup; çeşmeye yakın olması nedeniyle bir eli 
yağda olan ve tabandakilere hüküm-emir ve kararlar altında tutabilmek için, 
yukarıyı öven, aşağıya emir veren bir harekettir. Yukarıdan aşağıya hareketin dili 
ve yapısı saraylıdır, onu tabandakiler pek anlamaz; anlasalar da sevmediklerin-
den es geçerler, kayda değer bulmazlar.

Bizim Pir Sultan aşağıdan yukarıya hareketin korkusuz bir ozanı ve lideridir.

Öldürülen ozan ve şairlerimizin hepsi de aşağıdan yukarıya hareket eden, tavanı 
eleştiren, tavanın dipsiz ve karanlık dehlizlerine halkça ve Hakça ışık tutanlardır.
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Pirsultan’ın, yaşadığı 1500’lü yıllardan günümüze 345 deyişi kalmışsa da, halkın 
gücü onu menkıbelere dönüştürmüş, onu mukaddes yapmış, onu yüreğinde 
dilediğince şekillendirmiştir.

Zaten halkın gücü böyledir. Halk özlerse kahramanını, aradan geçen yüzyılları bir 
çırpıda siler de kahramanını diriltiverir. Sıkıntıya düştüğünde, ufkunu kaplayan 
kara zindan geceleri, gökleri dolduran kara bulutları, dirilttiği o kahramanının 
mânevî ışığı ile siler süpürür. Güneşe, ışığa ve esenliğe getirir ulusu, toplumu, 
memleketi.

Acımasızlaşan şiirin rüzgârı Azrail’ le sırdaş, içli dışlı, dost gibidir sanki. Şiir rüz-
gârının ve zalim idarelerin öldürdüğü ozan ve şairlerin hayatları etrafında, halkı-
mız efsâneler, menkıbeler üretmiştir hep.

Siz bakmayın ve asla umutsuzluğa düşmeyiniz ki, bugün yaşananlar, bu anlaşıl-
maz hukuk, yönetim, asker, siyaset çemberinde meydana gelen olaylara. Halk 
neden sessiz diye şaşırmayınız da. Yeri ve zamanı geldiğinde, sinesinden nice 
ışık adamlar çıkarır bu halk. Zaten, günümüzde iftiralar ve düzmece sanıklarla 
idam sehpasına dipçikle yürütülmeye çalışılanlar da günümüzün Pir Sultanları 
değil mi?

Pir Sultan Hızır Paşa tarafından idam edildikten sonra, göğe mi uçtu, yere mi 
geçti bilinmez; ama, zulümden korkan halk, onun ipe çekilen bedenine sahip 
çıkamamış,

-Çok sayıda Pirsultan kabri yaratmış

-Çok sayıda yeni Pirsultanlar-ozanlar doğurmuş

-Kâh Horosan’da, Kâh Merzifon’da, kâh Erdebil’de, kâh Sivas’ da kanlı Pazar 
yanındaki tümülüste ona mekân yakıştırmaya çalışmış ve bunda da başarılı ol-
muştur.

Bugün, Pirsultan bir gelenek olmuştur.

Türkü olmuştur, deyiş olmuştur. Dilden dile, gönülden gönüle akan ırmak, gönül 
kalelerinde dalgalanan bayrak olmuştur. 16’ ncı yüzyıldan bugüne, her geçen 
gün biz, Pirsultan’ı yeniden keşfetmekteyiz.

Adil yargılama özlemimiz, hak arayan ve konuşan toplum yapısı arzumuz, inan-
dığını ve sevdiğini söyleyen, yaşayan bireyler talebimiz, baskı, zulüm ve tepeden 
inmeciliğin sona ermesi isteğimiz; bütün bunların özünde, usaresinde Pirsultan 
hareketi vardır.

*

Bu özlemlerimizi taşıyan Pirsultan kimdir, esas adı nedir diye soracak olursanız, 
deyişlerinde:

“Pir Sultanım Haydar diye anıldı”, “İsmim Koca Haydar aslım Yemen’de”, “O ruh 
girdi bana Haydar dost dedi” gibi mısralarına baş vurmak zorundayız. 
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Çünkü, Pir Sultan hakkında bugüne kadar detaylı bir bilgi-belge ve kaynak bu-
lunamadığı gibi, araştırmacılar da Pir Sultan’a ulaşmak için, onu idam eden Hızır 
Paşa’ ya ulaşıp oradan Pir Sultan belgeleri elde etmeye çalışmışlar, gene de pek 
başarılı olamamışlardır.

Deyişlerinden asıl adının “Haydar” olduğu, “Koca Haydar” diye anıldığı anlaşıl-
maktadır. Yine bir deyişinde bu adı da ona Hacı Bektaş-ı Veli’ nin verdiğini söyler. 
Haydar, aslan yürekli, yiğit anlamına gelmekte olup; Hazreti Ali’ nin adlarından 
biridir de… Bir deyişinde: “Pir Sultan Abdalım destim damanda/İsmim Koca Hay-
dar aslım Yemen’de” diyerek soyunu Yemen’e bağlamıştır. Söylentilere göre de 
Hz Ali’ nin torunlarından Zeynel Abidin soyundan gelen ağu içip ölmediği için 
“ağuçen” diye anılan Karadonlu Can Baba koluna mensuptur.

Der ki:

“Sultan Ağuçen serçeşme gözü

Elimde kalemim dilimde yazı”
 
Der ki:
“Benim aslım Horasan’dan Hoy’dandır.”

Horasan, İran’ın doğusunda Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir böl-
ge, Hoy ise İran Azerbaycanında br kasaba. Muhtemeldr ki, atala-
rı Horasan’dan Hoy’a, oradan da Anadolu’ya geçip Sivas’a yerleşmişlerdir. 
 
Pir Sultan’ın soy kökü, bana göre de Horasan’a dayanmaktadır. Anadolu erenle-
rinin çoğunluğunun kökü de Horosan’dır.

Horosan ve Hoy’dan Sivas Yıldızeli İlçesinin Banaz Köyü’ne uzanan ve 
“Uzundu uzundu dedemin boyu/Yıldızdır yaylası Banazdır köyü” veya “Bize de 
Banaz’da Pir Sultan derler/Banaz’dan sürdüler bizi Sivas’a” diyerek adresini ver-
mektedir…

Pir Sultan’ın halk söylentilerine göre 3 oğlu ve 1 kızı vardır. Oğullarından Seyit 
Ali Sultan’ın makamı köye 15-20 dakika mesafede Çamlık tepede bulunmaktadır. 
Pir Mehmet Tokat’ı Daduk Köyünde, Er Gayıp ise Dersim’ de yatmaktadır. Kızının 
adı Senem’dir. Kızı Senem, babasının idamı üzerine “Pir Sultan kızıydım ben de 
Banaz’da” diyen deyişini söylemiştir.

Deyişlerinden Pir Sultan’ın okuma-yazma bildiğini ve alevi-bektaşi eğitimi olan 
“yol eğitimi” aldığını bilmekteyiz. Onu yoğurup pişiren cem isimli “halk okulu” 
dur.
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Diyor ki: 
 
“Pir Sultan’ım okuyaban yazarım 
Turab oldum ayaklarda tozarım” 
 
Diyor k: 
“Ben bend oldum şu meydana atıldım 
İkrar verdim ikrarıma tutuldum.” 
 
Diyor ki: 
“Enel Hak dedik de çekildik dara 
Adap erkan bize doğru yol oldu.” 
 
Diyor ki: 
“İrehber pişirir tâlibin çiğin 
Ahiri bu imiş pişmeğe geldim.”

 
*

“Halk isterse ağustosta yağar kar”, “Halk isterse olmaz olur, Beydağları Palan-
döken’i kucaklar ve halk isterse taş kesilir düşmanlar, çiçekler dile gelir, bulutlar 
saçın çözüp yaşın yaşın ağlar.”

*

Halk, kendi söyleyeceğini Pir Sultan’a söyletir. O halde, Pir’imizin menkıbevi ha-
yatını bir kenara bırakmadan, ondan istifade ederek hayata, olaylara, dünyaya, 
kurulu düzene, yönetene, yönetilenlere, paşalara, beylere bakışını anlatmaya 
ve şiirlerinin ruh köküne inerek, oradan çıkarabildiğimiz inci danelerini sunmaya 
çalışalım.

Hafik İlçesinin Sofular Köyünden Hızır adında bir gençin Banaz’a gelip Pir’imize 
talebe oluşuna ne diyelim? Yedi yıl boyunca o kapıda eğitim almasına ve sonra 
da “Sen herkese himmet veriyorsun, verdiklerin çeşitli makamlara yükseliyor. 
Ne olur bana da himmet eyle ben de bir makama yükseleyim” sözlerine karşılık, 
“Ben dua ederim Hızır. Ederim etmesine de ya duamız tutar, sen paşa olur gelir 
çekersen ipimizi? ”deyişine ne diyelim?

Ne diyelim, adalet dağıtacakken, adalet yerine zulüm dağıtan, haklıyı haksız, 
haksızı da haklı çıkaran, nice ocaklar söndüren Sarı Kadı’ya, Kara Kadı’ya? ... 
Haramı yemeyen köpeklerine, hattâ halkın anlatımında haksızlık yapanı, haram 
yiyeni köpekten aşağı dereceye düşüren menkıbeye ne diyelim?

“İyi köpek kötü kadıdan efdâldir” diyen Pir Sultanımız alır sazını ele ve der ki:

 
“Koca başlı koca kadı 
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Sen de hiç din iman var mı? 
Haramı helâli yedi 
Sende hiç din iman var mı? 
 
Fetva verir yalan yulan 
Domuz gibi dağı dolan 
Sırtına vururum palan 
Senin gibi hayvan var mı? 
 
İman eder amel etmez 
Hakkın buyruğuna gitmez 
Kadılar yaş yere yatmaz 
Hiç böyle kör şeytan var mı? 
 
Pir Sultan’ım zatlarınız 
Gerçektir şöhretleriniz 
Haram yemez itlerimiz 
Bu sözümde yalan var mı? ”

Kadılar böyledir de ya paşaların emir ve görüşlerine göre fetva veren müftüler 
nasıl? Sivas’a saraydan vali olarak dönen Hızır Paşa çağırır Kör Müftüyü yanına 
ve dikte ettirir fetvayı: “Şah adını anmak yasaktır. Her kim ki Şah adını anar, dili 
kesilip öldürüle…”

Susar mı ozan dili? Fetva değil, hangi emri verirlerse versinler, hangi kuralı ko-
yarlarsa koysunlar susmaz elbet… Bildiğini, inandığını, sevdiğini “söyleme” diye-
cekler de o da “emredersiniz efendim, baş üstüne diyecek ha? ”

 
Demiş

“Fetva vermiş koca başlı Kör Müftü 
Şah diyen din keseyim deyü. 
Satır yaptırmış, Allah’ın lâneti 
Ali’yi seveni keseyim deyu 
 
Şer kulların örükünü uzatmış 
Müminlerin baharını güz etmiş 
Onikiler bir arada söz etmiş 
Aşıkların yayın yasayım deyu. 
 
Hakk’ı seven aşık geçmez mi candan? 
Korkarım Hak’tan, korkum yok senden 
Ferman almış Hızır Paşa sultandan 
Pir Sultan Abdal’ı asayım deyu.
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Evet;

Tarih güç olgusunu işlerken, tozlanmış sinesinde, halka rağmen halkı yönetim 
olayında, askerle-paşayla din adamını, müftü veya şeyhülislâmı hep yan yana 
sunmuştur. Omuzlarındaki rütbelerden güç alanların hâkimiyetlerini sürdürebil-
mek için, öncelikle dn-diyanet işlerine hükmettiklerini ve sonra oradan aldığı 
destek ile halkın tepesinde kılıç salladıklarını anlatmıştır. Hızır Paşa ve Kör Müf-
tü.…. Olayımızın iki önemli kahramanı. Bir de bu ikisinin arasında kadılık kuru-
munu temsilen Sarı ve Kara kadılar… Ne zaman ki, br ülkede, yönetim, askeriye, 
hukuk ve diyanet tek elde toplanmıştır, o ülkede özgürlük ve özgür düşünceden 
bahsedilmesi mümkün değildir. Siyasi otorite askeriye, hukuk ve diyaneti çürü-
tür, güçsüz kılar, artık elinde oyuncak gibi oynatmaya kalkışırsa, o ülkeyi karanlık 
çağlar bekliyor demektir. Yöneten, sırf kendi şahsi çıkarı için, kendi ve yandaş-
larının menfaati için veya emir aldığı güç ve odakların çıkarları doğrultusunda 
hukuk-ordu ve diyaneti kullanmaya başladıysa yandınız demektir.

Pir Sultanımızın karşısında Vali Paşa, kadı-mahkeme ve kör müftü vardır. Sis-
temin dişli çarkları kurulmuş ve Pirimizin canından çok sevdiği Şah sözcüğünü 
deyinde söylememesi emrolunmuştur. Çağırılır huzura ve içinde Şah sözcüğü 
geçmeyen üç deyiş söylemesi emrolunur.

Anadolu Ozanı emir almaz. Anadolu ozanı emir de vermez. Gönüldür makamı 
bizim ozanlarımızın. Adaleti ehil hukukçuların, din ve diyaneti de ehil hoca ve 
aydın dedelerin yürütmesini ister. Hattâ dinle devlet işlerin, hukukla siyasetin, 
kışla ile particiliğin asla karıştırılmasını istemez.

Ama, Hızır Paşa istemiştir isteyeceğini. İçinde ŞAH sözcüğü geçmeyen üç deyiş. 
Pir Sultan sazının telleri arasına koyar yüreğini seslenir:

“Hızır Paşa biz berdar etmeden 
Açılın kapılar Şah’a gidelim. 
Siyaset günleri gelip yetmeden 
Açılın kapılar Şah’a gidelim. 
 
Gönül çıkmak ister Şah’ın köşküne 
Can boyunmak ister Ali müşküne 
Piri, On iki imam aşkına 
Açılın kapılar Şah’a gidelim. 
 
Her nereye gitsem yolum dumandır 
Bizi böyle kılan ahd ü amandır 
Zincir boynum sıktı halim yamandır 
Açılın kapılar Şah’a gidelim.
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Yaz selleri gibi akar çağlarım 
Hançer aldım ciğerciğim dağlarım 
Garp kaldım şu arada ağlarım 
Açılın kapılar Şah’a gidelim. 
 
Ilgın ılgın eser seher yelleri 
Yâre selâm eylen Urum erleri 
Bize peyik geldi Şah bülbülleri 
Açılın kapılar Şah’a gidelim. 
 
Çıkarım bakarım kale başına 
Mümin Müslümanlar gider işine 
Bir ben mi düşmüşüm can telaşına? 
Açılın kapılar Şah’a gidelim. 
 
Pir Sultan’ım eydür, Mürvetli Şah’ım 
Yaram baş verdi sızlar cigergâhım 
Arşa direk direk olmuştur âhım 
Açılın kapılar Şah’a gidelim. 
 
Hızır Paşa şaşkındır. Zaman donup kalmış buz kalıbıdır sanki. Pir Sultan ikinci 
deyişine geçer: 
 
“Kul olayım kalem tutan eline 
Kâtip ahvalimi Şah’a böyle yaz. 
Şekerler ezeyim şirin dine 
Kâtip ahvalimi Şah’a böyle yaz. 
 
Allah’ı seversen kâtip böyle yaz 
Dün ü gün ol Şah’a eylerim niyaz 
Umarım yıkılsın şu kanlı Sivas 
Kâtip ahvalimi Şah’a böyle yaz. 
 
Sivas illerinde zilim çalınır 
Çamlı beller bölük bölük bölünür 
Ben dosttan ayrıldım bağrım delinir 
Kâtip ahvalimi Şah’a böyle yaz. 
 
Münafıkın her dediği oluyor 
Gül benzimiz sararuban soluyor 
Gidi mervan şad oluban gülüyor 
Kâtip ahvalimi Şah’a böyle yaz. 
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Pir Sultan Abdal’ım ey Hızır Paşa 
Gör ki neler gelir sağ olan başa 
Hasret koydu bizi kavim kardaşa 
Kâtip ahvalimi Şah’a böyle yaz.” 
 
Sıra üçüncü deyişe gelmiştir. Dokunur sazına, yine Şah vardır telinde; 
 
“Karşıdan görünen ne güzel yayla 
Bir dem süremedim giderim böyle 
Ala gözlü pirim sen himmet eyle 
Ben de bu yayladan Şah’a giderim. 
 
Eğer göğerüben bostan olursam 
Şu halkın dinle destan olursam 
Kara toprak senden üstün olursam 
Ben de bu yayladan Şah’a giderim. 
 
Bir bölük turnaya sökün dediler 
Yürekteki derdi dökün dediler 
Yayladan ötesi yakın dediler 
Ben de bu yayladan Şah’a giderim. 
 
Dost elinden dolu içmiş deliyim 
Üstün kan köpüklü meşe seliyim 
Ben bir yol oğluyum, yol sefiliyim 
Ben de bu yayladan Şah’a giderim. 
 
Alınmış abdestim aldırırlarsa 
Kılınmış namazım kıldırırlarsa 
Sizde Şah diyeni öldürürlerse 
Ben de bu yayladan Şah’a giderim. 
 
Pir Sultan Abdal’ım dünya durulmaz 
Gitti giden ömür, geri dönülmez 
Gözlerim de Şah yolundan ayrılmaz 
Ben de bu yayladan Şah’a giderim.

Pir Sultan her deyişinde adeta meydan okur Hızır Paşa’ya. Her deyişinde şahtır 
geçen dilinden, telinden. Hızır’ın tüm uzlaşma umutları suya düşmüştür. Piri yo-
lundan döndürme ikna etme hayalleri toz olmuştur. Kızgınlığı had safhaya varır. 
“Atın zindana” diye emir verir.

Başlar zindan günleri…Toprakkale zindanı Pirsultan’ın mekânıdır gayri. Davasın-
dan dönmesi, pişman olduğunu söylemesi istenir. Ama, elbette inanan davasın-
dan asla vaz geçmez.
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“Kadılar müftüler fetva yazarsa 
İşte kement işte boynum asarsa 
İşte hançer işte kellem keserse 
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.”

Dönmez yolundan. O sebeple ölülerin konulduğu mahzene atılır. Kale surların-
dan atacağız denir.

“Çıkardılar ağ bedenden atmaya 
Şimdi indirdiler yine dahmaya 
Kanrıldım çevrildim baktım zahmaya 
Duysun canlar diye bizi asarlar.” 
 
Kış, kar… Baskı, işkence… Kelepçe, zindan… 
“Bizi böyle kılan ahd u zamandır 
Zincir boynum sıktı halim yamandır.” 
 
“Kalenin kapısı taştan demirden 
Yanlarım çürüdü yaştan yağmurdan.”

Beklenen ferman nice zaman sonra gelmiştir Saraydan. İdama giderken zerre 
kadar ölümden korkmadığı, çekinmediği bir hakikattir. Dostlara, yoldaşlara, ev-
dekilere, müsahip Ali Baba’ ya selamlar yollamaktadır. Üzülmemelerini, al çıka-
rıp kara giymemelerini, karalar bağlamamalarını, ele güne karşı ağlamamalarını 
söyler.

İdam edilirken ellerinin bağlanmamasını dilemekte, Ali Babadan da darağacında 
cesedinin eğlenmemesini istemektedir…

 
“Bize de Banaz’ da Pir Sultan derler 
Bizi kem kişi bellemesinler. 
Paşa hademine tembih eylesin 
Kolum çekip elim bağlamasınlar. 
 
Ala gözlüm zülfün kement eylesin 
Döksün mâh yüzüne nikâb eylesin 
Ali baba haktan dilek dilesin 
BiBen de bu yayladan Şah’a giderim. 
Ben de bu yayladan Şah’a giderim. 
Bizi dâr dibinde eğlemesinler. 
 
Ali baba eğer söze uyarsa 
Emidır beyler kıyarsa 
Ala gözlü yavrularım duyarsa 
Al’ın çözüp kara bağlamasınlar”
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Evet…

İdam sehpasına yürümekte Pir Sultan…

Hızır Paşa onun sehpada halk tarafından taşlanmasını ister. Emir serttir, kesindir. 
K i taşlamayan öldürülecektir. Pir Sultan’ın musahibi Ali Baba kalabalığın arasın-
dadır. O da buyruğa uymak zorunda kalır. Ne var ki yol kardeşine taş atmaya eli 
varmaz. Tutup bir gül atar. Başına yağan taşlardan canı yanmaz da dostu, yol 
kardeşi Ali Baba’ nın gülü incitir Pirimizi.. Hemen oracıkta, dar ağacının dibinde 
der ki;

Şu kanlı zalimin ettiği işler 
Garip bülbül gibi zareler beni 
Yağmur gibi yağar başıma taşlar 
Dostun bir fiskesi yareler beni 
 
Pir Sultan Abdal’ım can göğe ağmaz 
Haktan emr’olunmazsa irahmet yağmaz 
Şu ellerin taşı hiç bana değmez 
ille dostun gülü yareler beni.

 
*

Özetle : 
Öldürülen şairlerin çoğu öldükten sonra da yaşayan şairlerdir. Hele ki, halkın 
ozanı olursa bu öldürülen, halk onu kendisiyle beraber mahşere kadar yaşatır 
da yaşatır…

Pir Sultan Abdal, halk arasında “Yedi Ulular” olarak bilinen Yedi Ulu Ozan’dan 
biridir.

Alevi gelenekleri ile dergâh ortamında yetişti. Hak, Muhammed, Ali izinde yü-
rüdü.

Ana konuları, : Deyişler, nefesler, Hakk sevgisi, Ehl-i Beyt sevgisi, duazimam, 
ilahi aşk, tasavvuf ve sosyal uyarı niteliğindedir. Dolayısıyla bir derviş olarak 
toplumu (İlmiyle ve aklıyla bilgilendirmiştir).

Tekke ve tasavvufun kalıplarını aşıp geniş bir halk kesimine seslenebilmiştir. 
Medrese öğrenimini Erdebil’de görmesine rağmen, diğer bazı halk şairlerinin 
tersine, Divan Edebiyatı’ndan hiç etkilenmemiştir.

 
Klasik Anadolu Alevîliğinin ideasını eserlerinde işleyen Pir Sultan Abdal, 16. 
yüzyıl Türk edebiyatının en önemli şairlerindendir.

Yazmış olduğu sözler bugün, bir çok sanatçı tarafından halâ şarkı ve türkülerle 
icra edilmektedir. Pir Sultan Abdal hem yaşamı, hem de şiirleriyle bir okul ve 
misyon sahibi olmuştur. 
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İdamıyla da insanlardaki haksızlığa ve zulme karşı adalet duygularını harekete 
geçirmiştir16. yüzyılda Osmanlı’da baş gösteren bir çok ayaklanmayı destekle-
miş, sosyal hareketlenmeler ile ilgili fikirlerini şiirlerine yansıtmıştır. Bazı tarihçi-
ler şiirlerinde geçen “Şah” kelimesinin İran Şahı’nı değil Anadolu Bektaşi Postni-
şinini temsil ettiğini belirtirler. Pir Sultan, ağır idari uygulamalar altında ezildiğini 
düşündüğü Türk Toplumunun yeni bir yönetime de ihtiyaç duyduğunu çoğu 
kez şiirlerinde dile getirmiştir. Bu nedenle dönemin Sivas Valisi Hızır Paşa tara-
fından pek sevilmemiş, eskiden dost olan bu iki insan arasındaki ilişki zamanla 
husumete dönerek, Pir Sultan Abdal’ın Hızır Paşa tarafından idam edilmesiyle 
sonuçlanmıştır.

 
* 

SON SÖZ:

 
ÖLDÜRSELER ÖLMEYİZ

Biziz biz, ışıklarla karanlığı kürüyen… 
Biziz biz, Pir Sultan’la sehpalara yürüyen 

 
Korku nedir bilmeyiz, Köroğluyuz meydanda 
Öldürseler ölmeyiz, namımız var her yanda 

Ahdımız, hiç bir zaman kalmaz şahta, sultanda 
Biziz biz, ışıklarla karanlığı kürüyen… 

 
Halk için yerden göğe, semah döner bu canım 
Taht kurduk gönüllere, susmaz, dilde destanım 

Yakılan biz, yanan biz; ölmek ne ki fidanım? 
Biziz biz, Pir Sultan’la sehpalara yürüyen 

 
Mustafa CEYLAN
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2-FİGÂNÎ

Ey Şiir!!! 
Biliyorsun ki, eşeğe ters bindirip sokak sokak gezdirdiğin ve sonra öldürdüğün 
Figâni, son kurbanın değildi. O, Osmanlı döneminin ilk kurbanıydı...

Figânilerin bitip tükeneceğini mi sanıyorsun? Figâniler bitmez, tükenmez el-
bette... Vezirler, krallar, despot idareler, halkın rızasının hilâfına karar vericiler, 
düzen-intizam dağıtmak adına zulüm, işkence ve eziyet dağıtıcılar yaşadıkça, 
Figâniler de yaşayacaktır. İbrahim Paşaların icraatları ayyuka çıktıkça, Figânilerin 
söylemleri de çoğalacak. Çoğaldıkça da gündemin birinci sırasına oturacaktır.

Çünkü, arada sen varsın.
Figâni’ yi ölüme sürükleyensin.
Alnına silinmez yazıyla mıhlanmışsın.
Ne yaptı Figani? Söyler misin? Suçu ne idi?.

*
Figâni…
 
1505 yılında Trabzon da doğdu. Kendi gayretiyle Arapça ve Farsçayı öğrendi. 
Genç yaşta seninle tanıştı. Seni yazmaya başladı. Ona Hüseynî mahlasını taktın. 
Ama bir süre sonra o mahlastan vaz geçti. Yine Figâni adını kullandı.

İstanbul ve sen… Şiir ve İstanbul yani… Ayrılmaz ikilisiniz. Ayığı sarhoş edersiniz, 
başını döndürürsünüz bütün insanlığın ve kendinize âşık edersiniz. Boğazıyla 
İstanbul, Boğaz suyu ışıltısına uzanan kasırların, servilerin, köşklerin serin 
gölgeleriyle, yedi tepesinde yedi minaresiyle, tarihiyle bir efsunkâr güzel olan 
İstanbul ve sen şiir, kaç şairin kanına girdiniz… Sayısını siz dahi bilemezsiniz…

Ulu hakan Kanuni Sultan Sultan Süleyman döneminde yaşayan Figâni, İs-
tanbul’un baygın gözlerinin içinde seninle sarhoş oldu hep ve sonunda içkiye 
müptelâ oldu. Toplumun kurallarına ters düştü. Saraya ve Osmanlı paşalarına 
yakındı. Sen yakın ettin ey şiir onu saraya, sen!! Seninle senin dilinle bazan met-
hiyeler düzdü ihsanlar aldı. Bazan hicvetti sağı solu!..Genç yaşta şöhrete ulaştı… 
Edebiyat sohbetlerinin en parlak yıldızıydı.
 
Kanuninin şehzadeleri, MUSTAFA, MEHMET ve SELİM’İN 1530 yılındaki sünnet 
düğününde yazdığı kasidesiyle ününü daha da artırdı. Ne oldu artırdı da?... Kıs-
kançlıklar arttı. Kavgacı mizacı insanların düşmanlığını kazanmasına sebep oldu. 
Şairin, ozanın kavgacısını seversin sen, korkusuzunu. Gözünü budaktan sözünü 
makamdan esirgemeyeni; Hakk’ı ve hakikatı sonunda ölüm bile olsa haykıranı 
seversin… Öldürülen şairler-ozanlar hep bu haykırıştan hep feryat-figân oluşla-
rından can verdiler. Susmadılar, susturmak için öldürüldüler…
Bu sırada Kanuni’nin Veziri Azam’ı Pargalı İbrahim paşa, Mohaç zaferin-
den dönüşünde Budin’den getirdiği heykelleri, kendi sarayının karşısına, At 
Meydanına diktirmişti. Bu heykellere, halk tepki göstermiş, eskiden beri gelen 
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İslâm ve put-heykel anlayışını, bu heykellere getirtip oturtmuştu. Elbette ki, 
toplumsal düzeni bozmak isteyenler de bu durumu tahrik etmişler, bunu fırsat 
bilip içten içe ayrık otlarını insanlar içine atmaya başlamışlardı.

Sarayda, çarşıda güncel konuydu Pargalı’ nın heykelleri… Şair, ozan günceli ya-
kalamalı. Yaşamak ve gelecek çağlara adını taşımak istiyorsa bir şair günü ve 
günceli yaşamalı, yakalamalı. Şair, liderdir; düşünce adamıdır. Şairlerdir dev-
rimlerin önderi. Şairi olmayan devrime devrim denemez. Şair devrimin motor 
gücüdür. Bugünü yaşamayan, bugünü şiir dilinde çağdaş bir anlayışla ve orijinal 
yepyeni imgelerle nakışlayamayan şair, ölü doğmuş şairlerin anasıdır. Bu bakım-
dan şairle tarihçi arasında bir benzerlik vardır. Şu kadarla ki, tarihçi taş gibidir, 
karton dillidir; tadı-tuzu yoktur yazdıklarının; anın soğuk resmini yazıp geleceğe 
aktarırken; şair-ozan onun içine ruhunu, yüreğini ve halkın ortak aklını, nabzını, 
halkın can evini nakışlamıştır. Şairin geleceğe taşıdığı olaylar mısraların süslü 
kaftanı arasındadır. Şairin tarihçiliği daha bir hoş ve daha bir güzel ve gizemlidir.

Pargalının heykelleri…
Resime, heykele ve şiire İslâm’ı karşı imiş gibi gösterenlere yazıklar olsun.
İslâm güzelliği tercih eder, en güzel ve en mütekâmil din oluşunda sanata ve 
sanatçıya evliyâlar mertebesine yakın bir makam verişindendir. Ona, art niyetli 
“yobaz” ve “karanlık kafalar” sanatı ve sanatçıyı yaklaştırmamak için asırlarca 
cahil toplumlarda ellerinden geleni yaptılar. Sanata “gâvurluk”, sanatçıya “gâvur” 
diyen anlayış İslâmî anlayış olamaz.

*
“Taş, mermer, bronz, ağaç vb. gibi malzemeler kullanılarak yapılan üç boyutlu 
düzenlemelere heykel deniyorsa, yani heykelin figüratif olması bir zorunluluk 
değilse, Osmanlı dünyasında da mezar taşlarından dikilitaşlara, çeşmelerden 
sebillere, selsebillere kadar aynı zamanda heykel niteliği taşıyan binlerce düzen-
leme -üstelik fonksiyonel- göstermek mümkündür.

Bir ressama poz vererek portresini yaptıran ilk Osmanlı padişahı Fatih’tir. 
İstanbul’a davet ettiği sanatçılar arasında heykeltıraşların da bulunduğu bilini-
yorsa da, heykelini yaptırıp yaptırmadığı hakkında bir bilgimiz yok.

Bildiğimiz, heykelini yaptıran ilk padişahın Abdülaziz olduğudur. Fransa seyahati 
sırasında bir büstünü, İstanbul’da da at üzerinde bir heykelini yaptırarak Beyler-
beyi Sarayı’na koydurmuştur. Bu heykel oradan Topkapı Sarayı’na, daha sonra 
son halife Abdülmecid’in Bağlarbaşı’ndaki köşküne götürülür. Bir süre sonra 
tekrar Beylerbeyi Sarayı’na taşınan heykel, Cumhuriyet’ten sonra Topkapı Sarayı 
Müzesi’nde karar kılacaktır.

Heykel sanatı bizde Sanayi-i Nefise Mektebi açıldıktan sonra yaygınlaştı. Bu 
mektebin heykeltıraşlık hocası Yervant Oskan Efendi adında, Roma ve Paris’te 
eğitim görmüş Ermeni bir sanatçıydı. Sanayi-i Nefise’nin Heykeltıraşlık Şubesi’ne 
kaydını yaptıran ilk Müslüman öğrenci, dolayısıyla ilk Müslüman heykeltıraş 
İhsan Bey’dir.
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Bir gün Barbaros Parkı’na yolunuz düşerse orada bir heykel göreceksiniz: Ya-
hya Kemal heykeli... Hüseyin Gezer’in eseri olan bu heykel bir zamanlar Maçka 
Parkı’nın kuytu bir köşesindeymiş, fakat başına olmadık işler geldiği için buraya 
nakledilmiş.

Hüseyin Gezer’in “Yahya Kemal Anıtı” başlıklı yazısında anlattığına göre, Maçka 
Parkı’ndaki kaidesine oturtulmak üzere heykelin ceraskal’la kaldırıldığı sırada ci-
vardaki apartmanlardan birinde oturan bir “muhbir” vatandaş durumdan vazife 
çıkararak telefona sarılıp “Atatürk heykelini ipe çekiyorlar!” diye polisi arar. Derh-
al olay yerine intikal eden polisler işin aslını öğrenince ihbarcı vatandaşa söylene 
söylene çekip giderler. Aradan zaman geçer; heykeli gören bazı dostları, şairin 
bir harekette bulunacakmış gibi boşlukta duran sol elinin ne anlama geldiğini 
Hüseyin Gezer’e sormaya başlarlar. Bundan bir şey anlamayan sanatçı, gidip es-
erini görünce hayretler içinde kalır: Hırsızlar şairin bastonunu demir testeresiyle 
kesip götürdükleri için sol el anlamsız bir şekilde boşlukta kalmıştır. Yerine önce 
bakırdan, sonra ağaçtan bastonlar yapılarak konur, fakat hepsi çalınır. Sonunda 
çare heykeli Barbaros Parkı’na nakletmekte bulunur. “(1)

*
İbrahim Paşa’nın heykelleri, koskoca İstanbul’un, İstanbulluların dilindeydi…
Figâni durur mu?
Günü ve günceli yakalayıp, halkın ortak nabzı olmalıydı.
Dedi ki :
“Dü İbrâhîm âmed be-dâr-ı cihân
Yekî büt şiken şûd yekî büt nişân.”
 
Yani : İki İbrahim geldi cihana, biri putları kırdı, Öbürü put dikti.

 
*

Bu mısralar dilden dile dolaşmaya başladı.
Herkes Figâni’ye atfediyor ve bu iki mısraı Figânî yazmıştır diyordu. 
Figanî ise, bunu kendisinin yazmadığını, ancak, “beyitteki dar-ı cihan terkib-
indeki dar kelimesi yerine ikinci mısrada put kelimesi geçtiği için “deyr” dense 
daha iyi olur” diyordu.

Hattâ, bu beytin Gazneli Mahmut zamanında söylendiğine dair de rivayetler 
vardı.

Her ne ise, halk böyle istemişti. Figânî’ ye yakıştırmıştı. Bu yüzden, Pargalı İbrahim 
paşaya gammazlanan Figâni’yi İstanbul Subaşısı Tahtakale’de tutuklatmış, eşeğe 
ters bindirip, ibret olsun diye, sokaklarda dolaştırılmış sonunda iskeleye götürüp 
dövülmüş ve 1532 baharında asılarak öldürülmüştü.
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*
SON SÖZ : 
 
İKİ HEYKEL DİKTİM 
 
İki heykel diktim, tam iki heykel 
Yüreğimin ortasına; gel de yık. 
Toz et, parçala, savur küllerini 
Olmaz olsun Itırbanu ayrılık… 
 
Aramıza okyanuslar dizmişsin 
 
Giyin gel, karanlığın ışığını 
Gayri türkülerde yak âşığını 
Koyma önüme sultan eşiğini 
Olmaz olsun Itırbanu ayrılık. 
 
Belli, sen de bu hayattan bezmişsin. 
 
Yaralıyım biliyorsun kuş misal 
Son bulmasın şom dağlarda bu masal 
Çek kılıcın işte boynum gel de çal 
Olmaz olsun Itırbanu ayrılık. 
 
Gurbetleri alnına mı çizmişsin?.. 
 
İbrahim ol, 
Ver kararın, 
Derimi yüz. 
……Nasıl olsa her ikimiz zeytin dalı bülbülüyüz. 
 
İki heykel diktim, tam iki heykel 
Yüreğimin ortasına; gel de yık. 
Tut ellerimi tut, bırakma sakın 
Sokul bana Itırbanu birazcık. 
 
Canını da boş yere sen üzmüşsün. 
 
Bak ki Figâniler kanımda yürür 
Durağan mendilde su bile çürür 
Biliyorsun âşık, gözsüzken görür 
Sokul bana Itırbanu birazcık. 
 
Sere serpe saraylarda gezmişsin…
 
Mustafa  CEYLAN
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4- HAYÂTÎ

15.Yüzyılda yaşayan ve vezir Mahmut Paşa’ nın divan kâtibi Yazıcı 
Tursun’a söylediği bir beyit sebebiyle öldürülen şairimizdir.

Yazıcı Tursun ki “Tevârih-i Âli Osman” adlı eserin yazarı. 
Peki, nasıl olmuş da, bir şair, bir yazara kendisini ölüme götürecek mısralarla 
seslenmiştir?

Evet, şiirin efsunkâr yanı bu işte… Bilinmezin bilinmezi olan şiir bu… Sözün kılıç-
tan keskin yanı şiirle parlar… Şiirde söz, şairin ağzından veya kaleminden dökül-
düğü anda, şairin imzasını taşısa da şairin değil, umumundur; okuyucunundur. 
Bu yüzden Bizim Yunus “Söz ola kese savaşı/Söz ola kestire başı” demiştir. İşte, 
öldürülen şairlerin sözleri, baş kestiren sözlerdir.

*

Gelelim Hayâtî’ye…

Mevlâna Ulvî, o dönemin ünlü şairidir. Yaşlıdır ve geçimini, yazdığı kasidelerden 
temin etmektedir. Devlet erkanını, padişahı öven sözlerle dokuduğu şiirlerini, 
talebesi olan Hayâtî ile saraya göndermekte ve sarayın ihsanlarından yararlan-
maktadır.

Mahmud Paşa sarayda Padişahtan sonra gelen kişidir. Zaman zaman topladığı 
şairlerle sarayda sohbetli toplantılar düzenlemekte ve şairlerin lâtife olması kabi-
linden söylediği beyitleri dinledikçe kahkahalar savurmaktadır. Mevlâna Ulvî’ nin 
talebesi olan Hayâtî’yi de sohbet kadrosuna dahil etmiştir.

*

Dikkat ettiniz mi bilmiyorum?

Osmanlı döneminde Padişahların bir çoğu şairdir. Saray ve çevresinde, padişah’ın 
en yakınında sürekli şairler ve bilginler yer almaktadırlar. Yönetim kademesinde 
bulunanlar söz sultanlarına, gönül sultanlarına gereken önemi vermişlerdir.

Ya bugün nasıl?

Bugün, maalesef sanata ve sanatçıya gereken değer verilmemektedir. Yöneten-
ler gündelik meşgaleler ve meselelerle haşır neşir olmaktan, kültür ve sanata 
zaman ayıramamaktadırlar. Sanat ve sanatçının değeri bilinmemekte, meselâ 
halk ozanlarımızın sosyal güvenceden yoksun olmalarına çare aranmamakta, 
sanat ve sanatçı gündemin en alt sıralarında bile kendine yer bulamamaktadır.
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*

1470’li yıllar…

Vezir Mahmut Paşa, sarayda şairleri ve devleti yönetenleri toplamıştır. Şairlere 
yöneticiler hakkında eleştirel beyitler söyletmektedir. 
 
Mahmud Paşa; Sırbistan seferinde nazır olan, 1461’ de ki Trabzon seferinde di-
van kâtibi olan, kendisi de aynı zamanda bir yazar olan, “Tevârih-i Âli Osman”ı 
yazan Yazıcı Tursun’u işaret ederek, Hayâtî’ye şiirle eleştirmesini ister. Hayâtî o 
anda doğaçlama olarak: 
 
“Kuşkunun kılıcıdır Yazıcı Tursun

Gerek tursun, gerek ise otursun” 

deyivermiştir.

Bu söz, Yazıcı Tursun’un çok ağrına gider. Mahmud Paşa’dan bu sözü söyleyen 
şairin cezalandırılmasını ister. Hattâ günlerce, Paşa’ nın etrafında dolanır, gere-
ğinin mutlaka yapılmasını talep eder.
 
Bir hafta sonra, sarayda yapılan şairler buluşmasında, vezir Mahmud Paşa, 
Hayâlî’ ye geçen hafta Yazıcı Tursun hakkında söylediği sözü tekrar etmesini 
ister. Korkusuz, gözü pek bir şair olan ve o güne kadar enfes gazelleriyle göz 
dolduran Hayâtî, bir hafta önce söylediği beyiti tekrar eder. Eder etmesine ama, 
Mahmud Paşa, bir anda döner Yazıcı Tursun’a ve “bu söz için istediğin izini veri-
yorum” der. Bunun anlamı, şairin öldürülmesidir. Ve Hayâtî, bu iki dize için saray 
duvarları arasında katledilir.

*

Saray koridorlarının loş ışıklarında anadan üryan dolaşan şiir, konuk edilen şair 
dilinde kırbaç ve bıçak sivrisi olup çıkıverir. Kelam bıçağının keskinliğini saraya ve 
saraya yakın kişilerde denemeye kalkarsan, ipi göze alman lâzım. Ağız zindanın-
dan çıkan taş ve kaya saray pençerelerinde ses çıkardıysa, buyruk çabuk gelir. 
Taşlamanın cevabı teşekkür olmaz. İdam sehpası, cellat, zindan ve boğulma 
olur, kılıç olur…

*

Hayâtî’nin öldürülmesine imza koyan Vezir Mahmud Paşa’ da fazla uzun yaşa-
maz. 1474 yılında onun da öldürüldüğünü tarihçiler yazmakta.
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Der ki :

 
BEYİTLER 
 
Kulağı midye ve kuyruğu ahtapot balığı 
Çapak yerine gözünden müdâm akar havyar. 
 
Biz ki cisim içre senün mihrüni cân eylemişüz 
Yoluna terk-i dil ü cân ü cihân eylemişüz. 
 
Yine rindâne mey-i sâfiyi nûş itmek içün 
Yüzimüz hâk-i der –i pîr-i mügân eylemişüz.

 
*

SON SÖZ :

 
FİKRET’İN SİSİ VAR ZİRVELERDE (Gülce-Buluşma)

....................................Dün, 

...................................Övgülere altın yağarken kese kese 

....................................Ayırdımsız eleştirel herkese 

....................................İki mısracık kelama ip... 

....................................Ah bu dünya yalan dünya 

....................................Garipler içinde garip... 
 
Hani nerde, bul bulabilirsen o sultanları, 
Sarayda baş köşede konuğudur sanatçı. 
Şimdi öyle mi ya? 
.....................................Bugün 
.....................................Evet bugün : 
Demoklesin kılıcında parça parça demokrasi 
Gündelik alkışlarda, al gülüm ver gülüm medya 
Heccav global sermayenin esiri sanki 
Oh ya, oh ya…! 
 
Fikretin sisi var zirvedeki koltuklarda 
Su yürütülür saman altından sessiz 
Halkın musluğundan akmaz damlası 
Hukuk almış başını özgür havalarda 
Başlar ayak, ayaklar başa dönmüş neyleyim 
Füze kalkanı taşlamacı şiire 
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Kafiyeler kimsesiz, 
Baklavanın en hası Padişahım çok yaşaya 
Oh ya, Oh ya….! 
Bu, şu, o… O o o o ! 
Yandan yırtmaçlı ekonomi 
Ne güzelsin diloylo…! 
Sen, öteki, başkası, aynısı, ben, o, siz 
Karşılıksız senetlere kefiliz; 
Derdim derdin değil, 
Gündemin de yok ya, 
Oh ya, oh ya…! 
 
Hayatînin hayatı söz konusu 
Hay atına binemeyen süvari hay, 
Hayatiyi ne bilsin, öyle değil mi? 
Nasıl olsa karnı tok ya...!

 
Mustafa CEYLAN

LÜGATÇE

Müdâm : Süren, sürekli

Mihr : Güneş, sevgi

Rindâne : Hoşgörülü

Nûş : İçmek

Mügân : Ateşe tapanlar
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5- KEMAL ÜMMÎ

 
Asıl adı İsmail... Muhammed Bahaeddin Erzincanî’ nin halifelerindendir. Kay-
naklarda askerlik yaparken, asılarak öldürüldüğü belirtilir.

*

Bir şiirinde :

 
“Bakın ey cân u dil gözün açanlar 
Bakâ mülki fenâ evden geçenler 
 
Kani şol dünyeye mağrur olanlar? 
Kani şol menzile konup göçenler? 
 
Kani şol illere bizim diyenler? 
Kani şol yollara gelüp geçenler? 
 
Kani şol bağları diküp gidenler? 
Kani şol yerleri eküp biçenler? 
 
Kani şol kal’alar burçlar yapanlar? 
Kani anda durub yiyüp içenler? 
 
Kani şol baylara hürmet kılanlar? 
Kani yoksulları yırup yiçenler? 
 
Kani şol cem’olup tez dağılanlar? 
Kani şol şem’olup yanıp uçanlar? 
 
Kani şol işret idüp raks uranlar? 
Kani şu başlara saçu saçanlar? 
 
Kani şol biş oluban kem satanlar? 
Kamu halkın hakkın bilüp biçenler? 
 
Kemal Ümmî sen ol Hak’dan yana kaç 
Kaçan kurtulur ölümden kaçanlar. 
 
Bu dûzahda dutulmaz dâne içün 
Safâ şevkıyle uçmağa uçanlar.
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Hacı Bayram-ı Veli hakkında uzun yıllar yaptığım araştırmalardan; Kemal Ümmî’ 
nin bir Hacı Bayram sevdalısı olduğunu, hattâ büyük Veli’nin talebelerinden 
birisi olduğunu burada ifade etmeliyim.
Divanı’nda Hacı Bayram-ı Veli’ nin hocası Somuncu Baba(Şeyh Hamidüddin 
Aksarayî)’ye ve onunda hocası Şey Ali Erdebilî’ye mersiyeleri de bu sufî şairimi-
zin Hacı Bayram erenlerinin altın halkasından bir zincir halkası olduğunu ortaya 
koyar. Hayatı hakkında menakıbnameler yazılan şair, aruzla yazmıştır şiirlerini. 
Aşk, vecd ve heyecan dolu ifadelerle nakışlamıştır şiirlerini.

*
“Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Asıl adı İsmail olup tahsil görmeden yetiş-
tiği için şiirlerinde Ümmî Kemal mahlasını kullanmıştır. Şeyh Mehmed Bedred-
din’in dervişlerinden ve Cemâl-i Halvetî’nin tekke arkadaşlarından olduğu rivayet 
edilir. Bazı metinlerde Kemal Bey olarak da zikredilen şairin mensuplarına Ke-
mâlîler denir. Divanındaki bir şiirinden Halvetî tarikatına mensubiyeti ve şeyhinin 
Ubeydullah Hâmid olduğu öğrenilmektedir. Necla Pekolcay bu zatın somuncu 
Baba diye bilinen Ebû Hamîd Aksarâyî olduğunu bildirir (“Yazma Bir Mecmua”, 
TM, III [İstanbul 1953], s. 356-357). Kemal Ümmî diğer bir şiirinde Hâce Ali 
Sultan’dan söz eder ki M. Fuat Köprülü, bu zatın Cemâziyelevvel 832’de (Şubat 
1429) ölen Şeyh Alâeddin Ali Erdebîlî olduğunu belirtmektedir (Türk Edebiyatı 
Tarihi, s. 361). Latîfî ise onun, Nesîmî gibi Sultan Şücâ Tekkesi şeyhi Baba Sul-
tan’ın bedduasını alarak asılmak suretiyle idam edildiğine dair bir rivayet nakle-
der (Tezkire, s. 286).

Kemal Ümmî’nin yaşadığı ve öldüğü yer hakkındaki bilgiler de birbirini tutma-
maktadır. Latîfî ve Âlî Mustafa Efendi onun Karaman’ın Lârende kasabasından 
olduğunu, müridlerinden menâkıbını yazan Âşık Ahmed ise Horasan’dan geldiği-
ni söyler (bk. bibi.). Diğerlerine nazaran daha eski olan bu kaynağa göre Kemal 
Ümmî, Anadolu’ya gelince Bolu çevresindeki Aladağ ve Bozarmut civarında ya-
şamış, Bolu halkını irşada çalışmış, Hacı Bayrâm-ı Velî’nin sevgi ve ilgisine maz-
har olmuştur. Âşık Ahmed, Kemal Ümmî’nin Bolu’da medfun bulunduğunu ve üç 
oğlu olduğunu bildirerek bunlardan Cemal ve Sinan ile alâkalı hikâyeler de anlat-
mıştır. Onun Bolu ile ilgisi Müstakimzâde Süleyman’ın yanı sıra zamanımızda Ali 
Vâhit, William Hickman (Turaca, XIV [1982], s. 155-167) ve İsmail Ünver tara-
fından da söz konusu edilmiştir. Öldüğü yer ve mezarı hakkında başka rivayetler 
de vardır. Bursalı Mehmed Tâhir, Karaman ile birlikte Manisa’da da Kemal Ümmî 
adına bir mezar olduğunu kaydeder. Abdülbaki Gölpınarlı, Muğla’da tekkesi ve 
mezarı bulunan Seyyid Kemal ile onun aynı kişi olması ihtimalini düşündürecek 
bir kayda dikkat çekerse de (Divan Şiiri, XV.-XVI. Yüzyıl, İstanbul 1954, s. 11) 
daha sonra Nihad Sâmi Banarlı gibi Niğde Mevlevîhânesi’nde gömülü bulunduğu 
rivayetine temas eder (Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu, Ankara 1972, III, 
270). Anadolu’da, sevilen mutasavvıfların çeşitli yerlerde kabirlerinin bulunduğu 
inancına ve geleneğine bağlanarak Kemal Ümmî’nin adına da birçok makamın 
izâfe edilmesi tabiidir. 
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Ancak şeyhinin Lârendeli olması dolayısıyla da bir süre burada kalmış olmalıdır. 
Son durağının ise Bolu olduğu yapılan araştırmalar neticesinde anlaşılmıştır.

William Hickman, Hacı Bayram ve Eşrefoğlu’yla beraber Kemal Ümmî’nin de Sa-
fiyyüddîn-i Erdebîlî’nin (ö. 735/1 335) kurduğu tarikatın Anadolu’daki takipçileri 
olduğunu öne sürmekteyse de (Turcica, XIV [ 1982], s. 155-167) eserlerinde 
bunu açıkça destekleyen unsurlara rastlanmamaktadır.

Şiirlerinde Sünnî akidenin dışına çıkmayan Kemal Ümmî’nin manzumelerini iki 
grupta toplamak mümkündür. Birinci grupta tevhid, münâcât ve na’tlar, ikinci 
grupta ise nutuk tarzı dinî ve tasavvufî telkinlerde bulunan şiirler yer alır. İkinci 
gruptaki şiirlerde temel düşünce mutlak yaratıcıya kavuşmaktır. Bunun yolu ola-
rak da “ölümden önce ölmek” prensibi gösterilir. Kemal Ümmî’nin şiirlerindeki dil 
ve ifade tarzında da yine bu iki grup şiirine göre farklılık vardır. Birincilerde Arap-
ça ve Farsça sözlerle yüklü ağır bir dil kullanılmışken ikinci grup manzumelerde 
Türkçe kelimeler ve sade bir söyleyiş hâkimdir. Onun bazı beyitleri hikmetler ve 
özdeyişler, bazıları da nazma çekilmiş atalar sözü halindedir.

Eserleri. 

1. Divan. Çeşitli kütüphanelerde yirmi yedi yazması tesbit edilen divan nüshala-
rından (Yanpınar, s. 34-35) on dokuzu bir makalede tanıtılmıştır (Hickman, JTS, 
İli [1979], s. 197-207). Câmiu’n nezâir ve Câmiu’l-meânî gibi şiir mecmuaların-
da da çok sayıda şiiri yer alan Kemal Ümmî’nin muhteviyatça en zengin divan 
nüshasında (Beyazıt Devlet Ktp., nr. 3357) yedisi mesnevi olmak üzere 140 şiiri 
bulunmaktadır. Divandaki yedi tevhidle biri 161 beyitlik bir mesnevisi diğeri on 
sekiz dörtlükten oluşan iki münâcâtı üzerinde Ahmet Yanpınar tarafından bir 
yüksek lisans çalışması yapılmıştır (bk. bibi.). 

2. Kırk Armağan. Bazı divan nüshalarında yer aldığı gibi müstakil nüshası da 
bulunan eser yaklaşık 200 beyitlik bir mesnevi olup ölüm hakkındaki bir hadisin 
şerhinden ibarettir. Abdülkadir Karahan bunu kırk hadis tercümesi olarak ta-
nıtmıştır (İslâm-Türk Edebiyatlarında Kırk Hadis Toplama Tercüme ve Şerhleri, 
İstanbul 1954, s. 146-149). Vasfi Mahir Kocatürk şairin bu eserini ömrünün son-
larına doğru yazdığını söyler. Menziller halinde kaleme alınan mesnevide ölüme 
hazırlanan sâliklerin sahip olması gereken özellikler on menzilde dört armağan-
dan meydana geldiği için kitap Kırk Armağan adını almıştır. 

3. Risâle-i Vefat. Ölmek üzere olan bir kişinin son anları ile mezardaki hallerini 
anlatan ve amel-i sâlih tavsiyesiyle sona eren bu küçük mesnevi Kırk Armağanı 
tamamlar niteliktedir. Bilinen yegâne nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nde ka-
yıtlıdır (Ali Nihad Tarlan, nr. 71/2,vr. 20a-23a). 

4. Risâle-i îmân. İman ve ibadete ait çeşitli hususları konu alan bu küçük men-
sur risâlenin bilinen tek nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesindeki bir 
mecmuanın içindedir (Hazine, nr. 178, vr. 98M08b). Eserde başta namaz olmak 
üzere ibadetlerin ihlâsla yapılmasının faydaları anlatılmakta, âhirete imanla git-
mek için bunların önemli olduğu vurgulanmaktadır.(1)
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SON SÖZ : 
BİR ANTALYA EFSÂNESİNDEN(Gülce-Buluşma) 

 
Dinleyin ağalar, dinleyin beyler 
Eritir zamanı bu halkın gücü. 

Özlem duyuyorsa kahramanına 
Diriltir mezardan bu halkın gücü. 

 
Dilsize söyletir, gösterir köre 
Aminle, duayla dertlere çare 
İsterse indirir doruktan yere 

Çürütür tahtları bu halkın gücü. 
 

Haydutlar kayadır, gelinler ırmak 
Suları ortadan ayırır parmak 

Kâh Dicle-Fırat’tır, kâh Kızılırmak 
Arıtır çağları bu halkın gücü. 

Arıtır da nazlı yârim, taa kudretten arıtır 
Gönül imbiğinden geçer gider seneler 

……Geyikli Baba, Tavus Hatun ya da Eyüp Sultan’ı 
……Sarıkızı, Sarı Saltuk veya Merkez efendiyi 

……Efsunkâr zamanın aralığından 
……Efsâne efsâne getirir bize 

……Çoğaltır umut umut bu halkın gücü. 
 

Olmazı oldurur, yakar ateşi 
Çevirir gülşene kızgın güneşi 
İsterse on eder yedi kardeşi 

Kurutur neslini bu halkın gücü 
 

Bağlar çaputunu bağlar türbeye 
Hızırı uğratır şehire, köye 

Girer destanlara, girer öyküye 
Yürütür orduyu bu halkın gücü. 

……Yürütür de can gülüm, ta kudretten yürütür 
……Gönül sultanıyla geçer gider mevsimler 

……Mevlâna, Yunus ve de Pir Sultan’ı 
……Bardaklı Baba, Sarıca Kız ve Emir Sultan’ı 

……Devr-i devranın tam ortasından 
……Öylesine şahane getirir bize 

……Sağaltır hikmet hikmet bu halkın gücü 
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Hoca Nasrettin’le düşün düşün gül, 
Karagöz, Hacivat başında püskül 
Kül atar haksıza ocağından kül 
Sırıtır yüzüne bu halkın gücü 

 
Seması, semahı, halayı, sazı 
Çilekeş anası, gül yüzlü kızı 
Karanlık gecenin iri yıldızı 

Kırıtır, salınır bu halkın gücü 
 

Evliyâsı, enbiyâsı, ereni 
Kaz Dağında, Kop Dağında cereni 

Seğmeni, efesi, dadaş, yâreni 
Farıtır birliği bu halkın gücü 

……Farıtır da ay balam, taa kudretten farıtır 
……Gönül dergâhından geçer gider takvimler 

……Battal Gazi, Hüdai sonra Şeyh Galip’i 
……Zincir Bozan Mehmet Bey’i, sonra da Abdal Musa’yı 

……Akreple yelkovanın dünyasından 
……Bir Yivli Minare, bir tekke, bir kubbe getirir bize 

……Kısaltır ayrılıkları, anlatır dil olup dilime, 
……Anlatır ay kızım, can oğulum işitin hele: 

 
Mustafa CEYLAN
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ÜMMÎ KİM, ÂLİM KİM, İLİM NE?(Gülce-Buluşma) 
 

Hele ki hele, 
İçim dışım zelzele… 

Bir türkü çığırıp geçem 
Şu takvimden yere düşen gazele… 

Bu nasıl iş, bu nasıl hakikat? 
Ümmî derler aruz bilir, naat yazar, gazel, mersiye 

Sonra ışık olur cümle ozanlara, 
Bilgi ham kişide ham yüktür derler 

Bu olsa gerek… 
 

Koca Yunus, Bizim Yunus ne demiş: 
“İlim ilim bilmektir/ İlim kendin bilmektir 

Sen kendini bilmezsen / Ya nice okumaktır? 
 

Hele ki hele 
İçim dışım düştü sele… 
Bir türkü çığırıp geçem 

Şu bitimsiz güzel olan zamanın 
Saçlarından yakalayıp mesele… 

Sonra, sarı çiğdem, kara toprak olup 
Gözlerine sürülem bir sarı tel sesiyle 

Aşık Veysel’e… 
 

Oğul oğul can oğul 
Gönüllere han oğul 

Halden bilmektir ilim 
Ölmeden evvelce ölmektir. 
Diploman boyunu aşmış 

Mühürler üst üste maşallah 
Kaybolmuşsun arasında bir kâğıdın 

Hayat akvaryumunda 
Bir balık solungacında 

Feryâdın, figânın, ağıdın 
Hele ki hele 

Duy beni, can evinden işit oğul 
Ve yaz bunu bir kenara e mi? 

“Kendini bilenlerden olsun 
Oğul adın…” 

 
Mustafa CEYLAN 

(1): tdvislamansiklopedisi.org
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6- SARI LÜTFÎ

 
Asıl adı Lütfullah. Kaynaklarda Molla Lütfî, Sarı Lütfî, Mevlânâ Lütfî, Deli Lütfî 
adıyla anılır. Namaz konusunda yaptığı bir açıklamadan dolayı, 19 gün 
zindanda tutulur ve II. Bayezid’in onayıyla idam edilen şairlerimizden 
birisidir. 

Fatih, sarayda bulunan kitapların korunması için Sinan Paşa’dan ricada bulun-
duğunda, Sinan Paşa Hafız-ı Kütüplük görevine Sarı Lütfî’yi önerir. Lütfî, kütüp-
hanede görevde iken, su gibi içer bütün kitapları, okur, okur… Akranları arasında 
bilgi bakımından en öne çıkar. Gedik Ahmet Paşa’ nın görevden azledilmesi üze-
rine Vezir-i azam olan Sinan Paşa, bu görevde fazla duramaz. Padişah tarafından 
bu görevden alınır, hattâ işkenceye tabi tutulur. Çevresindeki öğrencileri ve ilim 
adamlarının Sinan Paşa’yı desteklemeleri, topluca, bir ve beraber hareket etme-
leri , “kitaplarımızı yakar, ülkeyi terk ederiz” şeklinde direnmeleri üzerine, Sinan 
Paşa Sivrihisar kadılığına atanır. Bizim Molla Sarı Lütfî’ de hocasının yanından 
ayrılmaz, o da onunla Sivrihisar’a gider.

 
*

İşte hoca ve talebesi…

Hocası neredeyse, talebesi de orada.

Ya günümüzde nasıl?

Günümüzde, sanal şiir dünyasında hoca talebe ilişkileri yok denecek kadar az. 
Sanallık, dostluklara da yansımış. Öyle çile ve yol arkadaşlığı dostluklara rastla-
mak mümkün değil. İnsanlar maddî bağlarla bağlanmışlar birbirlerine, mânevî 
değil bağ. Bu yüzden en küçük bir sarsıntıda dostluklar bitiveriyor. 

 
*

Der ki : 
 
“Dilimiz sâgar-ı sabûh ister 
Cism elbetde taze ruh ister. 
 
Kerem et câna feth-i bâb eyle 
Nice demdir ki dil fütûh ister. 
 
Zâhidâ mezheb-i muhabbetde 
Tevbeye tevbe-i nasûh ister. 
 
Nusha-i gamla şugl eden dil ü cân 
Ne mütûn u ne hod şurûh ister. 
 
Vuslat-ı yâra ermele Lutfî 
Sabr-ı Eyyûb u ömr-i Nûh ister.”
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Deli dolu, sözünü asla esirgemeyen, lâtifelerle ve hazır cevaplığıyla insanları 
iğneleyen bir yapıya sahip olan şairimiz, Fatih Sultan Mehmet’e bile lâtife yap-
mıştır.

 
Anlatırlar  :

 
Molla Lütfî kütüphanede görevlidir. Padişah Fatih, kütüphaneye gelir. “Bana şu 
kitabı getiriver” diye Lütfî’ye emir verir. Lütfî, kitap biraz yüksekçe yerde bulun-
ması sebebiyle, ayağının altına bir mermer parçası alır ve kitabı padişaha uzatır. 
Padişah: “Ne yapıyorsun? İsa Peygamber o taşın üzerinde doğmuştur” der. Kü-
tüphane görevlisi Molla sarı Lütfî görevine devam eder. Biraz sonra da güveler 
tarafından parça parça edilmiş kirli bir bez parçasını orada bulunan Padişahın 
dizi üzerine bırakır. Padişah: “ Bunu benim dizim üzerine niye bıraktın ey Molla?” 
diye sorar. Lütfî bu, sözünü esirgeyecek değil ya, “Devletlü padişahım, huzursuz 
olmayınız, bu bez İsa Peygamber’in beşik bezidir.” Der.

Rahatça konuşan, korkusuz, kendisine güvenen, iğneleyici bir dili vardı şairin. 
O dönemin saraya yakın ulemaları Molla Arap, Germiyanlı izârî, Leysî Çelebi, 
Hatipzade, Fahrettin Acem gibi kişiler o’ nun kırbaç diline düşmekten korkar 
olmuşlardı. Padişaha hakkında bazı olumsuz olayları abartarak götürmek için 
fırsat kolluyorlardı.

Nihayet, aradıkları fırsatı yakalar rakipleri ve onu zındıklıkla suçlarlar. 19 gün 
hapis yattıktan sonra Padişah’ın bir zındığı koruyor olması gibi bir dedikodu 
çıkmasın diye, ferman verilir ve idamı onaylanır. At meydanında başı kesilerek 
idam edilir. Başı kesilirken bile kelime-i şehadet getirdiği nakledilir. Tarih 23 Ocak 
1495’tir. Eyüp Sultan semtinde Yavedut iskelesi yakınında bulunan Mahmud çe-
lebi mescidi civarına defnedilir.

 
*

Zındıklık suçlamasına gelince:

Anlatılır :

Lütfî şöyle konuşmuş :

“Hazreti Ali’nin vücuduna savaş sırasında bir ok isabet eder. Ok kırılır, ama tem-
reni vücutta kalır. Öylesine acı verir ki, sanki ciğerlerine saplanmıştır ok. Hazreti 
Ali acıdan kıvranırken doktorlara baş vurur. Doktorlar, Hazreti Ali’ nin duyduğu 
bu acı sebebiyle temreni çıkaramazlar. Namaza durmasını beklerler. Hazreti Ali 
sırtında ok temreni namaza durduğu anda, doktorlar temreni sırtından çekip 
alırlar. Hazreti Ali olayın farkına bile varamaz.
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Yani diyeceğim şu ki, kişioğlu namaza durduğunda dünya ile irtibatını kesmeli. 
Yüce Yaradan ile baş başa olmalıdır. İşte asıl namaz budur. Bizim yaptıklarımız 
ise kuru kalkıp eğilmedir ki bizim eğilip kalkmamızda yarar yoktur.”

İşte bu sözler sebebiyle, “namazı hafife alıyor, fayda yok diyor, namazın farzı-
yetini inkâr ediyor, bu adam dinden çıkmış, zındık bu adam” şeklinde suçlanır. 
Müderrislerden oluşan bir heyet marifetiyle yargılanır. 

Bu yargılama sırasında 200 tanık dinlenir.

Sarı Lütfî, tıpkı Sokrates gibi, muhteşem bir savunma yapar ama, heyet yalancı 
şahidlere itibar ederek, onu suçlarlar. Lütfî, Müslüman olduğunu, sözlerinin ne 
anlama geldiğini anlatır. Heyet önce, kararını onun suçsuzluğu yönünde bir oy 
farkıyla verdiği halde, sonradan bir üye karar değiştirip, idamı yönünde oy kul-
landığından, idamı şeklinde karar çıkar.

 
*

SON SÖZ : 
 

NİYE ? (Gülce-Buluşma) 
 

Uzatın başınızı pencereden dışarı 
Tarih sizden bekliyor, mutlulukla başarı 
Şaşırtın yeni baştan, uyuklayan beşeri 

…………Cansınız, canımızdan süzebilmek ne güzel 
…………Yarınları türküyle dizebilmek ne güzel… 

 
* 

Duvar diplerinde yaban gülü çocuklar 
Ne çabuk indiler beşiklerden yollara? 

Karanfil kokusu ağızlarda, sevginin sözcükleri 
Ellerde nevruz çiçekleri olmalı derken 

Taş atmak niye? 
Ey gece, ey zifir kara, ey köhne zaman ! 

Yıkanda gel, arın, amberler sürün 
Kızarsın ve ışısın zindan yüzün 

Topla bütün çocukları şarkıların meclisinde 
Muştulu seherlere ulaştır olmaz mı? 
Sabah yelinde duası varken anaların 

Şimdi üç beş yabanıl hempanın 
Güdümüyle bu anaları 

Ağlatmak niye?

 
 

191ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER / 



Hey hey !... 
Hey ki hey!! 

Defne dallarının türküsü var kavalımda 
Bin kapının açılışı çocuk elleriyle hey!... 
Ay vurmuş suların yorganı var üstümde 

Bitirmişim geceyi dibine kadar 
Gece kuşlarının kanat sesleri 

Şafak güvercinlerinin şadırvan yelinden uçup gittiler 
Şimdi siz, şimdi sizler çocuklar 

Goncalaşmış umut çiçeklerini toplayın 
Toplayın varoşların bahçelerinden haydi 
Ve döndürün yorgun, yalın ayak yolcuları 
Yalan yanlış yollardan çevirin ıslığınızla… 

 
Ak alınlarınızın şavkı vursun takvimlerime 

Ülkemin dağlarında gezinmesin eşkiyâ 
Ve siz yurdumun köy kokulu çocukları 

Kalem tutsun, ışık dokusun elleriniz olur mu? 
 

Hoş sohbet gerçeklerle, türlü şakalarla 
Çıkagelsin tarihin sinesinden 

Kutbiddin Hasan oğlu Tokatlı Lutfi 
Korkusuzca anlatsın olanı, olacağı 
Kaldırsın örtüyü olayların üstünden 

Ve siz, siz özümün özü yarınlarım ey ! 
Siz ki siz hey ! 

Duvar diplerinden, kaldırım taşlarından değil 
İçi ateş dolu molotoflardan değil, 

Kurşundan, silahtan, ölümden hiç değil, 
Anadolu türkülerinden el ele tutuşup çıkın meydanlara, 

Seslenin şiirleriyle ölen şehirlere 
Yarası iy’olmaz dağları yıkayın, arıtın silâhlardan 

Bağ, bostan olsun; şenlensin eşya, doğa 
Ve birliğin, kardeşliğin mevsimini getirin vara yoğa 

Olur mu, can parçalarım olur mu? 
 

Karanfil kokusu ağızlarda, sevginin sözcükleri 
Ellerde nevruz çiçekleri olmalı derken 

Birliği, dirliği ateşe atmak niye? 
Niye be can fidanım, can kokulum, bir tanem niye?
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* 
 

Ülkemin yarınını yoğuracak canlarım 
Ufuklardan bin güneş doğuracak canlarım 

Atatürk’ü yeniden çağıracak canlarım 
…………Sizin destanınızı yazabilmek ne güzel 

…………Düşmanın oyununu bozabilmek ne güzel. 
 

Mustafa CEYLAN

Konuya  Ek :(1)

1-Vahîdî ile Molla Lutfî

“Yazdıklarının kalitesizliğine dair karşılıklı atışmaya dair bir örnek, Balıkesirli di-
van şairlerinden Vahîdî ile çağdaşı Molla Lutfî arasında görülmektedir. Vahîdî bir 
gün sandalla gezinirken Frenk memleketinden gelen bir gemi görmüş ve bun-
dan hareketle şöyle bir beyit söylemiştir:

Keştî-i dil bulmak içün bahr-ı hayretden halâs

Kâkül-i dilber hayâlinden resenler baglanmış   / Vâhidî

(Gönül gemisi, şaşkınlık denizinden kurtuluş bulmak için sevgilinin kâkülünün 
hayalinden halatlar bağlanmış.)

Yukarıdaki beyitte görüldüğü üzere sevgilinin saçı ile gemi halatı arasında ilgi 
kurulmaktadır. Dolayısıyla, Molla Lutfî bu benzetmenin kötü olduğu düşüncesin-
dedir:

Şol büyük barçaya baglanan yogun urganlara

Lutf-ı tab’ından efendüm kâkül-i dilber dimiş / Molla Lutfî

(Efendim (şairlik) tabiatının iyiliğinden (dolayı), şu (2-3 direkli) büyük tekneye 
bağlanan halatlara sevgilinin kâkülü demiş.)

Vahîdî ise kendini eleştiren Molla Lutfî’ye cevap vermekte gecikmez:

Dil keştîsine barça diyen Türke ne dirsün

Urgana koyup anı hemân anda asaydı / Vâhidî

(Gönül gemisine büyük tekne diyen şu Türke ne dersin? (Aslında) onu urgana 
koyup orada hemen assa (iyi olur)du.)
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2-İzârî ile Molla Lutfî

Sahn Medresesinde bir araya gelen İzârî ile Molla Lutfî arasında bir anlaşmaz-
lık olmuş ve birbirlerine kırılmışlardır. Bu durum, İzârî’nin yazdığı kasideye de 
yansımıştır. Söz konusu şiir, Molla Lutfî’nin ‘‘şekl’’ redifli kasidesine naziredir ve 
içerisinde şöyle bir beyit vardır:

Şimdi âlem benim agyâr ile destânım okır

Kıssa-i heşt-behişt Âdem ü şeytân şekl     / İzârî

(Şimdi bütün dünya benim rakiplerimle destanımı okur. Tıpkı Adem’le şeytan 
ve sekiz cennet kıssasının okunması gibi.)(1)
 
(1) : AYDIN, Abdullah, Divan Şairleri Arasında Şair ve Şiire Dair Atışmalar, tur-
kishstudies.net/Makaleler

194  / M. CEYLAN



7-HÂLÎMÎ

 
Demiştir Ki : 
 
“Hâlimi yâre berîd-i rüzigârım söylesün 
Eşk-i rîzânım dü çeşm-i girye-dârım söylesün. 
 
 Gâhî dîdemle zebânım ki dil bîmâr ile, 
Sîne-i mecrûh u zâr-ı dâğ-dârım söylesün. 
 
 Nergis iğmâz eylesün arz eyleyüb zerrîn kadeh 
Sünbül-i zülfün dağıtsun lâle-zârım söylesün. 
 
 Kaldı kâkülde dil-i âzâdemiz çünki şehâ, 
Kûyuna itdim vedîa yâdigârım söylesün. 
 
 Bezm-i vuslatda Halîmî neş’e-dâr oldukda sen

Bu dil-i âvâre bir de şîvekârım söylesün.”

*

XVIII. Yüzyıl şairlerimizden, İstanbul’da doğmuş, Halîmî Mustafa Paşa adıyla 
da bilinir. Senelerce Defterdâr ve Başdefterdârlık görevinde bulunduktan sonra, 
Limni’ye sürgün edilmiş. İdam edilerek öldürülen şairlerimizdendir.

Musul’a vali olarak atandığında, İzmir mutasarrıfından senetle 1000 altın borç 
alır. Bu borcu ödeyemeden kendisine bağlı olan kişilerin ihanetine uğrar. Ve borç 
olarak aldığı altınları çalınır. Bu olay saraya intikal edince Bozcaada’ya sürgün 
edilir. Tezkirelere göre Halîmî, Bozcaada’da idam edilerek öldürülür. Türkçe Di-
vanı vardır.
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SON SÖZ :

BORÇ MEKTUBU
                       …………………………………………………..o, nursuza…

Bir borç aldım karıdan düştüm mahkemelere
Dolaştım celse celse,  rezil-i rüsva  oldum.
Sonunda anladım ki, gök neresi, yer nere?

Maddiyat havuzunda bitti dostluk, kayboldum.

Ahrete kaldı gayri, ödediğim faizler
Doldu ağzına kadar altın-askı valizler

Kımıldasa bir tek tüy, bir mukaddes göz izler
Barış bahçelerinde inanın ki harb’oldum.

Evimin kapısını çaldı icra memuru
Dik tutmaya çalıştım, baş eğmeyen gururu

Ey geceler zindanı, karanlığın uğuru !
Ağızlar sakız etti, dile düştüm mahvoldum.

Söyleyin Halimi’ye düzenlesin son senet
Ahiret uzak değil,  burası fâni gurbet

Kılmasın boşa namaz, kan ağlarken memleket
Bu kadının elinden kaskatı turab’oldum.

Mustafa CEYLAN

LÜGATÇE

Berîd : Postacı
Eşk : Gözyaşı
Çeşm : Göz
Girye : Ağlama, gözyaşı
Zebân: Dil
Bîmâr : Hasta
Mecruh: Yaralı
Dâğdâr : Gürültü
İğmâz : Göz Yumma
Zerrin: Altın
Şehâ : Ey Şah !
Kûy : Köy, mahalle
Vedîa : Emanet
Şivekâr : Şivel
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8-BÂHİR

 
Lâkabı “Köse”, asıl adı Mustafa, devlet adamı, vali, sadrazam… Midilli’de idam 
edilelerek öldürülmüş, kesik başı İstanbul’a getirilmiş, cesedi Midilli’de kalmıştır. 
(XVIII.Yüzyıl)

 
*

Demiştir Ki:

“Sipihre gönderelim nâle-i bülendimizi, 
Cihana bildirelim bâri kendi kendimizi. 
 
Bu nazm ile varalım hâk-i pây-ı devlete biz 
Çok oldı görmiyeli Bâhirâ efendimizi.”

*

Silahşör, kapucubaşı, sadrazam. 

I.Mahmud, III.Osman ve III. Mustafa dönemlerinde 4 yıldan fazla sadrazamlık 
görevini yürütmüştür.  

Ömrünün büyük çoğunluğu sürgünlerde geçen şair, kâh devletin en zirvesinde, 
kâh halk arasında en aşağı tabakada bulunmuştur. Bu bakımdan her türlü çileyi 
çektiği gibi, en büyük makamların huzur ve mutluluğunu da tadmıştır diyebiliriz.

Babası da kendisi gibi Nakşibendi sufilerindendir ve  devlet hizmetinde vezirlik 
rütbesine kadar yükselmiştir.

Makamlarından azl edilir, sürgün edilir. Mora Valisi olarak atanır. İkinci kez sad-
razamlık görevine getirilir. Sadrazamlıktan uzaklaştırılır ve Balıkhane’ye hapse-
dilir.  Balıkhaneden’ den Rodos Adası’na sürgün edilir. Bu şekilde hayatı önemli 
iniş-çıkışlarla geçen Paşa, Kahire Valiliği’nden sonra Cidde Valiliği’ne tayin edilir.  
Ondan sonra da Halep Valiliğinde görev yaptıktan sonra, üçüncü kez sadrazam 
olur. Bu sırada, Sultan III. Mustafa’nın kızı ile evlenecekken, Midilli Adası’na 
sürgünü çıkar. 

*

Saray ve yakın çevresine hilekâr ve hıyânet içindedir diye devamlı jurnallenir.
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*

SON SÖZ

MAKAM

Üç beş süslü koltuğun sahibiyse kravat

Halka zulmediyorsa gökten inmiş bir gavat

Emanet bir mühürün altında ezik adam

Kapatın kapıları yere batsın o makam

Vıcık vıcık yağ ise, bereketsiz bağ ise

Fakire fukaraya aşılmaz bir dağ ise

Dara düştüğü anda vatandaşa yoğ ise

Kapatın kapıları yere batsın o makam.

İlden ile atama,  unvan, terfili sürgün

Çalış cebine çalış, sürgün değil ki songün

Mora’ya vali olmuş, adam olmamış adam

Kapatın kapıları yere batsın o makam

Mustafa CEYLAN

LÜGATÇE

Sipihr : Gök, Talih

Nâle: İnleme

Bülend : Yüce, yüksek

Hâk : Toprak

Pây : Ayak
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9- İZZET BEY

Demiştir ki:

“Üftâdeyim o şûha dilâ tâbı bilmezem

Yanmış bir âteşim saded-i âbı bilmezem.

 

Bağlanmışım müsebbih-i esbâba ez-derûn

Besdir tevekkülüm hele esbâbı bilmezem.

 

Bu nev-çerağ-ı aşkı muhabbet yeter bana

Gayri cihânda cünbüş-i mehtâbı bilmezem.

 

Her matlabımda sâil-i dergâh-ı Hak olup

Minnet Hudâ’ya sâir-i ebvâbı bilmezem

 

İzzet perestişim ham-ı ebrûyadır benim

Ma’bedde tâk-ı kûşe-i mihrâbı bilmezem.”

Asıl adı Mehmed, Defteremini vekilinin oğlu.. İstanbul’da doğmuş, Nusret ve 
Neşet Efendilerden ders almış… Padişah Sultan Mahmud’un halkı cihada davet 
eden hadisleri içeren hümayunlarına karşı çıktığı için, padişah buyruğu üzerine 
Kadıköy’de idam edilerek öldürülür. Şairimizin kabri Ayrılık Çeşmesi’ndedir. 

*

“Sultan Mahmud döneminde tamir gören Kandilli, bütün ihtimama rağmen artık 
köhneleşmeye yüz tutmuş sayılırdı. I.Sultan Mahmud zamanında Kandilli Has-
bahçesi halka satılarak, bu mevkide bir köy meydana gelmeye başlamıştı. Bu 
hükümdarın Kandilli Sarayı’na da abidelerine de himmeti cidden büyüktü. Bu-
rada cami, hamam ve dükkanlar yaptırmak suretiyle yeni teşekkül eden köyün 
süratle ilerlemesine yardım etmiştir. İskele Meydanı’ndaki Divittar Mehmed Paşa 
Çeşmesi’ni de tamir ettirmiş ve şair İzzet Efendi de kitabeye düşürdüğü tarihle, 
köyün kararmış çehresinde beliren tebessümü kısaca çizivermiştir.

 “Yeter bir mısra-i berceste İzzet zabt-ı târîhe

Yeniden şûle-bâr-ı sâhil oldu köhne Kandilli” (1)
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SON SÖZ

AYRILIK ÇEŞMESİ

Divittar Mehmet Paşa, yapsın çeşmeler yapsın

Şair İzzet Efendi, gelip düşsün tarihi

Asılsın hümayunlar Sultan Mahmud imzalı

Yürüsün kaftanlılar, sevindirip garibi.

Kadıköy meydanına kurulsun darağacım

Vursun cellat tekmeyi, sona ersin bu acım

“Ayrılık çeşmesi” var, gece gündüz duacım

Yürüsün kavuklular, düşündürsün garibi

Mustafa CEYLAN

(1) : Boğaziçi’nde Tarih, books.google.com.tr.

LÜGATÇE

Dilâ : Ey Gönül !

Tâbı : Ardı sıra giden 
Âb : Su

Müsebbih : Süphanallah diyen

Esbâb : Sebepler

Matlab : İstek

Sâil : Akan

Ebvâb : Kapılar

Perestiş : Tapınma 
Ham : Kemer, yay

Ebrû : Kaş

Tâk : Kemer

Kûşe :
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10-TÂLİB
 
Asıl adı Ali Galib. 1884 Yılında Erzurum’da dünyaya gelmiş. 1928 yılında şapka 
kanununa tepki koymak ve halkı isyâna teşvik etmek suçundan asılarak idam 
edilmiştir.

Demiştir Ki:

“Bu dil-siyah bahtım yine başka hale düşdü
Tâlim-i hâl ederken bir nokta hâle düşdü
 
Erbâb-ı hâl buldu bu noktada kemâli
Şerhinde ehl-i zâhir bin kîl ü kâle düşdü
 
Kim oldu lâl ü hayrân vardı sücud u Hakk’a
Kim gâib etti aklın deşt ü cibâle düşdü
 
Zincir-i zülf-i yâre bağlandı pây-ı âşık
Buldu belâyı tâ ki çıkmaz hayâle düşdü
 
Ebrû-yı yâri gördüm okudum Bârek-Allâh
Hayırlıdır İnşâ-Allah nazarım hilâle düşdü
 
Tâlib de geçti artık efsâne-i hevâdan
Yüz kâre dest hâli der-i zü’l-Celâl’e düşdü.”

Küçük yaşlarda annesini ve babasını kaybedince eniştesi kaymakam Maksud 
bey’in yardımıyla öğrenimini tamamladı. Kadiri Şeyhi Hacı İbrahim Ruhi Efendi’ 
nin talebesi iken, şeyhi bir öğrenci grubuyla birlikte Tâlib’i de Hac’ca götür-
müştür. Mekke ve Medine’de kalıp eğitimini sürdürdükten sonra Bağdat’a gider. 
Orada da eğitim görür ve nihayet İstanbul’a döner. İstanbu’da da Ayasofya Med-
resesinde okur. Memleketi olan Erzurum’a döner. Erzurum, önce Ruslar, sonra 
da Ermeniler tarafından işgal edilince millî kuvvetlerin içinde yer alır ve düşman-
larla çarpışır. Ermenilerin çekip gitmesinden sonra hat sanatı öğretmeni olarak 
Muallim mektebi’nde göreve başlarsa da, devlet dairelerinde sarık giyme yasağı 
getirilince, şapka kanununa tepki gösterir, yargılanır ve 1928 Yılında idam edilir.

*
“19l6’da Erzurum’un Ruslar tarafından işgal günlerini, 17 Ekim 1917 devrimiy-
le geri çekilmelerini ve arkasından başlayan Ermeni katliamlarını gördü. İşgal 
günlerinden itibaren başlayan mücadelenin içinde yer aldı. Aynı zamanda iyi bir 
hattat olması nedeniyle, Erzurum’un kurtuluşundan sonra Muallim Mektebine 
hüsn-ü hat öğretmeni olarak atandı.”
ESERLERİ:

	 Divan
	 Seyahatname. (1)
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11- HACI ALİ GALİP

25 Kasım 1925 tarihinde kabul edilen şapka kanununa muhalefet ettiği için, 
idam edilen bir şairimizdir. O tarihte, Erzurum’da da birkaç kişinin ayaklanması 
neticesinde 80 kişi göz altına alınıp bunlardan 13’ü idam edilir. Hacı Galip Efendi 
onlardan birisidir.

Bir şiirinde, bir bahar gününde Türk askerinin Erzurum’a gireceğini ve düşma-
nın çekileceğini şu dizelerle ifade etmiştir.

..... 
Bahar eyyamının ahengi çağı 
Alem-i İslam’ın yanda çerağı 
Göründü askerin şanlı bayrağı 
Dağlar bağlar döndü yine gülzare

Nasrün minallahi ve fethün karib 
Sırrı zühür etti ey kavm-i 
Erzurum moskofa olmadı nasip 
Çaresiz kaldı düştü firare

*

Menem Yakub, menem,  Eyyub menem, hüsnün ile meczub 
Nazar etmem dü-kevneyne  gözüm vakf-ı dilaradır.
 
(Benim yakup, Benim Eyyup, Benim aşkın ile kendinden geçmiş olan) 
(Bakmam bile her iki dünyaya, benim gözüm gönlümü bağlamış olandadır)

Menem mest-i tecella, aşina-yı ruyet-i mahfi 
Muhabbedde menem Musa, makamım tur-i Sinadır
 
(Ben tecelli sarhoşuyum, gizli güzelliklerin aşinasıyım) 
(Sevgide ben Musayım, makamım Sina dağıdır)
Halil’em ateş-i Nemrudu, gülşen eyledi sırrım 
Hayat-ı bakidir aşkın ki sırrımdan hüveydadır
 
(Halil im ben, sırrım Nemrudun yaktığı ateşi gül bahçesine çevirdi) 
(Aşkın bana sonsuz bir hayattır, ve bu sırrımdan açıkça bellidir)

Temenni yi visalin ayn-ı vaslındır derunumda. 
Menem Talib, menem matlub, dilim kenz-i muammadır.
 
(Kavuşmayı istemek bile benim gönlümde kavuşmanın ta kendisidir) 
(Benim isteyen, benim istenen, gönlüm gizli sözlerin hazinesidir)
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 Şiirlerinde Talip mahlasını kullanmıştır.

Ali Galip efendi 1882 yılında mahkeme başkatibi Mütevekkilzade Abdullah efendi 
ile annesi  Hasibe hanımın beş evladından biri olarak dünyaya gelir. Ali Galip 
efendinin diğer kardeşleri şunlardır.
Ali Galip efendi henüz 4-5 yaşlarında iken babası Abdullah efendi vefat eder 
ve kardeşleri ile birlikte yetim kalır.. Tahsiline devam ederken bir yandan da 12 
yaşından beri mürşidi olan kadiri şeyhi Hacı İbrahim Haki, diğer namı ile Ruhi 
efendi hazretlerinin manevi terbiyesi altına girerek Kadiri tarikatına intisap eder.

Ali Galibin şeyhine olan bağlılığı o denli fazladır ki hep onun etrafında ve hiz-
metindedir. Birileri onu o kadar çok Ruhi efendi hazretlerinin etrafında görürler 
ki dayanamayıp Ruhi efendi hazretlerine “bu senin neyin olur ki hep seninle 
beraberdir’ diye kim olduğunu sorarlar. Ruhi efendi hazretleri cevabı aşağıdaki 
şiirle verir.

Hazreti Ademden bize hediye 
Şeriat babının ferdanesidir 
Elest bezminde vardık secdeye 
Tarikat ehlinin merdanesidir

 

Her kimin varsa ilm ü irfanı 
Okuyanlar bilir sırr-ı sübhanı 
Ahsen-i takvimden verir nişanı 
Marifet şemsinin pervanesidir

 

Sırr-ı Hüda ile gizlidir hali 
Leyl-ü nehar artsın aşk-ı kemali 
Hakikat beytinde zemzem misali 
Ruhinin gözünün dürr-danesidir

 

Sultaniyi bitirerek yüksek tahsilini tamamlayan Hacı Ali Galip efendi şeyhi Ruhi 
efendi hazretleri ile birlikte Hacca gider. Kutsal mekanlarda 4 yıl kalarak manevi 
tahsilini de tamamlayan Hacı Ali Galip efendi buradan Bağdata intikal ederek bir 
buçuk yıl kalır. Son olarak İstanbula geçip 1,5 yılda Ayasofya medreselerinde 
eğitim alan Hacı Ali Galip efendi manevi ilimlerde derinlemesine vukuf sahibi 
olarak yedi yıl sonra Erzuruma geri döner.

Hacı Ali Galip efendi bu seyahatlerinde Hüsn ü hat sanatını öğrenmiş ve Erzu-
ruma döndüğünde muallim mektebinde (Şair Nefi okulu olarak bilinen yanda 
resmi görünen okulda) hocalığa başlar.
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“12 Mart 1918 de Osmanlı ordusu şehrin kapılarında gözüktü.  Osmanlı askeri-
nin gelmesi ile Ermeni çeteler  çocuklarını, yaşlılarını ve kadınlarını terkederek 
şehirden kaçtılar.

Erzurum halkı nihayet rahat bir nefes alır, herkes kendi işi gücü ve normal gün-
lük yaşantısına geri döner. Ancak yeni gaileler, zorbalıklar zulümler ne yazık ki 
kapıda sırasını beklemektedir.

Yıl 1923 Cumhuriyet ilan edilir. Yeni rejim kurduğu sistemi yerleştirmek için bir 
takım ıslahatlara girişir. Bunlardan biriside 2 Eylül 1925 de çıkan Şapka kanu-
nudur.

Hacı Ali Galip efendi çocukluğundan beri taşıdığı, ve karakterinin adeta bir par-
çası olmuş sarığı, cübbeyi çıkarıp şapka giymeyi kabul etmez ve Muallim mekte-
bindeki hocalık vazifesinden istifa ederek rızkını zaten eskiden beri çalıştırmakta 
olduğu manifatura dükkanından temin etmeye devam eder. Ancak bu istifa ile 
Hacı Ali Galip efendi dönemin Erzurum valisi Zühtü tarafından mimlenmiş olur.

İstifanın üzerinden kısa bir zaman geçmiştir. 24 Kasım 1925 sabahı dükkanını 
yeni açan Hacı Ali Galip efendi dışarıda bir dalgalanma ve heyecan sesleri 
duyarak yoldan geçenlere ne olduğunu sorar. Aldığı cevapta bir takım insanların 
sabah namazından çıkanları galeyana getirerek şapka kanununu protesto etmek 
için hükümet binasına yürüttüklerini öğrenir.

İşin vahametini anlayan Hacı Ali Galip efendi çıkabilecek hadiselere belki mani 
olurum düşüncesi ile derhal dükkanını kapatarak hızla hükümet binasının 
bulunduğu meydana koşar. Ancak orada kimse yoktur. Protestocular valiyi hü-
kümet binasında bulamayınca Çaykaradaki  vali konağına gitmişlerdir. Hacı Ali 
Galip efendi de bunun üzerine vali konağına gider. Konağın önündeki kalabalık 
bağırıp çağırmakta valiyi dışarıya çağırmaktadır. Hacı Ali Galip efendi derhal yük-
sek bir yere çıkarak kalabalığı yatıştırmaya çalışır ve onlardan işler iyice sarpa 
sarmadan dağılmalarını ister. Ancak bu düzmece isyanı başlatan provakatörler 
onu susturarak kalabalığı yeniden hükümet meydanına yönlendirirler.

Tekrar hükümet meydanına dönen kalabalık içlerindeki provakatörlerin galeyana 
getirmesiyle hükümet binasını taşlamaya başlarlar. Bu esnada meydana bir bö-
lük asker getirtilerek kalabalığın dağıtılması için havaya ateş emri verilir ancak 
asker içindeki ya emri anlamaz cahil birkaç nefer, yada provakatörlerin asker 
içindeki  uzantıları havaya değil de direk kalabalığa ateş eder ve meydandakiler-
den üç kişi cansız yere serilir. Bu hengamede kalabalık kaçışarak dağılır.

Erzurumda yaşanan bu olay ülkemizde son 20-30 yılda yaşanan Sivas, Maraş, 
Çorum olaylarındaki gibi baştan ayağa provokasyon olup, halkı galeyana getirip 
karışıklık yaratarak bu kargaşadan bir takım güç odaklarının siyasi kazanımlar 
elde etmesini sağlamak için planlanmış bir olaydır.
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Hükümet meydanındaki kalbalığın dağılmış olması olayın bitmesi değil, felaket-
lerin başlangıcıdır. Şehirde tam bir cadı avı başlar. Takibat sadece provakasyona 
alet olmuş kişilere yönelik değil, Erzurum halkının değer verdiği sevip saydığı 
önemli şahsiyetlere de  yöneliktir. Bunlardan biriside Hacı Ali Galip efendidir.

Hacı Ali Galip efendinin yakalanacaklar arasında olduğu haber alınınca dostları 
ve onu seven hukukçu arkadaşları kendisinden bir müddet ortalıkta gözükme-
mesini, ortalık yatışıncaya kadar kaçıp kaybolmasını isterler. Bu teklife Hacı Ali 
Galip efendinin cevabı çok nettir. “Ben kaçıp saklanmamı gerektiren hiç bir iş 
yapmadım, madem aranıyorum gider kendim teslim olurum” demiş ve dediği 
gibi de yapmıştır.

O aslında hükümete değil Allaha teslim olmuştu. Nitekim divanında Hacı Ali Ga-
lip efendi Mevlasına şöyle niyaz etmiyor muydu ?

Dil hane-i hüznümde bugün gör ne figan var 
Sevda-zede sinemde nice dağ-ı nihan var
 
İnsafa gel ağlatma bu biçareyi cana 
Ne cevre tahammül, nede ol naze tüvan var
 
Yok canım almaksa bu efkar ile kasdin 
Minnet bana kurban olası bir kuru can var
 
At boynuma zencir-i-zer endude-i zülfü 
Çek tığ-i nigahın yürü ta kalbe heman var
 
Can kaydı yemem zerrece havfım budur ancak 
Damanımı çek olmasın alude-i kan var
 
Bin pare olursam da Nesimi gibi cana 
Senden yine ayrılmamaya dilde nişan var

Hacı Ali Galip efendi bir kaç gün tutulduğu hapiste vali Zühtü den şu teklifi alır. 
“Erzurum halkı seni sever ve sayar, senin yapacağın işleri makbul kabul eder. Gel 
şu şapkayı bir defa olsun giy ve halk içinde dolaş. Daha sonra sana cami hocalığı 
payesi verelim ondan sonra istediğin gibi cübbenide giyer, sarığınıda sararsın.

 
(O tarihte çıkan kanun imamlara ve camide hocalık vazifesi olanlara sarık kullan-
ma serbestisi veriyordu). Hacı Ali Galip efendinin bu teklife cevabı  “O şapkayı 
değil başıma koymak, elime dahi almam” şeklinde çok açık ve kısa olmuştur.

Vali Zühtü  Hacı Ali Galip efendiye ilkelerini, inançlarını terketme karşılığında ni-
metler, rahat bir hayat, iyi bir geçim vaadediyor, kabul etmez ise bir haydut gibi, 
yağlı urganın ucunda can vermeyi, itibarsızlaşmayı, henüz iki yaşındaki oğlunu 
babasız bırakmakla tehdit ediyordu.
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Bir kaç günlük mapusluk sırasında Hacı Ali Galip efendi evine sadece şu vasiyeti 
gönderebildi. “İki ay sonra doğacak olan oğluma Sefa adını koyun”.

Belkide Mevla, dünya gözü ile göremiyeceği yavrusunu ona rüyasında gösterdi 
de Hacı Ali Galip efendi oğlu olacağını bildi ve adını Sefa koydu.

Hacı Ali Galip efendi tevkif edildikten iki gün sonra Tebrizkapıda kurulan darağa-
cına götürülürken beyitlerinde yüzlerce kez dile getirdiği vuslat deminin neşesi 
içindeydi.

Gelirse müjde-i vaslın bu miskin Talibe bir gün 
Bu canı eylerim bahş, beşir-i vuslatın ey dost.

(Sana kavuşacak olmanın müjdesi bir gün bu miskin Talib e gelirse 
Bu müjdeye karşılık  bahşiş olarak canımı bağışlarım ey dost )

Haver efendi bana dayısının sehpaya doğru giderken Nesiminin 

aşağıdaki beytini söylemiş olduğunu anlatırdı.

Soyun ey molla-i sallaklar Nesimin tenin 
Yüz kez dahi soysanız alınmaz yar, incinmez yar.

Mübarek şehit idam edildiği günün ertesine kadar sehpada güya ibret--i alem 
için halka teşhir edildi. Onu görenler gözyaşları içinde ruhunu taziz ettiler ve 
zalimlere lanetler okudular.

O günün sabah ezanında  Hacı Ali Galip efendinin asılı olduğu sehpada ellerini 
kaldırmış şekilde çok güzel bir sesle sabah ezanı okuduğunu görenler bu olayı 
göz yaşları içinde oğlu Vefa beye anlatmışlardır.
Hacı Ali Galip efendinin ev halkı da bu zulümden paylarına düşeni almışlardır. 
Tek tek her hane halkı günlerce tarassut altında tutulmuş, eve kimlerin gelip 
gittiğini, Hacı Ali Galip efendinin kimlerle konuşup görüştüğünü anlamak için 
memurlar günlerce ev halkını sorguya çekip ağızlarından bir takım isimler ko-
parıp yeni kurbanlar tespit etmek için uğraşıp durdular. Ancak buna muvaffak 
olamadılar. Memurlar evden ayrılmadan Hacı Ali Galip efendiye ait bulabildikleri 
tüm kitapları, defterleri, hazırlamış olduğu hat eserlerini ve Mekke- mükerreme, 
Medine-i münevvere, Bağdat ve İstanbula yaptığı seyahatlerde yaşamış oldukla-
rını kaydettiği değerli bir seyahatnameyi yaktılar. Bu yazıda alıntı yaptığım şiirler 
bu hengâmede eşinin sandığında kalmış iki defterden alınmış şiirlerdir. Bu def-
terlerde 170 adet şiir, gazel ve nat-ı şerifler bulunmaktadır.

Hacı Ali Galip efendinin mezarı Tuzcu köyünde bulunmaktadır. “(2)

(1) : eskieserler.com
(2): dengizek.com
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12- ANTEPLİ NURİ PAŞA

XVIII. Yüzyılda yaşamış, Antep’de doğmuş bir şairimizdir. Asıl adı Mehmed Nu-
rettin olup mahlası Nurî’ dir. Kıskançlığa kurban gitmiş ve 28 yaşında idam edi-
lerek öldürülmüştür.

 Demiştir ki:

“Dilimde dâğ-ı aşkın dilberâ tamga-yı izzetdir

Serimde kâkülün sevdâsı cânâ kayd-ı rif’atdir.

 

 Nigehdür diyiser ser-i zânûya gerden-i zülf-i hoş-bûya

Dehen kand-i leb-i dildâre çok demdir ki hesretdir.”

Bilgin, şair... Antep hanedanından olup “Battalzade” adıyla anılmış. Çok genç 
yaşta, eğitimini babasının yanında tamamlayıp, Mirimiranlık göreviyle Antep 
Mutasarrıflığına atanınca çevrede bulunanlar tarafından kıskanılır. Çevre vila-
yetlerin valileri ve devlet adamlarının iftiraları sebebiyle idam edilir.(1786-87)

Şarkılarıyla ünlü olan Nuri’ nin bir de Divan’ı bulunduğunu kaynaklar zikreder.

*
“Antepli Battalağazade şair Nuri Mehmet Paşa’ nın idamı haklı mıdır? Haksız 
mıdır? Belli değildir. Yalnız belli olan şey, bu şairin eceliyle ölmediğidir. Otız iki ya-
şında idam edilen bu şairin katli hakkında, Cevdet tarihinin 253 ncü sayfasında 
tafsilat vardır; ancak bu zatın şairliği hakkında, orada hiç bir kayıt yoktur. Fakat 
Muallim Şakir Sabri tarafından “Anteb’in Büyükleri” ismiyle yazılan kitapta hem 
şairliği, hem de şiiri vardır. Gazel şeklinde yazılan bu şiirin matlaı şudur:
“Hiç reftara olsun takat-i üftedegân şimdi

Levendâne reviş peydâ edüptür dilberan şimdi” (1)

*

“Daltaban-zâde Mehmed Ali Paşa, Kilis ve çevresinin yönetimini ele geçirmeden 
önce 1745 yılında Kilis voyvodası Battal Seyyid Hacı Mehmed Ağaydı17. Kilis ve 
A‘zaz mukâta‘aları 1751-1754 yıllarında malikâne olarak daha önce Adana Bey-
lerbeyi olan Rişvân-zâde Süleyman Paşa’nın tasarrufundaydı. Süleyman Paşa, 
bu mukâta‘alara Battal Seyyid Hacı Mehmed Ağa’yı voyvoda olarak tayin etti. 
Battal Ağa’nın Kilis ve A‘zaz voyvodalığı 1754 yılı Ekim ayı ortalarına kadar sür-
dü18. Battal Ağa’nın ölümünden sonra yerine büyük oğlu ve aynı ismi taşıyan 
Battal-zâde Seyyid Hacı Mehmed Ağa Kilis sancağı voyvodası oldu. O, 1766-
1767 yıllarında Kilis mukâta‘asının “ber vech-i emânet” mutasarrıfı olan Rakka 
valisi Vezir Mehmed Paşa adına mukâta‘a gelirlerini tahsil etmekteydi19.
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Haziran 1769’da Kilis ahalisi bir araya gelerek, voyvoda sarayını aniden kuşata-
rak, Battal Seyyid Mehmed Ağa’yı öldürmek maksadıyla adamlarıyla çatışmaya 
giriştiler. Bu esnada voyvodanın tüfekçibaşısı ve yanındakilerden beş kişi öldü; 
kendine ve devlete ait bütün malları, eşyaları, paraları hatta giymiş olduğu elbi-
seler dahi yağmalandı20. Kuşatmadan sağ kurtulanBattal-zâde Seyyid Mehmed 
Ağa’nın Nisan 1771’de Urfa’da katledilmesiyle Kilis ve çevresindeki gücü ve nü-
fuzu sona erdi21.

Battal Seyyid Mehmed Ağa’nın ölümünden sonra Kilis ve çevresinin idaresini 
1782’de Dal taban-zâde Mehmed Ali Paşa ele geçirdi. Daltaban-zâde nüfuz ve 
kuvvetini de kullanarak kısa süre içerisinde Kilis’te iyi bir idare kurarak, asayişi 
ve huzuru sağladı. Bir yıl sonra ise “paşalık”ın yanı sıra Kilis ile A’zaz şehirleri de 
malikâne olarak kendisine verildi. Daltaban-zâde’nin bölgede sergilemiş olduğu 
yönetim tarzı halk nazarında kısa sürede itibar gördü. Nitekim bu durum A‘zaz 
ve Kilis kadılarının ilâmlarında açıkça ifade edilmektedir22. (2)

“Daltaban-zâde’nin Kilis’te idarecilik yaptığı bu dönemde bölgenin önemli şehir-
lerinden biri olan Ayıntâb’taki bazı gelişmeler Daltaban-zâde’nin ilgisini buraya 
çekti. Bu dönemde Ayıntab’da halk ve yeniçeriler şehrin yöneticisi Battal-zâde 
Nuri Mehmed Paşa’dan31 pek de hoşnut değillerdi. Halk ve yeniçeriler ile Battal-
zâde Nuri Mehmed Paşa arasında çekişme söz konusuydu. Battal-zâde Nuri 
Mehmet Paşa’dan kurtulmak isteyen Serdar Kasap-zâde İbrahim Ağa, âyândan 
bazı kimselerle görüşerek Daltaban-zâde Mehmet Ali Paşa’dan yardım istedi32. 
Ayıntâb’a hâkim olmak isteyen Daltaban-zâde ise bu çağrıyı büyük bir fırsat 
bilip, çoğunluğunu Kürtlerden oluşan 200 sekbanı ile Kör Bilal’ı buraya yolladı. 
Şehre varınca yağma etmesini, karşı koyanlar olursa zor kullanmasını emret-
ti. Kör Bilal, maiyetindeki kuvvetlerle Ayıntâb’a gelerek derhal yağmaya başla-
dı. Birkaç gün sonra da Daltaban-zâde silahlı adamları ile geldi. Bunun üzerine 
Nuri Mehmed Paşa şehirden firar etti33. İbrahim Ağa ve yeniçeriler durumdan 
memnundular. Çünkü Battal-zâde Nuri Mehmed Paşa’dan kurtulmuşlardı.

Daltaban-zâde Mehmed Ali Paşa Ayıntâb’a yerleştikten ve idareye hâkim olduk-
tan sonra bir âyân gibi davrandı. Kilis’te olduğu gibi icra vasıtası adamı Kör Bilal’ı 
harekete geçirdi. Ölenlerin terekesine el koydu, yeni vergiler ihdas ederek bun-
ları zorla toplattı. Tahsilât bahanesiyle evlere girip kızların çeyiz sandıklarını kır-
dırttı. Kanunsuz olarak şehre girip çıkan hayvanların sahiplerinden para alarak, 
vakıfların gelirlerine el koydu, Battal-zâde Nuri Mehmed Paşa’nın, müftünün, 
Kadı-zâde ve Basmacı-oğlunun evlerini, ambarlarını yağma ettirdi34. Battal-zâde 
Nuri Mehmed Paşa’nın amcası Seyyid Mehmed Sadık Ağa’yı yakalayarak 90 kese 
kurtulma fidyesi istedi35. Seyyid Mehmed Sadık Ağa bütün mallarını sattığı halde 
ancak 20 kese sağlayabildi. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Daltaban-zâde bunu kabul etmeyerek Seyyid Mehmed Sadık Ağa’yı hapse attır-
dı36.

208  / M. CEYLAN



Tüm bu yapılanlar Daltaban-zâde’nin zulmünün sadece birinci safhasını 
oluşturmaktaydı. Çünkü ikinci safha hapishanede başlamaktaydı. Şair Ruhi’ye 
göre Cafer Baba adlı zindana atılan birçok kadın ve erkek günde birkaç defa 
dövülmekte, kadınları dövmek için tüfekçibaşı, erkekleri dövmek için de odabaşı 
memur edilmişti37.

Daltaban-zâde’nin Ayıntâb’da beş on gün içinde yaptıkları, halkı canından bez-
dirdi, onu çağıranlar ise çoktan nedamete uğradılar. Fakat sebep oldukları bu 
müthiş ve korkunç duruma bir çare bulmaya güçleri yetmedi. Artık gelinen nok-
tada halkın tahammülü kalmamıştı. İşte tam bu sıralarda şehrin bazı ileri gelen-
leri toplanıp bu duruma karşı koymaya karar verdiler. Bir gün şafakla beraber 
Daltaban-zâde Mehmed Ali Paşa’nın oturduğu sarayı muhasara ederek, ateşe 
başladılar. Daltaban-zâde’nin üzerine hücum ederek onu yaraladılar. Artık kurtu-
lamayacağını anlayan Daltaban-zâde, Nâkib Seyyid Sadık Ağa’yı huzuruna ge-
tirttirerek idam ettirdi ve bu arada kendisi de öldü38. Sarayı basan halk, Paşa’nın 
başı ve bir kolunu kestikten ve cesedini sokaklarda teşhir ettikten sonra gömdü. 
Yakalanan Kör Bilal ve tüfekçibaşı da öldürüldü. Halk o kadar nefret duydu ki, 
bunun sonucunda Kör Bilal’ın cesedini bir kazığa oturttular. Çarpışmalar sırasında 
Daltaban-zâde’nin askerlerinden birçoğu ise Suburcu mevkiinde öldürüldü. Sağ 
yakalananlar ise “çırılçıplak” soyulup bırakıldılar39. Bu arada Ayıntâb halkı Dalta-
ban-zâde Mehmed Ali Paşa’nın sarayını da yağmaladı. Haziran 1769’da Kilis’te 
Battal Seyyid Mehmed Ağa’nın konağını basma ve yağmalama olayı, bu defa da 
Ayıntâb’da Daltaban-zâde Mehmed Ali Paşa’nın sarayı basılarak gerçekleşti.

Ayıntâb ahalisi, Daltaban-zâde Mehmed Ali Paşa’nın mallarını yağmalamanın 
bedeli olarak devlete, 41 gün vade ile 40.000 kuruş ödeyeceğini taahhüt etti40. 
Ancak bir süre sonra ahali verdiği taahhüdü yerine getiremeyeceğini anlayarak, 
yeni bir öneride bulundu. Nitekim buna göre söz konusu miktarın yarısı 30-40 
gün içinde, geri kalanı ise bir sonraki sene ödenebilecekti41. Ancak geçen 30-40 
sonrasında söz konusu taahhüt yerine getirilemedi. Ödemeyi tahsil etmek için 
görevlendirilen Es-seyyid Hasan Ağa Ayıntâb’dan eli boş döndü. Bunun üze-
rine Ayıntâb kadısına, voyvodasına ve [9] [10] [11][12] [13] [14] ahalisine hitaben ekid 
(kuvvetli) ve şedid (şiddetli) bir emr-i âli gönderildi42. Bunun üzerine halk 40.000 
kuruşun sadece 14.000 kuruşunu ödeyebildi. Geriye kalan 26.000 kuruş için 
ise tekrar emr-i âli gönderildiğini tespit etmekteyiz43. Ayıntab halkı geriye kalan 
26.000 kuruşu 11 Haziran 1797 tarihinde ödemiştir44.

Daltaban-zâde Mehmed Paşa’nın öldürülmesiyle sonuçlanan Ayıntâb olayı üzeri-
ne Kilis’teki malları da halk tarafından yağmalandı. Hatta Paşa’nın Hasırcı Pazarı 
civarında yaptırdığı cami bile “zalimin yaptırdığı camide namaz kılınmaz” diye 
yıkıldı45.

A‘zaz ve Kilis Voyvodası Daltaban-zâde Mehmed Ali Paşa’nın vefatı üzerine Mart 
1791 tarihinde onun yerine, ahvale vâkıf olan yeğeni Mahmud Paşa mîrliva ola-
rak tayin edildi46.(3)
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[1]   BOA, C. DH, nr. 6057, (26 Zî’l-hicce 1198/10 Kasım 1784).
[2]   Yener, “Şair Ruhî”, S. 35, s. 12.
[3]  Yener, “Şair Ruhî”, S. 35, s. 12, 13.
[4]   Çınar, “Battalzâdeler”, s. 449.
[5]   BOA, Hatt-ı Hümayun [=HAT], nr. 16/684, (22 Cemâziye’l-âhir 1203/20 
Mart 1789).
[6]  Yener, “Şair Ruhî”, S. 35, s. 13.
[7]  Yener, “Şair Ruhî”, S. 36, s. 8.
[8]   BOA, HAT, nr. 16/684.
[9]   Cemil Cahit Güzelbey, “Gaziantep’te 1787 Yılı Ayaklanması”, Gaziantep 
Kültür Dergisi, Haziran 1963, C. 6, S. 125, s. 6.
[10] Yener, “Şair Ruhî”, S. 36, s. 9.
[11] BOA, HAT, nr. 16/684.
[12] Yener, “Şair Ruhî”, S. 36, s. 10.
[13] BOA, Cevdet Maliye [=C. ML.], nr. 19271, (19 Şevval 1207/30 Mayıs 1793).
[14] BOA, C. ML, nr. 22830, (26 Cemâziye’l-evvel 1206/21 Ocak 1792); GŞS. 
135/108.

*

“Nuri Mehmet Paşa Cami : 

 
 Çukur Mahallesi Suburcu Caddesi üzerindedir. Şer-i Mahkeme Sicillerinden ve 
bir fermandan anlaşılacağı üzere Nuri Mehmet Paşa tarafından 1786 (Hicri 1200) 
yılından bir kaç yıl önce yaptırılmıştır. Harim mihraba paralel, tek sıra dört kare 
gövdeli ayakla enlemesine ikiye ayrılmıştır. Mihrap önü kubbe ile yanlar çapraz 
tonozla örtülüdür. Son cemaat mahalli ise beş kubbelidir. Dış avlu ile son cemaat 
yerinin birleştiği bölümde klasik Osmanlı tarzındaki iki şerefeli minare yükselir. 
Mihrap; sarı, siyah, bordo renkli mermer malzeme ile zikzak motif ihtiva eden 
süslemeye sahiptir. Mihrabın yanlarında birer balkon minber mevcuttur. Girişin 
üzerinde ahşaptan yapılmış bir bey mahfili bulunur. Mahfil kalem işi ile yapılmış 
çeşitli geometrik ve bitkisel motifleri ihtiva eder. Gaziantep Savunmasında zarar 
gören cami;bir ara askeri depo,1958’den sonra da Müze olarak faaliyet göster-
miştir.1968 yılından sonra ise onarılarak yeniden ibadete açılmıştır.”

(1):  KUNTAY, Mithat Cemal; Tarih Köşelerinde İdam Edilen Şairler, Gazete kü-
pürü, earsiv.sehir.edu.tr: 8080

(2-3): KIVRIM, İsmail; Kilis ve A‘zaz Voyvodası Daltaban-zâde Mehmed Ali 
Paşa ve Muhallefâtı, dergiler.ankara.edu.tr
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12-TEMENNÂYÎ
 
Demiştir ki:

“Şol kadar göstermemişdir bana devrân gönlünü
Kim sanurdu görmek olmaz çeşm-i insân gönlünü
 
Bilmezem kim bu cihân içre vücûdu yok mudur?
Yoksa vardır çerh benden kıldı pinhân gönlünü
 
Ey aceb kâdir olup bir gün giyem mi ben anı
Kaddi bâlâ zîbâ câna ol cân gönlünü
 
Berr ü bahr içre sadef-vâr intizâr üzre durup
Ağzım açup gözedirem âb-ı nîsan gönlünü
 
Rûm’a şâh u pâdişâh olmuşca hurrem oluram
Beni asdavran çıkarup kılsa ihsân gönlünü”

*

II. Bayezid’e karşı düzenlenen suikasd grişiminin içinde bulunması sebebiyle 
idam edilerek öldürülen bir şairimizdir. Bazı kaynaklarda ise Fatih döneminde 
“zındıklıkla” suçlanan Hurûfi şairlerin topluca idamı sırasında öldürüldüğü belir-
tilmektedir.

*

“Temennayı hakkında Latifi Tezkiresi ve Künhü’l-ahbâr’da bilgi verilmektedir.

Gelibolulu Âlî, eserinde Temennâyî ile ilgili bilgisinin kaynağı olarak Latifı’yi gös-
termekte ve Latifî’nin verdiği malumata bir katkıda bulunmamaktadır. Buna göre 
Temennâyî Kayseri yakınlarında bir yerdendir. “Tenâsuh”a inanan ve aynı za-
manda “ilm-i hurûf” denilen harflerden bir takım dinî değerler çıkaran düşünce-
nin kurucusu olan Fazlullah-ı Hurûfî’nin yolunu takip eden Kalenderîlerden olan 
şairin bu güruhun ileri gelenlerinden olduğu Latifi’nin “etrafına bir çok zındık ve 
kâfir toplamıştı” mealindeki sözlerinden anlaşılmaktadır. Latifi’nin “İnsan ot gibi 
biter ve ot gibi yiter diyen ‘küfürgû’lardan idi.” ifadesi ve bu Kalenderî topluluğu-
nun Sultan Beyazıd devrinde kılıçtan geçirildiğini söylemesinden Temennâyî’nin 
Latifi Tezkiresinin yazılış tarihinden (1546) çok önce ölmüş olduğu anlaşılmakta-
dır. Latifi eğer bununla Temennâyî’nin de bu toplulukla [1] 5 beraber öldürülmüş 
olduğunu kastediyorsa, şairimizin 16. yüzyılın başlarında ölmüş olması gerekir.

Latîfî, Tezkiretü ’ ş- şu ’ arâ, İkdam Matbaası, İstanbul 1314, s.110.”
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*

“Nazm
Mezheb-i İslâm’ı yok bir kaç torlaklar
Lacneti vü bidcati şeytân ile ortaklar
 
Çün libâs-ı şerc-i dinden cür u curyândur bular
Terk ü tecrid oldı sanman bir nice çıplaklar
 
Hiç birisinden degüller yetmiş iki milletün
Cümleden merdüd u hâricdür bu kavm-i câklar
 
Âdem câlem-i Kübrâ ve mazhar-ı Hudâ’dur diyüp

Ey sanem sen mazhar-ı Allâhsın
Nüsha-i cümle kelâmu’llâhsın

diyü gördükleri mahbuba secde iderleridi. Ve secdelerün sehv idüp tarik-i İblis’e 
giderler idi.”
 

-------------------------------------------------------------------

Hammer ise, Temennâyî’nin adını da zikrederek şunları söylemektedir: “Te-
mennâî -ki hülûl- ı ervâh mezhebini kabûl ve izhâr etmiş ve her mahlûku zât-ı 
uluhhiyyetin mütemmim cüz’ü addetmekte bulunmuş idi-. II. Murad zamânmda 
îdâm olunan Nesîmî ve Kemâl Ümmî i’tikâdına muvâfık bir meslekte olmasından 
dolayı, onlar gibi maktûl oldu.” J. V. HAMMER, Büyük Osmanlı Tarihi, 2 (Üçüncü 
Cilt), Mehmed Atâ Bey Tercümesi, Hazırlayanlar: Mümin ÇEVİK, Erol KILIÇ, İkra 
Okusan Yayınları, İstanbul 1989, s.395.
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6. Sadeddin Nüzhet Ergun, Temennâyî için “XV. asrın son yarısında Kayse-
ri’de yetişen Kalenderîlerdendir” demektedir. Latifi Tezkiresi’nde yer alan şairin 
iki beytiyle beraber gazel tarzında yazılmış bir manzumesine de yer veren Er-
gun, Temennâyî’nin, Hurûfıliğin Anadolu’daki ilk temsilcilerinden olduğunu be-
lirtmektedir. Sadeddin Nüzhet ERGUN, Bektaşî Şairleri ve Nefesleri, (2. Baskı), 
C.l, Maarif Kitaphanesi, İstanbul 1955, s.30. Temennâyî’den bahseden eser-
lerde hemen hemen aynı bilgiler ve aynı örnek beyitler görülmektedir. Mesela 
bkz. Turgut KOCA, Bektaşi Şairleri ve Nefesleri, İstanbul 1990; İsmail ÖZMEN, 
Alevî Bektaşî Şiirleri Antolojisi, C.l, Saypa Yayın- Dağıtım, Ankara 1995, s. 425; 
Emir KALKAN, Çağlar Boyunca Kayseri Şairleri, Kayseri İli Özel İdare Müdürlüğü 
ve Kayseri Belediyesi Birliği Yayını, Kayseri 1988, s.16. Ancak Cemil Çiftçi’nin 
“Maktul Şairler” başlığı altında yayımlandığı makale serisinin ilkinde Temennâyî 
ile ilgili olarak verdiği bilgiler, temel kaynaklara inmesi ve teferruatı vermesi 
bakımından oldukça farklı ve mühimdir. Bkz. Cemil ÇİFTÇİ, “Maktul Şairler 1: 
Temennayı’’Kayıtlar, C.l, S.l (Kasım 1990), s.51-53.

7. Temennâyî ile ilgili olarak, Latifi Tezkıresi’nin matbu nüshasında yer alan 
bilgiler, gördüğümüz yazmalardan daha zengin olduğu için matbû nüshayı esas 
aldık. Burada geçen “Allah lâyığım versin” mânâsınadaki “caleyhe mâ yestehak” 
ifadesi, değişik nüshalarda “Rahmetu’llahi caleyh” şeklinde de görülmektedir.
Ve ol gürüh-ı gilm-râh necuzubi’llah mezheblerin vüscatde ceraf mahremâtı helâl 
il mübâh bilürler idi. Nisbet-i mezheb-i Rafz üzre ölmeği ve ol ictikâd-ı fâsid üzre 
can virmegi merâtib-i şühedâ (s. 111) meşâbesinde şühüd idüp Fazlu’Uah-ı Hu-
rüfi’nün bu rubâcisin düstür-ı camel ve ahsen-i mevkıc-i ecel idinmişler idi. Rubâcı

Der-matbah-ı cışk coz nikü-râ ne-keşend
Lâğar şıfatân zi-dest-i hürâ ne-keşend
 
Ger câşık-ı sâdık zi-koşten me-giriz
Mordâr büved her ân ki u-râ ne-keşend

Sultân Bâyezid devrinde ol tâ’ife-i pilr-şikâkun kimin âb-ı tığla iğrâk ve kimini 
âteş-i redd ile ihrâk itdiler. Bu matlac-ı memnûc anun türrehâtmdandur:

matlac

Şüf! Kalender ol gel kazıt saçı sakalı

Sana bu bir tuzakdur gider bu kıl u kâli
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Velehu

Ebleh olma şüfi virme nakd-i cömri nesneye

Gözün aç didâr-ı cennet hur u ğılmân bundadur

Ve bu matlac-ı Fârisi dahi tacrif-i esrarda anun güftâr-ı nâ-hem-vânndandur:

Habbetü’l-hadrâ ki ber-kef cârifan câ kerdeend

Ez-hayâl-i ü hezârân nükte peydâ kerdeend

Gelibolulu Âlî, Künhtl’l-ahbâr

Künhü’l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı, Hazırlayan: Dr. Mustafa İSEN, Atatürk Kültür 
Merkezi Yayını, Ankara 1992, s. 154.

TEMENNÂYİ: Kayseri kurbunda sâkin tâ’ife-i Kalenderiyye miyânında vücüdı 
müte’yyin Latifi kavlince tenâsühi-mezheb zümre-i zemime-i melâhideye hem-
meşreb bir kimesne imiş.

Min nazmihi

Ey sanem sen mazhar-ı Allahsın

Nüsha-ı cümle kelâmu’İlahsın

Velehu

Şüfi Kalender ol külli kazıt saçı sakalı
Sana bu bir tuzakdur gider bu kil u kâli

Tacrif-i esrarda bu matlac-ı Fârisi dahi anundur.
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8. Aşkın mutfağına iyilerden başkasını çekmezler. Zayıf olanlar oburların 
elinden çekmezler. Kişi eğer gerçek âşıksa ölmekten kaçmaz, çekilmeyen (asıl-
mayan) kimse murdar olur.

9. Ariflerin el ayalarındaki yeşil tanenin hayâlinden binlerce nükte ortaya 
çıkarmışlardır.

Cübbetü’l-hadrâ ki ber-kef cârifan câ kerdeend
Ez-hayâl-i O hezarân nükte peyda kerdeend

Nail TUMAN, Tuhfe-i Nâilî, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Ansiklopedisi Bürosu 
B/870 (Yayımlar Dairesi Başkanlığı Kütüphanesi), s. 129.

TEMENNAYI: Temennâyi Kayserili şüfilerden. Tokuzuncu caşır hicri şâirlerinden.

Şüfi Kalender ol gel kazıt şaçı sakalı

Sana bu bir tuzakdur gider bu kil u kâli

* * *

Ebleh olma şüfi virme nakd-i cömri nesneye

Gözün aç didâr u cennet hür u ğılmân bundadur

----------------------------------------------------------

[1]      Esasen bu maddede Latifi ‹deki bilgileri tekrarlamaktan öte bir malumat 
vermemekle beraber, Temennâyî’nin, Gelibolulu Âlî’nin KünhüT-ahbârında sadece 
bulunmuş olması bile şairin hayatıyla ilgili mühim bir ipucudur. Temennnâyî, 
Künhü’l-ahbâr’ın Sultan 2. Bayezid dönemindeki şairler arasında yer aldığına 
göre 2. Bayezid’in saltanatı devrini (1481-1512) veya bu dönemin en azından 
bir kısmını müdrik olduğu anlaşılmaktadır.

-----------------------------------

KAYNAK: sbedergi.erciyes.edu.tr, Araştırma Gör. M.Fatih KÖKSAL, Şu’arâ Tezki-
relerine Göre Kayserili Şairler

215ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER / 



13-BOSNALI LEDÜNNÎ (LEZZETÎ)

 

Adı  Mustafa. Mahlası Ledünnî… Bosna’da  doğmuş...  Avusturyalılar tarafından 
şehid edilerek öldürülen bir şairimizdir.

* 

“Memleketinden  ayrılıp  uzun  zaman seyahat ederek İran’da yedi sene kadar 
şah’ın meclisine katılmış, şairler ve üst zümreyle irtibatta olmuştur. Bu dönemde 
yazdığı beyitle şah’ın ihsanını görmüştür. İran yıllarından sonra İstanbul’a gelip  
Divan-ı Hümayun kâtipleri zümresine katılmış, Eflak voyvodasına divan efendisi 
olmuştur.

Farsçadaki becerisi sebebiyle Şevket adlı şairin divanını şerh etmeye giriştiği 
dönemde 1720 - 21 yılında (hicri 1133) öldürülmüştür. (Safâyî: 535).” (2)

*

Demiştir ki:

“Meyl-i dûşîne-i ağyâre tenhâ yâr varmışmış
Bahâristân-ı şevka gonca-i gülzar varmışmış
 
O mâh bî-ser ü pâ cephe-say-ı tarf-ı revzende
Hicâz-ı kûyına şeb tâlib-i dildâr varmışmış”

 *

“Balkanlar da Türk Dili ve Edebiyatı 

Pek çok kavmin uğrak yeri olan Balkanlar’a XI ve XII. yüzyıllarda Peçenek, Ku-
man ve Uz Türkleri yerleşmiş, XIII. yüzyılda Moğol istilâsından kaçan Sarı Saltuk 
ile sonradan onun adıyla anılan Türkmen aşireti Dobruca dolaylarında ilk müs-
lüman Türk topluluğunu meydana getirmiştir. Balkanlar’a gelen Türk kavimleri 
hem uzun süre bu toprakların sahibi olmuş hem de Balkan milletlerinin teşek-
külünde önemli rol oynamıştır. Balkanlar’da Avrupa Hunları’nın bu toprakları 
ele geçirmesiyle başlayan Türk varlığı daha sonra Osmanlılar’la devam etmiştir. 
Avrupa Hunları, Avarlar, Sabarlar, Peçenekler, Uzlar ve Kuman-Kıpçaklar bu top-
raklarda varlıklarını XIV. yüzyıla kadar sürdürmüşlerdir. Balkanlar’da- ki Türk 
varlığı bu uzun süreçte tabakalaşarak, karışarak günümüzde diliyle, edebiyatıy-
la, sosyokültürel yapısıyla varlığını devam ettirmektedir. Asıl uzun süreli ve kalıcı 
ilişkiler ise Osmanlılar’la başlamış, gelişip güçlenerek günümüze de ulaşmıştır. 
Son 150 yıl içinde Balkanlar’da meydana gelen hadiseler bölgedeki Türk varlığını 
olumsuz etkilese de hemen bütün Balkan ülkelerinde Türkçe’nin etkin bir dil ha-
linde kullanılmasını engelleyememiştir. Türkçe’nin özellikle Osmanlı döneminde 
yaygın kullanılışı Balkanlar’da Türk diliyle meydana getirilen zengin bir edebî 
varlık ortaya çıkarmıştır. Etnik bakımdan Türk olmayan şair ve yazarların da Os-
manlı döneminden itibaren Türk dili ve edebiyatına katkıda bulundukları dikkat 
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çekmektedir. Balkanlar’daki Yunanca, Makedonca, Hırvatça, Sırpça, Boşnakça, 
Arnavutça, Bulgarca, Pomakça gibi dil, edebiyat ve kültürler üzerinde Türkçe’nin 
değişik oranlarda etkisi vardır. Bu yönde uzun süre devam eden Türk hâkimiyeti 
bir barış sürecini başlattığından bilim, kültür ve sanat alanında dikkate değer 
gelişmeler meydana gelmiştir. Bugün mevcut pek çok yerleşim yeri Osmanlı 
Türkleri zamanında kurulmuş, buna bağlı olarak bir şehirlilik kültürü oluşmuştur. 
Hâtta Balkanlar’da günümüzde de Türkçe bilenler “şehirli” (kasabalı), Türkçe 
bilmeyenler “köylü” diye adlandırılmaktadır.

Balkanlar’da Türk Dili 

Belgeler, Türk boylarının Balkanlar’da görüldüğü dönemden beri gerek sözlü 
gelenek, gerekse diğer dillerdeki Türkçe kökenli kelimelerin varlığını teyit et-
mektedir. Özellikle yer adlarında Türkçe kökenli isimlerin yaşaması (Hun, Avar, 
Kuman-Kıpçak, Kuz, Bulgar, Peçenek vb. Türk boyları) Türkçe’nin Balkanlar’daki 
varlığını milâttan önceye kadar götürmektedir. Ancak Türkçe’nin yazılı ve sözlü 
olarak Balkanlar’daki varlığı esas itibariyle 1350’li yıllarda Osmanlılar’ın Rume-
li’ye geçişiyle başlamış, XIV-XV. yüzyıllarda yapılan fetihler ve iskânların ardın-
dan Türkçe günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. 

Rumeli Türkçesi üzerine çalışan Türkologlar, Rumeli ağızlarını Doğu ve Batı ol-
mak üzere ikiye ayırmaktadır. Buna göre doğu grubu Bulgaristan’da Deliorman, 
Razgrad, Kızanlık, Tırgovişte, Kırcali (Ardino, Milino ile beraber), Türkiye’de Edir-
ne, Kırklareli, Tekirdağ merkezleriyle Doğu Trakya, Yunanistan’da Batı Trakya 
(Gümülcine) ve Orestiada’daki yerleşim yerlerini kapsar. Batı grubu Batı Bulga-
ristan’da Vidin, Köstendil, Mihaylovgrad, Makedonya’da Ohri, Üsküp, Gostivar, 
Kumanova ve Dinler köyü; Kosova’ da Priştine, Prizren, Mamuşa köyü; Arnavut-
luk’ta Kruja, Elbasan, Korçe gibi yerleşim yerlerini içine alır. Rumeli ağızlarının 
doğu ve batı gruplarını birbirinden ayıran sınır Tuna kenarındaki Lom şehrinden 
başlayarak doğuya doğru uzanan Vratsa, Sofya, Samakov, ardından batıya doğ-
ru uzanan Köstendil şehrinin güneyine ve Ege denizinin sahiline kadar uzanır. 

Batı grubu için tesbit edilen başlıca özellikler şunlardır: 

Kelime sonunda ı, u, ü yerine i (alti, oldi, köpri); -mış, -muş, -müş yerine -miş 
(kalmiş, görmiş, olmiş); belirli durumlarda i yerine ı (benım, elinde, verdim, 
evinde); yarı ötümlü g / g’nin korunması (ayagi, degenek, köpegi); şimdiki za-
man eki -yor yerine -y’nin kullanılması: yapayım, yapaysın, yapay. Batı grubu için 
tesbit edilen özellikler doğu grubunda yer alan Edirne ve Kırklareli ağızlarında 
görülmez. Bu ağızların hem Doğu ve Güney Bulgaristan, hem de Uzunköprü 
ve İstanbul ağızlarıyla ortak yönleri vardır. Bulgaristan’dan İstanbul’a doğru 
yaklaştıkça Bulgaristan ağızlarını İstanbul Türkçesi’nden ayıran özellikler azalır. 
Bulgaristan ağızlarında a yerine o / u (boba / buba); e ve i yerine ö / ü (böbek, 
böber / büber, möme) kullanılır; s ve ş’den önceki k düşer ve ünlüyü uzatır (isik 
< eksik, işi < ekşi); -acak / -ecek ekinin k’si -dı, -mış ve -sa eklerinden önce 
düşer (alacadı < alacaktı, gelecemiş < gelecekmiş, yapacasa < yapacaksa). 
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Doğu ve Batı Rumeli ağızlarını birbirinden ayıran belirleyici özellikler daha çok 
fonetikle ilgili olup kısaca şunlardır: 

Kelime başı k(a) sesi batı grubunda g(a)’ya dönüşür, doğu grubunda k(a) olarak 
korunur. Gerek kök gerekse gövde ve eklerde ünlü uyumunun bozularak batı 
grubunda tek e var- yantlı, doğu grubunda e / a / a olarak üç varyantlı telaf-
fuz edilir; son seste batı grubunda i varyantlı, doğu grubunda ı / i / u / ü dört 
varyantlı telaffuz edilir. Batı grubunda son seste ı / i değişmesi olur; şimdiki za-
man eki -yor, yı olarak görülür; iki ünlü arasında tam ötümlü a korunur. Bunlar 
doğu grubunda olmayan özelliklerdir.

A) Osmanlı Dönemi. Osmanlı edebiyatında önemli birçok şairin Balkan 
şehirlerinde doğduğu ve buralarda yetiştiği görülür. Başta Edirne olmak üzere 
Gelibolu, Bosna, Serez, Vardar Yenicesi, Üsküp, Manastır, Filibe, Selânik, Sofya, 
Belgrad, Prizren, Priştine gibi şehirler Türk dili ve edebiyatı alanında meşhur 
şahsiyetlere mekân olmuştur. Şuarâ tezkirelerinde yer alan birçok şairin bugünkü 
Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Romanya, Sırbistan, 
Karadağ, Bosna-Hersek, Macaristan topraklarında yaşadığı bilinmektedir. 

Meselâ Bulgaristan bölgesinden çıkan sekseni aşkın Osmanlı şairinden başlıcaları 
şunlardır: 

Şûhî, Nizâmî, Gayrî, Ali Çelebi, Aşkî, Cefâyî, Riyâzî, Revnaki, Ahî, Beyânî, Fasîhî, 
Mestî ve Meylî, Behçetî, Rusçuklu Beyânî, Himmetî, Ferrî, Bahârî, Salâhî, Zarîfî. 

Günümüzde Yunanistan sınırları içinde kalan Serez, Vardar Yenicesi, Selânik ve 
Girit Osmanlı döneminde çok sayıda şair yetiştirmiş önemli merkezlerdendir. 
Buralardan çıkan şairlerden bazıları şöylece sıralanabilir: 

Dimatokalı Abdülvâsi Çelebi, Halîmî, Hilmî, Râgıb, Ali, İzzet, Moralı Ahmed 
Paşa, Râsim, Resmî, Sakızlı Fâik, Eğribozlu Sâmî, Giritli İzzet, Nevres. Bugünkü 
Makedonya’da Debreli Vechî, Dramalı Ârif Mehmed, Gevgelili Bâlî, İştipli Aklî, 
Sadrî Tâlibî, Kalkandelenli Sücûdî, Fakîrî ve Tuluî gibi isimler zikredilebilir. 

Ayrıca Üsküp ve Manastır’dan birçok şair yetişmiştir. 

Ayânî, Firdevsî, Hâfız, Hâver, Kâtib, Keşfî, Merdî, Sabâyî, Sezâyî, Sinan, Vahyî, 
Veznî, Zuhûrî, Üsküplü Atâ, Dürrî, Fennî, Ferîdî, Hâkî, Hemdemî, Hevesî, İshak 
Çelebi, İzârî, La‘lî, Mîrî, Mu‘dî, Nâmî, Niyâzî, Özrî, Riyâzî, Sıhrî, Vâlihî, Vusûlî ve 
Zârî bunlardan bazılarıdır. 

Eski Yugoslavya sınırları içinde yer alan Alacahisar, Semendire, Usice, Yenipazar, 
Belgrad, Prizren ve Priştine gibi merkezlerden çıkan pek çok müellif ve şairden 
bazıları şunlardır: 

Mesîhî, Şem‘î, Mustafa Çelebi, Âşık Çelebi, Sünnî, Cenânî, Valî, Sâdık, Ni‘metî, 
Zikrî, Sâbit, Saîd, Hâlis, Nâşid.

218  / M. CEYLAN



Bosna-Hersek 1463’te Fâtih Sultan Mehmed tarafından fethedildikten sonra 
Osmanlı Türkçesi’nin kültür alanına giren bölgede birleştirici unsur olan İslâm’ın 
etkisiyle Türkçe ortak dil olarak kullanılmıştır. 

XV. yüzyılda buralarda eser verenlerin başında II. Bayezid’in veziri Derviş Yâkub 
Paşa gelmektedir. 

XVI. yüzyılda Taşlıcalı Yahyâ, Fevrî, Vasfî, Mostarlı Ziyâî, Vüsûlî, Arşî, Ubey-
dî, Vahdetî, Nihâdî, Gayretî, Kemterî, Lâmekânî, Şânî ile Sabûhî Osmanlı Türk 
edebiyatında eser veren Bosnalı şairlerdir. XVI. yüzyılda nesir ustası Matrakçı 
Nasuh da önemli şahsiyetlerdendir. 

XVII. yüzyılda Varvarlı Ali Paşa, Hevâyî, Ahmed Çelebi, Nergisî, Derviş, Hüsâmî, 
Ali Alâeddin, Habîbî, Fevzî, Mîrî, Sâmiî, Mezâkî, Sükkerî, Bezmî, Tâlib, Kâtibî, 
Kaimî, Vuslatî, Zikrî, Nâbî ile Ahmed Sûdî, İbrâhim Peçûyî, Abdî, İbrâhim, Yûsuf, 
Hacı Mustafa ve Ömer adlı nesir yazarları görülmektedir. 

XVIII. yüzyılda Abdullah Mâhir, Sâbit ve Mehmed Reşid, Safî, Hürremî, Ledün-
nî, Bülbülî, Ebûbekir, Muhlisî, Şehdî, Ahmed Hatem, Kudsî, Mâilî, Meylî, Gurbî, 
Abdullah Kantemir, Nazarî, Rahmî, Cûdî, İlhâmî, Vehbî önemli şairlerdir. Hacı 
Nesimzâde, Ahmed, Ömer, Abdullah, İbrâhim Münib, Hüseyin, Muzaffer, Mu-
hammed mensur eser veren Bosnalı şahsiyetlerdendir. 

XIX. yüzyılda Fâzıl Paşa, Leskofçalı Galib, Hüseyin Avni, Kâzım Paşa ve Hersekli 
Ârif Hikmet önde gelen şairlerdir. 

Avusturya hâkimiyetinde iken bu bölgede Türkçe şiir yazanlar arasında Fehmî, 
Esad, Firaki, Molla Muhammed, Ahmed, Mehmed Refik, İbrâhim Zikrî, Mu-
hammed Tevfik, Muhammed Kâmil, Yûnus, Remzî, Mehmed Şâkir ve Muhammed 
Kadri’yi saymak mümkündür.

B) Osmanlı Sonrası

1911-1913 yıllarında cereyan eden hadiseler Osmanlı coğrafyasında millî kim-
liklerin ön plana çıkmasına yol açmış ve Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını 
hızlandırmıştır. Bu süreçte Osmanlı Devleti başta Balkanlar olmak üzere birçok 
yerde toprak kaybetmiştir. 

1911 yılı, Balkanlar’da Tanzimat’tan beri tartışılagelen dil ve edebiyat meseleleri 
için bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Ömer Seyfeddin, Ziya Gökalp, Ali Canip 
(Yöntem) başta olmak üzere birçok şair ve yazar bir araya gelerek Selânik’te 
millî edebiyatın başlangıcı kabul edilen “Genç Kalemler” dergisini çıkarmıştır. 
1912-1913 Balkan savaşları, ardından I. Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklâl Har-
bi süreci Balkanlar’ı da Türk dili ve edebiyatı açısından etkilemiştir. Bu arada 
Türkler ve diğer müslümanlar İstanbul’a göç etmek zorunda kalmıştır. Göçlerden 
sonra XX. yüzyılın ortalarına kadar Balkanlar’ın ortak dili olan Türkçe giderek bu 
topraklarda etkinliğini kaybetmiştir. 
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1917 Bolşevik İhtilâli, Balkanlar’ı da etkisi altına alınca komünizm burada en 
şiddetli biçimde yaşatılmıştır. Ancak II. Dünya Savaşı’nın ardından ortaya çıkan 
Yugoslav Federasyonu halklara az da olsa özgürlük tanımıştır. Bilhassa Tito 
devri Yugoslavya’sında 1944-1945 yılında Üsküp’ te Türkçe öğretim için ilk adım 
atılmıştır. 

Soğuk savaş döneminde Balkanlar’da yazılan Türkçe eserlerde ağırlıklı olarak 
Marksist-komünist-sosyalist ideolojisinin yansımaları görülmektedir. 1951 yılında 
azınlıklara kendi dillerinde öğrenim hakkı tanıyan kanunla birlikte Türk edebiyatı 
ve kültürü bu topraklarda yeniden canlanmaya başlamıştır.

a) Makedonya’da Türk Dili ve Edebiyatı 

Yüzyıllarca Türkçe’ye ev sahipliği yapmış olan Makedonya’da Üsküplü Zârî’den 
Yahya Kemal’e kadar birçok edip ve şair yetişmiştir. Ancak Üsküplü Şeyh Sâded-
din Efendi ve Manastırlı İzzet Basri Efendi hariç tutulursa 1970’li yıllara kadar 
Makedonya’da Türk edebiyatının suskun bir dönem geçirdiği söylenebilir. 

Burada gelişen Türk edebiyatını Osmanlı dönemi, Balkan savaşları sonrası ve 
çağdaş dönem olarak üçe ayırmak mümkündür. 

Osmanlı döneminde birçok edip ve şairin yetiştiği Makedonya’da Balkan 
savaşlarından sonra büyük darbe alan Türk edebiyatı içinde özellikle halk 
edebiyatı ürünlerinin çok azı tesbit edilebilmiştir. 1949 Mayısında neşredilen 
“Yeni Kadın Dergisi, Birlik” gazetesinden sonra en önemli edebî faaliyet sayılır. 
Ayrıca Şükrü Ramo ve Necati Zekeriya gibi yönetimin güvenini kazanmış Türk 
yazarlarının şiirlerine yer veren “Makedonya Genç Türk Yazarlarının Eserleri” 
adlı kitap bu devrede yayımlanmış (M. Karahasan v.dğr., Üsküp 1949), kitapta 
Mustafa Karahasan’ın “Şaban Hoca” adlı dramına da yer verilmiştir. 

1950 yılına gelindiğinde Türkçe “Birlik” gazetesi haftalık olarak yayımlanmaya 
başlandığı gibi azınlıklar tiyatrosunun içerisinde Türk dramı bölümü de kurulur. 
Türkçe kitapların sayısı da artmış, önce çocuk dergisi olan, daha sonra “Sevinç” 
adı verilen “Pioner” gazetesi aylık yayın hayatına başlamış, Makedonya Türk 
Yazarlar Cemiyeti kurulmuştur. 

Şükrü Ramo, Mustafa Karahasan, Necati Zekeriya, Mahmut Kıratlı, Şevki Vardar, 
Makedonya’da “Yürüyen Duvar (2008)” adlı ilk Türkçe romanın yazarı İlhami 
Emin, Enver Tuzcu, Hüseyin Süleyman, Süreyya Yusuf ve Abdülkerim Sait 1950’li 
yılların yazar ve şairler kuşağını oluşturur. 1957’ de bir diğer çocuk dergisi “To-
murcuk” yayımlanır. 

1960’lı yıllarda önceki kuşakta yer alanlardan bazılarının Türkiye’ye göç ettiği 
görülür. Nusret Dişo Ülkü, Hasan Mercan, Nimetullah Hâfız ve Naim Şaban bu 
kuşağın önde gelen temsilcileridir. 
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“Sesler” dergisiyle edebiyata giren 1970 kuşağının içerisinde Avni Engüllü, Yusuf 
Edip, Alaattin Tahir, Sabahattin Sezâi, Fahri Ali, Fahri Kaya, Avni Abdullah, Suat 
Engüllü ve İrfan Bellür yer almaktadır. 

1980’li yıllarda Makedonya çağdaş Türk edebiyatında durgunluk yaşanır. 

1990’lı yılların başlarında Semra Samet, Biba İsmail, Maber Hüseyin, Nizam 
Reşit ve Sevim Zeynullah gibi isimler tanınmış şair ve yazarlar arasında yer alır. 
(Ayrıca, 1952 doğumlu yazar, şair ve öykücüdür.  Balkan Türkleri Edebiyatı için-
de, özellikle Kosova ve Makedonya muhitinde önde gelen isimlerden birisi olan 
Zeynel Beksaç ile şair, yazar, folklorcu, yayıncı Osman Baymak’ı da unutmamak 
gerekir.)

Son yirmi yıllık süreçte Makedonya çağdaş Türk edebiyatının, Türkiye ile olan 
ilişkiler ve bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle bilhassa Türkler’in yoğun biçimde 
yaşadığı Üsküp, Gostivar, Struga gibi merkezlerde gerek kurdukları dernekler 
gerekse yayın hayatına kendi imkânlarıyla kazandırdıkları ve “Köprü, Hikmet” 
gibi dergilerle önemli gelişmeler elde ettikleri görülmektedir.

b) Kosova’da Türk Dili ve Edebiyatı

Kosova, eski Yugoslav Federe Cumhuriyeti içerisinde son yıllara gelinceye kadar 
özerk bölge statüsünde kalmış iki yerden biridir. Bu durum Kosova’nın ekonomik 
ve kültürel bakımdan yeteri kadar gelişememesine yol açmıştır. 

1951 yılından itibaren Türkçe öğrenim hakkının verilmesiyle birlikte Kosova’da 
aynı yıl kurulan “Doğruyol Kültür ve Güzel Sanatlar Derneği”, Türk kültür ve 
edebiyatının gelişmesine katkıda bulunan bir Türk enstitüsü haline gelmiştir. 
1951 Haziranında Priştine Radyosu’nda başlayan Türkçe haber programlarını 
Türk sanat mûsikisi yayınları izlemiş, 1969’da Priştine’de “Tan” gazetesi 
yayımlanmıştır. 1973’te bu gazetenin yayını olarak çıkarılan “Çevren”, 1979’da 
çocuk dergisi “Kuş” neşir hayatına başlamıştır. Ayrıca Prizren’de “Esin” adlı kültür 
ve sanat dergisinin yayımlanması Kosovalı Türkler açısından önem arzetmekte-
dir. 

Aynı yıl Kosova’nın % 99’u Türk olan Mamuşa köyünde “Âşık Ferki Kültür ve 
Güzel Sanatlar Derneği” kurulmuştur. Kosova’da Balkan savaşları sonrasındaki 
dönemde tasavvufî şiirler yazan Hacı Ömer Lutfî, 1930’lu yıllarda “Prizren 
Gayret Derneği”nde oynanan tiyatro oyunları yazan Durmiş Selina gibi isimler 
yetişmiştir. 

Çağdaş Kosova Türk edebiyatının başlangıcını 1950’li yıllara götürmek müm-
kündür. Bu yılların başında Türkçe’nin öğretilmesi ve yayılması için büyük çaba 
harcayan Süreyya Yusuf’u anmak gerekir. Ardından Naim Şaban, Nusret Dişo 
Ülkü ve Nimetullah Hâfız, Hasan Mercan, Enver Baki gibi isimler yetişmiştir. Bun-
lardan bazıları Makedonya çağdaş Türk edebiyatına katkıda bulunan isimlerdir. 
Enver Baki aynı zamanda bir hikâyecidir. 
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1970’li yıllarda faaliyet gösteren şair ve yazarlardan Sadık Tanyol, Râif Vırmiça, 
Agim Rifat Yeşeren, Hüseyin Kazaz, Özbeyin Aksoy, Melahat Kaçamak, romancı 
Reşit Hanadan, bestekâr ve söz yazarı Aluş Nuş gibi isimleri saymak müm-
kündür. İrfan Morina’nın “Priştineli Mesihi” adlı eseri, Nimetullah Hâfız’ın antolo-
jileri ve bazı akademisyenlerin yaptığı çalışmalar Kosova Türk dili ve edebiyatı 
açısından önem arzetmektedir.

c) Bulgaristan’da Türk Dili ve Edebiyatı

Bulgaristan Türkleri’nde edebiyat aslında Türkler’in Rumeli’ye geçişleri kadar 
eskidir. Bugünkü Bulgarca’da Osmanlı Türk- çesi’nden geçen 4-5000 civarında 
kelime mevcuttur. Benö Tsonev, “Bulgarian Language History” adlı eserinde (So-
fia 1919) Bulgarca’da kullanılan birçok Türkçe deyim, atasözü ve özlü söze yer 
vermektedir. Çağdaş Bulgaristan Türk edebiyatı bir bakıma eski Rumeli Türk 
edebiyatının bir devamı olarak yazılı ve sözlü örneklerle yaşamıştır. Sofyalı Âşık 
Hıfzî’nin “Plevne Muharebesi Destanı” bu örneklerin eskilerinden biridir. II. Dünya 
Savaşı’nın sona ermesiyle Bulgaristan Türkleri’nin sosyal ve kültürel hayatında 
köklü değişmeler olmuş, özellikle çocuk edebiyatında şiir türü ön plana çıkmıştır. 
Diğer taraftan komünist yönetimin baskıları artarken Türk kültürü adına ne var-
sa ortadan kaldırılmaya, kişilerin isimleri değiştirilmeye çalışılmış, hâtta Türkçe 
konuşmanın yasaklanmasına kadar varan baskılara mâruz kalınmıştır.

Kaynağını bölgenin zengin halk kültüründen alan Bulgaristan Türk şairleri 
şiirlerinde aruzun yanı sıra hece veznini de kullanmıştır. Çağdaş Bulgaristan 
Türk şiirinin önemli simaları arasında anılması gereken ilk isim II. Dünya Savaşı 
öncesiyle sonrasını birbirine bağlayan sanatçılardan Mehmet Müzekkâ Con’dur. 
Vidinli Mustafa Şerif Alyanak ve Nevrokoplu Mehmet Behçet Perim 1930’lu 
yıllarda Türkiye’ye göç eden şairler arasındadır. Şiirlerinin asıl teması Bulgaristan 
Türkleri ve Bulgaristan’ın doğal güzellikleri olan Mehmed Fikri eserlerinde 
dinî, ahlâkî konuları da işlemiştir. İzzet Dinç de şiirlerinde benzer temaları ele 
almıştır. Razgrad doğumlu Ahmet Şerifov’un “Müjde (1960)” adlı bir şiir kitabı 
bulunmaktadır. Aynı zamanda akademisyen olan Mefküre Mollova şiirlerini bir 
kitapta toplamıştır (Şiirler, Sofya 1964). Şumnulu şairlerden Mülâzım Çavuşev 
sade Türkçe ile yazdığı şiirlerinde vatan sevgisini ve tabiat konularını işlemiştir. 
1989 göçünde Türkiye’ye gelen Niyazi Hüseyinov’un (Bahtiyar) “Köy Yankıları 
(1964)” adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır. Razgrad yöresinden Lutfi Demirov’un 
halk şiiri tarzında söyleyişleri vardır.

1990’da Türkiye’ye göç eden şair Sabahattin Bayramov halen Bursa’da 
yaşamaktadır. “Adresim Şudur (1962)” ve “Sokaklarım Çağrışımlar İçinde 
(1966)” adlı şiir kitaplarında topladığı manzumelerinde hâyal zenginliği ve 
felsefî çağrışımlar ön plandadır. 1968’de Türkiye’ye göç eden çocuk edebiyatı 
şairlerinden Dobriçli Nevzat Mehmedov “Ayı Dayı (1959)”, “Deniz (1967)” ve 
“Üç Beygir (1967)” adlı kitaplarında yer alan şiirlerinde daha çok hayvanlar 
dünyasını ve denizle ilgili öğeleri işler ve bir sevgi şairi olarak bilinir. Çağdaş 
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Bulgaristan Türkleri’nin ileri gelen şairlerinden biri de Ömer Osmanov’dur 
(Erendoruk). 1989’da Bulgaristan’dan sınır dışı edilince Türkiye’ye gelmiş, 
“Üçüncü Mezar (1989)”, “Ölmeden Ölmek (1991) ve Sabır Duası (1991)” adlı 
şiir kitaplarını yayımlamıştır. Ağırlıklı olarak sıla hasretini işleyen ve Bulgaristan 
Türkleri’nin mücadelesini savunan Recep Küpçüevün “Ötesi Var (1962) ve Ötesi 
Düş Değil (1967)” adlı iki şiir kitabı vardır. Balkan Türkleri’nin çok iyi tanıdığı 
şairlerden, halen İstanbul’da yaşayan Mehmet Çavuş “Yılların Serenadı (1964), 
Bulgaristan’dan Sesler (1985)” adını taşıyan şiir kitapları ile “XX. Yüzyıl Bul-
garistan Türkleri Şiiri (1988)” adlı bir şiir antolojisinin sahibidir. Daha çok dil 
bilincini aşılamaya çalışan Ali Bayram Silistreli öğretmen şairlerdendir. 1989 
göçünün vatanından ayırdığı Silistreli şairlerden Latif Aliyev’in “Bir Bahçeden Bir 
Bahçeye (1961)” adını verdiği şiir kitabında halk şiiri tarzında söyleyişleri vardır. 
Lofçalı şairlerden Mustafa Mutkov’un “Sabah Yolcusu (1965”) adlı bir şiir kitabı 
yayımlanmıştır.

Şiirlerinde daha çok Rodop Türkleri’nin elem ve kederlerini, var olma müc-
adelesini ele alan Eğridereli Faik İsmailov’un (Arda) manzumeleri Bulgaristan 
Türkleri için her zaman umut ışığı olmuştur. Tek şiir kitabını “Ağarırken Tan 
(1965)” adıyla yayımlamıştır. Özellikle çocuk şiirlerinde başarılı sayılan Mustafa 
Çetev, Bulgaristan Türkleri’nin önde gelen yayın organlarından “Hak ve Özgür-
lük” gazetesinin yazarlarındandır. 1950’li yılların önemli isimlerinden biri de 
Kırcaali yöresi şairlerinden, “Bir Uçtan Bir Uca Memleket (1965)” adlı şiir kitabı 
olan Süleyman Yusufov şiirlerinde heceyi ve serbest vezni kullanmış, özellikle 
sıla hasreti temasını işlemiştir. Hasköylü şairlerden Durhan Hasanov 1989’da 
Türkiye’ye göç etmiş olup “İnsan Kardeşlerim (1965)” adlı bir şiir kitabı vardır. 
Yine 1989 göçüyle vatanından ayrılan şairlerden Şaban Mahmudov’un “Gerginlik 
(1966)” adlı şiir kitabı bulunmaktadır. Razgradlı bir başka şair Latif Karagöz’dür. 
Halen Türkiye’de yaşayan şairin ilk şiir kitabı “Kon Kon Kelebek (1990)” adını 
taşır. Kırcaalili Naci Ferhadof da şiirlerini “Dağlı ve Deniz (1965)”adlı bir kitapta 
toplamıştır. İsmail Çavuşev, Ahmet Eminov (Atasoy), Rahim Recebov, Necmiye 
Mehmedova, Ahmet Kadirov, Nebiye İbrahimova, Hilmi Haşal, Kadriye Cesur son 
dönemlerde yetişen ve halen sanat hayatını sürdüren şairlerdendir. 

Türk toplumunun sosyal problemleri, sıkıntıları, acıları, sıla hasreti, vatan ve 
millet sevgisi, millî duygular ve çocuk duyarlılıkları, tabiat güzellikleri çağdaş 
Bulgaristan Türk şiirinde ele alınan belli başlı temalar olarak dikkati çeker. Günü-
müzde Bulgaristan’daki durum Türk dili, Türk kültürü ve edebiyatı açısından 
düne göre daha aydınlık ve ümit verici görünmektedir.
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d) Yunanistan’da Türk Dili ve Edebiyatı

Bugün Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Batı Trakya bölgesi Osmanlı döne-
minde onlarca şairin yetiştiği bir yerdir. XIV. yüzyılda Gazi Evrenos Bey’in Batı 
Trakya’yı fethiyle bölgeye Konya ve Balıkesir civarından getirilip yerleştirilen 
Türkler bugün azınlık durumuna düşmüştür. Nüfusu 150.000 civarında kalan 
Batı Trakya Türkleri son yüzyılda kimlik mücadelesi vermektedir. Lozan’dan 
zamanımıza gelinceye kadar azınlık statüsünde basın yayın hakkına sahip olan 
Batı Trakyalılar, Arap ve Latin harfleriyle altmıştan fazla dergi çıkarmıştır. Ayrıca 
Türkiye’de (Batı Trakya’nın Sesi, Batı Trakya, Yeni Batı Trakya), Almanya’da (Batı 
Trakya, Yeni Ses, Yeni Adım gazeteleri) yayın organları bulunmaktadır. Yunan 
arşivlerinde Batı Trakya Türkleri’nin yayımladığı (Yeni Ziya, Yeni Yol, Yeni Adım, 
Balkan, İnkılâp, Milliyet, İtilâ, Yarın, Adalet, Trakya, Ülkü, Müdafaa-i İslam, Ha-
kyol, Sebat) gibi dergi ve gazete koleksiyonları mevcuttur. Günümüzde (Bal-
kan, Akın, Gerçek, İleri, Aile Birlik, Trakya’nın Sesi, Ortam) gazeteleriyle (Şafak 
Yuvamız, Hakka Davet, Arkadaş Çocuk ve Pınar Çocuk) dergileri yayın faaliy-
etlerini sürdürmektedir.

Batı Trakya’da XIV. yüzyıldan başlatılan Türk dili ve edebiyatını Lozan öncesi ve 
sonrası olmak üzere iki dönemde ele almak gerekir. 

İlk dönemde divan edebiyatı yolunda onlarca şair ve yazar yetişmiştir. Selânik, 
Osmanlı devrinde İstanbul’dan sonra Türk kültür ve edebiyatı için önemli merke-
zlerden biriydi. Halen Batı Trakya Türk edebiyatı faaliyetlerini Yunanistan’da 
sürdüren şair, yazar ve araştırmacılardan Ali Rıza Saraçoğlu’nun “Ey Yağız To-
prak, Işık Atatürk, Yarınlar Sizin Olacak, Rodop Yıldızı”; Hüseyin Mazlum’un 
“Âşıkların Şahı Benim, Bir Esmere Gönül Verdim, Adres, Biraz Su”; Rahmi Ali’nin 
“Ay ve Güneş (hikâye)”; Hüseyin Ali Babaoğlu’nun “Tohum (şiir), Durdur ile 
Kurkur (masal)”; Reşit Salim - Osman H. Arda’nın “Öyküsüyle Notasıyla Batı 
Trakya Türküleri”; Abdürrahim Dede’nin “Batı Trakya Türk Folkloru ile (Ankara 
1978) Batı Trakya Manileri (İstanbul 1989)” adlı eserleriyle Türkiyeli araştırmacı 
Feyyaz Sağlam’ın “Yunanistan’da (Batı Trakya) Çağdaş Türk Edebiyatı Antolojisi 
(Ankara 1990), Batı Trakya Çocuk Edebiyatı (İstanbul 1990), Yunanistan (Batı 
Trakya) Türkleri Edebiyatı Üzerine İncelemeler (I-IV, İzmir 19911996), Yunani-
stan (Batı Trakya) Türkleri Edebiyatında Atatürk” gibi eserlerini zikretmek müm-
kündür. Bunlardan başka Mustafa Tahsin, Reşit Salim, Nâim Kâzım, Hüseyin 
Mahmutoğlu, Mücahit Mümin, Refika Nâzım, Sâlih Halil, Mehmet Çolak - İbram 
Onsunoğlu gibi şair ve yazarların dergi ve gazetelerde yayımlanmış çeşitli yazıları 
bulunmaktadır. Batı Trakya Türkleri’nde en çok görülen edebî tür şiirdir.

Çocuk edebiyatı, halk edebiyatı ve dinî edebiyat Batı Trakya Türk edebiyatının 
önemli kollarındandır. Son yüzyıl içerisinde oluşan edebiyat aynı zamanda bir 
huzursuzluk edebiyatıdır. 
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Tiyatro türünde “Sevda Peşinde ve Zamane Çocuğu” adlı çalışmalar, gezi türün-
de Mehmet Arif ve Hasan Hocaoğlu’nun yazıları zikredilebilir. Halk edebiyatında 
sözlü gelenek süregelmiştir ve bu geleneğe bağlı anonim ürünler halen devam 
etmektedir. Aşk, hastalık, ölüm, tabiat, doğal âfetler ve yaşama sevinci gibi 
konular yoğun biçimde işlenmektedir. Halk ozanı olan Mazlum Hüseyin, İmam 
Kasım, Hüseyin Salihoğlu, Alirıza Saraçoğlu’nun yanında Yakalı Çoban, Âsımî, 
Dumanlıdağ, Selâmî, Âşık Asilsoy, Haliloğlu, Âşık Zengin gibi başka isimleri de 
saymak mümkündür. Halk edebiyatı ürünleri içinde destan, masal, türkü, mani 
vb. türlerin de yer aldığı görülmektedir.” (1)

 (1) : İĞCİ, Alpay-GÜLER, Aydın; Osmanlı İmparatorluğu XVII.Yüzyıl Rumelili 
Edebi Şahsiyetler.
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KURŞUNLANARAK ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER

1-İsmail Gerçeksöz

2-Kemal  Fedai Coşkuner

3-Sabahattin Ali

4-Şevkî (Prizrenli)

5-Esat

6-Hamidî

7-Ramiz Paşa

8-Ferrî

9-Şemimî

10-M.Subhi Çelebi

11-Raşid Paşa

226  / M. CEYLAN



1-İSMAİL GERÇEKSÖZ

Demiştir ki:

“YALVARIŞ

Gün ışığıyla yetindik bunca
Toprağı suladık terimizden,
Halılara dokuduk çilemizi
Kınalı ellerimizden...
 
Cansa can, kansa kan dedik
Açtık lâlelerce her tepede
Kağnılara kendimizi koştuk sırasında
Tozlu yollarımızdan.
  
Bizi dağlarca, denizlerce yaratmıştın Ulu,
Koma bizi dağılırız, mahvoluruz.
Koma bizi Tanrı’m
Çağımızdaki hızdan.
  
Avcılar vurmadan son kuşları dağlarda
Baltalar kesmeden son ağaçları
Çek gayri bulutlarını
Karanlık ufuklarımızdan.”
 
İsmail Gerçeksöz, 1925’te İzmir’de doğdu. 4 Nisan 1980 tarihinde Ortadoğu 
Gazetesi’nin başyazarlığını yaparken arkadan vurularak şehit edildi. Ortaöğreni-
minden sonra okumayıp Bursa’da gazetecilik yaptı. Bursa Hakimiyet gazetesinin 
beş yıl yazıişleri müdürlüğünü, sahibi olduğu Bursa Ekspres gazetesinin 7 yıl 
başyazarlığını yaptı. Uzun yıllar Tanin, Vatan, Yeni İstanbul ve Tercüman gaze-
telerinin Bursa muhabirliklerini yürüttü.
 
1961’de Batı Almanya’da gitti bu ülkede memur ve mütercim olarak çalıştı. 1976 
yılında yurda döndü.

 

Şiir ve yazıları 1944’ten itibaren Demet, Uludağ, Sanat ve Edebiyat, Şadırvan, 
Bizim Türkiye, Çatı, Kaynak, İstanbul, Hisar, Devlet, Ortadoğu, Millet gibi gazete 
ve dergilerde çıktı. Milli ve tarihi konuları işleyen İsmail Gerçeksöz, serbest 
vezinle yazdığı şiirlerinde müzikaliteyi yakaladı.
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ESERLERİ :

Eserlerinin isimleri ve yayınlanış tarihleri şöyle: 

Aşık Sazından Şiirler (1944),

Bursa’nın Destanı (1951),

Yaşayan Ağaç (1952),

Gökbayrak (1954) ve İkinci Dönüş (1972).

 

Demiştir ki: 

“Elbe kıyısında

Elbe’nin kıyısında bir köy,

Bize değil bu çan sesleri.

Uzak bir hâtıradır şimdi.

Pırıl pırıl ezan sesleri.

 

Elbe’nin kıyısında bir köy,

Damlaları sivri-külâh

Uzanır ta nehre kadar,

Cıvıl cıvıl insan sesleri.

 

Durgundur, kirli sarıdır

Elbe Adına ne türkü yakılmıştır, ne kurban

Alır götürür sessizce uzaklara

Sularında kaybolan sesleri.”
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HAKKINDA YAZILANLARDAN

Türkiye sevdalısı 

Mehmet Nuri Yardım 

Türkiye / 9 Mayıs 2001 

“İnsanları severdi.” 

İsmail Gerçeksöz’ün biyografisinden kısaca bahseden Gültekin Samanoğlu, “O, 
şair, yazar, idealist bir insandı. Şiirden hiç kopmadı. Yiğit bir şekilde şehit oldu” 
dedi. Gerçeksöz’ün yazdığı dergi ve gazeteleri sıralayan Samanoğlu, “Şairin beş 
şiir kitabı vardır. Yetişmesinde şair Haşim Nezihi Okay ile gazeteci yazar İsmet 
Bozdağ’ın büyük tesiri vardır. Memleket sevdalısı Gerçeksöz vatan uğruna şehit 
düştü” diye konuştu.

 

Gazeteci yazar Ahmet Özdemir de konuşmasında İsmail Gerçeksöz’ün şiirlerin-
deki ‘vatan sevgisi’ temasını ele aldı. Şiirlerinden verdiği örneklerle konuşmasına 
devam eden Özdemir, Gerçeksöz’ün Yahya Kemal, Orhan Şaik Gökyay ve Ah-
met Hamdi Tanpınar’dan etkilendiğini belirterek, “Şiirlerinde mazi hasreti, Bal-
kan sevgisi büyük bir yer işgal eder. O eserlerinde Türkiye’ye ve Türk insanına 
olan sevdasını terennüm etti” dedi. Özdemir konuşmasında şu hususlara dikkat 
çekti:“Gerçeksöz Ortadoğu’nun başyazarı İlhan Darendelioğlu’nun başyazarlık 
bayrağını devraldı. Orta Doğu’nun Genel Yayın Müdürü Tahir Kutsi Makal, Yazı-
işleri Müdürü ise bendim. Vefatından önce yazdığı şiirlerde adeta öldürüleceğini 
hissetmiş ve bunu mısralarına yansıtmıştı.”

 

Kitapları basılacak

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Servet Kabaklı ise, İsmail Gerçeksöz’ün kendisi-
ni vatan uğruna ve Allah ve millet yoluna adadığını belirterek, “O duruşuyla, 
tavrıyla bir edep abidesiydi” diye konuştu. Kabaklı, İlhan Darendelioğlu, İsmail 
Gerçeksöz ve Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu gibi değerli şairlerimizin unutulma-
ması ve genç nesiller tarafından okunmasını sağlamak üzere kitaplarının yayın-
lanması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

 

Toplantıya iştirak eden şairin eşi Nusret hanım, kızı Nilüfer hanım ve damadı 
Özcan Genç de İsmail Gerçeksöz’ün ‘adam gibi adam’ olduğunu vurguladılar ve 
hatıralarından bahsettiler.
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Demiştir ki:

“GELİNCİK ÇARŞISINDA

Gelincik çarşısında üç derviş

Dünyaya bakıp gülermiş.

Gelincik çarşısında üç derviş

İnsanlara gönül vermiş.

 

Rüzgârından mı kuşların?

Kanat çırpışından mı hürriyetin ne?

Hep aynı sevgiye akarmış çeşmeler

İnançları vururmuş insanların yüzlerine...   

 

Bir ressamı çıldırtan renkler düşermiş

Kilimden taş duvarlara

Sabah ezanları okunadursun

Yosunlar yeşeredursun eski yapılarda.

Taze parmak izleri kalırmış

Çalınmayan kapılarda.

 

Geincik çarşısında üç derviş

İnsanlara bakıp gülermiş

Büyük boşluklarda sallanan yıldızlar gibi

Gelincik çarşısında üç derviş

Her biri kendi yörüngesinde dönermiş.”
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2- KEMAL FEDAİ COŞKUNER

Demiştir ki:

DOĞU’DAN
Bir rüzgâr esti Doğu’dan
Üfledi Bizans surlarını
Kuruldu üç kıtada
Ehl-i iman saltanatı.
  
Bir rüzgâr esti Doğu’dan
Çekiverdi bir hamlede
Arzın sırtındaki kâbusu.
Dokuz asır geçti hâlâ
Sahillerimizde uğultusu.
 
Bir rüzgâr esti Doğu’dan
Tanrı katından geliyordu.
Tekbirle yücelmiş, hamasetti yolu

Yazdı ön Asya’ya adını:

Anadolu...”

1927 yılında Antalya’nın Akseki ilçesi Mahmutlu köyünde doğdu. 1945 yılında 
Antalya Aksu Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Antalya, İzmir ve Muğla’da 
öğretmenlik yaptı. Emekli olduktan sonra bir süre İzmir Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nde bulundu.

 Coşkuner, hayatı boyunca pek çok demek ve kuruluşlarda çalıştı ve yönetici-
lik yaptı. İlk olarak 1951-52’ de Türkiye Milliyetçiler Derneğinin Tire Şubesinde 
bulundu. 1961-65 arası İzmir Türk Ocağı Başkanlığı yaptı. 1978 de tekrar İzmir 
Türk Ocağında görev yaptı. Türkiye Siyonizmle Mücadele Derneği’nin kurucusu 
oldu ve 1969 yılında genel başkanlığına getirildi. Bu dernek daha sonra İzmir 
Ülkü Ocakları Derneği’ne katıldı. Kemal Fedai Coşkuner ayrıca İzmir Ülkü-Bir 
Derneğinin kurucuları ve yöneticileri arasında yer aldı.

1965 seçimlerinde Adalet Partisi Manisa milletvekili adayı oldu. Daha sonra bu 
partiden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisine katıldı. MHP’den 1973’de Ay-
dın, 1977’de Antalya milletvekili adayı oldu.

Gazeteci, yazar ve eğitimci olup, FEDAİ Dergisi’nin de sahibiydi. Yazılarını Fedai, 
Toprak, Serdengeçti, İleri, Anadolu, Türk Yolu, Bizim Anadolu, Hergün, Komü-
nizmle Savaş, Or- kun gazete ve dergilerinde yayınladı.

Coşkuner, 3 Aralık 1979 günü alışveriş yaptığı pazar yerinden dönerken Agora 
semtinde komünist militanlar tarafından kurşunlanarak şehit edildi.
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 ESERİ:
Vatan’da Gurbet (1970)

HAKKINDA YAZILANLARDAN
HAKKINI HELAL ET YAVRUM...
KEMAL FEDAİ COŞKUNER
3.12.1979 Antalya’nın Akseki ilçesinden olup 55 yaşındaydı. Ailece, İzmir’de otu-
ruyordu. Gazeteci, yazar ve eğitimci olup Fedai Dergisi’nin de sahibiydi. Gençlik 
yıllarında, Komünizmle ve Siyonizmle Mücadele Dernekleri’nde yöneticilik yap-
mıştı. Son olarak, MHP’nin Antalya Bölge Müfettişi olarak görev yapıyordu. Olay 
günü, alışveriş yapmak için gittiği pazardan dönerken, Agora semtinde komünist 
militanların silahlı saldırısına uğrayarak sırtından vurulmak suretiyle şehit edildi. 
Cenazesi, İzmir’de toprağa verildi.

Bir dergi ki, yüklendiği mefkure yüzünden, Türklük düşmanlarının hedefi olmuş 
ve 28 senede ancak 19 sayı basılabilmişti. Akseki’nin yetiştirdiği yüce bir insan 
olan eğitimci ve edebiyatçı Kemal Fedai Coşkuner çıkarıyordu bu dergiyi. Dergi-
nin ismi kapağın üzerine büyük puntolarla işlenirdi: Allah’a, Vatana ve Bayrağa 
FEDAİ Dergisi.

Her zaman fütursuzca Ülkü Davasını açıklayan, vurucu yazılarıyla KGB uşaklarını 
çileden çıkaran, en radikal Ülkücü dergiydi. Kemal Amca tek başına bütün yazı-
ları hazırlar, bütün dergi işlerini kendi yapar basıma hazır hale getirdiği dergiyi 
bastırmak için emekli aylığının bankaya gelmesini beklerdi. Aylığı gelince de 
o parayla dergiyi bastırmaya koşardı. Epeyce yaşlandığı için bize de derginin 
paketlerini postahane- ye taşımak kalırdı. Kemal Amca, mükemmel bir basın 
mensubuydu. Ama suçluydu çünkü Türkçüydü, Ülkücüydü. Siyonist ve komünist 
tehlikeye karşı İzmir’in dayanağıydı.
Onu, İzmir Halk Eğitim Merkezi’nde tanımıştım. O kurumun müdürlüğünü yapı-
yordu. Birgün Hatay Ülkü Ocağı’na gelerek bir folklor takımı kurmamı istemiş, 
ben de hemen kabul etmiştim. Görevimi en güzel bir şekilde yaptıktan sonra (bir 
buçuk ay sürmüştü) bunu kendisine bildirdiğim zaman bana:
 
-Murat, sen bana lazımsın. Bundan sonra Başdurak İş Ha- nı’ndaki dergi idare-
hanesine geleceksin ve beraber çalışacağız, diyerek beni taltif etmişti.
Günler günleri kovalamış, Akseki’nin yetiştirdiği bu ele avuca sığmaz büyük 
dava adamını ortadan kaldırmak, Fedai Dergisi’ni susturmak için bütün komü-
nist franksiyonlar bir birleri ile yarışa başlamışlardı. Bir gün Çankaya teşkilatında 
nöbetteyken telefon gelmişti. Arayan Kemal Amca idi. Bir müddet konuştuktan 
sonra bana:

-Oğlum Murat, çalışmalarımı durdurmak, dergiyi yok etmek isteyen komünistle-
rin takibindeyim. Gözümde en küçük dünyalık ve de bir korku yok, ama Mehmet 
Ali Başkanıma bildirin arada sırada bana arkadaş yollasın. Beni şehit edecekle-
rini biliyorum!!!
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-Ama Fedai Amca...

-Sen de hakkını helal et yavrum.

Bu görüşmeyi başkana anlattığım zaman başkan bana

-Haberimiz var ama arkadaşlarımızın tamamı bir şekilde görevdeler. Yarın bir ara 
biz beraber gidip ziyaret edelim, demişti.

Kısa bir süre sonra, bir akşamüzeri Agora pazarında elinde çarşı filesiyle evine 
dönerken, bembeyaz saçlarına adeta kına sürülmüşçesine kanlar içinde kalarak 
yere uzatmışlardı onu. Çevrenin korkulu bakışlarına meydan okuyan bir edayla 
cevap verir ve kurtarılmış bölgenin yasalarını çiğner gibi, 55 sene taşıdığı dik 
başını yine eğmemişti. Anarşiyi ihaleye veren Amerikancıları da ihaleyi kazanan 
Marksist tetikçileri de sevindirmemişti. Büyük dava adamı, yılmaz mücahitin son 
cümlesi “kelime i şahadet” olmuştu. Bu mümtaz büyüğümüzün şehadetini ide-
oloji fahişelerinin elindeki medya duyurma- mıştı bile... 25 sene sonra da olsa o 
satılmışları buradan bir daha kınıyorum.

Himmetin üzerimize olsun Kemal Amca... Beni yazmaya teşvik ettiğin o sene-
lerde söylediğin ve hala kulaklarımda çınlayan sözlerin bize hep ışık olacaktır: 
HER ÜLKÜCÜ BİRER YAZAR OLMALIDIR.

Kaynak : Murat Yalçın / 16.11.2004

yusufiye.net/modules

Demiştir Ki:

AĞACIN TAHASSÜRÜ
 
Her Mayıs sonu
Yalnızlığa terk edilen dallarımda
Filizlenirdi bahar yeniden
Bu ayda!..
     Bu ayda açar çiçeklerim...
Nerede kaldı o giden sevgililer!
Kara gözlü, elâ gözlü, yeşil gözlü
Böceklerim.
Bu ayda sevgiyle dolardı ruhum
Yudum yudum!..
     Yapraklarıma renk, damarlarıma su..
Veda bal arılarından buseler aldığım günler!..
Tomurcuklarımın şafakta vurulduğu uykusu!..”
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BİR DAVA ADAMI: KEMAL FEDAİ

 

Akkoca Hafız Mehmet’in oğlu olan ve 1927 yılında köyümüzde doğan Kemal 
Fedai Coşkuner ilkokul üçüncü sınıfa kadar köyümüzde, dört ve beşinci sınıfları 
Güzelsu’da okumuştur. Sabit Ünal Hocanın isteği ve ısrarı sonucunda Aksu Köy 
Enstitüsü’ne kaydedilmiş ve buradan 1945 yılında mezun olmuştur. O yıllarda 
“Yoldaş” olan soyadını Coşkuner olarak ve Kemal olan adını da Kemal Fedai 
olarak değiştiren Akkoca Abbasoğlu Kemal Fedai Coşkuner, öğretmen olduktan 
sonra Antalya ve Muğla illerinde, Akseki’de ve köyümüzde öğretmenlik yapmıştır.

 

Kore Savaşı çıktığında, daha askerlik çağı gelmediği halde Genelkurmay Baş-
kanlığına müracaat edip gönüllü olarak savaşa katılma isteğinde bulunmuş ama 
askerliğe çağrılmamış- tır. Daha sonra askerliğini Gölcük’te yedek subay ola-
rak tamamlamış ve İzmir’in Ödemiş ilçesinin Kaymakçı beldesinde öğretmenlik 
mesleğine devam etmiştir. 9 Temmuz 1961 tarihinde kapalı olan Türk Ocakları 
İzmir Şubesini açıp faaliyete geçirmiş, 1963 yılının Ağustos ayında Fedai ga-
zetesini “Allah’a, Vatana, Hürriyete Fedai” sloganı ile yayın hayatına sokmuş-
tur. Bir yıl sonra Van iline sürgün edilmiş, ama gitmediği için açığa alınmıştır. 
Mahkeme kararı ile görevine iade edildikten sonra İzmir’in Gültepe Musta-
fa Kemal, Topaltı ve Yıldırım Kemal Bey ilkokullarında öğretmenlik mesleğine 
devam eden Kemal Fedai’nin son görevi İzmir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
olmuştur. 14 Mayıs 1978 tarihinde -soruşturma yapılmaksızın- bu görevinden 
uzaklaştırılmış ve uzun süren mahkemelerden sonra mücadelesini kazanıp tek-
rar görevine dönmüştür. 3 Aralık 1979 Pazartesi gününün akşamüzeri daha elli 
iki yaşında, köylülerimize ve insanlığa hizmet yolunun belki henüz başlarında ve 
asıl verimli çağında çevresi için bir ışık olmaya başlayacak iken, İzmir’in Agora 
semtinde, pazar alış verişinden evine dönerken teröristlerce şehit edilen Kemal 
Fedai’nin şairlik, yazarlık ve gazetecilik yönü her zaman öğretmenlik mesleğin-
den daha güçlü olmuştur:

 

Köyümüzün tanınmış simalarından olan Fedai’nin yazıları Serdengeçti, Toprak, 
İleri, Anadolu, Türk Yolu, Bizim Anado- 230 lu, Komünizmle Savaş, Orkun, Her-
gün isimli dergi ve gazetelerde yayımlanmış, Hüryol ve Sonsöz gazetelerinde 
köşe yazarlığı yapmıştır.

 

Vatanda  Gurbet (şiir), Kara Sevda (şiir), Kader Çizgileri, Bu da Benim Köyüm, 
Mektuplar gibi kitapları da bulunan Kemal Fedai, İstanbul’da Fedai isimli gazete-
sini, İzmir’de Siyonizmle Mücadele ve Fedai isimli dergilerini yayımlamıştır.
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Bir toplum insanı olan Kemal Fedai, hayatı boyunca pek çok dernek, kuruluş ve 
organizasyonda çalışmış ve yöneticilik yapmıştır:

1951-1952 Türkiye Milliyetçileri Derneği İzmir Tire Şubesi kuruculuğu

1961-1965 İzmir Türk Ocağı Başkanlığı

1965 Adalet Partisi Manisa Milletvekili Adaylığı

1969 Türkiye Siyonizmle Mücadele Derneği Genel Başkanlığı

1973 Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Milletvekili Adaylığı

Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Adaylığı

İzmir Türk Ocağı Yöneticiliği

İzmir Ülkü-Bir Derneği Kuruculuğu ve yöneticiliği,

 İzmir Ülkü Ocakları Derneği yöneticiliği Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Böl-
gesi Müfettişliği görevlerinde bulunmuştur.

Kemal Fedai’nin Çanakkale Savaşı’nda yer alıp çarpışan babası için yazdığı üç 
sayfalık şiirin ilk kıtası:

AKKOCA ABBASOĞLU DESTANI

 

Kurulmuş Anafartalar’da harp divanı,

Her taraf mahşer...

Dilinde tevhit kahraman bir er.

Atılmış siperlere dolu dizgin.

Versin ona Allah selamet;

Akkoca Abbasoğlu Mehmet!

 

Kemal Fedai’nin Akseki için yazdığı bir şiir:

 

Bir yurt ki benzemez başka ellere

Yedi dağ üstünden bakar Aksekim

Buzdan pınarlara, karlı bellere

Gönülden sevgiler akar Aksekim
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Yer çetin orada, insanlar çetin

Hasmıdır tembellik denen illetin

Olamaz esiri asla zilletin

Ekmeğini taştan söker Aksekim

 

Yurt kalkınmasında şanımız vardır

Ticari ahlakta namımız vardır

Vatan için coşan kanımız vardır

Sinesinden adam çıkar Aksekim

 

Yaz gelince dönüş başlar sılaya

Kurulur düğünler, bak sen halaya

Ağustos’ta bütün gözler oraya

Cümle hemşeriyi çeker Aksekim

 

Davullar vurulur, kaşık şakırdar

Dokuzlu beşliler durmaz, takırdar

Ateşler yakılır, dallar çatırdar

Gönlünce muhabbet çöker Aksekim

 

Baharlar fışkırır yörelerinden

Keklikler ötüşür tepelerinden

Çağıl çağıl akan derelerinden

Hasretin bağrımı yakar Aksekim

 

Dağ içine hele bir yol varanda

Nergis, çam kokusu her yer saranda

Yaylalar yaylası ulu Geyran’da

Başına çelengi takar Aksekim
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Geyran yaylasından haydi geçelim

Doruklardan soğuk sular içelim

Mümkün mü o yere değer biçelim

Dağ, taş sümbül, kekik kokar Aksekim

 

Der Fedai, buralar seni eylemez

Ben dağlıyım, gönül ferman dinlemez

Ne kadar coşsam da dağlar inlemez

Sensizlik ruhumu sıkar Aksekim

 

Sürgün yıllarında yazdığı şiirlerden olan 

GÜZ RENGİ HATIRALAR adlı eserinden bir dörtlük:

Teselli diye diye bu yaya yollarında

Saçlarımdaki aklar kovalarken akları

Ağlayan milyonların vefalı kollarında

Ümitsiz seyre daldım güz rengi ufukları

 

KARGALI ŞİİR

 

80 hanecik garip köyüm.

95 kişi salmış seferberliğe...

Hey gidi koca seferberlik hey!

      4 kişi dönmüş geriye.

Helal olsun,

Helal olsun amma

Ah amma!

Göğe baktım karga gak dedi.

Yere baktım,

      Tilki girmiş kümesime

      Yavrucuklar vak dedi.
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3-SABAHATTİN ALİ

Demiştir ki:

 

“KÖPRÜDE SABAH

 

Gece, yavaşça siyah mantosunu sürükler

Vapurlar, şimdi suya bırakılmış kütükler,

Ufuk, banyo edilen bir fotoğraf camıdır..

 

Dağlar dudaklarını boyar pembe bir tüyle

Köprüde fersiz gözler açılır üzüntüyle

Sabah, ızdırap çeken kalplerin akşamıdır..

 

Kollarını gererken iş bekleyen bir sandal,

İlk ışıklar açılır esmer sularda dal dal;

Rüya görür kıyılar bir uyanık uykuda..

 

Gecenin bir mehtabı andırırken sonları,

Gemi fenerlerinin ziyadan bastonları

Kaybolur ağır ağır kurşunileşen suda..

 

Paslı mızraklar gibi uyuklayan direkler

Bir gün yapacakları muhayyel cengi bekler,

Uçuşur beyaz deniz kuşları alay alay..

 

Buruşuk bir deriyi andırır titreyen su,

İner merdivenlerden ilk vapurun yolcusu,

Uyandırır ihtiyar köprüyü bir tramvay...”
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“25 Şubat 1907’de Edime Vilayeti’nin Gümülcine Sancağı’na bağlı Eğridere ka-
zasında doğmuştur. Babası piyade yüzbaşısı (Cihangirli) Selahattin Ali Bey’in 
görev yerlerinin sık sık değişmesi dolayısiyla, ilköğrenimini İstanbul, Çanakkale 
ve Edremit’in çeşitli okullarında tamamlamıştır (1921) Edremit’e göçtüklerinde 
bölge Yunan işgalinde olduğu için emekli olan babası aylığını alamamış ve aile 
çok zor günler geçirmiştir. İlkokulu bitirdikten sonra parasız yatılı olarak Balıkesir 
Öğretmen Okulu’na giren Sabahattin Ali, beş yıl burada okumuş, daha sonra 
İstanbul Öğretmen Okulu’nda mezun olmuştur (1926). Bir yıl kadar Yozgat’ta 
ilkokul öğretmenliği yapmış, Millî Eğitim Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanarak 
Almanya’ya giderek iki yıl orada okumuştur (1928 - 1930). Yurda döndükten 
sonra Sabahattin Ali, Orhaneli’nde ilkokul öğretmenliğine atandı. Aydın ve sonra 
Konya ortaokullarında Almanca öğretmenliği yapmıştır.

 

Konya’da bulunduğu sırada, bir arkadaş toplantısında Atatürk’ü yeren bir şiir 
okuduğu iddiasıyla tutuklanmış (1932), bir yıla mahkûm olarak Konya ve Sinop 
cezaevlerinde yatmış, Cumhuriyetin onuncu yıldönümü dolayısıyla çıkarılan af 
yasasıyla özgürlüğüne kavuşmuştur (1933). Cezaevinden çıktıktan sonra Anka-
ra’ya giden Sabahattin Ali Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak yeniden göreve 
alınmasını istemiştir. Dönemin bakanı Hikmet Bayur’un “eski düşüncelerinden 
vazgeçtiğini ispat etmesini” istemesi üzerine Varlık dergisinde “Benim Aşkım” 
adlı şiirini yayımlayarak (15 Ocak 1934) Atatürk’e bağlılığını göstermeye çalış-
mıştır. Aynı yıl Bakanlık Neşriyat Müdürlüğü’ne alınmış, Ankara II. Ortaokul’da 
öğretmenlik yapmıştır. 16 Mayıs 1935 günü Aliye Hanım ile evlenmiş, 1936’da 
askere alınmış, 1937 Eylülünde kızı Filiz Ali dünyaya gelmiştir. Yedek Subay ola-
rak askerliğini Eskişehir ’de tamamlamış, 10 Aralık 1938 de Musiki Muallim Mek-
tebi’nde Türkçe öğretmeni olarak göreve başlamıştır. 1940 yılında tekrar askere 
alınmış, askerliğini yaptıktan sonra Ankara Devlet Konservatuarında Almanca 
öğretmenliği yapmıştır (1941 - 1945).

 

“İçimizdeki Şeytan” romanı milliyetçi kesimde büyük tepki toplamıştır. Nihal At-
sız’ın hakkında yazdığı hakaret dolu bir yazıya karşılık dava açmış, dava sırasın-
da çok sıkıntı çekmiştir. 1944 yılında davayı kazanmasına rağmen tepkilerden 
kurtulamamıştır. Olaylı duruşmalar sonunda bakanlıkça görevinden alınmış, İs-
tanbul’a giderek gazetecilik yapmaya başlamıştır (1945). Ancak fıkra yazdığı 
La Turquie ve Yeni Dünya gazeteleri, Tan olayları sırasında tahrip edilince işsiz 
kalmış, Aziz Nesin ve Rıfat İlgaz’la Marko Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa, 
Öküz Paşa gibi siyasal mizah dergilerini çıkarmıştır (1946 - 1947). Ancak, bu ga-
zeteler tek parti iktidarının baskılarıyla karşılaşmış, dergilerin isimlerindeki Paşa 
ifadesiyle “Milli Şef’ İsmet Paşa ile alay edildiği iddiası ile kapatılmış, yazılar ve 
yazarları hakkında kovuşturmalar açılmıştır. Sabahattin Ali dergilerde çıkan yazı-
larından dolayı üç ay hapis yatmış, karşılaştığı baskılardan bunalmıştır. 
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Ali Baba dergisinde yayımladığı “Ne Zor Şeymiş” başlıklı yazıda, içinde bulun-
duğu durumu şöyle anlatmaktadır: “Çalmadan, çırpmadan bize ekmeğimizi 
verenleri aç, bizi giydirenleri donsuz bırakmadan yaşamak istemek bu kadar 
güç, bu kadar mihnetli, hatta bu kadar tehlikeli mi olmalı idi”.

 

Bir başka dava nedeni ile 1948’de Paşakapısı cezaevinde üç ay yatmıştır. Çıktık-
tan sonra zor günler geçirmeye başlamış, işsiz kalıp, yazacak yer bulamamıştır. 
Yurt dışına gidebilmek için pasaport almak istemiş, alamamıştır. Yasal yollardan 
yurt dışına çıkma olanağı da bulamayınca Bulgaristan’a kaçmaya karar vermiş 
fakat para karşılığı anlaştığı Ali Ertekin adlı kaçakçı tarafından Jandarma ka-
rakolunda katledilmiş, daha sonra da cesedi 2 Nisan 1948 tarihinde Bulgaris-
tan sınırında şaibeli bir şekilde bulunmuştur. Sabahattin Ali’yi öldürdüğünü itiraf 
eden ve Milli Emniyet mensubu olduğu iddia edilen Ali Ertekin, dört yıla hüküm 
giymiş; fakat birkaç hafta sonra çıkartılan aftan yararlanarak serbest kalmıştır.

 

Bulgaristan’ın Eğridere (Ardino) kentinde, Sabahattin Ali’nin 100. doğum yılı 
kutlandı. 31 Mart 2007 günü gerçekleşen toplantıya, başta Bulgaristan Yazarlar 
Birliği Başkanı olmak üzere Sofya ve Bulgaristan’ın çeşitli kentlerinden Türk ve 
Bulgar yazarlar, şairler, okurlar ve Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali katıldı. Bütün 
eserleri 1950’li yıllardan beri Bulgaristan’daki tüm okullarda okutulduğundan, 
Sabahattin Ali bu ülkede çok tanınan bir yazardır.

 

Sabahattin Ali yazı yaşamına şiirle başlamış, hece vezniyle yazdığı ve halk şiirinin 
açık izleri görülen bu ürünlerini Balıkesir’de çıkan ve Orhan Şaik Gökyay tara-
fından yönetilen Çağlayan dergisinde yayımlamıştır (1926). Servet-i Fü- nun, 
Güneş, Hayat, Meşale gibi dergilerde de yazan (1926 - 1928) Sabahattin Ali, 
bu arada öykü de yazmaya başlamış, ilk öyküsü “Bir Orman Hikâyesi” Resimli 
Ay’da yayımlanmıştır (30 Eylül 1930). Toplumsal eğilimli bu öyküyü Nazım Hik-
met, şu sözlerle okurlara sunmuştur: “Bu yazı bizde örneğine az tesadüf edilen 
cinsten bir eserdir. Köylü ruhiyatının bütün muhafazekâr ve ileri taraflarını, ipti-
daî sermaye terakümünü yapan sermayedarlığın inkişaf yolunda köylülüğü nasıl 
dağıttığını ve en nihayet, tabiatın deniz kadar muazzam bir unsuru olan ormanın 
muğlâk, ihtiraslı hayatını, kımıldanışların zeki bir aydınlık içinde görüyoruz”.

Sabahattin Ali, af yasasından yararlanarak hapisten çıktıktan sonra, özellik-
le Varlık dergisinde yayımladığı “Kanal”, “Kırlangıçlar”, “Arap Hayri”, “Pazarcı”, 
“Kağnı” (1934 - 1936) gibi öyküleriyle dikkati çekmiştir. Sabahattin Ali Anadolu 
insanına yaklaşımıyla edebiyata yeni bir boyut kazandırmıştır. Ezilen insanların 
acılarını, sömürülmelerini dile getirmiş, aydınlar ve kentlilerin Anadolu insanına 
karşı takındıkları küçümseyici tavrı eleştirmiştir. 1937’de yayınlanan Kuyucaklı 
Yusuf romanı, gerçekçi Türk romanının en özgün örneklerinden biridir.”

240  / M. CEYLAN



Demiştir ki:

“DAĞLAR

Başım dağ, saçlarım kardır
Deli rüzgârlarım vardır.
Ovalar bana çok dardır,
Benim meskenim dağlardır.

Şehirler bana bir tuzak;
İnsan sohbetleri yasak;
Uzak olun benden, uzak
Benim meskenim dağlardır.
 
Kalbime benzer taşları,
Heybetli öter kuşları,
Göğe yakındır başları
Benim meskenim dağlardır.
 
Yârimi ellere verin;
Sevdamı yellere verin;
Yelleri bana gönderin
Benim meskenim dağlardır.
 
Bir gün kadrim bilinirse
İsmim ağza alınırsa
Yerim soran bulunursa
Benim meskenim dağlardır.
 

Sabahattin Ali’nin halk şiirinden esinlenerek yazılmış şiirlerini içeren Dağlar ve 
Rüzgâr (1934) adlı kitabı yazın çevrelerinde ilgi uyandırmış, örneğin Yaşar Nabi, 
Hakimiyet-i Milliye’de şu övücü satırları yazmıştır: “Bu kitabın mümeyyiz vasfı 
halk edebiyatı tarzında bir deneme teşkil etmesidir. Sabahattin Ali’nin tecrü-
beli muvaffak neticeler vermiş. Ve bize, şiirleri doğrudan doğruya bir halk şairi 
elinden çıkmamış olduklarını hissetirmekle beraber, o tanıdığımız ve sevdiğimiz 
samimi edayı tattırabiliyor. Komplike imajlardan kaçınılmış olması, bu şiirlere 
büyük bir sadelik vermiş.” Ancak, Sabahattin Ali, bu kitabından sonra şiirle il-
gilenmemiş, sadece öykü ve roman yazmıştır. ‘Leylim Ley’, ‘Aldırma Gönül’ gibi 
halk dilinden yararlanarak yazdığı şiirler herkes tarafından bilinir. Sabahattin Ali, 
Varlık’ta Esirler adlı üç perdelik bir oyun da yazmış (1936), ancak bu türü de bir 
daha denememiştir.
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Şiir Kitapları:

1934: Dağlar ve Rüzgâr

1937: Kurbağanın Serenadı ve Öteki Şiirler’le birlikte

 

Bestelenen şiirleri :

“Hapishane Şarkısı V” (Aldırma Gönül - Kerem Güney, Edip Akbayram)

“Eşkiya Dünyaya” (Zülfü Livaneli)

“Leylim Ley” (Zülfü Livaneli)

“Hapishane Şarkısı I” (Göklerde Kartal Gibiydim / Nazlı Yarim - Deniz Akyürek)

“Hapishane Şarkısı III” (Geçmiyor Günler - Ahmet Kaya) “Hapishane Şarkısı 2” 
(Bir Yürek Kaldı Avucumunda) (Grup Çağrı)

“Çocuklar Gibi” (Sezen Aksu)

“Kız Kaçıran” (Ahmet Kaya)

“Kara Yazı” (Ahmet Kaya)

“Melankoli” (Ali Kocatepe, Nükhet Duru)

“Eskisi Gibi” (Ben Yine Sana Vurgunum - Ali Kocatepe, Nükhet Duru)

“Dağlar” (Benim Meskenim Dağlardır-Sadık Gürbüz- Dağlardır Dağlar-Sezen 
Aksu)

“Göklerde Kartal Gibiydim” - Grup Çağrı, Volkan Konak

 

Öyküleri :

Değirmen (1935)

Kağnı (1936)

Hanende Melek (1937)

Ses (1937)

Kağnı - Ses (1943 - İki kitap birlikte)

Yeni Dünya (1943)

Sırça Köşk (1947)

Kamyon

Bütün Öyküleri 1 (Aralık 1997, Değirmen, Kağnı ve Ses kitapları ile birlikte)

Bir Orman Hikayesi Oyun

Zanaatkarlar (1936)
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Romanları :

Kuyucaklı Yusuf (1937)

İçimizdeki Şeytan (1940)

Kürk Mantolu Madonna (1942)

Derlemeleri :

Markopaşa Yazıları ve Ötekiler (1998)

Çakıcı’nın İlk kurşunu (2002)

Mahkemelerde (2004)

Hep Genç Kalacağım (2008)

 

Çevirileri :

Tarihte Garip Vakalar, Max Memmerich (1941)

Antigone, Sofokles (1942)

Minna Von Barnhelm, Lessing (1943)

Üç Romantik Hikaye, H. Von Kleist - A.V Chamisso - E.T.A. Hoffmann (1944)

Fontamara, Ignazio Silone (1944)

Gyges Ve Yüzüğü, Fr. Hebbel (1944)

Yüzbaşının Kızı, A.S. Puşkin (1944) (Erol Güney ile bir- likte)

(Kaynak:wikipedia.org)
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4-ŞEVKİ(Prizrenli)

Balkanların en güzide Türk şehirlerinden birisi olan Prizren’de doğdu(1853). Asıl 
adı Hüseyin. Babası Cafer Sipahî, annesi Karadağ Prenslerinden Nikola’ nın kızı 
Prenses Panayota... Şairimiz, Muhammet Nur’un talebelerinden olup 1907’ de 
Bulgar komitacıları tarafından vurularak şehid edilmiştir.

Demiştir ki:

“Bâde-i “kün”le bizi mest eyledi Allâh’ımız

Ol meyin zevkiyle uğradı bu dâre râhımız
 
“Küntü kenz”in sırrını anlar mı her dervîş olan
Biz “elest” dervîşiyiz ıtlakdadır dergâhımız
 
Cübbe vü destâr-ı âriyetden el çektik veli
Âlem-i ma’nîde vardır tâc ile külâhımız
 
İştibâh-ı zulmet-i şebden bugün âzâdeyiz
Âsümân-ı dilde doğdu devletimiz mâhımız
 
Ber-murâd olsun derim her iki âlemde bugün
Kim ki olmadı ya oldu Şevki-i hayr-hânımız”
 

“Şevki Bey, 1853 ‘de Prizren’de Bektaşi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 
Babası Cafer Sipahi, o çevrelerin en ünlü Bektaşi yatırlarından Seyyit Sûzî Hora-
sanî’nin on sekizinci kuşak torunlarındandır.

( T.Koca, Kazım Baba Divanı, Syf:3 ve Hususa ceddimiz Sûzi Baba aslen Hora-
sanî, Suf:46)

Şevki Bey, Manastır Askeri İdadisi›nden sonra Harbiye›yi bitirip piyade subayı 
olarak orduya katıldı. Devlet-i Alî Osman›ın çeşitli yerlerinde görev yaptı. (Halep, 
Kıbrıs, Konya, Niğde, Aksaray, Manastır, Leskovik, Metroviçe,) son olarak Edirne 
78. Alay kumandanı iken 1907›de Cısri Mustafa Paşa›da(Svilengrad) hamamdan 
çıkarken silahsız olacağını bilen Bulgar komitacıları tarafından vurularak şehid 
edildi.(T.Koca, Şevki, Syf:7)

Şehadeinde 53 yaşında, yarbay rütbesinde idi.
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Oğlu Kazım(Koca)babasının şehit edilmesi üzerine yazdığı 162 mısralık mersiye-
sinde (T.Koca, Kazım Baba Divanı, Syf:55-60)babasının acısı ile yanarak onun 
hakkında şunları söylemişti:

“Gül gibi soldu bugün envar-ı Şevkî didemiz
Merd-i kâmil mürşid-i âgâhımız etti hifâ
 
Nâm-ı pâki “mîr-i Şevki”idi âlemde şehir
Sahib-i seyf-ü kalemdir hem dilîrân-ı vega”
 
Çıkarak Sûzi Veli tarih-i cevher söyledi
Aşkî Şevkullah şehiddir aynı emri kul  vefa”
 
Yarbay Şevki Bey’in yaşadığı yıllarda Rumeli büyük huzursuzluk içinde kaynı-
yordu. Her türlü gayrimüslim unsurları ayrılıkçı tedhişleri yanı sıra, huzusuz bir 
Arnavutluk da bulunuyordu. Bugün bile Rumeli coğrafyasının her yerine yayıl-
mış olan Bektaşi dergâhları ve Bektaşi türbeleri buralarda asırlarca Türklüğün 
tapusu olarak durmaktadır. (Ş.Koca; 195-330); Hezarfen-Yol 6, Syf: 103-106, 
Hezarfen-H.B.V Araştr 17, Syf: 65-74; Kalafat, Syf: 81)

Müslüman halkın özellikle “Evlad-ı Fatihan” olarak bu bölgede “ilayı kelimetul-
lah” için “cihat” gayeli savaşçı dervişlerin hikâyeleriyle, efsaneleriyle, destan ve 
öğüt içerikli deyişleriyle  onların kurdukları tekke ve türbeleriyle ile yaşamaları, 
onları Bektaşi tasavvufuna yatkın kılmıştı.

Tam bu yıllarda “Muhammed Nûr-ul Arab”(Bilginer-Syf:109)isminde çok güzel, 
çok etkili Türkçe konuşabilen üçüncü devre Melâmiliğinin piri olan bir zatın Ru-
meli’de bulunduğu duyuldu. Seyid Muhammed Nur, Prizren’e gelip Şevki Bey’in 
evine yerleşerek çevresine tarikatını vaz etmeğe başladı. Seyyid Muhammed Nur, 
etrafına Muhiddin Arabi’ den ( Cerrahoğlu, Syf:80), Niyazi Mısrî’den (S.M.Nur-M.
Niyazi Divanı Şerhi) ve o çevrelerde çok saygı duyulan Şeyh Bedreddin Simavne-
vi’den bahsediyordu.(S.M.Nur-Varidat Şerhi). Aile geleneğiyle tasavvufi bir çevre 
içerisinde büyüyen ve tasavvufi düşündeye yatkın ve çok  meraklı olan Şevki 
Bey, o dönemde Rumeli’de eşine rastlanmayan cezbede biri olan Şeyh Muham-
med Nur’un irşadıyla ona biad ederek “Melâmi” oldu. (melamiliğin doğuşu ve 
ana felsefesi hakkında daha geniş bilgi için : 

Doğrul, Ömer Rıza-İslam Tarihinde İlk Melamet)

Saye-i Mazhar-ı Ahmed-i Muhammed Nur’da

Olmamış vakıf-ı esrar-ı kader mi bulunur”

(Şevki Divanı, Syf:11)
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Bu yıllarda Melami piri Seyyid Muhammed Nur’un etkisi ile Şevki Bey’in Melami 
bir neşve içinde şiirler söylediğini, bu tasavvufi düşünce içinde yazdığını görü-
yoruz. Oldukça ustalıkla aruz veznini kullanması benimsediği Melami düşünce 
tarzını çok etkili bir şekilde anlatmasına vesile olmuştur.

“Ben beni görmek için bir şey hicab olmaz bana
Afitabın afitabıyım sehab olmaz bana
 
Perde-i gayreti çak eyledim baştan başa,
Ol sebepten “Lenterani” den hitab olmaz bana
 
Musevi, hem İsevi, hemde Muhammedi benim
İhtilaf-ı küfrü imandan azab olmaz bana.»
(Şevki : 48)

*
“İtibar etmem mezahir ehlinin bir sözüne
Kim o konca-i dehanın nutku Kur’andır bana
Tevhidle bir dakikalık huzurda rahatım
Elli yıllık taatından sofi rüçhandır bana”

(Şevki :47) (2)
*

“Şairimiz hurifiliğe ve noktaviliğe merak sarar. Bu düşünce tarzına göre : “Kâi-
natın sırrı Kur’an’da, Kur’an’ın sırrı Besmele’de, Besmelenin sırrı da “Ba” da. 
Ba’nın sırrı ise altındaki noktadadır. Bu nokta ise Hazreti Ali’dir.
Hurifilik, Fazlullah’ın ortaya attığı bir düşünce sistemidir. Şairimiz de Hurifiliği 
Melami Bektaşiliği içinde kabul etmiştir. 

“Vasfıdır raz-ı hurûf künhünü takdir edemem
Der isem nokta-, harfdir nice tahrir edemem.”

*

“Konyada vazifeli bulunurken Sulucakarahöyük’e giderek Pir Evi’ni ziyaret 
etmiş, burada Hacı Bektaş Dergâhı postnişini türbedar Hacı Mehmet Baba’ 
dan «Babalık» icazetnamesi almıştır. ( Koca, 1967, a.g.e, 14)Baba olduktan 
sonra tamamen Bektaşiliğe uygun yaşamaya ve yazmaya başlamıştır. 

“Varlığı yok kimsenin her varlığın varı odur
Varlığım vardır diyen bî-hude o eyler niza

Zulmet-i varlıkla ta haşra girdin Şevkiya

Hacı Bektaş-ı Veli’ye kılmasaydın ittiba.”

(Şevki,15)(2)

: balkanlar.net
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5-ESAD (Kerkük)

Türkmeneli şairlerimizden. Kerküklü şairler arasında önemli bir yere sahip olan 
Esad, tabanca ile vurularak öldürülen şairlerimizdendir.

Demiştir Ki:

“Doğmasaydı beni ey kaş ezelden dâye 
Salmasaydı bu ten-i pür mihenim dünyâya

Evveli şâd kılub ahiri hışmetdi felek 
Çaldı seng-i gazabın elde olan minâya

Çâh-ı zindana bizi atdı ferâmûş etdi 
Sanki seng-i siyehi atdı tehî deryaya

Kays-veş çevrini çekdim feleğin bak işine 
Komadı bu dil-i nâkâm erişe leylâ’ya

Komadı koklayalım bağ-ı emel güllerini 
Komadı nahl-i emel üstüme salsın saye

Felek nâzına aklanmışıyken tâ ki bugün 
Oldu ma’lûm ki felekde yoğmuş sermâye

Es’adâ nev’-i beşerden bize yokdur imdâd 
İşimiz kaldı hemân merhamet-i Mevlâ›ya”

“(Keşke annem beni hiç doğurmasaydı da, bu sıkıntılarla dolu vücudumu dün-
yaya salmasaydı. Felek, önce mutlu edip sonra eziyet etti. Elimde olan şişeye 
gazap taşını vurdu. (Felek) Boş denize siyah bir taş atar gibi, bizi karanlık bir kı-
yıya atıp, susturdu. Kays gibi, feleğin eziyetini çektim. Bak, şu feleğin işine ki, bu 
mutsuz gönlümün Leylâ’ya ulaşmasına izin vermedi. (Felek) Ne emel bahçesinin 
güllerini koklama, ne de emel fidanının üstüme gölge etmesine izin vermedi. 
Feleğin nazına tam aklanmışken, onda bilginin, ustalığın olmadığım anladım. 
Ey Es’âd, insanoğlundan bize fayda yoktur. Artık işimiz, Mevlâ’nın merhametine 
kalmıştır.) (Ata Terzibaşı, Kerkük Şairleri, 1. cilt, Bağdat, 1963, s.79-80)”
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*

“Kerkük’te doğduğu biliniyorsa da, doğum tarihi tesbit edilememiştir. Babası Ali 
Efendi Kerkük’te uzun süre naiblik yaptığı için, oğlu Naiboğlu lakabı ile anılmıştır. 
Asıl adı Mehmed Es’ad’dır. Şiirde de Es’ad mahlasını kullanmıştır. Ahi Hüseyin 
Mahallesi’nde H.1231 yılında, kendi adıyla anılan Naiboğlu Camii’ni yaptırmıştır. 
Kerkük’teki hayatı fazla bilinmiyor. Kerkük’ten Bağdat’a giderek, Davud Paşa’ya 
intisâb etti ve ondan dersler aldı. Daha sonra devlet işlerine atıldı ve Davud 
Paşa’nın sırkâtibi oldu. H.1237 yılında çıkan isyanı yatıştırarak, Davud Paşa’nın 
takdirini kazandı. Eylül 1831’de Vali Ali Rıza Paşa tarafından Bağdat defterdarlı-
ğına tayin edildi. Görevindeki başarılar üzerine kethüda oldu. Bu işinde de başarı 
gösterdi ve valinin neredeyse bütün yetkilerini eline aldı. İcraatlarında baskı ve 
şiddete başvurunca, halk tarafından valiye şikâyet edildi. Ancak vali bunlara 
kulak asmayarak, kendisini bütün gücüyle destekledi. Nüfuzu güçlenen Es’ad’a 
karşı halkın nefreti de artınca, nihayet Bağdat Kadısı Takî Çelebi’nin liderliğinde 
aleyhinde gösteriler düzenlendi. 15 Şubat 1833 (27 Ramazan 1248) Cuma gü-
nünün gecesi teravih namazına giderken, tabanca ile vurularak öldürüldü. Ertesi 
gün 16 Şubat’ta Alipaşa Camii’nde gömüldü.

Büyük şairlerden olan Es’ad, edebî gücünün yanında, siyasî gücü ile de ün yap-
mıştır. Birçok şair tarafından, şiirlerine nazireler yazılmış ve pek çok şiiri de tah-
mîs edilmiştir. Arapça şiirleri de güçlü olan Es’ad, her zaman takdirle anılmış ve 
döneminde edebî hareketler yaratmıştır. Çağdaşı bir çok Arab şairi de onun ilmî 
kudretini ve edebî yeteneğini takdir ederek, övmüşlerdir. Türkçe ve Arapça’dan 
başka Farsça da yazdığı söylenilmektedir.
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Kaynakça : 

Ata Terzibaşı, Kerkük Şairleri, 1. cilt, Bağdat, 1963, s. 69-81; Muhsin Behçet 
Şakir, Irak’ta Türkmen Edebiyatı Örnekleri, Bağdat, 1977, s.43-46. 

*

Bırakmış Kâbe-yi gönlüm reh-i dildâra yüz tutmuş 

Beni ta’n eyleyen zâhid der ü divâra yüz tutmuş

Hükmeyler ser-i kuyunda diller dâd-hâhâne 

Re’âya cevrden sankim der-i hünkâra yüz tutmuş

Gönül zülfüne düşmek niyetiyle cest-cû eyler 

Kemende düşmeğe ol ahûy-i bîçâre yüz tutmuş

Gönül meyi eylemiş müjgânına ol şûh ‘izârın 

Halâs olmaz Selmân leşker-i küffâra yüz tutmuş

Müşerref eylemiş Es’ad bugün kaşanemi canan 

Tabib derdi derd-mendân külbe-i ahrâra yüz tutmuş

(Gönlüm Kâ’be’yi bırakıp, sevgilinin yoluna yüz tu¬tunca, beni kınayan zahit de 
kapı ve duvara yüz tutmuş. Eziyet çeken halkın, hünkârın kapısına yüz tuttuğu 
gibi, gönüller de senin bulunduğun yerin başında adalet isteyerek, hükmünü 
beklerler. Gönül, saçma takılmak niyetiyle arayıp durur. O, zavallı âhû kemende 
yakalanmaya yüz tutmuş gibidir. Gönül, o şuh yaradılışlının yanağına meyletmiş. 
(Bu haliyle) Küffânın askerine yüz tutmuş Selmân gibidir; kurtuluşu yoktur. Ey 
Es’ad, bugün sevgilim köşkümü şereflendirmiş. Dertlilerin şifa evine yüz tuttuk-
larını tabip söylerdi.) (1)

(1) : http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/11222,esadpdf.pdf
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6-HÂMÎDÎ

Demiştir ki:

 

“Başıma düşmüş bir belâ-yı nâgehândır perçemin

Ya’ni zincîr-i cünûn-ı âşıkândır perçemin” 

“Mahlası Hamîdî olan şairin asıl adı Abdülhamîd Efendi b. Hacı Bâkî’dir. İlim ve 
irfanı ile şöhret bulmuş bulmuş Diyarbakır müftülerindendir (Korkusuz 2014: 71). 
Diyarbakır’ın tanınmış âlimlerinden Payaslı Ömer Efendi’den ders almış, Emîrî 
Efendi’nin hocası Şa’bân Kâmî Efendi’nin de üstadı olmuştur. İlk müftülük 
ataması 3 Rebiülevvel 1225/8 nisan 1810’da olmuş, birçok talebe yetiştirmiştir 
(Korkusuz 2014: 71). “Emr-i bi’l-hak nehy-i ‘ani’l-münker”i düstur edindiği için 
mazlumların sığınağı zalimlerin de düşmanı olmuştur. Rüşvetle işlerini yürüten 
idarecilerden birçoğu onu çeşitli iftiralarla Bâb-ı Âliye şikâyet etmiş bu sebeple 
beş defa sürgüne gönderilmiş beşinde de berat edip dönmüştür. 1238/1822’de 
son sürgüne gönderilme sırasında ise ilk durakta öldürülmüştür. Mezarı Dağkapı 
dışında Gelbenigör semtinde idi (Beysanoğlu 1959: 300).

Daha çok ilmî yönü öne çıkan şairin, ikisi nazire, sadece üç gazel söylediği 
rivayet edilir. Bunlardan kendisine ait gazel ile nazirelerin mahlas beyitleri Tez-
kire-i Şu’arâ-yı Âmid’de kayıtlıdır. Bu nazirelerden birisi Sadrazam Râgıb Paşa’ya 
aittir(Emîrî 1328: 256; 2014: 291; Beysanoğlu 1959: 300-301). Ayrıca, iyi bir 
şair olduğu ve birçok şiirinin varlığı rivayet edilir (Korkusuz 2014: 72).

Kaynakça

Adak, Abdurrahman (2012). Ali Emiri’nin Gözüyle Diyarbakırlı Şairler. İstanbul: 
Kent Işıkları Yay.

Ali Emîrî (1328). Tezkire-i Şuara-yı Âmid. C. I. Dersaadet: Matbaa-i Âmidî.

Beysanoğlu, Şevket (1959). Diyarbakırlı Fikir ve 

SanatAdamları. C. 

1. Diyarbakır’ı Tanıtma Derneği Neşriyatı. İstanbul: Işıl Matbaası.Güner, R. N. 
Güner (hzl.) (2003). Ali Emirî Efendi, Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara.

Kadıoğlu, İdrsi (hzl.) (2014). Ali Emîrî Efendi, Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid. An-
kara: Sonçağ Yay.Korkusuz, M. Şefik (2014). Diyarbekir Kadı, Müftü, Hat-
tat ve Mûsikişinasları. İstanbul: Toprak Kitap.Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı 
(hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar 
Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. (1)
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Eserlerinden Örnek :

 Gazel

 ‘Âkıbet eğmedi baş ol bağrı taş kâküllerin

Eyledi esrârımı dünyâya fâş kâküllerin

Bulmaya sıhhat cihânda dâ’imâ bîmâr olan

Yaslanır ol gerdene sâhib-fırâş kâküllerin

 

Kara giymiş fürkate batmış hele benden beter

Zâr u giryân olduğum etmiş tırâş kâküllerin

 

Fürkat-i hicrin çekerken düşdü dil sevdâlara

Zîr-i fesde tel kırıp gösterdi baş kâküllerin

 

El çekip kat’-ı ümîd etmez Hamîdî haşre dek

Genc-i nakd-i ‘ömrüne olmuş ma’âş kâküllerin

Ali Emirî (1328). Tezkire-i Şuara-yı Âmid C. I. Dersaadet: Matbaa-i Âmidî. 258. 

(1) Yrd Doç.Dr. SARIÇİÇEK, Ramazan; turkedebiyatiisimlersozlugu.com

LÜGATÇE

Fâş: Açığa çıkarma

Firâş : Eş, kadın

Hicr : Ayrılık

Zîr : En ince tel
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7-RÂMİZ PAŞA (Kırımlı)

Demiştir ki:

“Urılursam n’olur ey âfet-i tannâz sana
Harbe vü nîze sunar gamze-i gammâz sana.
 
Merd-i meydân-ı vefâ şûh-ı levendâne edâ
Dil-rübâ fitne-i dünyâ der isem âz sana.
 
Yine sürgün avına çıkdı meğer gamzelerin
Sürüsüyle tutulur âşık-ı ser-bâz sana.
 
Esb-i nâzı sola vü sağa sürer elde cirîd
Rast geldi gönül ey şuh-ı çep-endâz sana.
 
Yürü var murğ-ı dil-i zârını pek tut Râmîz
Yohsa sayda süzülür gamze-i şehbâz sana.”
 
KIRIMLI ABDULLAH RÂMİZ PAŞA VE DİVANÇESİ

İsmail AVCI

“......................................................................

1. Abdullah Râmiz Paşa’nın Hayatı

Kısa süre kaptan-ı deryalık yapmış olan Abdullah Râmiz Paşa’nın hayatına dair 
elde tafsilatlı denebilecek malumat vardır. Oğlu Mehmed İzzet Bey tarafından 
hazırlanan Osmanlı kaptan-ı deryaları hakkındaki Harîta-i Kapudânân-ı Deryâ 
adlı eserde “Seyyid Abdullah Râmiz Paşa” başlığı altında müellif hakkında uzun-
ca bilgi verilir. Mehmed İzzet Bey, 220 sayfalık eserinde diğer isimlere birkaç 
sayfa yer ayırmışken babasını 90 sayfada (110-199) anlatmıştır. Abdullah Râmiz 
Paşa hakkında bilgi veren diğer kaynaklar da çoğunlukla bu eseri esas almıştır.
[1] Bu eser yanında Râmiz›le ilgili dönemin biyografik kaynaklarında da bilgi 
bulmak mümkündür

Müellifin adı kaynaklarda bazen Abdullah Râmiz Paşa bazen de Râmiz Abdullah 
Paşa olarak kaydedilmiştir. Gerek kendisinin gerekse babası Feyzullah Efendi’nin 
adının başında yer alan “Seyyid” ifadesinden onun peygamber soyundan geldiği 
anlaşılmaktadır. Doğum yılı için farklı kaynaklarda 1765, 1768 ve 1770 yılları 
zikredilmekle birlikte bunlar, muhtemelen Râmiz’in ailesiyle Kırım’dan İstanbul’a 
geliş yılını ve müellifin babasını kaybettiğinde 9 yaşında oluşunu hesaba katarak 
ulaşılan tahmini tarihlerdir. Cemil Çiftçi, babası Feyzullah Efendi’nin 1189/1775 
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yılından sonra Filibe’deki bir yıllık görevini de hesaba katarak şairin 1181/1767-
68 yılında doğmuş olduğunu söylemektedir. Hemen bütün kaynaklarda Râmiz’in 
doğum yeri Kırım olarak geçer. Şeyhülislam Ârif Hikmet Bey ise tezkiresinde 
onun soyunun Bahçesaray’a dayandığı bilgisini verir: ”... silsile-i nesebi Bag-
çesarây’da medfûn kibâr-ı ehl-i ilâhdan Ulu Ebûbekir’e müntehî olan Feyzullâh 
Efendi’nin oğludur.” Aynı bilgiyi İsmet Parmaksızoğlu da tekrarlar. Râmiz’in ba-
bası Kırım kazaskeri Abdî Velipaşazâde Seyyid Feyzullah Efendi’dir. 1774 yılında 
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması neti-
cesinde bağımsız bir devlet hâline getirilen Kırım Hanlığı’nın hanı Şahin Giray’la 
anlaşmazlığa düşen kazasker Feyzullah Efendi, 1775 yılında ailesiyle birlikte İs-
tanbul’a göç etmiştir. İlim, fazilet ve asaletine hürmeten kendisine Filibe Mevle-
viyeti inayet buyrulmuş, buradaki görevini tamamlayıp İstanbul’a döndüğü vakit 
vefat etmiştir. Feyzullah Efendi vefat ettiğinde oğullarından Mehmed Bey 15, 
Derviş Bey 12 ve Râmiz Bey 9 yaşındadır.

Abdullah Râmiz, babasının görevi sebebiyle çocukluğunun bir kısmını Filibe’de 
geçirmiş, babası vefat edince onun yakın dostlarından Tevfik Molla’nın hima-
yesinde bir medreseye yerleştirilmiş, burada 8 yıl tahsil görmüş ve imtihanla 
müderris olmuştur. Ardından Kudüs naibi olarak görevlendirilmiş, burada bu-
lunduğu dönemde Kadiri şeyhi Ebussuûd Efendi’ye intisap ederek naiplikten 
ayrılmış ve iki yıl kadar onun hizmetinde bulunmuştur. İstanbul’a dönünce bir 
yıl Mahmud Paşa Mahkemesinde naiplik yapmış, sonra da Mısır’ın 1798 yılında 
Fransa tarafından işgal edilmesi üzerine Mısır ordusuna kadı tayin edilmiştir. Bu 
görevdeyken çalışkanlığıyla öne çıkınca küçük rûznâmçeliğe getirilmiş ve böyle-
ce mülkiye sınıfına dâhil olmuştur. Mısır’ın tekrar alınması üzerine Mısır emlaki-
nin tahriri için orada kalmıştır. Ordunun Mısır’dan ayrılması üzerine çıkan isyanda 
saklanarak canını kurtarmış ve İstanbul’a dönmüştür. III. Selim’in sırkâtibi Ah-
med Efendi’nin yardımıyla hacegânlık payesi almıştır. Sonra Boğaziçi’nde kuru-
lan kâğıt ve çuha fabrikasının inşasında bina eminliği yapmış, Humbarahane ve 
Hendesehane nezaretleri görevini yürütmüş, padişahın emriyle bu kurumların 
nizamnamelerini hazırlamış ve başmuhasebeci olmuştur (Nisan-Mayıs 1806).

Memuriyeti gereği Rusya seferine katılmış, ordunun Şumnu’da bulunduğu sırada 
İstanbul’da meydana gelen saltanat değişikliği neticesinde III. Selim ve taraf-
tarlarının tasfiyesi sebebiyle görevinden alınıp Kavala’ya sürgün edilmiştir (Ma-
yıs 1807). Kavala’ya giderken Filibe’de Alemdar Mustafa Paşa’nın kethüdası ve 
kendisinin de yakın arkadaşı Köse Kethüda Ahmed Efendi’yle karşılaşmış, onun 
telkiniyle Rusçuk’a gitmiş ve tarihte Rusçuk Yaranı olarak bilinen ihtilal grubuna 
dâhil olmuştur. Alemdar Mustafa Paşa ve Abdullah Râmiz Paşa, III. Selim’in 
tekrar tahta çıkarılması konusunda anlaşmış, ancak III. Selim’in katledilmesi 
üzerine Alemdar Mustafa Paşa, IV. Mustafa’yı uzaklaştırıp tahta II. Mahmud’u 
geçirmiş, kendisi de sadaret makamına oturmuştur. Abdullah Râmiz Paşa’ya ise 
vezaret görevi verilmiş ve Silistre valiliğine tayin edilmiştir (14 Ağustos 1808). 
Ancak paşa devlet tecrübesi nedeniyle buraya gönderilmeyerek kaptan-ı derya-
lığa getirilmiştir (23 Ağustos 1808). Abdullah Râmiz Paşa kısa süren bu görevi 
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süresince önemli işler yapmıştır. III. Selim’in katlinde rol oynayanların sürgün 
edilmesinde ısrarcı olmuş, Sened-i İttifak’ın hazırlanmasını sağlamıştır. İstan-
bul’da bozulan asayişin sağlanmasında önemli adımlar atmıştır. Esnafı haraca 
kesen yeniçerileri kontrol altına almış, kalyoncuların önderi Kahvecioğlu Mustafa 
Kaptan’ı idam ettirerek zorbalıklarına son vermiştir. Tersanedeki gereksiz harca-
maları kesmiş, yeniçerilere karşı yeni bir askerî gücün oluşturulmasına öncülük 
etmiş, tersanede Donanma-yı Hümâyûn Cenkçileri adıyla yeni bir askerî sınıf 
kurulmuş, Levent Çiftliği ve Üsküdar’da Sekbân-ı Cedîd askeri oluşturulmuştur.

Râmiz Paşa, tarihte Alemdar Vakası (16 Kasım 1808) olarak bilinen yeniçeri isya-
nında Sekbân-ı Cedîd nazırı kadı Abdurrahman Paşa ile birlikte isyanı bastırmaya 
çalışmış, yeniçerilerin IV. Mustafa’yı tekrar tahta çıkarma ihtimali ortaya çıkınca 
II. Mahmud’un emriyle IV. Mustafa’nın boğdurulması işini tertip eden heyette 
yer almıştır. Ancak bu sıralarda Alemdar Mustafa Paşa’nın ölüm haberi gelmiş, 
yeniçerilere direnişin faydasız olduğu ortaya çıkınca II. Mahmud’un kendilerini 
yeniçerilere teslim etmek zorunda kalabileceğini görerek önce Küçükçekmece 
civarındaki Selim Giray’ın çiftliğine sığınmış, yeniçerilerin takibi sebebiyle Rume-
li’ye geçmiştir. Vize yoluyla Pınarhisar’a, oradan da Rusçuk’a ulaşmıştır. Buraday-
ken Alemdar Mustafa Paşa’nın ölümünden sonra Rumeli ayanları arasında baş-
layan huzursuzlukların giderilmesi ve düzenin sağlanması için çalışmıştır. Ancak 
yeniçerilerin takibi sürdürmesi nedeniyle yanında bulunan Köse Kethüda Ahmed 
Efendi ve diğer kişilerle Tuna’yı geçip Bükreş’e ulaşmış ve burada Rus kuvvetleri 
kumandanı Sırp asıllı general Miloradoviç’le görüşerek iltica talebinde bulun-
muştur. Durum çara bildirilmiş ve gelen izinle Râmiz Paşa ile beraberindekiler 
Bükreş’te iki ay kadar kalmışlardır. Daha sonra 7 Mart 1809’da Aksu Nehri üze-
rinde bulunan Nikolayev şehrine götürülmüş, burada kendisine bir konak tahsis 
edilmiş ve ihtiyaçları için 50.000 kuruş aylık bağlanmıştır. Birkaç ay sonra Odesa 
valisi, Râmiz Paşa’yı ziyaret etmiş ve kendisine çar I. Aleksandır’ın selamını ve 
ülkesinde bulunmasından duyduğu memnuniyeti iletmiştir. Çarın niyeti Râmiz 
Paşa’yı Osmanlı- İngiltere ittifakının bozulması ve Osmanlı-Rus barış antlaşma-
sının temini için kullanmaktır. Ancak Râmiz Paşa bu teklifi nazikçe reddetmiş 
ve zaten yetkisi olmadığını ifade ederek mazur görülmesini istemiştir. Birkaç ay 
sonra çar tarafından Petersburg’a davet edilen Râmiz Paşa, Kasım 1809 başla-
rında Rusya’nın saltanat merkezine varmış ve oldukça iyi karşılanmıştır. Burada 
çar I. Aleksandır tarafından sarayda kabul edilmiş, devletin ileri gelenleri ve 
çarın ailesiyle görüşmüştür. Abdullah Râmiz Paşa, Petersburg’dan doğum yeri 
Kırım’a geçmiş, burada dedelerinden kalan vakıf eserlerini tamir ettirdikten son-
ra Nikolayev şehrine dönmüştür. Paşa, Rusya’da bulunduğu dönemde Kırım ve 
Kazak hanedanından 120 kişiye evrak temin etmiş ve Abdülkerim Efendi adlı 
biriyle Anadolu’ya geçmelerini sağlamıştır. Bunun yanında o dönemde gerçek-
leşen Rusya seferi sırasında esir düşen 25 bin yeniçeri ve diğer sınıftan askere 
birer kat elbise ve harçlık temin ederek kurtulmaları yolunda çaba sarf etmiş ve 
başarılı da olmuştur.
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1812 yılında imzalanan Bükreş Antlaşması’ndan sonra Râmiz Paşa’nın Belgrat 
muhafızlığı göreviyle dönüşüne izin verilmiştir. Ancak bu izin onun yakalanmasını 
sağlamak içindir. Sened-i İttifak’ın müelliflerinden biri olduğu ve IV. Mustafa’nın 
katline karışmış bulunduğundan hakkında gizlice bir idam fermanı çıkarılmıştır. Os-
manlı ordusuna katılmak üzere adamlarıyla Rusçuk’a doğru yola çıkan Râmiz 
Paşa, bugünkü Romanya sınırları içinde bulunan Yergöğü civarında 
sadrazam Hurşid Paşa tarafından pusuya düşürülerek yeniçerilerce 
öldürülmüştür. İstanbul›a gönderilen kesik başı saray meydanında «hâin-i 
devlet» yaftasıyla üç tuğlu vezir taşına konulmuştur (11 Nisan 1813). Cesedi 
Yergöğü Kalesi dışındaki mezarlığa gömülmüştür. Kabrini Silistre muhafızı Seyyid 
Ali Paşa yaptırmıştır (Mehmed İzzet Bey, 1249: 110-99; Şemseddin Sâmî, 1308: 
III/2254; Parmaksızoğlu, 1978: XXVII/220-1; Bursalı Mehmed Tahir, 1990: 29; 
2000: II/194-5; Mehmed Süreyya, 1996: IV/1349; Çiftçi, 1997: 561-4; Tuman, 
2001: I/323; Beyhan, 2007: 451-3, Çınarcı, 2007: 57-8; Sarıkaya, 2007: 250-2; 
Kurnaz ve Çeltik, 2009: 288).

2. Abdullah Râmiz Paşa’nın Eserleri

Râmiz’in bugün bilinen bir divançesi ile sürgünde bulunduğu yıllarda yazdığı 
bazı mektupları vardır. Eserler hakkında aşağıda bilgi verilmiştir.

2.1. Mektupları

Müellif Rusya’da kaldığı dönemde II. Mahmud’a bulunduğu bölgenin ahvali ve 
Rusya’nın faaliyetleri, Avrupa’nın durumu ve Vahhâbîler hakkında bilgiler içeren 
mektuplar göndermiştir (Beyhan, 2007: 452-3). Söz konusu mektuplardan ikisi 
oğlu Mehmed İzzet Bey’in Harîta-i Kapudânân-ı Deryâ adlı eserinde yer almak-
tadır. Râmiz bu mektupları, ilk mektubun sonundaki kendi ifadesine göre “seyâ-
hat-nâme şeklinde” kaleme almıştır: ”... ma’lûmât-ı çâkerânemi seyâhatnâme 
şeklinde ‘arz u takdîm itmek husûsunu farîza-i zimmet ‘addiyle küstahâne bu 
vechle tasdî’a cür’et ve metânet-i hazret-i şâhâneye magrûren ketm ü sıyânet 
olunur ümmîdiyle mücâseret olundı.” (Mehmed İzzet Bey, 1249: 179). Mek-
tupların yazılış nedeni hakkında ise oğlu Mehmed İzzet Bey şöyle demektedir: 
”Hâk-pây-ı hümâyûn-ı cenâb-ı mülûkâneye ba’zı husûsun ifâde ve iş’ârı zım-
nında seyâhat-nâme şeklinde tahrîr ve takdîm itmiş oldıgı iki kıt’a mektubunun 
me’âlinde hayli havâdis-i âtiye münderic bulundıgına mebnî ma’lûm olmak üzere 
buracıkda izbârı münâsib görüldi.” (1249: 122).
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Eserde yer alan mektuplardan ilki (s. 122-179) “Sûret-i Mektûb-ı Evvel-i Müşâ-
rün-ileyh” başlığıyla verilen ve Abdullah Râmiz Paşa’nın kendi ifadesine göre 12 
Safer 1224 (29 Mart 1809) tarihinden 1 Muharrem 1226 (26 Ocak 1811) tarihi-
ne kadarki yaşadığı olayları ve bilgileri içeren mektuptur. Râmiz mektuba Bük-
reş’e varışını ve Sırp asıllı general Miloradoviç ile görüşmelerini anlatarak başla-
maktadır: “Hasebü’t-takdîr memâlik-i ecnebiyeye vürûd-ı çâkerânemin ibtidâsı 
olan iki yüz yigirmi dört senesi on iki saferinden iki yüz yigirmi altı senesi gurre-i 
muharremine kadar vâkı’ât ve mükâlemât ve ma’lûmât-ı bendegânemdir. Târîh-i 
mezkûrda Bükreş’e duhûl ve ol tarafın ser-’askeri bulunan Sırplu soyundan Mi-
loradovic nâm ceneral ile ba’de’l-mülâkat...” (Mehmed İzzet Bey, 1249: 122-3). 
İkinci mektup (s. 179-190) ise “Sûret-i Mektûb-ı Sânî-i Müşârün-ileyh” başlığıyla 
verilmiştir. 15 Muharrem 1226 (9 Şubat 1811) tarihinden 15 Cumâdelûlâ 1227 
(27 Mayıs 1812) tarihine kadarki bilgileri ihtiva etmektedir. Mektup Osmanlı’da 
meydana gelen sadaret değişikliği ve Rus ordu kumandanının ölümüyle yerine 
getirilen kumandana dair cümlelerle başlamakta ve Rus donanmasının duru-
muyla ilgili bilgilerle son bulmaktadır (Mehmed İzzet Bey, 1249: 179-80).”
.........................................................................

Sonuç

Kırımlı Abdullah Râmiz Paşa’yı hayatı, mektupları ve divançesiyle ele alan bu 
çalışma neticesinde şunlar söylenebilir:

1. Kırım, Karadeniz’in kuzeyinde stratejik öneme sahip yerlerden biridir. 
Osmanlı himayesi altında istikrarlı bir yapıya kavuşan yarımadada edebî açı-
dan verimli bir dönem yaşanmış, şu anki bilgilere göre 56 şair yetişmiştir. Bu 
şairlerin çoğunluğunun 17. ve 18. asırda yaşamış olması Kırım Yarımadası’nda 
Osmanlı’nın tesis ettiği huzur ortamının kültürel ve edebî hayata etkisini açıkça 
göstermektedir.

2. Tarihte daha çok askerî ve siyasi faaliyetleriyle tanınmış olan Abdullah 
Râmiz Paşa, edebî yanı da olan donanımlı bir devlet adamı, âlim ve şairdir. 
Hakkında çıkarılan idam fermanı sonrası pusuya düşürülüp öldürülen Râmiz’i, 
maktul şairlerden biri olarak anmak gerekir.

3. Abdullah Râmiz Paşa’nın Osmanlı-Rus savaşının yaşandığı 1800’lü yılla-
rın başında Rus topraklarında sürgündeyken yazdığı “seyahatname” şeklindeki 
mektupları, söz konusu döneme ait önemli vesikalardır.

4. Bazı kaynaklarda sadece varlığından söz edilen Râmiz’in divançesi ol-
dukça hacimsizdir. Bu yazı vesilsiyle tanıtılmış olan divançede üç terci-i bent, 
bir tahmis, bir muvaşşah gazel ve bir de berceste mısra mevcuttur. Şairin terci-i 
bentleri okunduğunda bunları sürgünde olduğu yıllarda yazdığı anlaşılmaktadır. 
Muvaşşah gazel ise Rusçuk’ta söylenmiş hikâyeli bir şiirdir.
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5. Râmiz, tıpkı babası Feyzullah Efendi gibi Mevlevidir. Onun ”Hemân ‘ayn-ı 
Muhammed’le ‘Alî’dür Şems ü Mevlânâ” şeklindeki berceste mısrası, Mevleviler 
arasında iyi bilinmektedir ve Şeyh Gâlib bu mısrayı tazminle bir mütekerrir mu-
hammes yazmıştır.

6. Râmiz, elde bulunan sınırlı sayıdaki şiirlerine bakılarak orta derecede bir 
divan şairi sayılabilir. Onun irticalen söylediği muvaşşah gazeli yeteneğine işaret 
olarak görülebilir. 

Kaynaklarda Abdullah Râmiz Paşa (1818-1877) adını taşıyan başka bir müellif 
daha vardır. Asker ve dilci olarak tanınmıştır. Almanya’da 6 yıl tahsil gören, Al-
manca ve Fransızca bilen Abdullah Râmiz Paşa’nın dile ait iki, ahlaka dair bir 
telif eseriyle tarım ve topçuluğa ait tercüme eserleri vardır. Lisân-ı Osmânî’nin 
Kavâidini Hâvî Emsile-i Türkî adlı eseri, cümle bahsini ele alan ilk eser olarak bi-
linir. Eser, Emir İçhem İdben tarafından yayımlanmıştır. Daha geniş bilgi için bk. 
(Meydan Larousse..., 1969: I/21; İdben, 1999: XXV-XXVII; İşli, 1999: 215-6).
“Râmiz’in üzerinde durulması gereken bir diğer yanı, ya büyük şairleri örnek 
alması ya da onlara örnek olmasıdır. Paşa, yukarıda da ifade edildiği üzere 
18. asrın önemli isimlerinden Koca Râgıb Paşa’nın 8 beyitlik bir gazelini tah-
mis etmiş, Şeyh Gâlib ise şairin kaynaklarda berceste olarak verilen ”Hemân 
‘ayn-ı Muhammed’le ‘Alî’dür Şems ü Mevlânâ” mısrasını tazminle bir müteker-
rir muhammes kaleme almıştır. Bu etkileşimde şairin Mevlevi oluşunu un-
utmamak gerekir. Râmiz’in 16. asır şairlerinden Şûrî’ye ait bir beyti tazmin 
edip üçüncü terci-i bendinde vasıta beyti olarak kullandığı da bilinmektedir.                                                                                                                                   
Gerek Harîta-i Kapudânân-ı Deryâ’da gerekse divançenin sonunda anlatılan hikây-
eye göre Râmiz, “bi’l-bedâhe” (herhangi bir konuya dair birdenbire, düşünmeksizin 
söz söyleme) gazel söyleyebilen bir şairdir. Onun söylediği bu gazel muvaşşah bir 
gazeldir. Bu hikâyeye göre Râmiz’i yetenekli bir şair olarak görmek gerekir.” (1)                                                                                                                            
(1):http://turkishstudies.net/Makaleler/984877419_10Avc%C4%B1%C4%B0s
mail-edb-169-187.pdf

LÜGATÇE 

Urılırsam : Vurulursam 
Tannâz : Alaycı
Nîze : Kargı, mızrak
Levendâne : Çevik, leventçesine
Serbâz : Korkusuz, cesaretli
Esb : At
Çependâz: Hileci
Murg : Kuş
Şehbâz : Doğan Kuşu
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8- FERRÎ (Filibe)

Demiştir Ki:

“Mecliste sürâhî ile sâgar öpüşürler

Birbirine meftûn iki dilber öpüşürler.

 

Gülşende sabâ eyledi tahrîk-i dırahtın

Sarıldı hemân serv ü sanevber öpüşürler.

 

Seyr it de beni eyleme mahrûm-i visâlin

Âşıkları cânân ile bir bir öpüşürler.

 

Sad gıbta o bezm-i meye dildâde vü dildâr

İster sarılır nâz ile ister öpüşürler.

 

      Ferrî helâk etmeğe ruhsâr ile gamze

      Her demde hemân mushaf ü hançer öpüşürler.”

 

“Asıl adı Mehmed’dir. Filibe’ye bağlı Tatarpazarı’nda 1170/1756’da doğdu. Ailesi 
hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur. Öğrenimi ile ilgili olarak bilinen 
sadece Neşet Süleyman Efendi (ö. 1222/1807-08)’nin öğrencilerinden biri ol-
duğudur. Ferrî, Defter-i Hâkânî ile Beylik Odası’ndaki memuriyetlerinin yanı sıra 
bazı vezirlerin divan kâtipliği ve mektupçuluğu görevlerinde bulundu. Mültezim-
lik de yapmış olan şair, 1220/1805 tarihinde memleketi Filibe civarında vergi 
tahsil ederken vurularak öldürüldü.

Eserleri şunlardır:

1-Dîvân: İki yazma nüshası vardır. 10 kaside, 12 tahmis, 1 müseddes, 18 tesdis, 
3 terkib-i bend, 1 terci-i bend, 200 gazel, 2 müstezad, 22 kıta, 10 nazım, 10 
müfred, 11 matla ve 1 mesneviden oluşmaktadır. Dîvân’ının tenkitli metni hazır-
lanmıştır (Kırbıyık 1994).

2-Târih Risâlesi: Tarih düşürme ile ilgili bu risaledir. İstanbul Arkeoloji Müze-
si’nde bir yazma nüshası bulunmaktadır. Ferrî’nin, 6 beyitlik bir kıtası; 1195 yılını 
112 defa düştüğü tarihlerin izahlarını içermektedir (Kırbıyık 2000a: 217-280).

Bunların dışında kendi gazeline yazdığı bir şerhi de bulunmaktadır (Kırbıyık 
2000b: 343-360).
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Ferrî, şiirlerinde ekseriyetle aşk konusunu işlemiştir. Tarih düşürme sanatıyla 
oldukça meşgul olmuş ve çeşitli tür ve konuda 20 tarih yazmıştır. Şiirlerinin 
içerisinde nazireler önemli yer tutmaktadır. Nazire yazdığı şairler arasında Neşet 
Süleyman, Keşanlı Zihnî, Sıdkî, Hamdî, Gülşenî, Râgıb, Nef‘î, Vecdî, Fehîm, 
Vehbî, Neyyir, Nâbî, Cevrî sayılabilir. Hikemî vadiye örnek teşkil edebilecek bazı 
şiirlerinin yanı sıra, sevgilinin dilinden yazdığı iki, denizcilikle ilgili bir, noktasız 
harflerle de yazılmış bir gazeli vardır. “… Mültezim olduğu hâlde, şâir-i mâhir 
geçinen eşhâsın pek çoğundan daha güzel sözler söylemiştir.” (İnal 1999: 626) 
ifadesinin Ferrî’nin edebî kişiliğini yansıttığı kabul edilebilir.

Eserlerinden Örnek : 

Gazel

(Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün)

Bak bak toyunca turrelerüm târmârdur

Ammâ rakîb-i keç-dile her târ mârdur

 

Cûy-ı sirişk-i dîde-i uşşâk hûn-çekân

Bâb-ı sarây-ı vuslatuma çeşmesârdur

 

Sîm-âba çeşm-i lutf ile itdüm nigâh-ı nâz

Âşık-veş o da muztarib [ü] bî-karârdur

 

Feyz-i şu‘â‘um irmese kara çanaklıdur

Vech-i kamerde şavk-ı ruhum müste‘ârdur

 

Bu ter gazel ki safha-i Dîvân-ı Ferrîde

Uşşâka yâd-ı hüsnüm ile yâdigârdur.

 «Kırbıyık, Mehmet (1994). Ferrî Mehmed Hayatı, Eserleri ve Dîvânının Tenkîdli 
Metni. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi,118)” (1)
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SON SÖZ

ÖPÜŞÜR DELİ BEŞİR
 
Ey Muhammed Ferrî, mecliste dü şer öpüşür 
Gelir üçüncüsü araya düşer öpüşür
 
Sanma dünya gülşen şimdi, sâba zulm iledir 
Maalesef insanlık beşer beşer öpüşür
 
Alkışlamam zulmü der büyük ozan Akif›im 
Küpe düşer kulaktan oğlan şaşar öpüşür
 
Çıkmış üç beş soytarı fetva veren makama 
Lüp lüp yutar haramı karnı şişer öpüşür
 
Filibe kan ağlıyor, hicran dolu Üsküp de 
Gidiyorken cepheye nice beş er öpüşür
 
Kan ağlar şehid evi, duymazlar, duyamazlar 
İnsandır bu yaratık şaşar beşer öpüşür
 
Kapmışlar mikrofonu İmralı köpekleri 
Kanayan yaramızı deşer deşer öpüşür
 
Ey Ceylan gel yüzdürme koltuk için derini, 
Kurulmuş sistem iyi değil be ! Şer öpüşür, 
Şer öpüşür / Gelir sonra 
Deli Beşir öpüşür...

 Mustafa CEYLAN
 (1) : KIRBIYIK, Mehmet; turkedebiyatiisimlersozlugu.com
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LÜGATÇE

Sâgar : İçki bardağı 
Sanevber : Çam fıstığı ağacı
Sad : Yüz(100)
Dildâde : Âşık
Ruhsâr : Yanak
Mushaf : Kitap, Kur’an
Turreler : Dağlar
Târmâr : Karmakarılık
Keç : Eğri, çarpık
Cûy : Akarsu, çay
Sirişk : Gözyaşı
Hûn : Kan, öldürme
Çekân : Damlayan
Bâb : Kapı
Çeşmesâr : Çeşmebaşı
Sîm : Gümüş
Nigâh : Bakış, bakma
Veş : Gibi(Benzetme edatı)
Feyz : Bolluk
Şu›â : Işık
Vech : Yüz
Şavk : Yansıma
Müste’âr : Ödünç alınmış
Uşşâk : Âşıklar
Hüsn : Güzellik
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9-ŞEMÎMÎ

“Demiştir ki:
 
Bu divane gönlüm yollarda kaldı
Yârdan ayrılalı bir haber bekler.
Herkese sorar kim yâri gördün mü?
Ağlaya ağlaya bir kamer bekler.
 
Dilediği dâim giryân olmağa
Kisvetin çıkarup üryân olmağa
Aşkın âteşinde biryân olmağa
Tennure-i tende can ciğer bekler.
 
İlk yaz baharının eyyâmı geldi
Hasret günlerinin akşamı geldi
Gönül bülbülünün bayrâmı geldi
Yâr ile vasl içün bir seher bekler.
 
Bir kadd-i bâlânın server aşkına
Dünyada misli yok gevher aşkına
Ol serv-i kametli dilber aşkına
Bu divane gönlüm sanevber bekler.
 
Ol çeşme-i âb-ı hayât aşkına
Zinde eder cümle memât aşkına
Gönlüm bir lebleri nebât aşkına
Vücûdu Mısr’ında bir şeker bekler.”
 
“Akçahisar dergâhı bendegânından Mehmed Ali’nin Basri Baba’ya ait bir mecmu-
aya istinaden verdiği bilgiye göre, Şemîmî’nin asıl adı Kemaleddin’dir. 18. yüz-
yılda yaşadığı bilinen Şemîmî’nin hayatı hakkında ayrıntlı bilgi yoktur. Öncele-
ri İstanbul’da dersiam iken daha sonraları Köprülü dergâhından, Bektaşilikten 
nasip alır. Yaptıkları mektuplaşmalar sonucu arkadaşı Haydar Haşimi 
Baba ile birlikte Akçahisar’a gider. Akçahisar’da kurşunlanarak öldü-
rülür (Ergun 1930: 353).

Turgut Koca, Şemîmî›nin İstanbul camilerinde vaizlik yaptığını belirtir. Şemîmî 
hakkında bilgi veren kaynaklar onun niçin öldürüldüğü konusuna ise açıklık ge-
tirmezler. İşkodra’nın Akçahisar kasabasındaki Bektaşi dergâhına defnedildiğini 
belirtirler (Koca 1955: 361) Sadeddin Nüzhet Ergun, şairin18. yüzyılın sonunda 
yaşadığını vurgular ve örnek olarak üç şiirini sunar (Ergun 1944:  II/184).
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 Eldeki şiirlerden ilki gazel formundadır. Gazelinde ayet, hadis ve tasavvuf 
terminolojisini yoğun olarak kullanmıştır. Buradan hareketle bu kavramlara 
şiirlerinde kullanabilecek tasavvufi atmosferi solumuş ve eğitimini almıştır 
yorumu yapılabilir. Örneğin ilk beyitteki «Bizdedir Seb›ul-Mesânî arş-ı Rahmân 
bizdedir / Mazhar-ı zü›l-Kibriyâyız ulu Sübhân bizdedir.» bütün sözcükler 
tasavvufla ilgilidir. Bizdedir redifi de bu ilginin dışında değildir. Çünkü tasavvuf 
erbabı için nefsi ifade eden ben›i değil biz›i vugulamayı yeğler. Biz ifadesi de 
gazelde güçlü bir anlatım sağlamıştır. Eldeki ikinci şiiri 6+5 hece ölçüsüyle ve 
dörtlüklerle yazılmıştır. Konusu maddi aşk ile ilgilidir. Şairin manevi konulu şiirlerin 
yanında dünyevi şiirler de kaleme alabilecek anlayışta olduğu söylenebilir.

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1930). Bektaşi Şairleri. İstanbul: İstanbul Maarif 
Vekâleti. 

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). On Yedinci Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş. Alevi 
Şairleri ve Nefesleri C.2 İstanbul: Maarif Kütüphanesi. Kenan Matbaası.

Koca,Turgut (1955). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Matbaaası.

 Ergun, Sadettin Nüzhet (1930). Bektaşi Şairleri. İstanbul: İstanbul Maarif 
Vekâleti., 353.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). On Yedinci Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş. 
Alevi Şairleri ve Nefesleri C.2 İstanbul: Maarif Kütüphanesi. Kenan 
Matbaası, 184.)”(1)

-----------------------------------------------------

 (1) : Prof.Dr.AKSOYAK, İsmail Hakkı;  turkedebiyatiisimlersozlugu.com

 

SON SÖZ:

KABRİMİZ KALIR

Dağların ardına iniyorsa gün

Gölge uzar, hakikatler kısalır;

Nişanlıyım ufuklara, toprağa sürgün

Belki çok uzaklarda kabrimiz kalır.

Mustafa CEYLAN
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10-MEHMED SUBHİ ÇELEBİ (Ta’likîzade)

 “Künyesi Mehemmed b. Mehemmed el-Fenârî eş-Şehîr be-Ta’lîkî-zâde olan Ta’lîkî-
zâde 16. yüzyıl Osmanlı tarihçisi ve şehnâmecisidir. Künyesinden anlaşılacağı 
gibi ünlü ulema ailesi Fenâri’lere mensuptur. Babası talik yazısında usta Ta’lîkî 
Mehmed Çelebi’dir (Tuman 2001: 542).

 Ta’lîkî-zâde’nin doğum tarihi belli değildir. Doğum yeri hakkında da biyografik 
kaynaklarda verilen bilgiler birbirleriyle çelişmektedir. Doğum yeri Tuhfe-i 
Nâilî (2001: 542) ve Rıza Tezkiresi’ne göre (Zavotçu 2001: 197) Lazkiye, C. 
Woodhead (2010: 510) ve P. Fodor’a göre (2001: 165) Aydın, Vahid Çabuk’a 
göre (1986: 2) ise Denizli’dir. Vahid Çabuk (1988: 118) yazarın Şehnâme adlı 
eserinin 61b sayfasında, Ta’lîkî-zâde’nin kendisini Denizlili olarak tanıttığını 
söylemiştir. Gençliği Manisa, Aydın ve Sakız’da geçen müellifin hayatı hakkında 
elde edilen ilk tarih, Manisa’da sancağa çıkan şehzâde Murad’ın hizmetine girdiği 
969/1562 senesidir (Çabuk 1986: 2). Ta’lîkî-zâde 12 yıl burada katiplik yapmış, 
III. Murad’ın tahta çıkması üzerine İstanbul’a gelmiş ve 982/1574 tarihinde 
divan katipliğine tayin edilmiştir.

Divan katipliği sırasında daha iyi makamlar için padişaha sık sık mektuplar 
yazan Ta’likî-zâde emeline ulaşamayınca kendisini ilme verdi ve şiir, aruz, 
hesap, remel, astronomi ve mantık ilimlerini öğrendi. İstediği görevi alamayan 
yazar 991/1583 tarihinde Ferhad Paşa’nın kumandanlığında Revan (Gürcistan) 
seferine katıldı. Bu seferde Lam Ali Paşa’nın maiyyetinde katip olarak çalıştı. 
Ta’lîkî-zâde 993/1585’te Özdemiroğlu Osman Paşa’nın İran’a yaptığı seferde, 
sefer kâtipliğinde bulundu. Burada Tebriz fetihnâmesini kaleme aldı (Woodhead 
2010: 510).

Tebriz seferinden sonra İstanbul’a dönen Ta’lîkî-zâde divân-ı hümâyun kâtibi ola-
rak çalışmaya devam etmiş, bu görevde iken nazım ve nesirde kabiliyetli olduğu-
nu belirterek Türkçe Hümâyûn-nâme tarzında bir kitap yazmak istediğini söyle-
miştir. Bu görev için de yeni bir gelir kalemi istememiştir. İnşaya yeteneği olduğu 
için bu isteği kabul edilmiş ve vakayinüvis olarak görevlendirilmiştir(Afyoncu 
2001: 287).

Ta‘lîkî-zâde, bir müddet sonra, 28 Ağustos 1591’de Türkçe mensur şehname 
yazması için şehnameci olarak tayin edildi. Ta’lîkî-zâde’nin şehnamesi olduğu 
dönemde Seyyid Lokman da Farsça şehname yazmakla görevlendirilmişti. 
Ta’lîkî-zâde Şehnâme adlı eserini 1002/1593-94 yılında tamamlayarak padişaha 
sundu, fakat eserin dili ağır olduğu için eser beğenilmedi (Afyoncu 2001: 287, 
Çabuk 1986: 8). Müellif, III. Mehmed tahta çıktıktan sonra Şehnâmeci Seyyid 
Lokmân’la birlikte Eğri seferine katıldı. Lokmân’ın III. Mehmed adına bir şehnâ-
me kaleme alması için İstanbul’a gönderilmesi üzerine seferdeki olayları kaleme 
aldı. Haçova meydan savaşında otağ-ı hümayun yakınlarında bizzat savaşa ka-
tılarak padişahı korumuştur (Çabuk 1988: 119). Sefer dönüşünde Seyyid Lok-
man’ın yazmakla görevlendirildiği Şehname’yi bitirememesi üzerine 1005/1597 
tarihinde, şehnâmeci olarak atanmıştır. 
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Manzum ve mensur olarak III. Mehmed devri olaylarını yazan Ta’likî-zâde 
1006/1598 tarihinde Eğri Seferi Şehnâmesi’ni kaleme aldı. Cemâzîü’l-âhir 1010/
Kasım 1601 sonlarında şehnâmecilik görevinden alınan yazar, sonraki dönemde 
bir müddet daha dîvân kâtibliği görevinde bulundu. Bu görevde iken vefat et-
miştir. Vefat tarihi ile ilgili olarak kaynaklarda verilen bilgiler de çelişkilidir. Rıza 
Tezkiresi’nde (Zavotçu 2009: 197) Eğri seferinde iken 1008 / 1599 tarihinde şe-
hit olduğu yazılıdır. C. Woodhead daha öce Rıza Tezkiresi’ndeki bilgiyi paylaşarak 
onun sefer dönüşünde, 1008 /1599 tarihinde öldüğünü söylemiş, daha sonra bu 
fikrini değiştirerek Ta’lîkî-zâde’nin ölümü üzerine verilen 1008 / 1599 ve 1013 / 
1604-1605 tarihlerinin yanlış olduğunu söyleyerek onun ölümünün 1014 Zilka-
de’si sonlarında, 29 Mart 8 Nisan 1606 tarihinde veya bundan sonra olduğunu 
yazmıştır (2010: 510). Fuad Köprülü (1981:391) 1013/ 1604-1605 tarihinde öl-
düğünü, Vahid Çabuk (1988: 120) ise ölüm tarihinin 1018/1609 olduğunu söyle-
mişlerdir. P. Fodor (2001: 165) ise Ta’lîkî-zâde’nin 1011/1602-1603, 1020/1611-
1612 yılları arasında ölmüş olabileceğini söylemiştir. Erhan Afyoncu (2001: 290) 
Osmanlı arşiv belgelerine dayanarak yazarın ölüm tarihinin Zilkade 1014/ Nisan 
1606 tarihinde veya bundan bir iki ay önce olabileceğini ortaya koymuştur.

Bugünkü bilgilerimize göre yazarın altı eseri vardır. Telif sırasına göre 
bunlar:
1) Firâsetnâme: 1574 tarihinde kaleme alınan eser, III. Murad’a sunulmuştur. 
Firâsetnâme insanın dış görünüşü ile karakteri arasındaki ilişki ve farklı iklimlerin 
insan doğası üzerindeki etkileri anlatılır. Manisa’da yazılan bu eserin bilinen tek 
nüshası Paris Biblioteheque Nationale’da Turc, no. 1055 numarada bulunmak-
tadır (Çabuk 1988: 121).
2) Revan (Gürcistan) Seferi Tarihi: Ferhad Paşa’nın 1584 tarihinde Tomanis 
seferini ele alan eser yanlışlıkla Revâniyye şeklinde de bilinir (Woodhead 2010: 
510). 33 varaklık küçük bir eser olan tarihin tek nüshası Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi Revan Köşkü nr. 1300’da kayıtlıdır (Karatay 1961: 233).
3) Tebrîziyye: 1585 tarihinde Özdemiroğlu Osman Paşa tarafından Tebriz’in 
fethini konu alır. Eser hakkında 2005 tarihinde Bülent Özkuzugüden tarafından 
bir yüksek lisans çalışması yapılmıştır.
4) Şehnâme: Eser Şemâil-nâme-i Âli Osman adıyla bilinir. Babinger’e göre 
eserin Şemâil-nâme adıyla bilinmesi yanlıştır (Babinger 1992: 185). Osmanlı 
padişahlarının yirmi belirgin özelliği (hassa) eserde anlatılmıştır. Eserin beşinci 
hassasında Osmanlı padişahlarının şairlik yönleri ele alınır ve şiirlerinden ör-
nekler verilir. Bu yönüyle eser alanında tektir. Eserin bilinen iki nüshası Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi III. Ahmed, nr. 3592 ve Viyana Milli Kütüphane-
si nr. 1014’te kayıtlıdır. Eserin beşinci hassası üzerine Saadet Şanlı tarafından 
Şehnâmeci Ta’lîkî-zâde’ye Göre Osmanlı Padişahlarının Şairlikleri, Ta’lîkî-zâde 
Şehnâmesi’nin Edisyon Kritiği adıyla 1989 yılında doktora tezi yapılmıştır. Bu 
doktora tezi basılmamıştır.
5) Şehnâme-i Hümâyûn: Koca Sinan Paşa’nın 1593-94 tarihinde Yanık se-
ferini konu alır. Eser hakkında Christine Woodhead 1983 tarihinde doktora tezi 
hazırlamıştır.
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6) Fetihnâme-i Eğri, Şehnâme-i Sultan Mehmed: Eğri Fethi Tarihi. 1598 
tarihinde tamamlanan eser, III. Mehmed’in Eğri’yi fethetmesi ve 1596 tarihinde 
yapılan Haçova savaşını konu alır. Vahit Çabuk eser üzerine Ta’lîkî-zâde Mehmed 
Subhî Efendî’nin Eğri Seferi Şehnâmesi adıyla 1986 yılında doktora çalışması 
yapmıştır.
Ta’lîkî-zâde şiirlerinde Subhî mahlasını kullanmıştır.
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 Eserlerinden Örnek:
Al ele câm-ı safâyı kahve fincânın gider
Bu mesel meşhûrdur huz mâ-safâ da’mâ keder
Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar 
Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 542.
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Tebrîziyye’den:

Güftâr ender münâzara-i hakîr bâ-eşrâf-ıTebrîz ez-her-bâb ve cevâb-ı îşân  

Bir gün bir âlî-meclîsin meclîs-i âlîsinde a‘yân-ı Tebrîz’den birkaç kimesne var idi. 
Fakîr cümlesine hitâb eyleyüp siz ki da‘vâ-yı sünen-i seyyîdü’l-mürselîn idersiz 
ve bize “bize zulm itdünüz” diyü tarîk-i cidâla gidersiz. Sa‘âdetlü pâdişâhımızın 
selâtîn-i evvelîn ve âhirîn üzere yirmi altı cihetle rüchânı mu‘ayyen idüği ki sadr-ı 
kitâbda beyân olunmuşdur ve mübeyyendir. Menşûr-ı lâmi’i’n-nûr vallâhu yed’u 
ilâ dari’s-selâm tarîk-i rafz u dalâlden sebîl-i rûşen-delîl-i naîme da‘vet içün vezîr-
i a‘zamların göndereler. Bu kadar kudret ile her ne murâdları olsa kâdirler iken 
mahz-ı mekârim-i hidîvânelerinden size hufyeten mektûb-ı sa‘âdet-mashûbların 
irsâl idüp istid‘â-yı istikbâl-i asker-i ikbâl-rehber buyuralar, dahi siz tarîk-i ikbâli 
mesdûd ve nakd-i mâl-i sa‘âdeti mevkûd eyleyüp girîbân-ı fursâtı elden çıkardu-
nuz. Şimdi dendân-ı hasretle damân-ı nedâmete teşebbüs çe sûd.

Özkuzugündenli, Bülent (2005). Ta’lîkî-zâde Mehmed Subhî Tebrîziyye. Yüksek 
Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. 46. (1)

(1) : Araş.Gör. KARAGÖZLÜ, Volkan; turkedebiyatiisimlersozlugu.com

 

SON SÖZ:

 

URGANA(Gülce-Üçleme)

 

Boynu bükük bir şairim destan yazıp gönderirim can cana
Selam olsun, tavanlardan sallanarak gülümseyen urgana
 
Kapı duvar, kilit bozuk, hava sisli, umut kendin kaybetmiş
Makinist yok, perde yırtık, sahne çökmüş, seyirciler harbetmiş
Halk olmazsa, koltuk olmaz, masa olmaz; kalem kırık, yaş yetmiş,
Boynu bükük bir şairim destan yazıp gönderirim can cana...
 
 Mazgallarda, ranzalarda, loş ışıkta, nice yiğit yatıyor
Zindan soğuk, hücre tabut, memleketim gözlerimde tütüyor
Okyanusun ötesinden bir kumarcı vallah bizi ütüyor
Selam olsun, tavanlardan sallanarak gülümseyen urgana.
 
Mustafa CEYLAN

267ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER / 



13-RÂŞİD PAŞA

 

Hariciye Nazırlığına kadar yükselmiş olan Mehmed Raşid Paşa, Abdülaziz›in 
tahttan indirildiği 30 Mayıs 1876 Darbesi›nde yer almıştır.  

15 Haziran 1876 gecesi Çerkes Hasan tarafından Mithat Paşa’nın konağı-
na yapılan silahlı saldırıda öldürülen bir şairimizdir.

*

 «Padişahın hareminde bulunan ve Kadın- Efendilerden biri olan kız kardeşi 
Neş›erek Kadın-Efendi›yi doğrudan irtibatlı olmasıdır. Nitekim bu hadiseyi Yılmaz 
Öztuna bahsi geçen eserinde şöyle anlatır:

 
“Sabık Hükümdarın ailesini kayıklara bindirmeye memur subaylardan biri, kayı-
ğa binmek üzere bulunan padişahın zevcesi 28 yaşındaki Neş’erek Nesrin Üçün-
cü Kadın-Efendi’nin mücevher sakladığını sandı. Omuzlarındaki şalı hızla çekip 
aldı. Mücevher falan yoktu. Kadın-Efendi, derhal kayığa atladı. Şal, subayın elin-
de kaldı. Neş’erek Kadın, narin ve hassas bünyeli idi. Çıplak kalan omuzlarına 
müthiş bir yağmur yedi. Kocasının felaketiyle zaten perişan olmuştu. Hemen o 
gün hastalandı. Ve birkaç gün sonra öldü. Neş’erek Kadın Şehzâde Şevket 
Efendi ile Emine Sultan’ın annesi idi.

 
“Kraliçe protokolünde padişah eşine yapılan bu muamele, Türk tarihinde tektir 
ve emsali yoktur. Ancak birkaç saniye süren bu alçaklığın nasıl netice vereceği-
ni, Türkiye tarihini nasıl etkileyeceğini o anda ne bu haltı eden cahil adam, ne 
kimse tahmin etmişti.

 
“Zira Neş’erek Kadın-Efendi, Binbaşı Çerkes Hasan Bey’in iki yaş büyük ablası 
idi... Hasan Bey ablasının intikamını hemen aldı ve Türkiye tarihinin akışını de-
ğiştirdi ama, asıl intikam alacak kişi, bu olayı penceresinden kanlı gözyaşları dö-
kerek seyrediyordu. Bu, Şehzâde Abdülhamid Efendi idi. Amcasının ve ailesinin 
nasıl kayıklara bindirilip zırhlıların açığından geçirilerek Sarayburnu’na çıkarıldığı 
sahnesini, hayatının sonuna kadar unutmayacaktı...”

*

“Bu esnada kapı açıldı ve eşikte sağ elinde tabanca, sol elinde hançer olduğu 
hâlde Çerkes Hasan göründü. Dehşetle kendisine bakan Paşalara (davranmayı-
nız, davranma Serasker) diye bağırdı. Ve derhâl Avni Paşa’ya arka arkaya iki el 
ateş etti. Birinci kurşun Avni Paşa’nın karnına isabet edince Paşa elini şiddetle 
kendi dizine vurdu. Mecliste büyük bir panik olmuştu.
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İkinci ateşten sonra Hasan Bey Seraskere hücum etmek istedi. Fakat Kaptanı-
derya Kayserili Ahmet Paşa katili kollarından tutup zaptetti. Avni Paşa da son 
gayretiyle yerinden kalkıp salona kadar çıktı ve orada yığılıp kaldı. Atılan kurşun-
lardan biri Hariciye Nazırına rastlamış ve Raşit Paşa derhâl ölmüştü.

 
Kayserili, Hasan’ı zapta çalışırken katil, elindeki hançerini arkaya doğru savura-
rak (Kayserilinin kulak başlarını pastırma doğrarcasına kesmeye başladı) ihtiyar 
Paşa nihayet yorulup caniyi bıraktı. Ve yanındaki odaya iltica etti. Hasan kurtulur 
kurtulmaz sofada serili Avni Paşa’nın üzerine çökerek vücudunu hançeriyle didik 
didik etti. Sonra sandalyesinde vurulu ve ölü olarak bulunan Raşit Paşa’ya gide-
rek hançeri ile gırtlağını kesti. Çerkes Hasan, Serasker kapısına getirilip o gece 
ifadesi alındı. Yaralarına rağmen soğukkanlılıkla ve açıkça ifadesini vermişti. Er-
tesi günü de ikinci defa dinlendi.

 
Yaralarını tedavi etmek üzere gönderilen cerraha (Beni ya asacaklar yahut kur-
şuna dizeceklerdir. Artık nafile yere yaralarıma baktırmak abestir) demiş ve 
cerrahı geri çevirmişti. Hasan, beş kişilik bir divan-ı harp önünde muhakeme 
edildikten sonra 26 Cemaziyülevvel (1876 Haziran) cumartesi günü Serasker 
dairesinin Beyazıt Meydanı’na açılan büyük kapısı yanındaki dut ağacına asılmak 
suretiyle idam edildi.”(1)

*
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Demiştir ki:

“Düşdü aşkınla a kâfir çok azâba gönlümüz
Eylemez gayri tahammül pîç ü taba gönlümüz
 
Âteş-i cevrin o rütbe kalbe te›sîr itdi kim
Yandı sîh-i gamda bak döndü kebâba gönlümüz
 
Kaddimiz olsa dü-tâ ebrûyi imâ eylemez
Pîr olsak dahi meyl eyler şebâba gönlümüz
 
Geldi imâna o kâfir gördüğü dem hâlimi
Hem murâda irdi hem girdi sevâba gönlümüz
 
Nazmını tanzîr eylersem aceb mi Râşid›â
Pek muhibdir vâcid-i âl-i cenâba gönlümüz.”
 

(1): Milli Gazete, 11-12 Aralık 2011

LÜGATÇE

Pîç : Büklüm, kıvrım, dolaşık

Cevr : İncitmek

Sîh : Demir şiş

Kadd : Boy pos

Şebâb : Gençlik

Tanzîr : Benzetme

Muhib : Seven, Dost

Vâcid : Zengin, Vücuda getirici
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YOLU KESİLEREK VEYA EŞKİYALAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN 
ŞAİRLER

1-Hamidli Şaban

2-Nikâbî

3-Bahrî

4-Duhanî

5-Ümmî

6-Bûlendî

7-Müştak Baba
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1-HAMİDLİ ŞABAN(Selîkî)

Asıl adı Şaban olup, Hamidli Şaban olarak bilinen ve şiirlerinde Selîkî mahlasını 
kullanan şairimiz, kadılık görevinden azledilince, ailecek İstanbul’a yola çıkmış, 
yolda eşkiyalar tarafından yolu kesilmiş, ailesi, çocukları ve yanında bulunan 
bütün yakınlarıyla birlikte öldürülmüştür.

 

 Demiştir ki:

MÜSEDDES

 

Gah firkat bir yanedan gönlüme verir elem

Gâh hasret bir yanedan cânıma eyler sitem

Gâh mihnet bir yanedan gösterir râh-ı adem

Gâh gam bir yana canım almak ister neyleyem

Dört yanedan bana olurlar havâle dem-be-dem

Gâh firkat gâh hasret gâh mihnet gâh gam

 

Tîr-i firkat geh delüp bağrım deruna kâr eder

Hançer-i hasret geh dem olur sînemi efgâr eder

Derd-i mihnet kim beni künc-i belâda zâr eder

Gam gam gönlüme geldikçe beni bîmâr eder

Her biri bir yana cânımdan beni bîzâr eder

Gâh firkat gâh hasret gâh mihnet gâh gam

 

 Olmuş iken ol perî aşkında şeydâ bir yana

Kâkülünden var iken başımda sevdâ bir yana

Cevr ederler câna ol yâr-i dil-ârâ bir yana

Dil çekerken cevri ağyâr ile kavgâ bir yana

Cânımı almak için eyler tekazâ bir yana

Gâh firkat gâh hasret gâh mihnet gâh gam
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Dil belâ bezminde her dem ney gibi nâlân olur

Gözlerim yaşı şarâb olup ciğer biryân olur

Şem’olup ol bezme cânım rişte-i sûzân olur

Zerd olup benzim dem-â-dem gözlerim giryân olur

Avş içün ben bî-kes ile hem-dem-i yârân olur

Gâh firkat gâh hasret gâh mihnet gâh gam

 

 Ey Selîkî gâh firkatten nola kılsam figân

Gâh hasretden yeridir yaşın olursa revân

Gâh mihnetden nola olsan za’îf-i nâ-tüvân

      Gâh gamdan tan mı olursa vücûdun bî-nişân

      Râh-ı aşka girenin yolunda olur her zamân
      Gâh firkat gâh hasret gâh mihnet gâh gam”

SELÎKÎ’NİN ŞİİRLERİNDE HÜSN-İ TA’LİL SANATI
Ömer BAYRAM

Selîkî 16. yüzyıl klasik Türk şiirinin önemli temsilcilerinden biridir. Asıl adı Şa-
ban’dır. Doğum yeri Hamid İli yani Isparta’dır. Doğum tarihi konusunda net bir 
bilgi yoktur. 1500’lü yılların başlarında doğduğu tahmin edilmektedir. Selîkfnin 
1563 ile 1568 yılları arasında bir tarihte vefat ettiği sanılmaktadır. Selîkî, maktul 
şairlerdendir. Ailesi ile birlikte Dobruca’da, Deliorman civarında kayıplara karıştı-
ğı veya haramiler tarafından şehit edildiği nakledilmektedir. 

Kaynaklar onun mürettep ve mükemmel bir divanının olduğunu yazmakta, ken-
disi de bazı beyitlerinde divan sahibi olduğuna işaret etmektedir. Başka bir eseri 
hakkında bilgimiz yoktur. Tezkire yazarları, Selîki’nin şiirlerini beliğ ve fasih ola-
rak nitelendirir. Genel olarak şiir sanatında usta olduğu söylenir. Şairliği yanında 
onun, nesih yazıyı da çok güzel yazdığı nakledilmektedir.[1]

Yaşadığı dönemde Selîkî, şairliği ile şöhret kazanmıştır. 16. asır şairleri hakkında 
bilgi veren tezkire, tarih ve biyografi kitabı yazarlarından Sehî Bey, Latifî, Âşık 
Çelebi, Kınalızade Hasan Çelebi, Gelibolulu Âlî, Ahdî, Beyanî, Riyazî ve Naili’nin 
yanı sıra Kâtib Çelebi, Müstakimzade, Şemseddin Samî gibi pek çok müellif Selî-
ki’ nin hayatı, edebî şahsiyeti ve eseri hakkında bilgi vermiştir. Biz de Selîki’nin 
mevcut şiirlerini incelediğimizde onun hüsn-i ta’lil sanatı başarılı bir şekilde ve 
orijinal yaklaşımlarla kullandığını gördük. Bu sebeple, bu makalede Selîki’nin 
şiirlerinde hüsn-i ta’lil sanatının kullanımını inceledik.
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Hüsn-i ta’lil sanatı, belagat ve edebî sanatlarla ilgili kaynaklarda farklı şekillerde 
tanımlanmakta ve tasnif edilmektedir. Hüsn, kelime olarak, “güzel, güzellik” de-
mektir. Ta’lil ise Arapça illet kelimesi ile aynı kökten gelmekte ve “sebep, neden” 
anlamlarına gelmektedir. 

Edebî sanat olarak hüsn-i ta’lil, şu şekillerde tanımlanmaktadır: 

“İfadeye letafet vermek maksadıyla, bir hususu, hakiki olmayan bir itibara da-
yanarak, kendi sebebine aykırı bir sebeple vasıflandırma sanatıdır. Ancak bu 
hususla itibari sebep arasında bir analoji ilgisinin bulanması şarttır.” (Bilgegil, 
1989: 212) “Anlatıma güzellik vermek için bir olayı hayali ve gerçek nedenden 
daha güzel bir nedenle oluyormuş gibi gösterme sanatıdır. Heyecana dayalı sa-
natlardan olup hüsn-i tevcih de denir.” (Pala, 1997: 147) “Bir hadiseye, ifadeye 
güzellik katacak tarzda, kendi sebebi dışında bir sebep göstermektir. Olup bite-
nin akla ve bilgiye dayanan makul bir izahını yapmak yerine, içinde bulunulan 
ruh halinin tesiri altında hâyal ile izahıdır.” (Saraç, 2000: 198) “Herhangi bir 
gerçek olayın meydana gelmesini, hâyali ve güzel bir nedene bağlamaktır. Ancak 
bu nedenin kesin bir yargıya dayanması gerekir. Hüsn-i ta’lilde de tecahül-i arifte 
olduğu gibi gerçek nedeni bilmezlenmek gibi bir durum vardır. Ancak, hüsn-i 
ta’lil, tecahül-i ariften gerçekteki doğan sonucu hâyali bir nedene bağlamak 
yönünden ayrılır.” (Dilçin, 1992: 443) “Anlatıma hoşluk, incelik katmak amacıyla 
gerçek bir olayın oluşunu, aslından daha değişik hayali ve şairce kesin bir ne-
dene dayandırılması sanatıdır.” (Aksoyak ve Macit, 2009: 288) Ali Nihad Tarlan 
ise hüsn-i ta’lil sanatını değerlendirirken farklı bir açıdan yaklaşmış ve şairin, 
şiirde hüsn-i ta’lil sanatını kullanırken kendisinin de bu güzel nedene inanması 
gerektiğini söylemiştir. “Hüsn-i ta’lil sanatının muvaffakiyetli olabilmesi, bizi de 
aynı hissi mantığa kuvvetle sürükleyebilecek bir zehir ihzar etmesindendir. Tabii 
olmayan sebeplere sanatkârın inanması lâzımdır. İnanmayan veya bize, inanmış 
kanaatini vermeyen inandıramaz. (...) Eğer sanatkâr inkâr ettiği mevcudun ye-
rine bir başkasını ikame ederse teşbih yapmış olur. Tabii sebebi inkâr edip yine 
heyecanıyla mütenasip bir sebep ikame ederse hüsn-i ta’lil sanatı yapar. Teşbih 
bir kelime, hüsn-i ta’lil bir kaziyyedir. Sanatları, şekillerinden ziyade mahiyet ve 
gayelerine nazaran mütalaa etmelidir.” (Tarlan, 1981: 163-164) İsrafil Baba-
can, Ali Nihad Tarlan’ın “Tabii olmayan sebeplere sanatkârın inanması lâzım-
dır.” hükmünü irdeleyerek, “Sanatın, özellikle de klasik Türk şiirinin bir inanma 
ve inandırma faaliyeti göz önüne alındığında, bu düşünceye katılmak mümkün 
değildir.” der.[1] Kanaatimizce, şair, şiirinde bir olayın gerçek nedenini söylemek 
yerine, bu olayı güzel bir sebebe bağlarken tamamen estetik gayelerle hareket 
etmektedir. İleri sürdüğü hayali sebebe, kendisinin inanması ve bu sebebi 
inanarak söylemesi genel olarak güzel sanatların, estetiğin yani bediinin; özelde 
ise edebiyatın kurmaca metinler üretmesi özelliği ile ters düşmektedir.
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1. Selîkî’nin Gazellerinde Hüsn-i Ta’lil Sanatı

Selîkî, hüsn-i ta’lil sanatını, bilhassa gazellerinde başarı ile kullanmıştır. Bu kısım-
da Selîkî’nin gazellerindeki beyitlerde tespit edilen hüsn-i ta’lil sanatları, açıkla-
malarıyla birlikte verilecektir.[2]

1. Cemâlünde dehânun olmadı ey meh-likâ peydâ 
Güneş yüzinde olmazdı egerçi zerre nâ-peydâ (G 1/1)

“A ay yüzlü, güneşin önünde zerre görünmezlik etmezdi; ama nedense yüzünde 
ağzın görünmedi.”

Klasik Türk şiirindeki mazmunlardan birisi, “ağız” mazmunudur. Sevgilinin güzel-
lik unsurlarında biri olan ağız, şiirlerde çok küçük, hatta yok kabul edilir. Diğer 
bir mazmun ise “güneş-zerre” mazmunudur. Güneş çok büyük ve parlak, zerre 
çok küçük ve görünmez olmaları yönüyle, bir tezat ilişkisi içinde işlenir. Sevgi-
linin yüzü güneş gibi parlaktır. Bu parlaklık zerreyi bile göze gösterecek kadar 
kuvvetlidir. Yani aslında, güneş gibi parlak yüz üzerinde çok küçük de olsa ağız 
görünmelidir. Lakin sevgilinin ağzı öyle güzel ve küçüktür ki yüz güzelliğinde bu 
ağız görünmez hale gelmiştir. Şair, hüsn-i ta’lil sanatı ile normalde, güneşin her 
şeyi görünür hale getirmesine rağmen, sevgilinin aşırı güzelliği sebebiyle ağzının 
görünmez hale geldiğini söylemektedir.

1. Görelden tal’at-ı hüsnün görinmez gözüme hûbân ki 
Tâli’ olsa mihr olur nücûm ey mâh nâ-peydâ (G 1/2)

“Güzel yüzünün aydınlığını göreli güzeller gözüme görünmez; çünkü a ay gibi 
güzel, güneş doğunca yıldızlar görünmez olur.”

Âşığın gözü, zaten sadece sevgilisini görür. Âşık, sevgilisinin güzelliğinin 
parlaklığını gördüğünden beri ona başka güzeller görünmez olur. Şair, ikinci 
mısrada bir tabiat hadisesine telmihte bulunmaktadır. Güneş doğunca yıldızlar 
görünmez olur. Yani, güneş gibi güzel sevgili gelince, yıldız gibi sönük ve fersiz 
diğer güzeller, gözden kaybolur. Şair burada, hüsn-i ta›lil sanatı ile başka 
güzellerin kendi gözüne görünmemesini açıklamıştır. Normalde, diğer dilberlere 
zaten bakmadığı halde, burada güneş gibi sevgilinin gelmesi sebebiyle, diğer 
güzellerin gözden kaybolduğu söylenmiştir.

1. Tîr-i gamzen cânuma şol denlü işler geçdi kim 
Agzın açup kaldı cânâ yaralar hayrân ana (G 4/2)

“A can, kıyıcı bakışının oku canıma o kadar işledi ki yaralar ağzını açıp ona hay-
ran kaldılar.”
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Klasik Türk şiirinde âşığın bedeni yaralarla doludur. Aşkın verdiği ıstırapla bu ya-
ralar daima taze ve kanlıdır. Şair, hâyali olarak vücudunda bu kadar taze yaranın 
varlığını baştan kabul etmektedir. Daha sonra hüsn-i ta’lil sanatı ile bu yaraların 
taze oluşunu başka güzel bir nedene bağlamaktadır. Bu yaralar, bir insan gibi 
hayretten ağızlarını açıp âşığın canına işleyen yan bakış oklarına bakmaktadırlar. 
Şair, ağzı açık kalmak deyimini hem mecazi manâda hem de gerçek manâda 
yani yaranın açık ve taze yara olması manâsında kullanmıştır.

Genc-i hüsnün kim nigehbân oldı zülfün
1.  Ejderi dilde sâkindür ki meskendür dil-i vîrân ana (G 4/4)

 “Zülf ejderinin bekçi olduğu güzellik hâzinen gönülde durur; çünkü ona mesken 
ancak yıkık gönüldür.”

Sevgilinin ve onun zülfünün sevgisi âşığın gönlünde bulunmaktadır. Âşık, sevgi-
linin güzellik unsurlarından zülf, saça da âşıktır. Zülf, siyah rengi ve kıvrım kıv-
rım olması yönüyle yılana ejderhaya benzer. İnanışa göre hazineler viranelerde 
bulunurmuş ve onu ejderhalar korurmuş. Âşığın gönlü de virane olduğuna göre 
sevgilinin aşkının gönülde bulunması gerekir. Şair burada, hüsn-i ta’lil sanatı ile 
sevgiliye duyulan muhabbetin gönülde bulunma sebebini, gönlün yıkık bir mes-
ken oluşunda bulmaktadır.

1. Yerde gökde bulmaga ol serv-kadd ü meh-veşi 
Gözyaşı bir yana gitdi âh u efgân bir yana (G 6/2)

“O selvi boyluyu, o ay parçasını, yerde gökte bulmak için gözyaşı bir yana gitti, 
çığlıklarım bir yana.”

Âşığın belirgin özelliklerinden bazıları onun devamlı gözyaşı dökmesi ve ah u 
efgan etmesidir. Âşık zaten devamlı bu hal üzerinedir. Lâkin şair, hüsn-i ta›lil ile 
ah u efganının gökyüzüne, o ay yüzlüyü aramak için yükseldiğini; gözyaşlarının 
da o selvi boyluyu aramak için bir tarafa aktığını söylemektedir. Yani gözyaşının 
dökülmesi ve ah’ın çekilmesinin beyitte ileri sürülen sebebi, o sevgiliyi arayıp 
bulmak için görevlendirilmeleridir.
1. Seyr edün yer yüzinün hurşiyd-i rahşânun deyü 

Barmag-ıla gösterür gökden seni ey meh şihâb G (7/6)

“A ay, “Yeryüzünün parlak güneşini izleyin” diyerek akan yıldız seni gökten par-
makla gösterir.”

Yıldız kayması tabii bir hadisedir. Geceleyin, gökyüzü açık olduğunda bu tabii 
olarak müşahede edilebilir. Şair burada hem teşhis hem de hüsn-i ta’lil sanatı 
yaparak akan yıldızın bir insan gibi sevgiliye parmağıyla işaret ettiğini söylemiş-
tir. Yıldız kayması, şekil yönüyle insanın parmağına benzetilmiş, bu parmakla, 
yeryüzünün parlak güneş olan sevgili işaret edilmiştir. Bir tabiat hadisesi olan 
yıldız kayması güzel bir sebeple açıklanmıştır.
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1. Âh-ı serdüm işidüp benden sovudı ol nigâr 
Âh kim ortaya sovukluk düşürdi rüzgâr G (13/1)

“Can sıkıcı ahlarımı işitip o sevgili benden soğudu. Ah ah rüzgâr araya soğukluk 
düşürdü.”

Sevgili zaten âşığa hiç yüz vermemektedir. Sevgilinin âşığa karşı belirgin tavrı te-
gafüldür. Âşıktan habersizmiş gibi soğuk davranmasıdır. Şair burada, hüsn-i ta’lil 
ile sevgilinin kendisine soğuk davranmasını, başka bir sebeple açıklamaktadır. 
Benim can sıkıcı ve itici, soğuk ahlarım sebebiyle o sevgili benden soğumuştur. 
Felek, ortaya bu ahlar sebebiyle böyle bir soğukluk düşürdü, demektedir.

1. anun’çün murg mecnûn başı üstinde mekân eyler ki 
Kûy-ı leylî hâşâkinden anda âşiyân eyler G (17/1)

“Mecnun, Leylâ’nın mahallesinin çer çöpünden yuva yaptığı için kuşa başı üs-
tünde yer verir.”

Mecnun’un başına, çölde kuşların yuva yapması hâyali bir olaydır. Şair bu hâyali 
olaya, beyitte güzel bir sebep bulmaktadır. O kuş, yuva yaparken kullandığı çer 
çöpü herhangi bir yerden değil de Leyla’nın mahallesinden topladığı için, Mec-
nun bu kuşun başına yuva yapmasına izin vermektedir. Mecnun’un Leyla’ya olan 
aşkı, onun mahallesindeki çer çöpü bile imtiyazlı hale getirmektedir

……………………………………………………………………………………………”

2. Selîkî’nin Bir Müfredinde Hüsn-i Ta’lil Sanatı

Kesseler şem’ün başın geçmezdi nâr u nûrdan 
Barmagın kaldurdı gördükde cemâlin ahmedün Beyit (4)

“Mumun başını kesseler ışıktan da ateşten de geçmezdi; ancak Ahmed’in yüzü-
nü görünce parmağını kaldırdı/iman etti.”

Bu müfredde, şair, mumun alevinin şeklini güzel bir nedene bağlayarak açıkla-
maktadır. Normalde düz bir şekilde yukarıya doğru uzanan mum alevi, beyitte, 
hüsn-i ta’lil sanatı vasıtasıyla, Hz. Ahmed’in cemalini görünce, ona şehadet ge-
tirmek için parmağını kaldırması olarak ifade edilmiştir. Beyitte, teşbih ve telmih 
sanatları da başarılı bir şekilde kullanılmıştır.

Sonuç :

Selîkî, yaşadığı 16. yüzyılda oldukça şöhret kazanmış, döneminin biyografi ki-
taplarında kendisine yer verilmiş ve şiirleri geniş bir okuyucu kitlesi tarafından 
ilgiyle okunmuş bir divan şairidir. Bugün elimizde Selîkî divanı mevcut olmasa 
da farklı mecmualarda ona ait şiirlerin varlığı, onun şiirlerinin beğenildiğinin bir 
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kanıtıdır. Selîkî, farklı nazım şekilleriyle yazdığı şiirlerinde hüsn-i ta’lil sanatını 
başarıyla kullanmıştır. Bu çalışmada, onun özellikle gazellerinde bu sanatı ustaca 
kullandığı tespit edilmiştir. Selîkî, bu sanatı daha çok sevgilinin güzellik unsurla-
rının anlatıldığı, sevgilinin güzelliği ile gök cisimlerinin hareketleri arasında para-
lellik kurulduğu, âşığın aşk yüzünden çektiği ıstıraplarının dile getirildiği, mitolo-
jik bazı inanışların hatırlatıldığı, bazı tabiat hadiselerinin sebeplerinin açıklandığı 
beyitlerinde sıklıkla kullanmıştır. O, bu sanatı kullandığı bazı beyitlerinde klasik 
Türk şiirinin mazmunlarını aynen kullansa da çoğu yerde orijinal bir yaklaşım 
sergilemesini bilmiştir. Örneğin “kâse-bâzun kâsesi ‘uşşâk hâkinden gibi / vasfun 
okındukca eyler mevlevî gibi semâ’ G (31/2)” Yani, “Kâse oynatıcının kâsesi ga-
liba âşıkların toprağından; çünkü senin adın geçtikçe kâseler Mevlevî gibi sema 
ediyor.” şeklinde hüsn-i ta’lil sanatının kullanımı Selîkî’de görebileceğimiz orijinal 
yorumlardan biridir.

Selîkî, sonraki yüzyıllarda adı unutulmuş olsa da başarılı şiirleriyle ve orijinal bir 
şekilde kullandığı hüsn-i ta’lil sanatıyla şiir mecmualarında yaşayan üstad bir 
şairdir.
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2-NİKÂBÎ

Keşan kadısı iken, 1540 yılında, yolu kesilerek, eşkiyâlar tarafından öldürülen 
bir şairimizdir. İznik doğumludur. XVI. Yüzyılın şairleri ve ilim adamları arasında 
yer alır. 

“Asıl adı Muhyiddin’dir. İznik’te doğdu. Hz. Muhammed soyundan gelen sey-
yidlerdendir. Âşık Çelebi, seyyidliğinin sadece halkın yakıştırmasından ibaret ol-
duğunu ifade etmektedir (Âşık Çelebi: 138a). Latîfî’nin bildirdiğine göre ekâbir 
hatunlarından birine intisap ettiği ve ona hoca olduğu için “Nikâbî” mahlasını 
almıştır (Latîfî: 343). Medrese tahsilini tamamladıktan sonra kazasker Muhyid-
din Çelebi el-Fenârî’den mülazım oldu ve kadılığa başladı. Keşan kadısı iken eş-
kiya tarafından öldürüldü. Ölüm tarihi kaynaklarda 940/1533/34, 941/ 1534/35, 
ve 947/1540/41 olmak üzere üç farklı şekilde geçmektedir. Nail Tuman 940 
tarihinin doğru olduğunu ifade etmektedir. Âşık Çelebi, şair Kurbî’nin yakın 
arkadaşı olduğunu kaydeder.

 Sehî Bey, fazıl, kâmil ve güzel huylu bir kimse olduğunu belirtir. Sehî ve Latîfî 
onunu şiirini değerlendirirken övücü ifadeler kullanırlar. Sehî güzel şiirler yazan 
Nikâbî’nin özellikle gazellerinin benzersiz ve “yakıcı” olduğunu söyledikten başka 
şiirlerinde atasözü kullanması özelliğinden de söz eder. Latîfî, mahlasına uy-
gun şiirleri olduğunu söylerek manâsı örtülü şiirler yazdığını ifade eder. Edirneli 
Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde yedi, Pervâne Bey Mecmuası’nda on üç şiiri 
bulunmaktadır.
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Eserlerinden Örnek

 GAZEL 

Hâk-i pây-i yâr içün turmaz yiler bâd-ı seher

 Kendüyi göstermez ammâ sürmeyi gözden çeker

 

 Ben surâhî gibi meclisde nice kan yutmayam

 Döne döne la’l-i nâbuñ sâkiyâ sâgar öper

 

 Kara bagruña çek anı elde iken fursatı

 Ol kemân-ebrû elüñden ok gibi bir gün çıkar

 

 Sakın âhumdan disem göñlüñe katı gelmesün

 Tîr-i âhum ey kemân-ebrû ider taşdan güzer

 

 Zerrece te’sîri yok ol âftâbuñ kalbine

 Nâr-ı âhum ey Nikâbî gerçi taşı nerm ider

(Köksal 2012, s.567) (1

-----------------------------------------------------------

 (1) : Prof.Dr. KÖKSAL, Mehmet Fatih;  turkedebiyatiisimlersozlugu.com
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3-BAHRÎ

1586 Yılının Haziran’ında Kudüs kadılığına atanınca, Kudüs’e gitmek için yola 
çıkan, asıl adı Hasan olan şairimiz Bahrî, yolculuk sırasında bir grup Dürzî eşkiyâsı 
tarafından yolu kesilerek öldürülen bir şairimizdir.

“Asıl ismi Hasan’dır. Karasi (Balıkesir) vilayetinin Kızılca Tuzla kasabasında 
dünyaya geldi. Sultan Murad’ın hocası İbrahim Efendi’den ders aldı. İbrahim 
Efendi, Bahrî Hasan Çelebi’nin dayısıdır. Bahrî, Yavuz Sultan Selim’in hocası 
Ataullah Efendi’den mülazım oldu. Zilhicce 986 / şubat 1579’da Nikâbî Efendi 
yerine Hayreddin Paşa medresesine müderris oldu. 987 zilhiccesinde / şubat 
1580’de Suûdî Efendi yerine geçti. 990 rebiülevvelinde / mart 1582 Ebussuûd-
zâde Mustafa Efendi yerine Sahn-ı Semân’a müderris oldu. 991 zilhiccesinde/ 
aralık 1583’te Urus Mustafa Efendi yerine Trablus-Şâm kadısı oldu. 994 rece-
binde/ haziran 1586’da Arec Seydi Çelebi yerine Kudüs kadısı oldu. Kudüs’e 
giderken Dürzîler tarafından yolu kesildi ve öldürüldü (Recep 994/ Temmuz 
1586) (Özcan 1989: 289). Sicill-i Osmânî’nin ölüm tarihini 996/1588 göstermesi 
yanlıştır (Tuman 2001: 90) . Mezarı Trablus’tadır. Bahrî, Harem Ağalarından Da-
vud Ağa ve Musahib Mehmet Ağa’nın hocası olmuştur (Özcan 1989: 290).

Nev’îzâde’de (Özcan 1989: 290) Bahrî Efendi için şu anekdot yer alır: Bahrî 
Hasan Çelebi afyon ve berş kullanan ve sohbet meclislerini çok seven biriydi. 
Hanesine gelen kişilerin kalmasına ısrar eder ve bunu yaparken de şu beyti 
okurdu:

 Bast u bisât u inbisât eyleyelüm sizünle biz

Şîr ü şekerveş ihtilât eyleyelüm sizünle biz

Biyografik kaynaklarda Bahrî Hasan Çelebi’nin üç dilde şiirleri olduğu söyleni-
yorsa da bu şiirlerin özelliği hakkında bir bilgi mevcut değildir.
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Eserlerinden Örnekler :
Kâşâne-i vücûdda bir encümen-cihân
Ruhsâr-ı âteşîn ile her mâh pâre şem’

Serkeşlik itme âh-ı derûnumdan it hazer
Serkeşlik ile kaldı mı gör rûzgâra şem’

Berbâd oldugın ser-i Hüsrev külâh-ı Key
Söyler zebân-ı hâl ile her tâcdâra şem’
 
(Kaside yazılan kişinin övgüsü hakkında)
 
Zâtun gibi senün yed-i meş’al fürûz-ı sun’
Yakmadı bu serâçe-i zengâr-ı kâra şem’

Tab’undan itdi rûzda nûr istifâde şems
Zihninden itdi gice ziyâ isti’âre şem’

Meh-rütbetâ sipihr-cenâbâ ki tal’atun
Kasr-ı zücâc-ı dîde-i ümmîd-vâra şem’

Tab’um fürûgı rûşen ide ‘arş-ı tâkını
Dil hücresinde lutfun eli çün uyara şem’
Mesnevîlerinde na’t-ı Resûl de dimişdir.
Hâdî-i vâdî-i Hudâ talebi
Fahr-ı‘âlem Muhammed-i ‘Arabi

Nakş-ı ser-levha-i kitâb-ı vücûd
Nakş-bend-i kitâbe-i der-i cûd

Serv-i dil-cûy-ı ravza-i ezelî
Şem’-i halvet-serây-ı lem-yezelî

Sun’-ı pîşîn-i kârgâh-ı vücûd
Hâce-i sad-bârgâh-ı vücûd

Hâtem ü pîşvây-ı her mürsel
Evvel-i âhir âhir-i evvel

Şâhid-i nâzenîn bezm-i şühûd
Eyduran-Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-
şuarâ. B. Tenkitli Metin. 

ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0. (erişim tarihi: 
30.01.2014). 173-174. (2)

(2): Prof.Dr.KILIÇ, Filiz; turkedebiyatiisimlersozlugu.com
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SON SÖZ:

DELİRECEĞİM !(Gülce-Buluşma)

Kudüs Kadısı’nın yolu kesilmiş
Yol kesen elinde kurulu düzen

Vurup öldürmüşler
Eşkiyâ Dürzîler

Bir kul eksilmiş...

Ağalar, beyler, işitin, bilin:
Oynamış zikkesi çadırın
Düşen adalet bayrağının
Yüzünü yerden kaldırın.

Kaldırın kayalara kapaklanmış kara bulutu
Gitsin, yerleşsin yüce dağlar başına

İğde çiçeklerinin kokusu olan umudu
Tüketmesin ıslanmış kara geceler.

Camekânlar kırılsın,
Kopsun veznelerin hortumları

Ve
Temizlensin eşkiyâlardan yol boyu, dağ yamaçları

Doyurun, giyindirin bayram sabahıdır bu
Yoksulları, yetimleri, açları.
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Saat kulesine söyleyin çıkarsın kirlenen gölgeyi üstünden
Yola düzülsün hoşgörü kervanları

Kudüs nere,
Musul, Bağdat neresi?

Yemen çöllerinde kaldı Mehmed’im
Çirkin bir oyundur çevremizde oynanan

Ovalar yalan, ırmaklarca gözyaşı
Bayrağa sarılıvermiş gene kaç yiğit

Gelip giderler
Şu feleğin bak işine

Dizin dizin, can can...

Kudüs Kadısı’nın yolu kesilmiş
Yol kesen elinde kurulu düzen

İçerden de içerde paslı bir hançer
Oy yanarım,
Oy ağlarım,

Sen duymaz, uyanmazsın be gülüm
Çaresizim, kimsesizim

Yerle bir edilsin Kandil, İmralı yere batsın!
Gül kokulu sabunla yıkansın kürsüler, mikrofonlar

Askerime diş bileyen bu kahpe de kim?
Şu feleğin işine bak

Haksız haklı, masa kırık, hasta hekim
Delireceğim, delireceğim.

Mustafa CEYLAN
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4-DUHÂNÎ

 

Kimyager şairlerimizdendir. Sözünü yönetimden, komutandan esirgemediği için 
yolda pusu kurularak 1520 yılında öldürülmüş bir şairimizdir. Günlerden bir gün, 
dostları O’ nun yanına geldiklerinde dumanlı bir ateşle karşılaşırlar. Bu yüzden 
kendisine, dumanlı anlamına gelsin diye “Duhânî” mahlasını takarlar.

“Asıl adı Ahmed olup kuloğullarındandır. Kendisinden bahseden tek tezkireci olan 
Âşık Çelebi, kimya ile uğaştığından ve Efşancı Mehmed ile Kara Bâlî-zâde oda-
sına vardıklarında hep ateş ve duman gördüklerinden “senin mahlasın Duhânî 
olsun” demeleri suretiyle bu mahlası aldığını nakleder. 

Fatih Sultan Mehmed devri sonlarında Acem diyarına gidip ilim tahsil etmiş, II. 
Bayezid zamanında dönerek silahdâr olmuştur. Yavuz Sultan Selim tahta çıktığın-
da kendisine silahdârlar kâtibi olarak görev vermiş, Diyarbakır feth edilince de 
Bıyıklı Mehmed Paşa’ya defterdar tayin edilmiştir. Bu görevdeyken paşanın, iki 
bin akçalık tımar yerine iki yüz bin akçalık Hasankeyf sancağını vermesi isteğine 
karşı gelmesi sebebiyle Bıyıklı Mehmed Paşa ile ters düşmüştür. Bu durumu arz 
etmek üzere kırk arkadaşıyla beraber İstanbul’a giderken paşanın gönderdiği 
Deli Bahâʽü’d-din ve onun harami kılığındaki yüz adamı tarafından 927/1521’de 
öldürüldüğü bildirilir. 

Heşt-bihişt sarayı Tebriz kapısının sol tarafında yer alan bir Farsça matlaını öv-
güyle aktaran Âşık Çelebi, şairliği hakkında başka herhangi bir değerlendirmede 
bulunmaz.
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Eserlerinden Örnek:

Müeyyedzade›nin azline tarih:

Sâl-i târîhini mülâzımlar 
Hamd idüp didi v’ây ne kurtulduk

 
Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. C. 1. İstanbul: İstanbul 
Araştırmaları Enstitüsü Yay. 513.”(1)
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SON SÖZ :

DUMANLI DAĞLAR BAŞINDA

Dumanlı dağlar başında
Açar mı hiç sultan çiçek?
Bin canım olsa verirdim
Ben yalanım, o gerçek...

Söz vardır yâre gider
Söz vardır sözü n’ider?
Kimyası düzgün dilden
Çıkan söz zikir eder.

Dudaktan öte boşluk
Ses teli değil taşlık

Gül kopar diken kalır
Yıkılır arkadaşlık.

Mardin yakınlarında ihanet gecesinde
Kesilir kervan yolu gene
Duhanîler düşer toprağa

Gelincik kırmızısı boz tarlada ipeksi
Masumların kanıdır giyindiği çiçeğin

Tutmayın buralarda beni gayri
Hesap sormaya dar geçitlere
Ve sağır tepelere gideceğim.

Ey ekran, mikrofon, eğri duvar ey!
Mürekkebi kan diye içen defter

Petrol boru hattı yarılmış ortasından
Orada petrol, burada gözyaşı ve ter

Söz söyle kes savaşı
Sultanım Yeter!
......... Yeter!

                Mustafa CEYLAN

(1): Dr. YAĞCI, Ömer Gökhan; turkedebiyatiisimlersozlugu.com

LÜGATÇE 

Sâl : Yıl

Mülâzım: Tutunup kalan, Teğmen
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5-ÜMNÎ

 Diyarbakır’da doğmuş, asıl adı Mehmed olan şairimiz, Bağdat civarında nehir 
kenarındaki  bir bataklıkta pusu kuran şakiler tarafından öldürülmüş-
tür.

“Diyarbakır›da 1050/1640-41 yılında doğdu. Burnaz Mehmet Ağa adıyla 
tanındı. Zamanın değerli âlimlerinden eğitim aldı. Eğitimi tamamladıktan sonra 
devlet memuriyetine girdi. Bir müddet sonra Şam valisi Ahmed Paşa’nın kethü-
dalığında bulundu. 1102/1690-91 yılında Paşa’nın Bağdat valiliğine tayini üze-
rinde beraberinde Bağdat’a gitti. Bir sene sonra Urban şeyhlerinden Mani adlı 
bir şahsın Basra taraflarında isyan ettiği duyulunca, Ahmet Paşa’ya Basra valiliği 
ve serdarlık verilerek bu isyanın bastırılmasına memur edildi. Fakat bu esnada 
Ahmet Paşa vefat etti. Yerine kardeşi Halil Ağa tayin olunarak aynı işle görevlen-
dirildi. Ümnî de gene kethüdası olarak beraberinde gitti. 

İsyan eden şeyhin uzaklaştırılmasında büyük başarılar gösterdi ise de 
1104/ 1692-93 yılındaki bir çarpışmada şehit düştü. Salim, şairin Bağdat 
civarında; diğer kaynaklar Basra’da şehit düştüğünü yazarlar. Salim ve Safayî’ye 
göre aşırı gurur ve böbürlenmekten İstanbul’a gelmeyip taşrada kalmayı tercih 
etti. (Çapan 2005:188) Şiirlerinde Ümnî / Emnî mahlasını kullandı. Nâbî ve Gı-
nayî’nin gazellerine tahmisler yazdı.

 

Kaynakça

Beysanoğlu (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. San Matbaası. 112.
Güner, Galip ve N. Güner (hzl.)(2003).Esâmî-i Şuarâ-yı Âmid, Ali Emiri Efendi. 
Ankara.
Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-
Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.
İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.
İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere 
Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.
Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan 
Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.
Oğuz, Fatma Sabiha Kutlar, M. Çakır ve H. Koncu (hzl.)(2012). Mehmet Tevfik 
Kâfile-i Şuarâ. İstanbul: Doğu Yaynınevi.121.
Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve 
Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay. 59.
Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. 1. İstanbul: Matbaa-i 
Âmire.
Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-
Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım)Ankara: KB Yay. 117.
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Eserlerinden Örnekler

 
“Ahd-i fürkatde dahı kesb-i huzûr eylemişüz
Sanma kim hâtıra-i vuslatı dûr eylemişüz
 
Münkesirdür didi ahbâb bize mînâyı
Hürmet-i bâdede âyâ ne kusûr eylemişüz
 
Meclisinde bizi yâd eylemiş Emnî cânân
Sad şükür hâtır-ı dildâra hutûr eylemişüz”

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM 
Yay.188)

***

“Âşık nigâh-ı müşfik-i cânâna mübtelâ
Yârün nigâhı hûn-ı dil ü câna mübtelâ
 
Dûrî vü gurbet Emni tamâm eyledi beni
Olsam aceb mi sohbet-i yârâna mübtelâ”

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-
Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 72)(1)
 
-------------------------------------------------------------------
(1): Prof.Dr. AKSOYAK, İsmail Hakkı; turkedebiyatiisimlersozlugu. Com

LÜGATÇE

Fürkat : (Firkat)Ayrılık
Kesb : Kazanç
Dûr eylemek : Durmak, beklemek
Münkesir : Kırık
Mîna : Şişe, cam, billur
Bâde : İçki
Âyâ: Sorgu
Sad: 100(Yüz)
Dildâr : Sevgili
Nigâh : Hile
Müşfik : Şefkatli
Mübtelâ : Alışkın
Hûn : Kan, öldürmek
Dûrî : Uzaklık
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6-BÜLENDÎ

 Asıl adı İbrahim. Evini basan eşkiyâlar şairi yaralamış, aldığı yaralar iyi olma-
yınca birkaç gün sonra ölmüştür.(1629-30)

RÜBAİLER
Kâşâne-i şâh-ı dehre mihmân olmam
Mahlûk mürüvvetiyle şâdân olmam
Üftâde-i ka’r-ı çâh-ı Bâbil olsam

Minnetkeşi-i rîsmân-ı nâdân olmam

(Ergun, Saadettin Nüzhet (1936-1945). Türk Şairleri. C. I-IV. İstanbul: Bozkurt 
Matbaası. 870)

Hayfâ ki sevüb Bülendî’ya o şâhı

Arturdı dil-i belâkeş âh ü vâhı

Tarîk-i şeb anlama yaşım tuğyânı

Söndürdü çıkub semâya şem-i mâhı.

(Ergun, Saadettin Nüzhet (1936-1945). Türk Şairleri. C. I-IV. İstanbul: Bozkurt 
Matbaası. 870).

“Ailesi ve çevresi hakkında bilgi olmayan Bülendî’nin ne zaman ve nerede doğ-
duğu da bilinmemektedir. Kimi kaynaklar, şairin Anadolu’da doğduğunu, eğitim 
ve öğretimini Edirne’de sürdürdüğünü belirtir. (Kazancıgil 1996: 122; Peremeci 
2011: 243). Medrese tahsili görüp danişmend olan Bülendî, Gülşenî tarikatına 
intisap etmiştir. Bülendî, memuriyete heves etmemiş, Edirne yakınındaki Timur-
taş Köyü’nün hatipliğine kanaat etmiş ve orada yaşamıştır. (Kazancıgil 1996: 
122; Peremeci 2011: 243). Boyu kısa olduğundan önceleri “Kûtehî”, daha son-
raları Bülendî mahlasını kullanmıştır. (Peremeci 2011: 243). Bâdî Ahmed ve Ab-
durrahman Hıbrî: “Eğerçi kaddi kütah idi. Amma tab’ı bülend, pür marifet, hoş 
sohbet hande-rû, latife gu idi” ifadeleriyle müştereken şairin kısa boylu, gü-
ler yüzlü, tatlı sözlü ve şen gönüllü olduğundan bahsederler. (Peremeci 2011: 
243; Kazancıgil 2000: 445; Ergun 1936-1945: 870).

Bir gece eşkıyalar evini basarak Bülendî’yi yaralar. Bülendî, aldığı yaralar sonucu 
fazla yaşamaz ve bir kaç gün sonra vefat eder. (Kazancıgil 1996: 122; Peremeci 
2011: 243). Şairin ölüm tarihi konusunda kaynaklarda farklı bilgiler yer alır. Riyâz-ı 
Belde-i Edirne›de 1030/1620-21 yılında; Enisü’l-Müsamirin’de 1039/1629-30 yı-
lında öldürüldüğü kaydedilmektedir. (Kazancıgil 2000: 445).Doğru tarih, 1039 
yılıdır. Bülendî’nin tezkirelerde yer alan şiirleri dışında herhangi bir eserinin ol-
duğuna dair kaynaklarda bilgi mevcut değildir. Mir Hüseyin’in muammalarını 
şerheden Bülendî’nin “muammada nâm-dâr ve sâhib-i iştihâr” olduğu vurgula-
nırken, gazellerinden “bî-nazir”, rübailerinden “dil-pezîr” şeklinde bahsedilir.
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Kaynakça
Aydın, Şadi (2008). İran Kütüphaneleri Türkçe Yazmalar Katalogu. İstanbul: 
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Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.
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bul: Edirne Valiliği Yay.
Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay.
Eserlerinden Örnekler

Rübailer
Beyitler
Bak benim mir’ât-ı ruhsârım sıfâsına dime
Söyledirsin şimdi ben tûtî makâli dilberâ
(Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 243).
 
Teng oldı o denlü gözüme giryeden âlem
Mihr-i ruhunı görmege kalmadı mecâlim
(Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 243)
Bir andelîb-i gülşen-i irfân iken felek
Katdı bizi de zümre-i zâgâna giderek
 
Seyl-i eşkim dem olur âlemi gark-âb eyler
Bâd-ı âhım gün olur kevn ü mekânı sarsar (1)
--------------------------------------------------------

(1): Prof.Dr. AKSOYAK, İsmail Hakkı, turkedebiyatiisimlersozlugu. com
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LÜGATÇE

Kâşâne : Yuva, ev

Dehr :Zaman, cihan, devir

Mihmân : Konuk, misafir

Mürüvvet :Yiğitlik mertlik

Şâdân : Sevinçli

Minnetkeş : İyilik yapan

Rismân :İp, halat

Nâdân :Bilmez, cahil

Hayfâ :Yazık

Tarîk :Karanlık

Şeb :Gece

Tuğyân : Taşkınlık

Şem :Mum

Mir’ât : Ayna

Ruhsâr :Yanak

Tûtî :Taklit eden

Makâl:Söyleme, söyleyiş

Teng :Dar

Mihr : Güneş, sevgi, dostluk

Andelîb : Bülbül

Zâgân : Kargalar

Seyl :Sel

Eşk :Gözyaşı

Âb :Su

Bâd :Yel

Kevn :Var olmak.
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7-MÜŞTAK BABA

  

“Anadolu’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi : Muhammed Mustafa Müştak 
Efendidir. Babası Seyyid Süleyman Efendi olup, anneleri tarafından soyu Seyyid 
Abdülkâdir Geylânî hazretlerine ulaşır. 1758 (H.1172) senesinde  Bitlis’te doğdu. 
1831 (H.1247) senesinde Muş’ta bozuk itikatlı kişiler tarafından öldürüldü. Kabr-
i şerîfi Muş Kabristanlığının orta yerinde olup, ziyâret yeridir.

Müştâk Efendi, tahsîlini Bitlis ve civârında yaptı. Amcası Hacı Mahmûd Hocadan 
okudu. Kur’ân-ı Kerîm› i ezberledi. Kırâat ilminde üstün bir dereceye yükseldi. 
Hattat olup, çok güzel yazı yazardı.
 
Önceleri Hakkârî beylerinden olan Müştak Kadîrî’nin idâresinde yirmi iki köy 
vardı. Diğer amcası Hasan Şirvânî’nin sohbetlerinde kalb gözü açıldı. İlâhî 
aşka tutuldu. Beyliğini ve malını görmez oldu. Hocası Şirvânî’den hiç ayrılmadı. 
Onun ileri gelen talebelerinden oldu. Yetişip kemâle geldi. İcâzet, diploma ile 
şereflendi. Her İslâm âlimi gibi hocasını çok sever ve;

“Pîrimiz, sultânımız Hâcı Hasan Şirvânî’dir.

Ahseni takvîme hayrân olmuşuz, hayrânıyız.”

beytini çok okurdu.

Tasavvuf yolunun basamaklarından seyr ve sülûku tamamlayınca Bağdât’a git-
ti. Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin kabr-i şerîfini ziyâret etti. Bu ziyâ-
rette mânevî iltifâtlara kavuştu.
 
Müştâk Efendi, Bağdât’a gidişinin mânevî bir dâvetle olduğunu bildirmektedir.
 
                 “Bağdât şeyhinden bir nidâ işittim.

O yüksek şâh evliyâlar pâdişâhından

Hazret-i şeyh bana dedi ki: Gel ey Mustafa!”
 
Müştâk Efendi Bağdât’ta, Nakîb-ül-eşrâftan (Seyyid ve şerîflerin işleriyle 
ilgilenen makâm) icâzet aldı. Müştâk Kâdirî, Bağdât’tan Hindistan’a Serendib’e 
gitti. Orada Âdem aleyhisselâmın makâmını ziyâret etti. Sonra Hicaz’a gelerek, 
hac vazîfesini yerine getirdi ve Peygamber efendimizin mübârek kabr-i şerîfini 
ziyâret etti. Dîvân’ında bu ziyâreti esnâsındaki hudutsuz sevincini şöyle bildirdi:

 

“Ser-i Livây-i Enbiyâsın, hiç sana olmaz misâl,

Şevkle Müştâk’ınım etmekteyim azmi Hicâz.

Saray-ı devletin dar-ül-emândır yâ Resûlallah.”
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Müştâk Kâdirî hazretleri, önce İstanbul’a sonra da Trabzon’a geldi. Halkın pek 
ziyâde hürmet ve saygısıyla karşılaştı. Sultan Üçüncü Selîm Hanın sadrâzam-
larından Yûsuf Ziyâ Paşanın yanında orduyla birlikte gazâya katıldı. Kudüs ve 
Şam’a uğradı. Kudüs-i şerîfte şu güzel kıt’ayı terennüm eyledi:

 

Sahrâtullaha bi-ayn-ı ibret,
Kim bakarsa olur ehl-i rikkat,
Kara taş olsa çü kalb-i Müştâk,
Nerm olur bu ne acâib hikmet!”
 

Müştâk Kâdirî hazretleri 1790-1814 senelerinde İstanbul’a geldi. İstanbul’da 
iken, Eyyûb Sultan’da Selâmi Efendi Dergâhında ikâmet etti. Müştâk Efendi 
Bitlis’e döndüklerinde İbrâhim-i Edhem ismini verdikleri bir oğlu oldu. Bu oğlu 
Edhem Baba adıyla meşhûr oldu. Müştâk Efendi, iki kızından birini saraydan 
Ahmed Beye, diğerini Ahmed Muhlis Paşaya nikâhladı. İstanbul’da iken, âlimlerin 
meşhurlarından Hoca Neş’et Efendi ile görüştü. Onunla Mesnevî ve hadîs-i şerîf 
üzerinde sohbette bulundu. Müştâk Efendi, Dîvân’ında bu konuda; “Hazret-i 
Neş’et gibi üstâda hemdem olmuşum.” diye yazmaktadır.

 

Müştâk Efendi, Konya’ya hazret-i Mevlânâ’yı ziyârete gitti. Orada bereketlenmek 
için Mesnevî-i Şerîf okuttu. Konya eşrâfından çok yakınlık ve sevgi gördü. 
Müştâk Efendi, İstanbul’a oradan da Muş’a giderek insanlara ilim öğretmeye 
devâm etti. Ayrıca, Erzurum’a da uğradı. Orada bir çilehânesi vardı. Çok talebe 
yetiştirdi. Kendilerine icâzet, diploma verdiği talebelerinin en meşhûrları şun-
lardır: Oğlu Hacı İbrâhim Edhem Bâbâ Efendi, İstanbul’da Etyemez’de Gümüş 
Baba Dergâhı şeyhi Seyyid Sa’dullah Efendi, Erzurum’da İbrâhim-i Edhem Efen-
di, İstanbul Haseki’de Başmak Şerif Dergâhı şeyhi Musullu Baba Efendi, Meh-
med Celâl Paşa, Ahmed Cemâl Paşa ve başkalarıdır.

 

Müştâk Efendi; uzun boylu, geniş göğüslü, nûrânî yüzlü, elâ gözlü, çekme 
burunlu, heybetli, sohbeti hoş, fakir ve fukâraya yardımı çok seven bir zâttı.

 

Müştâk Efendi, Hakkârî beylerinden olduğu halde dünyâ malı ve rütbelerinden 
yüz çevirmişti. Babalarından kendilerinin idâresine giren yirmi yedi köydeki 
ne kadar mal varlığı ve geliri varsa, hepsini terk etmişti. Mânevî saltanat ona, 
dünyânın yanında üstün ve kıymetli olmuştu. Kâdirî yolu önde gelenleri arasına 
girmişti.

 

Müştâk Efendi elini ne zaman cebine soksa avuç avuç altın çıkarırdı.
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Müştâk Efendinin ömrü, insanlara hizmetle geçti. Muş’ta iken bozuk îtikâd sâhibi 
kimselerin hücûmuna uğradı. Evinde seccâdesi üzerinde ibâdetle meşgûl iken 
boğularak öldürüldü. Seccâdesinin altından bir kâğıda yazılı şu na’t-ı şerîf çıktı.

 

“Yâ Resûlallah! Ulüvv ü şân senin,

Server-i kevneynsin, fermân senin,

Dest-i hükmünde şehâ çevgân senin

Top senin, cevlân senin, meydân senin,

Söz senin, sohbet senin, devrân senin.”

 

Müştâk Efendi, şehâdetini önceden dostlarına haber vermişti. Kendisi bu ilâhî 
takdîre boyun eğdi. Şehîd edildiğinde yetmiş beş yaşındaydı. Bir gün kırk kurban 
kestirip, etini fakir fukarâya dağıttırdı. Sonra da dergâhında el açıp; “Yâ Rabbî! 
Bu âciz kuluna şehîdlik rütbesini ihsân et. Ancak o zaman sevgili kulun Hasan’ına 
kavuşurum.” diye duâ ve niyâzda bulundu. Duâsı kabûl edildi.

 

«Cânânı buldu hasta gönül, cânı istemez,

Bir hastadır ki çâre-i Lokmânı istemez.

 

Zencîr-i zülf ile Pâbend olan gönül,

Bâğ-ı cinânda sünbül ü reyhânı istemez.

 

Ehl-i kemâle nazîm bildirdi kendini,

Müştâk, eğerçi şöhret ile şânı istemez.”

 

Müştâk Efendinin Fârisî dilinde çok kıymetli şiirleri vardır. Eserlerinden bâzıları 
şunlardır: 1) Dîvân, 2) Âsâr-ı Müştâk Esrâr-ı Uşşâk, 3) Mektûbât-ı Müştâk, 4) 
Bahârnâme.
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UNUTULAN ÇAKI

Müştâk Kâdirî hazretlerinin Erzurum’da konağı ve meyve bahçeleri vardı. Müştâk 
Efendi burada dinlenirdi. Bir zaman Müştâk Kâdirî hazretleri İstanbul’a gittiler. O 
sırada Erzurum’daki evinin bahçesinde meyveler ve sebzeler yetişmiş, olgunlaş-
mıştı. Bahçıvan bunları toplarken; “Âh Müştâk Efendi hazretleri burada olsaydı 
tâzece bunlardan ona takdim eder, o da bana bahşiş verirdi.” diye gönlünden 
geçirdi. O sırada Müştâk Efendi evden çıkıp yanına geldi ve bahçıvana selâm 
verdi. Oradaki çimenlerin üzerine oturdu. Bahçıvan ile konuşup hal hatır sordu. 
Bahçıvan bu hâle şaşırdı. Hemen meyvelerden toplayıp getirdi. Müştâk Efendi 
de cebinden sedef çakısını çıkarıp, bir iki tane meyve soyup yedi. Koynundan bir 
avuç altın çıkarıp bahçıvana bahşiş verdi. Sonra da geldiği gibi eve girdi. Fakat 
çakısını unuttu. Bunu gören bahçıvan çakıyı alarak arkasından koştu ve evinin 
kapısını çaldı. Kapıya evin hanımı çıktı. Ona; “Efendi hazretleri az önce çakıyı 
bahçede unutmuşlar. Onu getirdim.” dedi. Evin hanımı ve hizmetçiler bu işe şa-
şıp; “Efendi hazretleri burada değil, İstanbul’da biliyorsun.” dediler. Hanımı çakı-
ya baktığında onun Müştâk Efendiye âid olduğunu anladı ve çakıyı alıp sakladı. 
Üç ay sonra Müştâk Efendi İstanbul’dan geri döndü. Durumu hanımı kendilerine 
anlattığında, Müştâk Efendi; “Bunlar olan şeylerdir. Bahçıvan bizi çağırmıştı. Biz 
de gönlü hoş olsun diyerek geliverdik. Sonra da gittik.” buyurdu. Çakıyı ise bah-
çıvana hediye ettiler.”(1)

-------------------------------------------------------------

MÜŞTAK BABA HAZRETLERİ

Serhat Ahmet TAN’ın yorumuyla:

ANKARA SINIR ŞEHRİ

 “O çözülen tek bir satırda Müştak Baba, Ankara kelimesi bile kullanımda 
değilken 100 yıl kadar sonra 1923 yılında Ankara›nın Türkiye›nin başkenti 
olacağı kehanetini yazmıştı. 

 İstanbul›un tekrar başkent olmasıyla ilgili kehanet...  İstanbul›un 2011 yılı içinde 
yeniden başkent ilan edileceğinin işareti verilmiş. İstanbul›un tekrar Osmanlı 
dönemindeki gibi başkent olmasıyla Ankara›nın bir sınır şehrine dönüşeceği de 
söyleniyor.

 Doğu›dan gelen tehlikeden bahsediliyor.  Anlayacağınız, önümüzdeki yıl içinde 
Türkiye kendisine Doğu›dan bir tehlike gelmekte olduğunu düşünerek başkentini 
daha batıya yani İstanbul›a kaydıracaktı.

Tehlike İsrail mi?

MÜŞTAK Baba›nın kehanetlerinde Türkiye›nin yakın gelecekte alacağı yolun 
haritası çiziliyor gibi. Bu kehanetlerde 2029 yılının özel bir önemi var. Müştak 
Baba, 2029 yılının Türkiye ve dünya açısından bir kırılma noktası olacağını 
düşünüyor. Bu kırılma Türkiye›nin taraf olacağı bir savaş da olabilir, tek vuruşluk 
büyük bir olay da. 
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 Müştak Baba›nın kehanetleri içinde İsrail›in çok özel bir yeri var. Yine en 
azından 100 küsur yıl önceden İsrail›in kurulmasına giden yolu açan siyonist 
kongreyi tarih vererek bilmişti Müştak Baba doğacağını gördüğü İsrail›le ilgisini 
hiç kaybetmedi, şiirlerinde bu ülkenin de yol haritasını çizdi bize.
 
Müştak Baba›nın kehanetine göre, Türkiye ve İsrail, İstanbul›un başkent 
olmasından itibaren daha yoğun olmak üzere birçok alanda rekabet içine 
girecekler. İsrail›le bu tartışmalarında ilk önce Türkiye başarılı oluyor gibi 
görünüyor, hatta İsrail›de birçok kriz çıkacak ve bu ülke karışacak. Türkiye 2029 
yılına kadar eli güçlü bir şekilde bu işi götürecek ama daha sonra İsrail›de işlerin 
böyle gitmeyeceğini düşünen sertlik yanlısı bir grup idareyi ele alacak ve bunlar 
Türkiye›ye karşı sert bir tutum içine girecekler.

İsrail›deki bu değişim sonucunda 2029›da bir kırılma olacak. Bu kırılma büyük 
olasılıkla iki ülke arasında bir savaş ya da tek atımlık bir vuruştan ibaret.

TÜRKİYE, K.IRAK›TA

 Müştak Baba›nın kehanetleri arasında Türkiye›nin büyük ihtimalle 2012 yılında 
Kuzey Irak›a gireceği de anlatılıyor. Türkiye bu bölgede güzel karşılanacak ama 
İsrail›in Kuzey Irak›ta Türkiye›yle çatışacağı kehaneti de bulunuyor.

 Bu bağlamda Müştak Baba›nın «Doğu›dan gelen tehlike» sözüyle İsrail›i 
kastetmesi ihtimali büyük görünüyor.

 Bu arada Müştak Baba divanında AK Parti›ye de atıfta bulunulduğunu hatırlatarak 
bitirelim konuyu.

 Müştak Baba›nın pek çok kehaneti bulunmaktadır. Bulardan en çarpıcı olanları 
şunlardır:

Kendi doğum ve ölüm tarihlerini çok açık bir şekilde yazmıştır. 
Ankara’nın başkent olacağını 1923 tarihiyle birlikte söylemiştir. 
İsrail’in I. Siyonist Kongresi ve devletinin kuruluş tarihlerini vermiştir. 
İstanbul’un başkent olacağı tarihi açık bir şekilde yazmıştır. 
2012 yılında Türk ordusunun Kuzey Irak’a gireceği tarihi vermiştir. 
Türkiye’nin 200 yıllık geleceğinin adeta haritasını çıkarmıştır.”

TBMM›NİN YENİ ADRESİ BEYKOZ OLACAK                                                                                          

“İstanbul Yeniden Başkent Olacak adlı kitabın yazarı Serhat Ahmet Tan, topladığı 
kehanetlere göre Beykoz’da ünlü bir tepenin TBMM’nin yeni adresi olacağını 
söyledi.  Serhat Ahmet Tan, Ankara’nın başkent olacağını 1830’larda öngördüğü 
söylenen şair ve alim Müştak Baba’nın ‘şifreli’ şiirlerindeki kehanetleri yorumla-
dığını iddia ediyor. Tan’ın İstanbul Yeniden Başkent Olacak adlı kitapta topladığı 
kehanetlere göre Ortadoğu’da büyük değişimler yaşanacak, İstanbul’un ünlü bir 
tepesi TBMM’nin yeni adresi olacak. 

Beş yıl sonra İstanbul başkent olacak. 2011’in sonunda Türk ordusu Kuzey Irak’a 
girecek. İsrail önümüzdeki yıllarda dünyada tek söz sahibi ülke olacak. Bey-
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koz’un ünlü bir tepesine TBMM yapılacak. Daha sonra 93 hicri yıl geçince baş-
kentin tekrar İstanbul olacağı söylenmiş.  2012 yılında muhtemelen bir anayasa 
referandumu yapılacak ve başkent maddesi değiştirilecek. Çünkü İstanbul’un 
başkent olması kararı Hicri 1433 ve 1434 yıllarına denk geliyor. Beykoz’daki 
bugün Yuşa Tepesi olarak bilinen geniş ormanlık araziye kompleks olarak inşa 
edilecek olan TBMM, Genelkurmay ve bakanlıklar, en geç 2015 yılına kadar An-
kara’dan İstanbul’a taşınacak. 2015 yılı sonunda Ankara’da devleti idare eden 
hiçbir kurum kalmayacak.”

Tan, Müştak Baba’nın Osmanlı’yı ve Cumhuriyeti tek bir yapı olarak gördüğünü 
söylüyor: “İsrail’in gelecek 200 yıla ait macerasını aynı zamanda dünyanın ge-
lecek tarihi olarak tasarlayıp anlatmış. İstanbul başkent olduktan sonra 2016’da 
Musul eyaleti referandum yaparak Türkiye’ye katılmak isteyecek. 2019’da Irak’ın 
tamamının Türkiye’ye katılmak istemesi de karşımıza çıkıyor. 2021 yılında Suriye 
ve Lübnan Türkiye’nin himayesi altına girmek isteyecek. 2023’te ise artık İsrail 
ile sınır komşusu durumuna gelen Türkiye’nin bu konumu ilişkilerin gerilmesine 
sebep olacak.”

 Tan, Müştak Baba’nın net ve anlaşılır detaylar söylediğini hatta kesin tarihler 
verdiğini ileri sürüyor: “Hicri 1314’te öngördüğü, Miladi olarak 1897 yılında 
gerçekleşen İsrail birinci kongresi, Müştak Baba’nın Hicri 1340 yılında öngördüğü 
Kurtuluş Savaşı zaferi ve Başkomutanın Mustafa Kemal olması, 1923’te başkent 
olan Ankara’nın durumunu 1341’de tahmin etmesi gerçekleşen olaylar arasında. 
Son gerçekleşen öngörüsü ise 1368’de dile getirdiği ve 1948 yılında kurulan 
İsrail devleti. Ayrıca birçok şiirinde Çanakkale Savaşı ve 1912 yılındaki Balfour 
deklerasyonuyla İngilizlerin Filistin’i İsrailoğullarına açık hale getirmeleri satır 
aralarında veriliyor.”

Bilinen en ünlü eseri, bu gün Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi›nde 
bulunan 160 sayfalık Müştak Baba Divanı (Divan-ı Müştak Efendi)›dır. Ankara 
1923 yılında başkent olacak ve 93 hicri yıl süreyle öyle kalacaktır.  Sonrasında:

2012 yılında İstanbul tekrar başkent olacak, Türkiye Kuzey Irak’a gi-
recek. 2013 yılında Ankara serhad şehri, yani sınır şehri olacak. 
Arkadan gelenler hiç de iyi görünmüyor: 180 senelik bir duraklama ve gerileme 
dönemi yaşanacak, büyük bir savaşın ardından 2189 veya 2191’de Ankara sınır 
şehri olmaktan kurtulacak ve Türkiye için yeni ve parlak bir dönem başlayacak.

Başka kehanetler de var; örneğin İsrail’in 2029’dan sonra büyük bir ilerleme 
göstereceği ve karadenize kadar geleceği yazılıyor.

Bir başka çarpıcı iddia da kıyamet gününe ilişkin. Yazarın Müştak Baba’nın be-
yitlerinde yaptığı bir takım karışık hesaplamalar sonrasında bulduğu kıyametin  
kopuş tarihi 2472!” (2)

(1) : biriz.biz/evliyalar/ea1060. htm)

(2) : gaybihaberleri.blogspot.com.tr)
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Savaşta Şehid Düşen Şairler

1-Kağızmanlı Hıfzı

2-Durak

3-Şükrü

4-Mehmet Rıfat Bey

5-Vuslâtî

6-Misalî

7-Gavrî

8-Germiyanlı Cenanî

9-Sultan Ahmed

10-Bezmî

11-Abî

12-Haylî

13-Pervanezade Hüseyin Çelebi

14-Derviş Paşa

15-Fedâyî

16-Saadet Giray

17-Koca Osman Feraği

18-Muallim Memduh

19-Şehid Damat Ali Paşa
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1-KAĞIZMANLI HIFZI

1893 Yılında Kağızman’da doğdu. Asıl adı Recep’tir. 4 yaşında medrese eğitimi 
görmeye başladı ve sonraki 5 yıl içinde Kur’an’ı ezberleyerek hafız oldu. 15 ya-
şından itibaren de çevredeki çocuklara Kur’an dersleri verdi.

 

Küçük yaşlarda şiire ilgi duyan Hıfzi, kendi adından çok Hafız adıyla bilinir. Kendisi 
de zamanla bunu Hıfzi biçimine dönüştürerek mahlas olarak kullandı.

 

Dönemin bilinen âşıklarından Kağızmanlı Yusuf Sezai’den bağlama çalmayı 
öğrenen Hıfzi, ayrıca alışılagelmiş bu geleneğin dışında def ve kaval çalmasıyla 
da bilinir. Önceleri ezberleyip söylediği eski usta malı şiirlerin yanında kendi 
şiirlerini de yazmaya başladı.

 

Suna adlı bir kızla evlenen Hıfzi, birgün bahçede beliren ışık içindeki bir kızı 
gördükten sonra bayıldı. Ertesi sabah Hıfzi’yi orada bulanlar eve getirdiler. 
Bir süre sonra kendisini ziyarete gelenlerin arasında gördüğü bir kızı bahçede 
gördüğü ışık içindeki kıza benzetti. Bu olayı ve sonrasındaki gelişmeler Hıfzi’nin 
bâde içmesi olarak kabul edildi.

 

Şairimiz 18 yaşına geldiğinde kendisinden üç yaş küçük olan Suna ile evlenmesine 
evlenmiştir amma, bir süre sonra karısının kız kardeşine yani baldızına âşık olur 
ve Ayşe(Anşa) adlı baldızını kaçırır. Kendi kardeşi Dursun usta tarafından ya-
kalanır ve Ayşe(Anşa) ailesine teslim edilir. Bu olaydan sonra Şaban Köyü’ne 
giden şairimiz, orada bir yıl imamlık yaptıktan sonra tekrar Kağızman’a döner. 
1918 Mart’ında eşi Suna vefat ednce üç çocuğuna hem annelik, hem de babalık 
yapmak zorunda kalır.
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Demiştir ki:

MEVLA BİLİR

 

Benim derd-i derunumu
Ben bilirim Mevla bilir
Bir canımda kaç yaram var
Ben bilirim Mevla bilir
 
Çünkü var aşkın emrazı
Âşıkların inkırazı
Takdirde razıyım razı
Ben bilirim Mevla bilir
 
Girdik on beş yaşımıza
Ağu düştü aşımıza
Neler geldi başımıza 
Ben bilirim Mevla bilir
 
Bu aşk beni paraladı
El içinde karaladı
Kaç yerimden yaraladı
Ben bilirim Mevla bilir
 
Hıfzi’nindir hakka virdi
Hak diyenler hakka erdi
Bende yığılan bu derdi
Ben bilirim Mevla bilir
 

Enver Paşa’ nın Sarıkamış harekâtından sonra Ruslar, Kars ve çevresinde birçok 
katliam yaparlar. 3 Mart 1918’de yapılan anlaşma ile Kars ve Batum Türkiye 
sınırları içinde kalır. Bu olayı bahane eden Ermeniler, köylere ve kasabalara 
saldırırlar. Hâtta Kağızman hapishanesine girerek bütün mahkûmları da 
katlederler. Henüz 25 yaşında olan şairimiz, kafasından ve karnından aldığı sün-
gü darbeleri sonucu şehid olur.
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Demiştir ki:
 
Uyan Ey Gözlerim
 
Uyan ey gözlerim hab-ı gafletten
Alem ür’şan oldu vakit şafaktır
Günde yüz bin katar gelip de geçer
Faniden bakiye geçmesi haktır
 
Ömrüm bir bahardır cismim bir yaprak
Birgün gazel olur döker el firak
Ayağın altında bastığın toprak
Akıbet serinden üst olacaktır
 
Hıfzi çok salınma kaddin eğersin
Felek koymaz dal budağın göversin
Gönül yücelenme kabre değersin
Asıl hakkın senin kara topraktır
 
Gene demiştir ki:

Sefîl baykuş ne gezersin bu yerde
Yok mudur vatanın, ellerin hani?
Küsmüş müsün selâmımı almadın?
Şeydâ bülbül şirin dillerin hani?
 
Ecel tuzağını açamaz mısın?
Açıp da içinden kaçamaz mısın?
Âzâd eyleseler uçamaz mısın?
Kırık mı kanadın kolların hani?
 
Bir kuzu koyundan ayrı ki durdu,
Yemez mi dağların kuşuyla kurdu?
Katardan ayrıldın şahin mi vurdu?
Turnam teleklerin, tellerin hani?
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  Aç mısın, yok mudur ekmeğin, aşın?
Odan ne karanlık yok mu ataşın?
                  Hanidir güveyin, hani yoldaşın?
                  Hani kapın, bacan; yolların hani?
 
                 Kara yerde mor menevşe biter mi?
                 Yaz baharda İshak kuşu öter mi?
                  Bahçede alışan çölde yatar mı?
                  Uyan garip bülbül güllerin hani?
 
Orda yorgan, döşek, yastık var mıdır?
Bu geniş dünyada yerin dar mıdır?
Arkan tahta duvar, önün yar mıdır?
     Hani kapın, bacan; yolların hani?
 
Dolanırdın sol ve sağlarımızda,
Körpe maral idin dağlarımızda,
Taze fidan idin bağlarımızda,
Felek mi budadı, dalların hani?
 
Düğününde acı şerbet içildi,
Gelinlik esvabın dar mı biçildi?
İlikle düğmeni göğsün açıldı
N’oldu kemer beste bellerin hani?
 
Alışmış kaşları var mı kınası?
Ela idi o gözlerin binası,
Kocaldı mı onbeş yılın Suna’sı?
Yok mudur takatin hallerin hani?
 
Emmim kızı aç kapıyı gireyim,
Hasta mısın hal hatırın sorayım?
Susuz değil misin bir su vereyim?
Çaylarda çalkanan sellerin hani?
 
Civan da canına böyle kıyar mı?
Hasta başın taş yastığa koyar mı?
Ergen kıza beyaz bezler uyar mı?
Al giy allı balam, şalların hani?
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Her gelip geçtikçe selâm vereyim,
Nişangâh taşına yüzüm süreyim,
Kaldır nikabını yüzün göreyim
Ver bana tutayım ellerin hani?
 
Yatarsın gaflette gamsız kaygısız,
Nenni balam nenni kalma uykusuz
Hem garip, hem çıplak, hem aç, hem susuz
Felek fukarası malların hani?
 
Daha seyrangâha çıkamaz mısın?
Çıkıp da dağlara bakamaz mısın?
Kaldırsam, ayağa kalkamaz mısın?
Ver bana tutayım ellerin hani?
 
Sen de Hıfzî gibi tezden uyandın,
Uyandın da taş yastığa dayandın,
Aslı hanım gibi kavruldun, yandın
Yeller mi savurdu, küllerin hani?”

----------------------------------------------

Konuya Ek:

“GERÇEKLER IŞIĞINDA KAĞIZMANLI HIFZI VE YAYINLANMAMIŞ BİR 
ŞİİRİ

Sait KÜÇÜK*

 
Kağızmanlı Hıfzı Bibliyografyası üzerine bir deneme çalışması yapan Yard. Dr. 
Ali Berat Alptekin ve Esma Şimşek Hıfzı’dan bahseden kaynakların, kitapların ve 
makalelerin 79 olduğunu bildirirken ulaşamadıkları kaynaklarında olacağını be-
lirtiyorlar.(1) Hıfzı bahsini eden bu kaynaklar içinde en eski tarihi taşıyan kaynak 
bildiğimiz gibi Prof. Dr.M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun “Karslı Âşıklardan Kağızmanlı 
Hıfzı Doğuş 15(56) Şubat 1941,1–16.Dergisi’dir. Dergideki bu yazının peşinden 
Hıfzı’nın tanıtımını Pertev Naili Boratav, İsmail Aşıkoğlu, Nejat Birdoğan, Zerger 
Mahir Barenseli gibi birçok değerli kalemler ele alarak işlemiş ve günümüze ka-
dar ulaşmıştır.
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Sayın Kırzıoğlu Hıfzı hakkındaki bilgileri 1941 yılında Kağızman’a gelerek bizzat 
Hıfzı’nın oğlu Haşim, kızı Telli, amcasının oğlu Kerem, Kardeşinin oğlu Rahmi, 
kayınları Murat, Mehmet, Mevlüt, Asker, İsmail, baldızı Gülavat sağ iken edin-
miştir. Hıfzı hakkındaki bilgileri en yakın akrabalarıyla birebir görüşerek kaleme 
almış ve yayımlamıştır.

 
İşbu bilgiler ışığında aydınlanan Zerger Mahir Baranseli 1965 yılında “Kağızmanlı 
Hıfzı “adlı bir kitap yayımlamıştır Yine Kağızmanlı Folklor uzmanı Mustafa Tu-
ran Hoca yıllarca Kağızman’da öğretmenlik yapmış, derlemelerde bulunmuştur. 
Bu çalışmalarına Hıfzı’yı da dâhil ederek ciddi bilgileri gerçek kaynaklardan alıp 
1988 de “Kağızman ve Aşık Hıfzı” kitabını çıkarmıştır.(2)

 
Hıfzı hakkındaki bilgileri bu doğru kaynaklardan istifade ederek bazı yazılar ya-
yımlayıp kendisine “Araştırmacı Yazar” payı çıkaranlar ve Kağızman’ın dışında 
oturarak kulaktan dolma bilgilerle kendi adını büyütmek için Hıfzı’ yı işleyip onun 
hayatı hakkında “doğrusunu ben bilirim “diyenler var.

 
Prof. Dr.Ensar Aslan’ın yaptığı gibi Hıfzı öyle Erzurum’da oturarak öğrencilerin 
yalan yanlış hazırladıkları tezlerle ve de yöre Âşıklarının aktardığı işitme bilgilerle 
yazılmaz. Hıfzı doğum yeri olan Kağızman’ın Toprakkale Mahallesi’ne uğranarak 
yazılır.

 
Hıfzı’nın aşık olup evlendiği Sona İran’dan gelip Ağrı’ya Ağrı’dan Kağızman To-
rakkale’sine yerleşmiş Cellolar (Celaliler)lakaplı, Kürt kökenli bir ailenin kızıdır. 
Bu ailenin Telli ,Sona,Anşa,ve Gülavat adlı dört kızının ikincisidir. Bu kesindir. 
Çünkü Sona’nın babası Hamza, Hıfzı’nın amcası falan değildir.Onun amcası Sail 
Bey’dir.Sail Bey’in Sona adlı kızı yoktur.Onun kızı Ziyade’dir.İnce hastalık denilen 
veremden on beş yaşında iken ölmüştür.Bunun tanığı Ziyade’nin kardeşi,Hıfzı’nın 
amcası oğlu Sail Bey Kerem’dir.Hayattayken bu bilgileri vermiştir.Yine çok yakın 
bir zamanda vefat eden bir tanık var ki Hıfzı’nın küçük baldızıdır.Bu Gülavat Ne-
ne’den başkası değildir.

 
Paşa Hoca Yusuf Kadak’ın kaynanası Gülavat Nene, Hıfzı’nın eniştesi olduğunu, 
ablası Sona ile evlendiğini, Sona’nın Sail Bey’in hanımı Süsen bacı tarafından 
zehirlenerek öldürüldüğünü, Anşa’nın ise Hıfzı ile kaçtıktan sonra yakalanıp geri 
getirildikten bir müddet sonra Karabağ’ da halasının oğluna kocaya verildiğini 
bizzat kızı Nerman Kadak’a anlatmıştır.

 
Hıfzı’nın eşi,15 yaşında aşık olup1911 yılında evlendiği komşuları olan Ham-
za’nın kızı Sona’ dır. 
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Nüfus kayıtlarında bile Telli ile Yaşar Özürküt, Ensar Aslan’ın verdiği bilgilere 
dayanarak Hıfzı’nın Sona’ ya aşık olup Anşa’yla evlendiğini belirtiyor.İkinci bir 
yanlışlığı da yaparak Anşa’yı Sona’ dan büyük gösteriyor.Oysa Sona Anşa’dan 
büyüktür.Daha sonra Hıfzı ile Anşa’yı birlikte gurbete çıkarıyor. Sona’yı hasta-
landırıp yataklara düşürüyor. Sona vefat edince ağıtı Sona için yaktırıveriyor.(3)

 
Yaşar Özürküt’ün kitabı yayımlanmadan önce kendisiyle telefon görüşmesi yap-
tık. Elindeki bilgileri bana aktardığında “onlar yanlış bilgilerdir yayımlama “de-
dim. Bana Ensar Aslan’ın doğru tespit yaptığını belirtti. Doğru değil dedimse de 
dinlemedi.

 
Bir kere Hıfzı Anşa ile evlenmemiştir. Nüfus kayıtları bunun kanıtıdır bir. İki, Hıfzı 
Kağızman dışına çıkmamıştır. Üç, Hıfzı evli olduğu Sona için Sefil Baykuş ağıtını 
yakmamıştır. Bu ağıtı amcasının ince hastalıktan ölen kızı Ziyade için yazıp aile-
sine, yakınlarına,amcası oğlu Kerem’e kendi ifadesiyle bildirmiştir.

 
Hıfzı’nın Sefil Baykuş ağıtını karısı Sona için yazdığını savunan bir başka isimde 
Bican Veysel Yıldız. Sona bir kere Hıfzı’nın amcasının kızı değil. 

Hıfzı:
 
“Emmim kızı aç kapıyı gireyim” diyor. Sayın Yıldız buna açıklama getirerek “Biz 
sevdiğimize emi kızı demiyor muyuz?” ifadesinde bulunuyor. (4). Oysa hiçte öyle 
değil. Kim dayısının kızına emi kızı demiştir. Kim bibi kızına emi kızı diye hitap 
etmiştir ki yabancıya da emi kızı deyiversin?

 
Hıfzı’nın Sefil Baykuş’u kime yazdığı ortada. Hiç kimse lütfen ileri geri çekmesin. 
Sona, kızı Telli dört yaşında iken vefat etmiştir ve üç çocuk anasıdır. Yirmi-yirmi 
bir yaşlarındadır Sona. Oysa Ağıt:

Emmim kızı aç kapıyı gireyim 
………….. 
Kocaldın mı on beş yılın sonası 
………….. 
Ergen kıza beyaz bezler uyar mı? 
………….. 
Körpe maral idin dağlarımızda

Gibi mısralar da kimin için yazıldığını ispatlıyor. 
Bir kere bu ağıt on beş yaşında bir ergen kız için yani bekar kız için yazıldığını 
şairin dilinden belgelemektedir. Yoksa ki bu mısralardan üç çocuk anası olan bir 
kadının ağıt ifadesi çıkarılamaz.

Çıkarmaya çalışanlar da gaflete düşmüş olur.
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Emmi kızı karşı cevapta:

“Cehiz düzemedim ömrüm az idi “diyor.

Cehiz düzemediğini, evlenmeden de ömrünün bittiğini vurguluyor. Bu cevabı 
Ziyade’nin ağzından veriyor. Ardından: “Yaren yoldaş beni düşlerde görsün” di-
yerek te eşi olmadığı için dostlarından, yoldaşlarından fatiha dileklerinde bu-
lunuyor. Zaten ağıtın Anşa için yazıldığı hiç söylenemez. Çünkü Anşa Karabağ 
köyüne kocaya veriliyor. Sonra Dersim’e göçüyor. Daha sonra da hastalanarak 
vefat ediyor ki bu bilgileri bacısı Gülavat ve yeğeni Nerman Kadak teyit etmiştir.

“Sefil Baykuş” söylemine gelince her şeyden önce bizdeki mitolojik inançta bay-
kuş, bağların, bahçelerin, dışında tüneyen bir kuştur. Mezarlık ise köhne mekan, 
virane ve ıssız bir yerdir. Hıfzı mezarlığı viraneye benzettiği için orada tüneyen 
amcasının kızını da ilkin viraneden yola çıkarak baykuşa, ama sefil yani sükut 
bir baykuşa benzetmektedir. Mezarlık bağlık bahçelik bir mekân değildir çünkü. 
Issız bir mekândır. Bu yerde tünese tünese baykuş tüner düşüncesiyle: “Sefil 
baykuş ne gezersin bu yerde” demiştir. Sefil benzetmesi, sessiz sükût olduğu 
için yapılmıştır. Zararsız baykuş, sükût baykuş, sessiz baykuş demiştir. Baykuş 
demek zorunludur. Çünkü gezdiği, yattığı yer ıssızlık, viraneliktir. Daha sonra 
selam veriyor ve şeyda bülbül diye hitap ediyor.

Lise kitaplarında Türk Dili ve Edebiyatı 1 de Hıfzı’nın ağıtına açıklamalar yapılır-
ken “sefil” kelimesini “aşağılık” anlamında kullanılmıştır diye zikredilmiştir. Böyle 
bir cehalet olabilir mi? Sefil kelimesi Kağızman’da sükut, sessiz manasındadır. 
Toprakkale’de de “Sefil Ahmet”diye bir insan vardır. Bu lakap ona sessiz, sükût, 
zararsız insan olduğu için verilmiştir. Hıfzı’da bu manada kullanmıştır “sefil” i 
.(5).

 
Karslı Murat Çobanoğlu bir kasetinde Hıfzı’yı Kağızman Hakimliği’nde Mubaşır 
yapıp Kars’a gönderiyor. Dönüşü sevgilisi Nergis’in öldüğünü, Hıfzı’nın mezarının 
başına gidip ağıt yaktığını belirtiyor. Bir kere Murat Çobanoğlu’nun şunu iyi bilmesi 
gerekir ki Hıfzı’nın Nergis adında hiç sevgilisi olmamıştır. Hıfzı bir hafızdır. İmamlık 
yapmıştır. Kırk yıllık Karagünler’de Kağızman Rus Hükümeti emrinde olup savcı-
sı, hâkimi gayri Müslümdür. Hıfzı gibi bir Müslüman Türk’e mubaşırlığı kim verir? 
Çobanoğlu yıllarca Kağızman’a gelip gitmiş, düğünlerde derneklerde bulunmuş-
tur. Saz çalmış muhabbet etmiştir. Ne yazık ki Hıfzı’nın hayatını öğrenememiştir. 
Ya duyduğu ya da uydurduğu bir hikayeyi anlatarak Hıfzı söylencesine katkıda 
bulunmak yerine zarar vermiştir. Kanımca her ozan geçmişi doğru kaynaklardan 
öğrenip yeni kuşaklara öyle aktarmalıdır. Yoksa bilgi yumağı açıldıkça arapsaçına 
döner, düşen içinden çıkamaz.

Hıfzı hakkındaki diğer bir yanlışta Mustafa Turan Hoca’nın kitabına aldığı 
“Aşıklara”adlı şiirdir. Rahmetli Nejat Birdoğan’ın Su Gazetesi’nde yayımladığı bu 
şiir Hıfzı adına yayımlanmıştır. Bendeki gazetede hıfzı adı çizilip Cemal Hoca 
adı eklenmiştir.(6). Bir kere bu şiir üslup ve bilgi olarak Hıfzı’ya uymamaktadır.      
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Hıfzı’nın şiirleri incelendiğinde aşıkların adının geçmediği görülmektedir. Hıfzı 
hafız olduğu için tasavvufi konularla en çok peygamber adlarını sıralamıştır. Bir 
Sümmani’yi, Şenlik’i dile almaz. Belki de İlhami’yi, Erbabı’yı, Nihani’yi tanımaz 
bile. Fakat Cemal Hoca çevre âşıklarıyla içli dışlıdır. Ve bu şiir onun üslubu ve 
bilgileri dâhilindedir. Demiyor mu ki:

“Mazlum Cemal’da da var bu yaralar

O da Camuşlu’da kavruldu gitti”

 
Benim Bican Veysel Yıldız’dan da duyduğum kadarıyla Mustafa Turan Hoca, Ce-
mal Hoca’nın olan bu şiiri bir hata ile Hıfzı kitabına aldığını belirtmiş ve Cemal 
Hoca’nın şiiri olduğunu söylemiştir.

 
Hıfzı’nın beni üzen bir yanı da Kağızmanlı Edebiyat Öğretmeni Metin Kaya’nın 
sattığı tapulu mülkü Taşkahve’nin mahzenindeki elyazma dosyaları arasından 
2001 yılı çıkan 17 kıtalık “Bu Dünya” adlı yayımlanmamış bir şiiri oldu. Doğuştan 
şair yaradılışlı Hıfzı’nın bu şiirini Metin Kaya 1960’lı yıllarda ele geçiriyor. Ne yazık 
ki bir dergi, bir gazetede yayımlamıyor. En sonu Taşkahve’yi satıp ta Kağızman’ı 
terk ederken o şiiri de dosya ve kitaplarla birlikte yakılıp yırtılmaya terk ediyor.
Alın size işte bir edebiyatçı duyarlılığı..

17 kıtalık bu şiirin bir 17 kıtalık örneği de yakın zamanlarda Mustafa Turan tara-
fından ele geçirilmişti. Ondaki nüsha ile bendeki nüshayı karşılaştırdık. Ondaki 
üç kıtanın bende, bendeki üç kıtanın onda olmadığını gördük. Ve bu kıtaları 
yerleştirdiğimizde bu şiirin kıta sayısının 20 olduğu ortaya çıktı.

Hıfzı’nın yayımlanmamış ve kitaplara geçmemiş 20 kıtalık “Bu Dünya” ayaklı 
şiirini Kağızman’ın Sesi’nin 288. sayısında ve benim çıkardığım Aras’ın 1 nci sayı-
sında yayımladım.(7) Şimdi hep birlikte Hıfzı’nın bu uzun soluklu şiirini okuyarak 
haz alalım:

 
BU DÜNYA

Dinleyin ağalar tarif edeyim 
Fani değimlidir yani bu dünya 
Bir kapısız hane kimseler bilmez 
Gün be gün artırır şanı bu dünya 
 
Adem Havva evvel dadına yetti 
Nice yüzyıl anlar ömür sarfetti 
Encamı anlarda dünyadan gitti 
Havva’dan ayırdı anı bu dünya 
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Âdem Havva buna şaşıben kaldı 
Bak iki kardaşa ne fitne saldı 
Habil’in muradın elinden aldı 
Kabil’e ettirdi kanı bu dünya 
 
Kabil’i mest edip attı bir taşı 
O taşa rast geldi Habil’in başı 
Habil koydu gitti kavim kardaşı 
Ondan bilindiki fani bu dünya 
 
Âdem Peygamber’den Nuh’a varınca 
İnsanlar kaynadı misli karınca 
Abadı hoş görür kendi karınca 
Harap etti o mekânı bu dünya 
 
Orda gitti insanların hayası 
Nuh’a bakmadılar oldular asi 
Suya gark eyledi o kadar nası 
Anda oldu Nuh Tufanı bu dünya 
 
Hep su aldı kara yerin yüzünü 
Deresini tepesini düzünü 
Kimisinin hak kurtardı özünü 
Andan artıp oldu sani bu dünya 
 
Bu dünyaya gelen elbette gider 
Hanidir yüz yirmi dört bin peygamber 
Hani Şah-ı Âlem Sahib-i Mimber 
Netti o Şah-ı Cihan’ı bu dünya 
 
İnanma dünyaya uyandır dili 
Hani Hak arslanı o gerçek veli 
Sahibi Zülfükar Hazreti Ali 
Nitti o Şah-ı Merdan’ı bu dünya 
 
Hani nitti nida eden Bilal’ı 
Hani Peygamberin dokuz helali 
Hazreti Fatıma kaşı hilali 
Nitti o Mah-ı tabanı bu dünya

 

308  / M. CEYLAN



 
Bu dünyadan asla vefa ummu sen 
İnanma ki kimse kala sağ esen 
Hazreti Hüseyin Hazreti Hasan 
Nitti ol iki civanı bu dünya 
 
Her kimi sorarsan toprakta ara 
Nicesi yüzünü vermiştir yara 
Çaresiz ölüme bulmuştu çare 
Acep nitti o Lokman’ı bu dünya 
 
Bir nazar et yalancı meydana bak 
Cennet yapan şeddad-ı şeytana bak 
Kaftan kafa hükmeden sultana bak 
Yemedi mi Süleyman’ı bu dünya 
 
Kimi yağa bala indirmez başı 
Kimisine vermez doyunca aşı 
Kimisi beğenmez kutnu kumaşı 
Kimine vermez keteni bu dünya 
 
Bu dünya fanidir kalmaz selamet 
Bir gün kıyametten gelir alamet 
Deccal çıkar dünya olur melamet 
Gösterir ahır zamanı bu dünya 
 
İsa iner teccallarla cenk eder 
Bu cihanı teccallara teng eder 
Tevahu fitnesi aradan gider 
Kırk yıl İsa’nın mihmanı bu dünya 
 
İsa gidip dünya halı kalınca 
Cümle âlem ayşınuşa dalınca 
Emredip İsrafil suru çalınca 
Dağıtır taht-ı divanı bu dünya 
 
İsrafil bir kere surunu vurdu 
Künfe yükün emri âleme erdi 
Nice yüzyıl bir insanı gördü 
Ne bir kuşu ne insanı bu dünya
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O zamanda alam giyer hep kara 
Kalmaz al üstünde bir kitap kara 
Ay gün her taraftan olur kapkara 
Harap görür asumanı bu dünya 
 
Hak-taala evrakları saçanda 
Herkes cihed bulup gözün açanda 
HIFZI der ki biz mahşere göçende 
Orda teslim eder canı bu dünya 
 
------------- 
Kaynaklar : 
 
1-Yard. Doç.Dr. Ali Berat Alptekin-Esma Şimşek, Türk Folkloru Araştırmaları, 
Milli Folklor Araştırma dairesi Yayınları 114-1989 sayfa 143 
2-Z.Mahir Baranseli, Kağızmanlı Recep Hıfzı, Kars 1965 Özkenet Matbaası 68 
s.Kars Halkevi Yayını 1. 
Mustafa Turan, Kağızman ve Aşık Hıfzı Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Öğretmen yazarlar Dizisi 19 Baskı Yılı 1988 107. sayfa 
3-Yaşar Özürküt, Öyküleriyle Türküler 4 Mart Matbaacılık Sanatları İstanbul, 
Mayıs 2003- Kültür Bakanlığı’nın destek ve katkılarıyla. 
4-Bican Veysel Yıldız, 19 Ağustos 2004 yılı İstanbul görüşmesi. 
5-Türk Dili ve Edebiyatı 1.İnkılâp ve Aka Kitapevleri Hakan Ofset 1984 Yeni 
Lise Kitapları 
6-Nejat Birdoğan, Su Gazetesi Sayı 1 Mayıs1964 Sayfa 4 Kağızman 
7-Kağızman’ın Sesi, Aralık 2001 Sayı -288 Kağızman 
Aras Gazetesi, 2002 Kağızman Sayı–1 
 
(*) Sait Küçük 1964 Kağızman doğumlu. Halk Ozanı ve Araştırmacı Yazar.

(kaynak: edebiyatdefteri.com/yazioku.asp?id=45864)
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2-DURAK

 

Şiirlerinde çoğunlukla «Durak» veya «Fâik» mahlaslarını kullanmıştır. Birinci Ci-
han, Çanakkale, Süveyş ve Irak cephelerinde savaşmıştır. Kûtü’l-Ammâre sa-
vaşlarında iki defa göğsünden yaralanmışsa da ölmemiş, üçüncüsünde kalbine 
isabet eden bir kurşun şairimizi şehid etmiştir.

“Asıl adı Mahmut’tur. Şiirlerinde Fâik mahlasını kullandı. Fiziksel özelliğinden 
dolayı Fâik-i Leng (Aksak Fâik) diye tanındı. Urfa’da doğdu. Doğum tarihi bi-
linmemektedir. Fâ’ik, divan şairi Nâbî’nin yakın akrabasıdır. Medrese öğrenimi 
gördükten sonra bir süre müderrislik yaptı. Antalya ve İznik’te kadılık görevle-
rinde bulundu. İznik’te 1127/1715 yılında öldü (Özcan 1989: 554; İnce 2005: 
536-538; Çapan 2005: 475-478; Abdulkadiroğlu 1999: 392-395).

Fâik’in bilinen tek eseri Divan’ıdır.

Divan’da 10 kaside, 145 gazel, 73 kıta, 23 rubai, 20 matla ve 9 müfret bulun-
maktadır. Beş nüshası bilinen Divan üzerinde yüksek lisans çalışması yapılmıştır 
(Koçak 2006).

Devrinin tanınmış şahsiyetlerinden olan Fâik hoş sohbet, zarif, şakadan hoşla-
nan ve rint yaratılışlı bir şairdir. Şeyhülislam Feyzullah Efendi ve Rami Paşa gibi 
devlet büyükleri ile iyi ilişkileri olan şair, isteklerini onlara sunduğu manzumeler-
le dile getirmiştir. Nâbî ile karşılıklı şiirler yazan şairin akıcı, güzel ve latif şiirleri 
vardır. Şeyhî, Sâlim ve Safâyî, Fâik ve şiirinden övgü ile söz etmişlerdir (Özcan 
1989: 554; İnce 2005: 536-538; Çapan 2005: 475-478) .

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyli 
Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. AKM Yay..
Ankara

Erdem, S. (2006). “Fâik”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Anka-
ra: AKM Yay.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936), Türk Şairleri. C. 4. İstanbul.

“Fâik Mahmud”. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Dergah 
Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. 
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Ankara: KB Yay.

Koçak, Fatma (2006), Fâik Mahmud ve Divanı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: 
Gazi Ünv.

Kurnaz, Cemal - Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî. Ankara: 
Bizim Büro Yay.

Müstakîmzâde Süleymân Sadeddîn (2000). Mecelletü’n-Nisâb. Tıpkıbasım. An-
kara: KB Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Vekâyi’u’l-Fuzâlâ. C. 2. 
İstanbul: Çağrı Yay.

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sanman ki bu iksîr-i muhabbet ‘amelîdür
Bu neşve bize neşe-i feyz-i ezelîdür
 
Sermâye-i hüsn olsa sezâ zülfine ammâ
Ebrû varak-ı hüsnine bir hatt-ı celîdür
 
Elbetde olur renc-i humârı mey-i nâbun
Hicrün elemi keyf-i visâlün keselidür
 
Fehm eyleyemez nükte-şinâsân-ı zamâne
Her bir sühan-ı müşkili bir cifr-i Alîdür
 
Ben dahl idemem gayrılarun şi‘rine ammâ
Tahsîn idicek Fâik-i zârun gazelidür (Koçak 2006: 120-121)
 
Gazel
Kişi cihâna ne câha ne mâla gelmişdür
Hakîkat üzre hemân bir kemâle gelmişdür
 
Hezâr zahm ile gül pâre pâredür ammâ
Bu bâga dâg-ı derûniyle lâle gelmişdür
 
Görindi mahkeme-i rûy-ı yârde yine hat
Şehâdet sened-i hasen-i hâle gelmişdür
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O gonçe-leb bizi meclisde görmez oldı meger
Gözine neşe-i keyf-i piyâle gelmişdür
 
Elinde hancer-i hûn-rîzi dâ’imâ Fâik
O şûh ‘âleme gûyâ kıtâle gelmişdür   (Koçak 2006: 143)(1)

----------------------------------------------------------------------
 (1): Doç.Dr.ÜSTÜNER, Kaplan; turkedebiyatiisimlersozlugu.com

LÜGATÇE
İksir : Etkili şurub
Neşve : Sevinç,keyif
Sezâ : Uygun, yaraşır
Varak : Yaprak
Hüsn : Güzellik
Hatt : Çizgi
Celî : Parlak
Renc : Sıkıntı, illet
Humâr : Acıını çekmek
Hicr : Ayrılık, sayıklama
Visâl : Kavuşma
Fehm : Anlayış
Şinâsân : Tanıyan, bilen
Sühan : Söz
Cifr : Fal
Tahsîn : Kale gibi sağlam
Câh : Yüksek derece
Hezâr : Bülbül
Zahm : Kalabalık
Hasen : Güzel, iyi
Leb : Dudak
Piyâle : Kadeh
Hûn : Kan
Rîzi : Dökülüş, akış
Kıtâl : Savaş
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3-ŞÜKRÜ

 “Urfa 1881 doğumlu, asıl adı Muhammed, mahlası Şükrü. Birinci cihan savaşı 
çıkınca askere alındı. 

1915 yılında Erzurum cephesinde şehid olan bir şairimizdir.” (1)

URFA DESTANI

Kahramanlar yatağı, erler otağı
Bir eşi bulunmaz diyar bu Urfa.
İç açar kırları, bahçesi bağı
Yılın her ayında bahar bu Urfa.

Taşları cevherdir, takasım gelir
Otlarını gül gibi kokasım gelir
Durup şen yüzüne bakasım gelir
Gönlümden kaygıyı atar bu Urfa.

Karakoyun coşar döner bir sele
Anzılha sefası girince ele,
Gamı, kasaveti verir de yele
Cihanı bir pula satar bu Urfa.

Bülbülü susturan şakrak sesi var
Tadına doyulmaz çiğ köftesi var
Dünyaca bilinir efsanesi var
Can ayakın Cennet kadar bu Urfa.
Bir yüce tarihtir 11 Nisan’ı
Duymayan var mı şanlı destanı?
Uğrunda sel gibi akıtır kanı
Sonra da cana can katar bu Urfa.

Kadını erkeği soyca kahraman
Yurda yan bakana sillesi yaman
Aslan yetiştirir bağrında aslan
Yiğitler kalbinde yatar bu Urfa “(2)
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*
Nacarzade  
Hacı Abbas Efendi’nin ettiği dua
Işıltıdır sularında Halilü’r-Rahman’ın.
Çınar dallarına hu hulardır
Pamuk uykulardır zaman şimdi bak.
Peygamberler şehrinde bir karınca
Gümüşlenmiş su kuyusunda umudu
Sakıbıye Medresesinden yükselen sesler
Seni buldu, ben deki seni…

Halide Nusret’in şiir halısı
Nakış nakış Urfa gecelerinde hâla.
Başım başımdan davacı
Başımın içinde belâ.
Adliye yokuşundayım nefes nefese
Güvercin kanatlarına ses olurum
Güneşi indirip gökten
Güneşte kaybolurum…
*
Her dem ezelden ebede gidiyoruz
İkrarımız değişmiş değil.
Kıblegâhımız aşktan yana
Derd ü gam gece çizgilerinde
Seni beklerim seni Muhammed Şükrü
Urfa gecelerinde,
Urfa seherlerinde…

Mustafa CEYLAN

(1):  ÇİFTÇİ, Cemil, a.g.e, Syf: 641
(2)  ZORLUTUNA, Halide Nusret; Bütün Şiirleri.
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4-MEHMED RIFAT BEY

“ 48 yaşındayken Belediyedeki görevinden ayrılır, askere gönüllü yazılır. 1877-
78 yılında, Osmanlı-Rus Savaşında boğazına ve alnına iki kurşun sıkılarak şehid 
edilen bir şairimizdir.”(1)

PLEVNE’ DE BİR ŞEHİD

Osman Paşam selâm sana
Unutmadık,
Yaşıyorsun içimizde.
Bir destan, bin efsanesin
Can evimizde…
Bir de 48 yaşında şehid
Gönüllü zabit
Mehmet Rıfat Bey var,
Şehid olmuştur
Osmanlı Moskof harbinde
Teliç Köyü’ nde…

Selâm sana Osman Paşam
Anadolu yaylalarından
İstanbul’dan
Ayazma’dan.
Taşmektep sıralarından 
Bursa’dan
Sonra dağ çiçeklerinden, uçsuz bucaksız yollardan…
Zorda kalırsa memleket
Gönüllü yazılır cümle yiğitlerim askere
Gurbet gurbet,
“Şanı büyük Osman Paşam
Plevne’den çıkmam” diyor
Diyerek…

Mustafa CEYLAN

(1): ÇİFTÇİ, Cemil, a.g.e, Syf: 613
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5-VUSLATÎ

Öziceli Ali Bey adıyla tanınmıştır. Şiirlerinde «Vuslatî» mahlasını kullanmıştır. 
Belgrad’ın Macarlar tarafından istila edilişi sırasında şehid düşer(1688).

 Yaşadığı dönemin Veziriazamı ünlü Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’dır. 5.000 be-
yitlik “Gazavatname” yi yazar ve Paşa’ya sunar. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 
Vuslatî’ nin “gazavatnamesi” nden sonsuz mutlu olur ve şairi hediyelerle ödül-
lendirir.

*

Vuslatî var, Vuslatî’ den tam 324 yıl sonra gönlümüze taht kurmuş, Gülce edebi-
yat Akımı’ nın kurucularından birisi.

Türk şiirine kalıcı eserler bırakabilmek için gecesini gündüzüne katan, Dünya 
şiiri içinde bizim şiirimizin hak ettiği yeri alması için çırpınan bizim Vuslatî’ mizin 
de nazma hakimiyeti çoğu şairde yoktur. Nazmın fizikî özellikleri yanında, imge, 
sanatsal yapı ve tefekkür, derinlik ve âhenk gibi unsurlarında da bir kelime ku-
yumcusudur bizim Vuslatî’ miz. Adı Osman ÖCAL’dır.

 Antalya’ da bİzim şair arkadaşlarımızın arasında Ozan İrşadî mahlası ile şiirler 
yazan Ali İrşi kardeşime, “Şimdi n’olacak? Edebiyat tarihinde birkaç tane daha 
İrşadî var.

 *

“Merzifonlu Kara Mustafa Paşa onun Çehrin seferiyle ilgili olarak üzerinde durul-
ması gereken en önemli eserler, onun bu seferi münasebetiyle kaleme alınmış 
olan gazânamelerdir. Şu andaki bilgilerimize göre, Çehrin seferini konu olarak 
ele alıp inceleyen iki uzun manzume bulunmaktadır. Birincisi, şair Vuslatî’nin 
Gazânâme-i Çehrin, diğeri ise şair, Behçetî’nin Zafernâme adlı eserleridir. Her iki 
eser de bu seferi çok ince ayrıntılarına kadar incelemekte ve tarihî birer belge 
olmaları itibariyle de eşsiz birer hazine kıymeti taşımaktadırlar. Şimdi bu iki eser 
üzendeki intibalarımızı aktarmak istiyoruz. 

Vuslatî’nin tam olarak Gazâ-nâme-i Çehrin li-Vuslatî Beg Mîr Alay-ı Semendre 
El-Öziçevî başlığını taşıyan metin, toplam 3098 beyitle Mustafa Paşa’nın Çeh-
rin seferini anlatmaktadır. Metinde daha fazla beyit sayısı bulunmakla beraber, 
Gazânâme toplam 3098  beyitten müteşekkildir. Diğer şiirler, Şair Vuslatî’nin 
çeşitli kişiler için yazmış olduğu şiirlerdir. Budin valisine kasideler, bir kasr inşası 
için tarih, Fazıl ahmet Paşa tarafından fethedilen Kandeyi için tarih, Kamançe 
fethi için tarih, Vuslati’nin gazelleri, Kıt”a ve matlaları, ayrıca  bir mesnevi vs. 
Vuslatî’nin bu eseri Slovakya’nın başkenti Bratislava’dan Prof. Dr. Mustafa İsen 
tarafından getirilmiş ve şu anda çeviri yazı olarak metin neşri tamamlanmış bir 
haldedir.
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Prof. Dr. Mustafa İsen metin üzerindeki çalışmalarına devam etmektedir. Biz şu 
anda tanıtımını yapmaya çalıştığımız metni Sayın İsen’den aldık. Kendisine bize 
bu lütfu gösterdiği için ayrıca teşekkür ediyoruz.

Vuslatî’nin bu eseri esas olarak Çehrin seferini anlatmakla beraber, metinde baş-
ka konulara hasredilmiş şiirler de bulunmaktadır. Fazıl Ahmet Paşa’nın Uyvar ve 
Kandiye seferleri, Sultan Mehmet’in İzvançe ve Kamançe seferlerine ayrılmış 
uzun metinlerde bu eserde yer almaktadır.

Şair, Çehrin seferini kaleme almakla, adeta bir Şehnâme vücûda getirdiğini 
söylemekte ve eserinin sebebi telif bölümünde, Moskof’u zebun eden ordunun 
destanını muhakkak yazılması gerektiğini ifadeyle yaptığın işin önemini 
vurgulamaktadır:

Sebeb feth-i ‘ummân ile Çehrin’e 

O ikbâl -i nusret-eserdir yine

Zuhûr itdi sad gûne te’yîd ü baht 

Zebûn oldı Moskov gibi hasm…

............................
 
Gazânâme, ordunun padişah tarafından uğurlanışı, Sadrazama sancak-ı şerif’in 
verilmesi, Davut Paşa’dan hareket, Ruslarla olan mektuplaşmalar ve bu mektup-
ların muhteviyatı, Rusların karşı taraftaki serkeşlikleri, askerin Çehrin önlerine 
varışı ve kalenin durumu, kale ve kale civarındaki nehir, yer ve bölge adları 
ve bunların özellikleri, Ramadan adlı Rus komutan başkanlığındaki düşman as-
kerlerinin çokluğu hususlarında pek çok ayrıntıları içermekte ve adeta savaşı 
başlangıcından sonuna kadar kare kare gözler önüne sermektedir. Şair, düşman 
askerleri sayısını üçyüz bin kişi olarak göstermekte ve düşman ordularının ni-
yetleri üzerinde de durmaktadır. Şaire göre bu ordu bir haçlı ordusudur. Salibe 
tapanların hemen hepsi buradadır. Küfür bir millet-i vahide olmuş, leşker-i sa-
cideye (İslam ordusunu) hücûma gelmiştir. Bu askerler içinde kimler yoktur ki 
(Çeh, Çîn, Laçin, Bulgar, Rus, Barabaş, Kalmuk vs.)
 
.................................

Büyük bir samimiyet ve içtenlikle kaleme alınan eser, hakkıyla incelendiğinde, 
karanlıkta kalmış tarihi noktaların aydınlatılmasında muhakkak pek çok işlev 
görecektir kanaatindeyiz. Şair, savaşa katılan, genelde Rumeli ve Anadolu asker-
lerine, özelde ise tek tek isimler vererek, her grup asker sınıfına ayrı ayrı manzu-
meler yazmakta ve her birine şükranlar arzetmektedir. Şairin üzerinde durduğu 
en önemli konulardan birisi de, orduyu moralman destekleyen Vani efendinin 
savaşın müspet neticelenmesinde oynadığı mühim roldür. Savaşların zaferlerle 
neticelenmesinde, kılıç tutan adamların olduğu kadar kalem ve söz tutanların da 
rolünün olduğu ancak bu metinlerle anlaşılmaktadır.
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Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve onun biyografisi için Vuslatî’nin bu eseri mu-
hakkak görülmeli ve üzerinde ehil kişilerce ayrıntılı çalışmalar yapılmalıdır. Fakat 
bu noktada şunu da ilave etmek istiyoruz. Bu eserler her şeyden önce edebî 
birer metindir. Dolayısıyla anlaşılması için öncelikle şiir dilinin kâmilen bilinmesi 
gerekir. Bu tür metinler tarihçi ve edebiyatçı kişilerce müştereken çalışılmalıdır. 
Mesela aşağıdaki beyit, Osmanlının Ruslara savaş açma sebebini pek edebî bir 
dille anlatmaktır.

 

Ser-i Moskov isterdi tîg-ı terâş

Ki kâfir hatı gibi kaldurdı baş(1017.beyt)

Kitabın son beyti, Çehrin seferinin tarihini ihtiva etmektedir. Buna göre tarih H. 
1098 olmaktadır. (Bu tarih eserin yazım tarihi de olabilir.)

 

Baña geldi târîh içün bu hitâb

Di hamdillah itmâm buldı kitâb (3098.beyit)” (1)

------------------------------------

(1):Şâir Gözüyle Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Çehrin Seferi” (08-11 Haziran 
2000 tarihinde Merzifon’da Yapılan Uluslararası  Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 
Sempozyumunda Sunulan Bildiri). Merzifon Vakfı Yayınları, Ankara 2001,s. 371-
382. 
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6-MİSÂLÎ (Gül Baba)

 

TÜRKLÜĞÜN KIZILELMASI BUDİN’DE GÜL BABA 

Erdoğan Aslıyüce

 

 Osmanlı Türk Devleti’nin iki kızıl elmasının bulunduğu Macaristan’a 9 Eylül 2012 
günü gezi programında olmamasına rağmen rehberimiz Mehmet Yıldız Beyin 
himmetiyle Gül-Baba türbesini ziyaret etmek nasip oldu. Gezi notlarım öncelikle 
bu derviş gaziyle başlıyorum.

Aşık-Paşaoğlu tarihinde Gâziyân-ı Rum, Abdâlân-ı Rum, Bacıyân-ı Rum, Ahiyân-ı 
Rum geçer. İşte bu Gül-Baba Hoca Ahmed Yesevi kolunun özelliğinin izlerini ta-
şıyarak Abdâlân-ı Rum taifesinden olup kolonizatör Türk Dervişleri gibi serhada 
gitmiştir.

 

TÜRKÜN KIZILELMASI BUDİN’DE GÜL BABA

 

Gül-Baba, doğum tarihi bilinmez, vefatının 2 Eylül 1541’de olduğu kaynaklarda 
ifade edilmektedir.

Gül-Baba’nın şahsiyeti ve yaşadığı dönem hakkında çeşitli rivayetler bulunmak-
tadır.

Büyük Türk seyyahı Evliya Çelebi babasından naklen verdiği bilgiye göre;

“İslam askeri o Cuma öyle kalabalık imiş ki! Kale dolduktan başka bir saatlik 
yerlerde dağ ve bayırlarda ta GÜLBABA tepesine kadar her yer cemaat imiş. İlk 
defa burada Gül Baba ruhunu teslim etmiş. Süleyman Han, namazında hazır 
bulunup namazını Ebu Suud Efendi kıldırdıktan sonra Budin toprağına defnedil-
miştir.

Aslen Merzifonlu olan Gül-Baba, Bektaşî fakirlerindendir. Fatih (1451-1481), 
Bayazid (1481-1512), Selim (1512-1520) ve Süleyman (1520-1566) Han’larla 
bütün savaşlarda bulunmuştur. 

“1541 (H. 948) deki Budin fethine iştirak eden Gül Baba o sırada şehit düşmüş-
tür.” 

XX. yüzyılın ikinci çeyreğinde Isparta’nın Uluborlu kazasına bağlı İlegüp köyün-
deki, Veli Baba dergâhına ait kayıtlar arasında ele geçen bir şecerede verilen 
malumat, Evliya Çelebi’nin bu rivayetini birçok bakımdan tashih ve tamamla-
maktadır. Bu şecereye göre, GÜL-BABA’nın asıl adı Ca’fer olup Gül-Dede diye de 
anılmıştır.
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Sâdâttan Kutb al-Arifin Valî al-Din İbn Yalın Kılıç’ın oğlu olup, Isparta’nın İlegüp 
köyündendir. 1541 (H. 948)’de Kanûnî Süleyman’ın daveti üzerine Budin fethine 
iştirak etmiş ve Fetih sırasında şehit düşerek burada gömülmüştür. 

Ekrem Hakkı Ayverdi şöyle yazar: “Gül Baba Merzifonludur. Bu satırların mu-
harriri ana tarafından onun neslinden gelmek olduğunu tevatüren bilmektedir. 
Fakat tevliyet v.s. gibi müsbet evrak ailenin yaşlısı İbrahim Efendiden sonra 
kaybolmuştur. Aile Merzifon’dan Isparta’ya nakletmiş olmalı ki en son rabıtayı 
orada bulmaktayız. 

Her ne kadar bu şecerede de Gül Baba’nın doğum tarihi hakkında bir kayda 
rastlanmıyorsa da, yine bu şecereden öğrendiğimize göre, pederinin (baba), 
Gül-Baba’nın şehadetinden epeyce sonra, vefat etmiş  olması Evliya Çelebi’deki 
Gül-Baba’nın Fatih’ten-Kanuniye kadar, birçok gazalarda (savaşlarda) hazır bu-
lunmuş olduğu rivayetinin yabana atılmaması gerektiğine inanıyorum.

Gül-Baba 1541’de şehit olduğu tarihten sonra babasının yaşadığına göre dört 
padişah dönemindeki sürede fazla uzun sayılmaz.

 

GÜL BABA’NIN ADI

 

Gül-Baba adının nereden geldiği hakkında çeşitli görüşler bulunmaktadır.

Ekseriyetle kabul edilmiş izah tarzına göre gülü çok sevdiği için bu isimle anıl-
mıştır.

Bugün dahi Gül-Baba türbesinin bulunduğu yer Rozsadomb (gül tepesi) diye 
anılmaktadır.

Mesela “İgnac Kunos kuvvetli bir delile dayanmaksızın, bu ismin Kel-Baba okun-
ması gerektiğini kaydeder.

Gyula Nemeth ise, Gül-Baba ismindeki gül kelimesinin gül-mastarından emr-i 
hazır olduğunu söyleyerek bu fikrini, Gülsün ve Korkud gibi misâller ile kuvvet-
lendirmeğe çalışır.

Gül-Baba’ya bu ismin verilmesi tacının tepesinde, tekke şeyhi alameti olarak bir 
gül taşımasındandır. Bu ve buna benzer izahlar arasında, hiç şüphesiz ki, haki-
kate en uygunu bu isimdeki ilk kelimenin çiçek manasını ifade ettiğidir.

Bu fikri, Isparta, Uluborlu’nun İlegüp köyünde bulunan şecerede: Gül-Baba veya 
Gül-Dede’nin kardeşi al-Sayyid Hüseyin’in Sünbül Dede adını taşıması da kuv-
vetlendirir. 
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GÜL-BABA TÜRBESİ’NİN YERİ

Gül Baba Türbesi Buda’da Veli Bey Kaplıcası’nın şark-ı cenubisinde (güney doğu-
sunda), dik bir burunun ucunda Török ve Gül Baba sokaklarının kavşağındadır.

1964 de gittiğimizde üç kolda türbeyi saran üçer katlı ve 1956 Macarlarla-Ruslar 
arasındaki harpte harabeye dönmüş, mermilerle delik deşik, apartmanlarla sarılı 
idi. 

 

TÜRBENİN YAPILIŞI

Gül Baba’nın şöhreti ölümünden sonra da, git-gide artarak, devam etmiştir. Ken-
disinin ismini taşıyan ve Mayıs 1543-Ocak 1548 tarihleri arasında üçüncü Budin 
Beylerbeyi Mehmet Paşa  tarafından kurulan Gül-Baba tekkesinin Budin’deki 
tekkelerin en eskisi ve en büyüğü olduğunu görüyoruz. Filhakika başka tekke-
lerde 10-20 derviş bulunduğu halde, 60 dervişi barındıran bu tekke zengin vakıf-
lara da sahip idi. Bu arada eski Felheviz Kilisesi ile eski Szant Mihay Kilisesinin iki 
evini, o civarda papazlara ait beş evi, bir manastırı, Kral Janos hamamının dört 
evini bir takım tarlaları, Solymar nahiyesini sayabiliriz. 

 

İçeride Gül-Baba yalnız yatmaktadır. Üzerindeki sanduka örtüsü 1973 de Türk 
Devleti tarafından gönderilmiştir. Evvelce etrafta Devlet-i Aliye tarafından yapılmış 
ceviz parmaklık ve elifi dilimli, tahta bir kavuk üzerine geçirilmiş sarık vardı; 
bunlar yenilenmiştir. 1973’de solda Macarca, ortada bayrakla beraber Türkçe ve 
sağda İngilizce üç levha konmuştur. Türkçe metin noksan, fakat emsali metinle-
rin hep hafiften ve üstün körü malumata dayanarak yazılmış olduğuna bakılırsa 
oldukça sıhhatlidir dahi denebilir. Yalnız türbenin 1962-1963’de restore edilmiş 
olduğu yanlıştır; 1964 deki perişan halini biz gördük. 

Yine Budin’in üçüncü Beylerbeyi Mehmed Paşa tarafından yaptırılan Rozsadomb 
(gül-tepesi)’daki Gül-Baba Türbesi, Macaristan’da yüz altmış yıl süren Türk hâ-
kimiyeti döneminde Müslümanların ziyaret ettikleri bir makam olmuştur. 

 

GÜL BABA TÜRBESİ 

Bina Macaristan, bilhassa Budin’in gevşek taşından kâmilen kesme olarak ya-
pılmıştır. Sekiz köşe gövdenin köşelerinde, az kabarık plâstırlarla kitabeler teşkil 
olunmuştur; kubbe 6.65 m. çapında bir daire içindeki sekiz köşe kaideye otu-
rur; kubbe kasnaksızdır ve bakır kaplıdır. Kapı üstü ve sağdaki tek pencere-
nin kemerleri şimdi boştur ve camlıdır. Eskiden de böyle olduğunu zannederiz. 
Türbenin demir kapısı murabba taksimatlıdır; yalnız eski topuzlar yerine pirinç 
yüksükler konmuştur.
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1683 İkinci Viyana muhasarasından sonra Osmanlı Türk Devleti’nin geri sayım 
döneminin başlamasıyla 1687’de Budin’i de kaybettik.

Budin bizde iken Müslümanların ziyaret mekânlarından birisi olan Gül-Baba tür-
besine gelen giden kesilmiş.

1690’da Gül Baba türbesi kilise (capella) haline getirilmiştir. Türbeye ait eşyanın 
bu sırada kayıp olduğu söylenebilir. Kilise haline getirilen türbe uzun müddet 
cizvitler  tarafından idare edildikten sonra 1885’de onarılarak türbeye dönüştü-
rüldü.
 
Osmanlı Türk Devleti’nin 32. Sultanı Abdülaziz Han (25 Haziran 1861 ile 30 Ma-
yıs 1876 yılları arasında) devletimizin padişahıydı. Görevde bulunduğu dönem 
içerisinde 1867 yılının 1 Ağustos’unda ziyaret ettiği Gül Baba Türbesiyle Türk 
devletinin ilgilenilmesi sayesinde 1885’de onarılarak tekrar türbeye dönüşme-
sinde en büyük amildir.

 

KUBBE KİREMİTLİ Mİ?

Gül-Baba Türbesi XIX. Asır sonunda ufak bir tamir geçirmiş olup ilk tarifini Rumi 
1330, M. 1914 senesinde Budapeşte Baş Şehbenderi Rum Bey Oğlu Fahreddin 
Bey yapmıştır. İzahatına nazaran, “… kubbe kiremitle örtülü imiş. Zeminde tahta 
döşemeden başka bir şey bulunmamaktadır; sanduka yoktur. Muharrir yalnız 
Naili hattıyle kemâli ismin bir zatın yedi beyitlik manzûmesini hâvi levhayı haber 
vermektedir ki el’an mevcuddur. Başka hiçbir şey bildirmiyor. 

Türbe hep kubbeli olduğu halde kiremitli olduğunu yazan Rum-Beyoğlu Fahret-
tin her halde görmeden yazmış.

XIX yüzyılın sonunda türbeyi de içine alan Wagner isminde bir şahsın eline geç-
miş ve bu zat yaptırdığı muazzam binanın avlusunda bırakmış.

 

MÜFTÜOĞLU AHMET HİKMET

Birinci Cihan harbi sırasında, abide olarak muhafazasına karar verilen bu bina, 
İstvan Möller tarafından restore edilmiştir. Budapeşte Baş Şehbenderi (Büyükel-
çi) iken Gül-Baba türbesi ile alakadar olan (Müftüoğlu) Ahmet Hikmet Bey’de 
türbeyi İstanbul’dan getirttiği seccadeler ile süslemiştir. 

TÜRBEDE BULUNANLAR 

Gül-Baba Türbesinde bulunan Kur’an-ı Kerim Mehmed Emin imzalı olup son sa-
hifesinde dualardan sonra ketebesi bulunmaktadır.

1179 Ramazanı başı (1766 Kânûn-i sani) başında yazılan bu Kur’an-ı Kerim’in 
hattatı Mehmed Emin Efendi, İstanbulludur.
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Bu ketebe altında:

Evkaf-ı Hümâyun Nezâreti’nin Budapeşte’de

Medfûn Gül Baba Türbesi’ne hediyesidir.

İstanbul sene 1334, 28 zilkade (26 Eylül 1916) şerhi bulunmaktadır. Bu da 
tamirin tarihine işarettir.

Bu Kur’an-ı Kerim’den başka  duvarda işporta işi yazı ile (ism-i ali)

Tam kapı karşısına gelen duvarda cam levha içine yerleştirilmiş bir nefer, üç 
tesbih, bir teslim taşı ve billurdan mürekkep levha,

Sedefli bir ufak masa,

Oyma pirinç buhurdan

Şeyh Rıza Tâlibani’nin meşhur Farsça kıt’ası (sek-i dergâh-ı pîrân şev…) olup 
Saraybosna’da mekteb-i nüvvâb muallimi Şeyh Sırrı-zade Bahâüddin imzasını ve 
1330 H. (1912) tarihini taşıyan levha 

Güzel bir yazı ile sülüs ve üç satır nesih kıt’a

Hazret-i Ali’nin, Hz. Hasan ve Hüseyin  ve Selmân-ı Farisi’nin mükâlemelerini ve 
kıtmiri gösteren levha

Basma KR. Hazlime-i Tevhid,

Harem-i şeriften, Hindistan’dan manzaralardan mürekkep bir levha (E. H. Ay-
verdi; bizim yazımızla Türkçe olarak Saraybosna nâibi Süleyman Efendi tarafın-
dan hediye edildiği şerhi vardır)

Haslak 1913-1915 yılları arasında Bektaşiler arasındaki seyahat ve incelemele-
rinde Avrupa bölümünde Macaristan’ın başşehri Budapeşte’de “Bektaşiliğin en 
ileri karakolu Türk işgali zamanından kalma Gül Baba tekkesidir ki bugün Macar 
başşehrinin ufak seyir yerlerinden biridir.” 
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SULTAN ABDÜLAZİZ GÜL-BABA’DA

31 Temmuz 1867 sabahı Viyana’dan Tuna nehrinden Zeşenyi vapuru ile Bu-
dapeşte’ye, akşam saat dokuzda Peşteye eriştik. Şehir ışıklar içinde idi. Halk 
sokaklara dökülmüştü. Vapurlarımız iskeleye yanaştığında bizi çok heyecanlan-
dıran bir manzara ile karşılaştık. İşte bu anda benim dahi gözlerim yaşardı. 
Başlarında sorguçlu kalpak, boyunlarında altından yapılmış ağır kordon, omuz-
larında dolman, bellerinde aynen Türk biçimi kılıç, bacaklarında bizim zeybekle-
rinki gibi pantolon, dizlerine kadar çizme ile tam birer Türk bahadırı kıyafetinde 
Macar asilzadeleri sıra sıra saf olmuşlar, Türkçe YAŞASIN HAN, YAŞASIN HAKAN 
diye bağırıyorlardı. Macarların yakın mazideki istiklâl kavgasında, Avusturya ile 
Rusya’ya karşı gösterdiğimiz celâdet onları minnettar etmişti.

Zât-ı Şahane hepsine ayrı ayrı iltifatta bulundu, Al-i Osman padişahı için çok mü-
kellef, Macar Krallarının kullandığı tarihi araba tahsis edilmişti. Prof. Lazlo bana 
anlattı ki, bu araba (1677 yılından sonra) 190 seneden beri ilk defa müzeden 
alınmaktadır. Bunun için Peşte şehir meclisi ittifakla karar almıştı.

Buradan, Peştenin merkezinde meftun olan Gülbaba türbesini ziyaret ettik. Tür-
be civarında bir de cami vardı. Zât-ı Şâhâne türbeye duhul eylediklerinde Fatiha 
tilavet buyurdular. Buradaki geniş bahçeye kırmızı bir çadır konulmuştu. Atlas 
ipekli çadırın içinde istirahat için her şey mevcut idi. Zat-ı Şahane burada bir 
müddet dinlendiler ve bendelerini irade ettiler. Huzurlarına lutfen kabul ettikle-
rinde iltifat-ı şahanelerine nail oldum. Gülbaba hakkında malûmat irade eyledi-
ler. Mütevâzi bilgimi arzeyledim: GÜLBABA’nın bir Bektaşî babası olduğunu, Fa-
tih Sultan Mehmet, İkinci Bayazıt, Yavuz Sultan Selim ve Kanunî devirlerini idrak 
ederek, yüz on yaşına kadar yaşamış, cenklerde bulunmuş, Peştenin fethinden 
sonra buraya yerleşmiş ve burada vefat etmiş olduğunu arzettim. Türbesi, bir 
köy evine benziyor idi. Türbedeki iki levhadan birisi manzûm idi. İlk beyti şuydu:

Bunda medfûn GÜLBABA hazretleridir, daima

Bülbül-asâ zâridir ruh-i pâk-i evliya

Türklerden kalan an’aneye Macarlar da rağbet ediyorlar ve dilekleri olanlar, tür-
benin demirlerine ince ipek renkli kordelâlar bağlıyorlardı. Zât-ı Şâhâne buradan 
ayrılırken, millî kıyafeti içinde bir Macar kızı, GÜLBABA türbesinden alınmış al 
renkli atlas kese içindeki toprağı Padişahımıza takdim etti. Bu kesenin üzerinde 
şu satırlar vardı: “Macar halkı 1849 daki âlicenap müdafaanın minnetini her za-
man izhar edecektir.”

Tarih ne kadar ibretli hadiselere sahiptir: 1849 senesinde Macar mültecileri me-
selesini daha henüz Hariciye Müsteşarı iken Fuad Paşa halletmişti. Bunu bilen 
Macarlar, Osmanlı Hariciye Nazırına çok değerli bir saat armağan ettiler. Üze-
rinde şu cümle vardı: “1849 da insani cesaretin sahib-i faziletmeâbı devletlü, 
fehâmetlü Fuad Paşa Hazretlerine.”   
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MÜFTÜOĞLU AHMED HİKMET’TEN GÜL-BABA TÜRBESİ 

GÜLBABA TÜRBESİ: Bunlardan başka, Ahmed Hikmetin, savaş esnasında ku-
rulmuş (Türk Macar Dostluk Yurdu)ndaki büyük çalışmasının en canlı örnekle-
rinden biri, eski Budin’imizin koynunda ebedî uykusunu uyuyan Gülbaba’ya inşa 
ettirdiği muazzam türbedir.

Bir Macar ansiklopedisine göre* Gülbaba: “Budapeştede Gül Tepesindeki bir 
Türk türbesinin adıdır. Bu türbeye şu efsane atfedilmiştir: Gülbaba adında bir 
Müslüman burada kahramanca şehit olmuş ve defnedilmiştir. Bundan ötürü bu-
raya Gülbaba adı verilmiştir. Türk rivayetleri ise bu efsaneyi daha başka şekilde 
ifade etmektedir. Türkler de böyle bir azizi kabul ediyorlar. Bu zat Padişah ile be-
raber gelmiş. Budinde vefat etmiştir. Fakat bu kahramanın adı Gül değil Kelba-
ba’dır. Kel denişine sebep, başında saçı olmayışındandır. Sonra bu zatın adındaki 
(kel) kelimesi (gül) e dönmüştür.”

Diğer bir Macar ansiklopedisi de**, aynı bilgiyi naklederek (kel) kelimesinin halk 
etimolojisi tesiriyle (gül) olduğunu kaydediyor ve: “Gülbaba ebedî hayatımıza 
da girmiştir. Onun hakkında küçük hikâyeler, şiirler ve makaleler yazılmış, hatta 
tiyatro telif edilmiştir.*** Gülbaba Camii, Budapeştede yaşayan Türklerin dinî bir 
merkezidir. İbadet zamanı ve bayramlarda burada toplanırlar” diyor.

İşte büyük Türkçü sanatkâr, ordusuz yeniden zaptettiği bu eski Türk şehrindeki 
bu Türk azizinin türbesini bakımsızlıktan kurtardı. Hereke fabrikamıza ısmarladığı 
nefis ipek Türk seccadeleriyle, Hattat Halid’e yazdırdığı celî hatlı levhalarla bu 
türbeyi bizzat süsletmiş, Avrupa’nın göbeğindeki bu uçmuş ve dağılmış Türk 
kokusunu keskin bir rayihaya tebdil etmişti. Gülbaba Türbesi, Türk tezyin 
sanatının Avrupa’da açılan bir müzesi olmuştu.

Ahmed Hikmet’in pek sevdiği eşi Suad Hanım, çok iyi bir tahsil görmüştü. Fran-
sızca, İngilizce ve Almancaya edebiyatlariyle birlikte vakıftı. Bu itibarla, Ahmed 
Hikmetin Macaristan’da geçen diplomasi hayatı sırasında Suad Hanım da ken-
disini çok sevdirmiş ve saydırmış, yüksek Türk kadınlığını bu ırkdaş memlekette 
tam manası ile temsil etmişti.  
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ŞAİR GÜL-BABA

 

40 Gülbabanın bizzat kendisinin şair olduğuna dair de Naci Kum’un, Ün adlı 
mecmuada (Sayı: 26-27, shf. 380/384 Mayıs-Haziran 1936, Isparta) mühim bir 
yazısı bulunmaktadır. “Gülbaba’nın elde ettiğimiz izleri” başlığını taşıyan bu ya-
zıda, (E. J. W. GİBB Memorial) da, Riza Tevfik’in Hurûflîk hakkındaki Fransızca 
makalesinde Gülbabanın Müftahülgayb adında bir risalesi bulunduğu ve bundan 
manzum, mensur parçalar alındığı bildiriliyor. Ayrıca Naci Kum arkadaşı Tahir 
Erdemin Gülbabaya ait vesikalarından bu zatın İligüb veya İlegüb köyünden 
olduğunu ve Budinde şehit düştüğünü çıkarmaktadır. Tarih-i Cevri Çelebi’nin 
kaydettiği Gül Mehmed Dede) ile Budinde yatan İligublü Gülbabanın karıştırıl-
dığına dikkati çeken Naci Kum, bu yazısı ile dostumuz Hüseyin Namık Orkun’un 
maceraya çevirdiği, Gülbaba’ya ait kabul olunan 9 parça şiiri de sunmaktadır. 
Zikri geçen Gülbeste adlı yazmadan naklettikleri “Viyana’da (Budin’de) medfun 
Gülbaba yani ismi diğeri Misali” kaydından da anlaşılacağı veçhile, Budinde ya-
tan Gülbaba ile Hurûfî şair Misalî’nin ayrı şahıslar olduğu fikrindeyiz.

 

DİĞER GÜL BABALAR

Yine İslam Ansiklopedisi’nde belirtildiğine göre Fatih Sultan Mehmet (1451-
1481) zamanında yaşayan bir Gül-Baba daha vardır ki; Gül Mehmed Dede 
denilen bu zat, Şirvan’dan Anadolu’ya gelmiş ve Fatih Mehmed’in İstanbul’da 
yaptırdığı camide sekiz yıl tefsir ve hadis okuttuğu gibi, padişaha da tefsir dersleri 
vermiştir. Bu hizmetine karşılık maaş kabul etmeyen Gül-Baba, Fatih Mehmed 
ile birlikte Edirne’de bulunduğu sırada, bir av esnasında gittikleri Korucu köyünü 
pek beğendiğinden, o yer kendisine verilmiş ve orada tesis ettiği zaviyesi ile 
kazandığı şöhret ölümünden sonra da devam etmiştir. 

 

İSTANBUL

Sultan Beyazid II (1481-1512) döneminde İstanbul’da yaşamış Gül-Baba için ise 
Galata-Saray’daki Enderun mektebinin tavsiyesi üzerine kurulduğunu 

 

ANKARA ÇUBUKABAT

Gül-Baba zaviyesi ve türbesi üstü gül ağaçları ile örtülü mekan 1939’da Ankara 
valisinin emriyle yıkılan GÜL-BABA türbesi.

Geçmişine sahip olmayan milletlerin akıbeti tarihin çöplüğüne yuvarlanmaktadır.

Mekânlarınız cennet olsun Gül-BABALAR nur içinde yatınız…”(1)
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SON SÖZ

SELÂM OLSUN BALKANLARA(Gülce-Buluşma)

............................................. Goralı Bizim Yahya’ya

Kaleler kaleler yorgun kaleler

Suskun dilinizi duyanlar neyler?

İstanbul’dan bir ordu çıkmış derler sefere

Vursun mehter davulu, çalınsın kösler “Ceddin Deden” diye

Bismillâhla Demir bilek leventler, yalın kılıç...

“Ak tolgalı bin atlı beyler”

Size gelirler dua dua,

Gelirler aman ey!..

Ak topuklu yağız atlar

Ne de yaman hey!...

 

     Yaman olur efem Osmanlının yiğidi

Peygamberin övdüğü Türktür bunlar

İçlerinde evliyâlar, erenler.

Ölüm, geçişin kapısıdır esas âleme

Cenk yeri düğün yeri hey anam hey !

Geçtikleri yerde Kubbe kubbe camiler

Kalem kalem minareler Köprüler, yollar;

Ve yol boylarınca şırıl şırıl akan sebiller.

Nice tepe, nice dağ, nice yol var

İsimsiz şehidlerini saklar sinesinde

Bu gelen şanlı ordunun...

Tuna’dan Nil’e Fırat’tan Sakarya’ya

Ne kadar su varsa çağıldayıp akan

Türküsünü söyler tarihe

Bu gaziler ordusunun

Bıkmadan, usanmadan...
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Varın Macar ovalarına

Bir nefes alın, bir gül bahçesinin duvar dibinde

Çalınacaktır bizim sesimziden bir Balkan havası

Kulaklarınıza,

Günün birinde...
 
Fatımat’üz Zehra kızı Gelincik Ana

Ülkemin haritasınca damar damar elleri

Bakışlarında Yemen havalarının sıcaklığı

Oğlu Sümbül ve oğlu Gül Dedeyle

Kuşluk vakti bahar tebessümüyle

“Hoş geldiniz” diyerek

Karşılayacaktır sizi.

Ve

Bir testi ayran sunacatır,

İçiniz, çekinmeden...
 
Hey ki hey!..

Aç kulağını ey köhne takvim

Yalan söyleyen tarih,

Kır kalemi yalanların kâtibi, kır!..

Doğrult başını eğilen yerden

Ak alınla çık ve haykır!...
 
Gözler, bizim yiğidi gözler

Balkan şehirlerinin caddelerinde

Üç tel örgü, beş sürgülü kapı

Bunlar mı engel olacak bize

Deyin ha? Deyin!

İstanbul’dan bir ordu çıkmış şimdi

Geliyor, ilimle, bilimle; kültür, sanatla

Haber verin buzlu camlar ardına,

Bebek beşiklerine
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Müjdeleyin...

 

Kuzum hey, canım hey, cananım hey!
 
Her sabah her seher, karşı tepeden

Budin Kalesine bakar Gül Baba
 
Gelincik ananın yemenisinden

Burcu burcu Türklük kokar Gül Baba.

 

Gecelere efkâr yağsa yeniden

Gökyüzüne yıldız çakar Gül Baba

 

Oğlum hey, narinim hey, yiğidim hey!

 

Evliyâsı, ereni

Kartalı, şahini, Bozkurtu ve cereni

Nicesi varsa düşmüş yollara

Akın akın gelmekte şarktan garba

Hazırlansın Selânik, Viyana, Prizren ve Gora

Al giyinsin kızlarımız al bayrağa benzesin

Sırma çepken efelerim

Kursunlar seğmen alayını haydi bre heyyy!

Bilgisayarla, kimyayla, fenle

Dostlukla, kardeşlikle, umutla

Hoşgörü bahçelerinde

Bal damlatsın kelâm üzümleri,

Bu gelen Gülbaba erenleri,

Bu gelen Peygamberin sevenleri

Gelinim hey, kızanım hey, sağdıçım hey!
 
                  Mustafa CEYLAN

(1): http://www.yesevidergisi.com
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7-GAVRÎ
 
Doğumu 1440. Öldürülüşü 25 Ağustos 1516 tarihinde yapılan Merc-i Dabık 
savaşında...
  
“Kansu Gavri: Mısır’ın Türk Hükümdarı ve Portekizliler, Osmanlılar, 
Safeviler
 
Kansu adı Türkçe’de “kanı saf” anlamına gelen “kanısav”dan gelmektedir. Kendi-
sini Çerkez diyarından getirip Sultan Kayıtbay’a satmış olan Baybardî’ye nisbetle 
“Kansu min Baybardî” şeklinde de anılırdı. Kansu’nun Mısır’a gelmeden önceki 
hayatı hakkında çok az bilgi vardır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle bir-
likte 1440 gibi doğmuş olduğu söylenebilir.

 Kansu Gavri,  1485-1491 Memlük-Osmanlı savaşları sırasında Memlükler’in eli-
ne geçen Tarsus’un nâibliğine tayin edildi. Daha sonra Halep nâibliğinden hâci-
bü’l-hüccâblığa, ardından Malatya nâibliğine getirildi. 1496’da Kayıtbay ölünce 
Kahire’ye dönerek Nasır Muhammed’in hizmetine girdi.

Canbolat el-Eşrefı zamanında (1500) Şâm naibi Kas-ru’nun isyanını bastırmak 
üzere Devâtdâr Tumanbay’ın kumandası altında sefere çıktı. Ancak Tumanbay, 
âsi Şam valisiyle birleşerek Canbolat’ı tahtından indirip kendini sultan ilân edince 
Gavri sırasıyla devâtdârlık, vezirlik ve üstâdüd-dârlık görevlerini üstlendi. Sultan 
Tumanbay emirlerin kendi aleyhine döndüğünü görünce bir süre Kahire’de giz-
lendi. Tumanbay’a muhalif mukaddem emirleri aralarından uygun birini sultan 
seçmek üzere toplandılar ve yaşı altmışı aşmış olan Kansu Gavri’yi uygun gör-
düler. Aslında emirler onu, saltanat hırsının bulunmayışından ziyade yaşlılık ve 
zayıflığından yararlanarak dilediklerini yapabileceklerini sandıkları için seçmiş-
lerdi. Böylece 20 Nisan 1501’de Abbasî Halifesi Müstemsik-Billâh ve devlet ileri 
gelenleri tarafında kendisine biat edilen Gavri’ye el-Melikü’l-Eşref lakabı verildi.

 Kansu Gavri, önce asayiş ve güvenliği sağlayıp iç meseleleri çözmeye çalış-
tı. Yaptığı ilk icraat, tekrar saltanatı ele geçirmeye çalışan selefi Tumanbay›ı 
ortadan kaldırmak ve ona tâbi olanları Yukarı Mısır’a sürdürmek oldu. 

 Sadık emirlerini devletin önemli makamlarına getirdi, bu arada kendisini taht-
tan indirmek isteyenleri bertaraf etti. Devlet kadrolarına yakınlarını tayin ederek 
mevkiini güvence altına almaya çalıştı.  

Vergi artışları Gavri’ye karşı büyük bir tepki topluyor.

O sırada Portekizliler’in doğu ticaret yolunu kesmelerinden dolayı Mısır Önem-
li miktarda vergi geliri kaybına uğramış durumdaydı. Bu yüzden Gavri çeşitli 
zümrelerden, hatta nâib ve kâşiflerden tahsil edilen vergileri arttırırken tüccar, 
mukâ-taa sahipleri ve esnaftan alınan vergileri de bir yıl önceden toplattı. Mü-
sadere sistemini yaygın hale getirdi, ticarî mallara ağır vergiler koydurdu. Halkın 
malî yönden daha çok ezilmesine yol açan ayarı düşük sikkeler kestirip devlet 
hazinesini doldurmaya çalıştı. Onun bu uygulamaları çeşitli kesimlerce tepkiyle 
karşılandı. 

331ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER / 



Kansu Gavri’yi devirme planları

Mısır, Suriye ve Hicaz’da merkezî hükümete karşı isyanlar çıkarken Şam halkı da 
nâiblerine baş kaldırdı. Trablus naibi Devletbay ile Halep naibi Sıbay. bu olayları 
istismar ederek Sultan Gavri’yi devirmek için Kıyt er-Recebî’yi de yanlarına alıp 
birleştiler, Kansu Gavri, bu ittifakı önce Mısır’da ve ardından gittiği Şam’da da-
ğıttı. EmîrSıbay’aŞam nâibliğini vererek durumu lehine çevirmeyi başardı. Ancak 
920 Rebîülevvelinde (Mayıs 1514) kuzeye gerçekleştirilen sefer sırasında Mem-
lûk askerlerinin Halep halkına yaptığı zulümler yüzünden Halep nâibiyle çatışma-
lar meydana geldi. Bu olayın, daha sonra Osmanlı padişahıyla ilişki kuran Halep 
naibi Hayır Bey’e ve Halep halkına büyük tesiri olmuştur. Hicaz’a da aleyhine 
çıkan olayları bastırmak için birkaç sefer düzenleyen Kansu Gavri sonunda duru-
ma hâkim oldu ve Mekke’ye Şerif Bere-kât’ı tayin etti.

Kızıldeniz, Basra ve Hint Körfezi’nde Portekiz ve İspanyol saldırıları 

Kansu Gavri döneminde Memluk Sultanlığı, Portekiz ve İspanya’nın saldırıları-
na uğrarken Safevî ve Osmanlı devletlerinin rekabetiyle de karşı karşıya kaldı. 
Memlûk Sultanlığı’nın Hint ve Uzakdoğu ülkeleriyle ticarî, Abbasî hilâfetinin mer-
kezi ve Haremeyn’in hâmisi olarak da manevî münasebeti vardı. Özellikle Por-
tekizliler’in Kızıldeniz, Basra körfezi ve Hint denizindeki faaliyetleri, Memlükler’i 
zor durumda bıraktığı gibi mukaddes yerler de tehdit altına girmiş bulunuyor-
du.  Öte yandan Hindistan’daki müslüman devletler de Sultan Gavri’ye feryat-
nâmeler göndererek yardım istemeye başlamışlardı. Kansu Gavri, Portekizliler’in 
müslüman tüccar ve hacıların gemilerine saldırılarını durdurmak için papaya ve 
bazı Avrupa krallarına çağrıda bulunduysa da bundan bir sonuç çıkmadı. Porte-
kizliler ise saldırılarını arttırmışlar, 1505’te Hint denizinde on yedi gemiyi birden 
batırmışlardı. 

 Gavri, Portekizliler’e karşı sefer düzenliyor

 1502 yılından beri yavaş yavaş Hindistan sahillerine yerleşen Portekizliler’e karşı 
Memlûk Sultanı Gavri, elli savaş gemisiyle birlikte Cidde naibi Hüseyin el-Kürdî 
kumandasında Hindistan’a bir sefer düzenletti. Emir Hüseyin de Mekke ve Medi-
ne’nin önemli ticaret limanı olan Cidde’nin savunması için sur ve burçlar yaptırdı; 
Kızıldeniz’e gizlice giren Portekiz gemilerini takipten sonra 1506’da Hindistan’a 
yöneldi. Bu arada Gavri, Portekizliler’i durdurmak için Avrupa’ya bir elçi daha 
gönderdi.

1507’de Hint Okyanusu’na varan Memlûk deniz kuvvetleri, Şaul Limanı önünde 
Portekizlilerle çarpışarak onları mağlûp ettilerse de artık Hindistan’a yerleşmiş 
olan Portekizliler’e ertesi yıl Diu Limanı’nda yenildiler. Hindistan hâkimlerinden 
Mahmud Şah, Kansu Gavri’ye Portekizliler’in oradaki düşmanca faaliyetlerini 
ve bazı yerleri istilâsını önlemek amacıyla arka arkaya elçiler gönderince Gavri 
1510’da Tavâşî Beşîr adlı elçisini, önce Hindistan hükümdarlarına gerekli yar-
dımları yapması İçin Aden hâkimi Âmir b. Davud’a, ardından Portekizliler’e karşı 
birbirleriyle birleşmeye davet maksadıyla Hindistan hükümdarlarına gönderdi.



Portekizliler’e karşı Osmanlı’yla teknik ittifak

Gavri ayrıca, yeni bir donanma teşkili için gerekli ihtiyaçları sağlamak üzere 
aynı yıl Yûnus el-Âdilî adlı elçisini Osmanlı başşehrine yolladı. II. Bayezid, Mem-
lûk sultanına Selman Reis başkanlığında bazı gemi uzmanları ve 1000 kadar 
Anadolu levendi ile tüfek. ok. barut, kürek, bakır, demir, araba, halat, gemi de-
miri (lenger) gibi levazım şevketti. Selman Reis’in gayretleriyle ertesi yıl Süveyş 
Limanı’nda yapımları tamamlanan yeni donanma gemileri, yine Osmanlı padişa-
hının hediye olarak gönderdiği silâh ve levazımla teçhiz edildi.

Bu arada Aden, Sevâkin ve Cidde’nin tehlikede olduğuna dair haberler gelince 
Sultan Gavri, Hüseyin el-Kürdî’yi tekrar Cidde nâibliğine tayin etti. Süveyş’te 
hazırlanan donanmayı da denize indirterek Selman Reis kumandasında Cidde’ye 
gönderdi. Ancak o sırada devletin kuzey cephesinde yeni gelişmeler oldu. İspan-
yollar Kuzey Afrika’da ve bu arada Memlûk sahillerinde faaliyetlere başladılar. 
Kansu Gavri. 1508’te bunlara karşı yakını Muhammed Bey kumandasında bir 
kuvvet gönderdi. Önce galip gelen Muhammed Bey 1510’da yenildi ve silâh 
yüklü on sekiz gemisi İspanyollar’ın eline geçti.

Safeviler kuzeyden saldırıyor

1502’de  Memlûk Sultanlığı’nın kuzey sınırına giren Safevîler 1507’de Malatya’ya 
saldırmışlar, fakat bu saldın Dulkadırlı Beyi Alâüddevle tarafından durdurulmuş-
tu. Safevîler tarafından memleketi zaptedilen Bağdat hâkimi de Mısır sultanına 
sığınıp yardım isteğinde bulunmuştu. Kansu Gavri ise Şah İsmail’le doğrudan bir 
savaşı arzu etmediğinden onun isteğini reddetti.Öte yandan Kansu Gavri devrin-
de Osmanlı-Memlük münasebetleri dostluk içinde başlamış, iki devlet arasında 
yazışmalar yapılmış ve karşılıklı elçiler gelip gitmişti. Hatta II. Bayezid’İn ölümü-
nü duyunca Sultan Gavri’nin Mısır’ın birçok camisinde gaip namazları kıldırdığı 
rivayet edilir. 

 Yavuz Kansu’a Safeviler’e karşı ittifak talep ediyor

1514’te Safevî Devleti üzerine sefere çıkan Yavuz Sultan Selim, Kansu Gavri’ye 
Şah İsmail’e karşı birleşme teklifinde bulundu. Ancak Yavuz Sultan Selim’in kar-
deşi ve rakibi Korkut’u ve Şehzade Ahmed’in oğullan Süleyman ve Alâeddin’i 
törenle karşılayıp himaye etmiş olan Sultan Gavri bu teklifi cevapsız bırakınca 
iki devlet arasındaki ilişkiler bozulmaya başladı. Öte yandan Şah İsmail de iki 
büyük devletin ittifakını önlemek için Gavri’ye elçiler göndermiş, hatta Memlûk 
sultanının kararsızlığından yararlanarak adamları vasıtasıyla onun Safevîler’in 
gizli müttefiki olduğu haberlerini yaymıştı. Kansu Gavri’yi Safevîler’e karşı yanı-
na çekmeyi başaramayan Yavuz Sultan Selim, bu defa Memluk sultanına bağlı 
Dulkadırlı Beyi Alâüddevle’ye aynı teklifi yaptı. Ancak onun da bu teklifi reddet-
mesi üzerine Kayseri’nin İdaresini Alâüddev-le’nin rakibi Şehsuvaroğîu Ali Bey’e 
verdi. Alâüddevle’nin Osmanlı ordusunun erzak kollarını vurması üzerine de iki 
devletin arası iyice açıldı.

 İşler kötüye gidiyor, Mercidabık Savaşı›na doğru



O sırada Kansu Gavri, Alâüddevle ile Şehsuvaroğlu Ali Bey arasındaki çatışma-
ları gözetmek bahanesiyle kalabalık bir orduyla Halep’e gelmişti. Hadım Sinan 
Paşa’nın Şehsuvaroğlu’nun telkiniyle Alâüddevle ve dört oğlunun başını kesip 
Yavuz Sultan Selim’in mektuplarıyla Gavri’ye göndermesi, Dulkadırlı toprakları-
nın ve Memlükler’in nüfuz sahasındaki bazı yerlerin Osmanlılar tarafından zaptı 
tüm üpleri koparttı.  Kahire’de “nâibü’l-gaybe” olarak kardeşinin oğlu Tuman-
bay’ı bırakan Kansu Gavri’nin yanında Abbasî halifesi, dört kâdılkudât, Memlûk 
Sultanlığı’na iltica etmiş olup gerekirse Osmanlı tahtının vârisi olarak gösterile-
cek olan Şehzade Kasım yer alıyordu. 11 Temmuz 1516’da Halep’e gelen Sultan 
Gavri, Elbistan ovasında Sinan Paşa ile buluşan Yavuz Sultan Selim’in Malatya’yı 
ele geçirip Halep’e yönelmesi üzerine Mercidâbık’a doğru hareket etti. Bu ova-
da yapılan savaş fazla uzun sürmedi ve Osmanlılar’ın galibiyetiyle sonuçlandı. 
Ordusunun kesin yenilgisini gören Kansu Gavri kaçmaya çalışırken bir rivayete 
göre atından düşerek ölmüş ve cesedi bulunamamıştır. O sırada yetmiş sekiz 
yaşlarında olan Gavri muharebe meydanında ölen ilk Memlûk sultanıdır.

Kaynaklarda hayır sever bir hükümdar olarak zikredilen Kansu Gavri Mısır, Su-
riye ve Haremeyn’de birçok sosyal tesis yaptırmıştır. Kahire’de su kemerleri, 
beş minareli bir cami ile yanında medreseler inşa etmiştir. Kal’atülcebel’in bazı 
yerlerini tamir ettiren Gavri buranın alt tarafındaki meydanda büyük bir saray, 
mahkemeler için odalar yaptırmış, Şam’dan getirtilen çeşitli ağaçlarla donatmış-
tır. Kansu Gavri ayrıca, Nil nehrinin Ravza adasında Nil mikyasının yanında büyük 
bir saray ve bir cami daha inşa ettirmiştir. Ezher Camii’nin minarelerinden ikisi 
Gavri döneminden kalmadır. Bunlardan başka Gavri Halep’te kaleler, Mekke’de 
mücavirler için hastaha-ne, ribât ve medrese bina ettirdiği gibi su kuyuları açtır-
mış, Süveyş’te ve Akabe’de hacılar için büyük bir kervansaray, Acrud ve Ezlem 
gibi burçlarla birkaç depo yaptırmıştır.  

Bizzat kendisi de ilim ve edebiyatla meşgul olan Kansu Gavri, Karatülcebel’-de 
ilmî meclisler toplar, tarih, terâcim ve şiir alanlarında yaptırdığı münazaralara 
kendisi de katılırdı.  Gavri’nin Türkçe ve Arapça mensur ve manzum eserleri 
vardır. Nefâ’isü’1-me-câlisi’s-Sullâniyye ve el-Kevkebü’d-dürri fî mesâ’ili’l-Ğavrî 
adlı mensur eserlerinin bazı kısımları Abdülvehhâb Azzâm tarafından Mecâlisü’s-
Sultân el-Gavri ismiyle yayımlanmıştır.” (1)

(1) :  tarihikesfet.com/2013/08/kansu-gavri-misirin-turk-hukumdari.html
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SON SÖZ:
 
TARİH BEBEĞİ (Gülce-Buluşma)
 
Şimdilerde uzun kulaklı saat kulesi şaşkın mı şaşkın
Mısır kaynar, Yemen ağlar nedendir?
Dicle’ de kan kokusu, Fırat’ta göz yaşı
Hayâlet evlere dönmüş ilçelerimiz,
Kara bulutlara gömülmüş Güney Doğu’da
Memleketimiz...
 
Saat kulesi kör, saat kulesi sağır,
Bir bebek çıkar bulutların arasından,
Kör olası zamanların içinden
Elinde kâğıt kalem
Ağır ağır yazar, saat kulesinin inadına
Yeniçağın hakikatini
Ve gülümser geleceğe
Eli ay çiçeği, gözü menekşe
Dudağı lâle...
Der ki:
------»Tak etti! Yetti! 
 --------Bu yapılan ihanet, oynanan oyun
-----------Ey iki dilciler!
---------------Ey Kandilciler!
-------------------Dürülecek defterleriniz !
---------------------İşitin, bilin, duyun
------------------------Huzura kavuşacak
---------------------------Milletimiz, memleketimiz !
 
Ulubatlı surlara, ha çıktı ha çıkacak
Az kaldı, bekleyin ki, kesin göreceksiniz.
Su, zaman, ülkü, amaç; hepisi de akacak
Bu akış nedir diye, mutlak soracaksınız...
 
 Sonra da İstanbul’dan, Karadeniz’e doğru
Bir vapur çıkar dertli, yorgun bileceksiniz.
Şu Samsun’un evleri bakar denize doğru
Siz de evet siz de hey, birgün geleceksiniz...

*
Tarih bebeği derler buna
Her yüzyılda bir gelir,
Çizer yeniden kaderleri
Ve çeker alınları yukarı...
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*
Savaş şimdi dağlarda değil be gülüm
Evde, masada, mecliste, medyada
Şehirlerde, yollarda, caddelerde
Üzgünüm...
El yapımı bomba, tüfek; ne varsa daha daha...
 
 
Bir kâğıt parçası değil ki toprak
Her santimi sulanmış şüheda kanıyla,
Yakında, çığ düşecek, gök çökecek
Kahpeler, kalleşler üstüne
Bu milletin destanıyla
ve
Gülerek beşiğinden tarih bebeği
Hepimize el edecek... 
Şu dönme dolap zaman,
Şu tek kutuplu ayı, oyuncak...
Bu kancıklık ekran ekran
Bu döngü kısır,
Sabrımın hazinesinde
Hepsi boş, hepsi sıfır ...
 
Üç beş Taşnak artığı
Beş altı dönme, kaltak
Hendekler ardına saklanan
Veled-i zinaya bak !..
 

*
 Çağırın uyuyanı, uyansın, gelsin
Deyin ona kalk ! Kalk!...
Kent meydanında buluşalım 
Sabah yelinin elleri tarasın saçımızı
Ve
Işığın ıslığı alsın kulaklardan, vicdanlardan
Ah’ımızı, alacaklarımızı...
Yanan okullar, evler, bahçeler yeter!
Dinecek bu ağıt, bu hüzün, dinmeli!
Bu ateş sönmeli gayri,
Sönecek!...
 
                 Mustafa CEYLAN
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8-GERMİYANLI CENÂNÎ

 

“XV Yüzyıl şairlerimizdendir. II.Bayezid dönemi müderrislerinden Germiyanlı Mol-
la İzârî’ nin kardeşidir. Asker kökenli akıncı bir şairimizdir. 1498 yılında yapılan 
Lehistan seferi sırasında düşmanlar tarafından öldürülerek şehid edilmiştir.”(1)

 

Türk şiir tarihinde Hasan Dede başta olmak üzere, çok sayıda asker kökenli şair 
bulunmaktadır. Türk’ün fetih ruhunu kamçılayan şiirler, destanlar, efsânelerle; 
içinde bulunduğu ordunun cesaretini arttıran, yiğitleri aşka getiren şairlerimizin 
çoğu da çarpışmalar sırasında şehid olmuşlardır. Germiyanlı Cenânî onlardan 
birisidir.

 

SEN CENÂNÎ BEN CEYLÂNÎ (Gülce-Serbest Zincir)

 

Mehterbaşı vur davula köhne çağı uyutma

Bu gelen aşk ordusudur, başındadır Cenânî

Balkan havalarından kınalanmış zamanı

 Alıp avuçlarından saza döksün Ceylânî

 

Ateşin yapıştığı gül goncası yüreğin

Yüreğin iklimini yağmur etsin hele ney

Ney ne etsin kabuğu, özü yangın yeridir

Yeridir Balkanların cemre düşen sinesi

 

Sinesinden Tuna’dır acılarla kıvranıp

Kıvranıp da vay gülüm, yağız atın nal sesini özleyen

Özleyen ben, gözleyen sen Cenânî

Cenânî’yle Rumelidir Ceylân!..

 

Ceylânîyle Cenânî bir şiire yaslanmış

Yaslanmış akıyorlar, mısra mısra Meriç’ten

Meriç’ten akıp giden sınıra gönül koyup

Koyup da başlarını gölgesine bayrağın

Bayrağın ayyıldızı ağartır geceleri
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Geceleri dost sanır, aldanır cüceleri

Cüceleri bırak dost, çürüsün orta yerde

Yerde ırmağın yüzü, topukları bulutta

Bulutta sancılı bir çağ yatar vay gülüm, sarmalanmış umutta.

 

Umutta bebeklerin gülücükler saçan her dudağı

Dudağında duadır, Besmeledir elleri anaların

Anaların sabrıdır Balkan şehirlerinde yükselen her minare

Minare ki oruç tutan rüzgârı yürek kapılarından alıp

Alıp götürür yâre...

Yâre giden yolların kesiştiği yer biziz

Biziz Üsküp seherinden asırları cem edip

Cem edip Ege’nin sularında yıkayan.

 

                 Mustafa CEYLAN

 (1):ÇİFTCİ,Cemil, a.g.e
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9-SULTAN AHMED

 

Ey Şiir !!!

Anlayamadım seni, tanıyamadım. Tutamadım ellerinden. Yandın ve yaktın beni 
de. İçime girdiğin anda darma duman ettin içimdeki şehrimi. Dur durak bilmi-
yorsun. Makam ve mekân tanımıyorsun. Bütün zamanların hem içinde, hem 
dışındasın. Hattâ zaman senin oyuncağın olsa gerek.

Sultan, şah, kral, komutan... Çiftçi, işçi, amele... Yoksul, zengin, banker, fakir.. 
Uzun boylu, çüce, şişman. Hiç kimseyi ayırd etmeden yerleşiyorsun canının çe-
kirdeğine ve bana benzetiyorsun hepsini de.

Çoğunda çileyle besliyorsun şairini. Gözyaşıyla yoğuruyorsun, ölümle sınıyorsun 
sana tutkunları.

Şehirler, içinde yaşayan insanların yüzünü giyerler kendilerine. Coğrafya ve 
eşya, insan enerjisi ve yansımalarıyla renk alır üstüne. İnsansız ve renksiz şehir-
ler, medeniyetleri yerle yeksan olmuş harabeler-ören yerleri gibi ıssız ve sessiz 
olup, yarasaların kanat şakırtısıyla korkulan yerlerdir. İnsanı cıvıl cıvıl, insanı gü-
len, hoş gören ve yaşayan-yaşatan şehirler var ki, dinamik, üretken ve sanatkâr 
ruhlu. Ben bu ikinci sanatkâr ruhlu şehirlere tutkunum.

Şiirin raksı, sözün musikiyle gül bahçelerinde, dolunaylı gecelerde yüreklere 
aksetmesi yok mu, işte yakamozun ışıltıladığı su zarı olur çıkar tenim ve kalemim 
kendi girdabından bin ilham dizer gönül defterime...

Şehirler ve şairler iç içedir hep. Şiir çoğunda şehrin adını şaire vermiş, şaire yeni-
yepyeni bir isim takmıştır.

Kumru ve bülbül gibi Hak zikrini yapan velilerin yaşadığı iklimi yansıtan Sultan 
Ahmed, Bağdat şehrinin tarihte kalmış Sultanı, şair sultanıdır.

14. Yüzyılda üç şair öldürülmüş. Bunlardan ikisi Kadı Burhanettin ve Nesimî’ dir. 
Üçüncüsü ise edebiyat tarihçilerinin ve araştırmacıların Ahmed Bin Üveys dedik-
leri Sultan Ahmed’dir.

Şiirlerinde İbn Veys, Ahmed, Ahmed b. Veys, Ahmed İbn Şeyh Üveys gibi 
mahlaslarda kullanan şairimiz, 1410 yılında Karakoyunlu Türkmenlerinin başkanı 
olan Kara Yusuf’un ordusuna karşı mağlup olur ve öldürülür.

Açın tarihin tozlu raflarını, yıkayın hakikatin ışıklarıyla cümle dehlizlerini ve güne 
güneşe çıkarın tarihi... Göreceksiniz ki, Anadolu dışında, Yemen, Bağdat, Şam; 
Trablusgarb, Cezayir, Tunus, Üsküp, Gümülcine dahil nice Dünya toprağında 
ayyıldızlı çiçekleri görürsünüz ve size bucu burcu gülümserler hep...
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Bağdat, bizim diyar...

Bağdat, şiirin ve şairin mekânı...

Hep bizim olduğunca güzel durmuş Bağdat, güzel bakmış...

Ama şimdi öyle mi?

Şimdi kan ağlıyor değil mi?

Şimdi boynu bükük Bağdat’ın...

Öldürülen Şairimiz Sultan b. Üveys’ de Bağdat sevdalısıdır. Bağdat’ı bağdat ya-
pan komutanlardan, sultanlardan birisidir.

Sultan Üveys’in dördüncü oğludur. Sultan oğlu Sultandır yani... Bağdat ve Azer-
baycan hattında hüküm süren, İlhanlılardan sonra bölgeye hâkim olan Celayirli 
bir aileye mensuptur. Taht kavgalarıyla dolu olan tarihin sinesine, Basra Valisi 
iken büyük kardeşine karşı isyan bayrağı çekerek onu yenen, Tebriz’i işgâl edip, 
kardeşi Hüseyin’i idam ettiren, öteki kardeşlerini de pasifize eden korkusuz bir 
komutan ve bir liderdir... Ancak, Timur karşısında şansı bir türlü yaver gitme-
miştir. Timur orduları onun zamanında iki kez Bağdat’ı yağmalamıştır. Sultan 
Ahmed’de Timurdan kaçarak Yıldırım Bayezıd’a sığınmak zorunda kalmıştır.

 

Hattâ Timur ile Yıldırım Bayezid’in arasının açılmasına sebep Sultan Ahmed’dir 
diyebiliriz. Çünkü Bayezid’in oğlu Mustafa çelebi ile Sultan Ahmed’in kızı arasın-
da söz kesilmiş, dostluk akrabalığa kadar ilerlemiştir. Fakat Timur, sürekli ulakla-
rıyla Yıldırım’a mektuplar yazarak Sultan Ahmed’in kendisine teslimini istemiştir.

 

Osmanlı’nın desteğiyle Sultanlığını yaptığı Bağdat’ı bir kaç kez ele geçirmiş, 
kentte imar çalışmaları gerçekleştirmiştir. Timur’un vefatından sonra Karako-
yunlu Türkmenlerinden Kara Yusuf Bağdat’ı ele geçirmiş ve bizim şair Sultan 
Ahmed’i öldürmüştür.

 

Şiirleri bestelenen ve 15. Yüzyıl sonuna kadar musiki dünyasında besteleri oku-
nan Sultan Ahmed, Şirazlı Hafız’ın dostudur. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler 
kaleme almıştır.
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SON SÖZ:

ÜVEYS-İ AHMED BAĞDAT GÜLÜ (GÜLCE-Buluşma)

Timurla Yıldırım’ın Çubuk Ovasında

Fillerle çarpışması asla fırsat değildir.

Vardır sebebin sebebi, gizlidir, örtülüdür

Açar kalp gözü zaman çekmecesini

Büyük olay savaş, ölüm;

Asla vasat değildir.

Giy sultan kaftanını, yürü cellad üstüne

Altın iğne ipliği, neden geçmez delikten?

şenlense şehr-i Bağdat, şarap dolmaz destine

Alnındaki yazıda mağlup olmuşsan ilkten

Hoyrat esen rüzigâr, başını döndürmüşse

Yüreğine duvar ör, tunçtan, taştan çelikten.

Yağız atlar yelesi tarih yazar bilirsin

Bir söz söyle, susup geçme devrandan

Etkili olsun sözün, haydi durma balam can

O sözünle

Ya oğul balı kesilirsin,

Ya da idam edilirsin.

Sırf bu yüzden işte

Takvimlerin çığlığı

Sana ruhsat değildir.

Hicranını yükle iklimlerin içine

Yıkılan, yanan Bağdat yağmuru

Yeniden yağsın can vermek için
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Gönüllerin has bahçelerine

Ve

Bağdat gülü koparıp gönder

Üveys-i Ahmed’e bir gece vakti...

Tersine kur saatleri tersine

Yükle düşlerini zaman makinesine

Dost uğruna can verilir fidanım

Çağ yıkılır bilirsin

Dostun imdat sesine.

Dicle Fırat iki öksüz kız,

Dökerler gözyaşını sultan mendillerine

Ay şafağı vaktidir topla eteklerini

Bir türkü söyle yeni baştan unutma

Bir türkü, mor gömlek çağrı yüklü

Bağdat güzellerine..

 

                  Mustafa CEYLAN
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10-BEZMÎ

 XVII. Yüzyıda yaşamış, asker şairlerimizden. 1683 yılında yapılan Peç seferine 
katılmış ve şehid olmuştur.

“Mustafa Bezmî Çelebi. Asıl adı Mustafa’dır. Yenikapı Mevlevihanesi’ni kuran Meh-
met Efendi’ nin torunlarındandır. İstanbul’da doğdu. Bazı vezirlere divan kâtipliği 
yaptı. Emekli edildikten sonra Yeniçeri ağası Tekirdağlı Mustafa Paşa’nın mu-
sahibi oldu. Viyana kuşatmasında 1094/1682-83 yılında öldü. Yümnî’ye göre 
1094/1682-83 yılında vefat eden Yasakçızâde Bezmî’dir. Bezmî’nin vefat tarihi 
1069/ 1658-59’dur. (Tuman 2001: 61) Muhasara’da ayağına humbara isabet 
etti. Safayi’ye göre Dîvân sahibidir. Kâfile-i Şuarâ’da Yasakçızade İbrahim Bez-
mî için söylenen tarihleri Mustafa Bezmî’ye kaydederek vefatının 1094/1682-83 
gösterilmesi yanlıştır.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-
Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.102.
Erdem, Sadık (hzl).(2013). Mehmet Sâlih Yümnî-Tezkire-i Şuarâ-yı Yümnî. An-
kara : TTK Yay.
Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan 
Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 96.
Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. 
C. 2. İstanbul: Matbaa-i Âmire.16.
Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-
Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı BasımAnkara ). KB Yay.
Eserlerinden Örnek
Gül-i sûrîye teşbîh eylesem bakdukça ruhsârun
Ba’îd olmaz nigâhından kızarsa ‘âşık-ı zârun
 
Komaz ol tavr u tarzın şeh-levendüm dilde cemiyet
Perîşân itdi aklum hod perîşân destârun
 
Ferâmûş itdirür telhî-i güftâr-ı gazab-hîzin
Mezâk-ı cânı şîrîn eyledükçe kand-ı güftârun
 
Görüp ârâmı kalmaz ‘âşıkın üftân olur hâke
Çemân oldukça serv-i kâmetim nâz ile reftârun
 
Emîn olmak ne mümkin gayz-ı bî-hengâmdan
Pes zânû-nişîn-i iltifât eylersin âzârun
Erdem, Sadık (hzl.)(2013). Mehmet Sâlih Yümnî-Tezkire-i Şuarâ-yı Yümnî. An-
kara : TTK Yay. 3-4
--------------------------------------
(1)Prof.Dr.AKSOYAK, İsmail Hakkı; turkedebiyatiisimlersozlugu. com
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LÜGATÇE

Sûrîye : İçten olmayan

Teşbih : Benzetme

Ba’îd : Uzak, ırak

Hod : Kendi

Destârun : Sarık saran

Ferâmûş : Unutma

Telh : Acı

Gazab-hîzin : Gazaba gelen

Mezâk : Tatma

Kand-ı güftâr : Güftesi şeker

Ârâmi : Dinlenme, rahat  

Hâk: Toprak

Çemân : Salınan

Kâmet :  Boy pos

Reftâr : Edalı yürüme

Gayz : Dargınık,kızgınlık

Hengâm : Çağ,zaman, devir

Pes : İmdi, bundan sonra

Zânûnişin : Diz çöküp otu
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11-ÂBÎ

 

XVII. Yüzyılda yaşamış, yeniçeri, Kandiye Kalesi muharebesinde düşmanla sava-
şırken şehid olmuş bir şairimizdir. (1666). Yümnî Tezkiresi’ne göre Erzurumlu’dur 
ve asıl adı Mahmud. Köprülü Ahmet Paşa’ya ve kethüdası İbrahim Paşa’ya 
kasideler sunarak ihsanlar elde etmiştir.

 

*

Şiir böyledir işte. “Yaşa, Varol, Padişahım sen çok yaşa!” dedirttiğinde, cebini, 
keseni sonuna kadar açık tut. Gökten yağmur bile daha bir ıslak düşer ham 
toprağına. Yanın yören nasıl ışıldar, nasıl yumuşar ve yeşilleniverir. Bir anda 
akrabaların, dostların dahi çoğalır. Şaşırıp kalmayasın. “Yaşa padişahım, bin 
yaşa” dedin ya, kapattın ya sihirli bir perde ile hakikatin üstünü ve övgülerle, hiç 
hak etmeyeni zirvelere taşıdın ya mükâfatın hazır demektir.

 

Boşuna “Abî” olunmaz. Olunabilmek için, yastılman lâzım. Kirli de olsa, sen uzan 
eşiklere, bassınlar üstüne ve geçsinler gitsinler bağlara, bostanlara. Aldırma ezil-
diğine, çamurlu ayaklara ve leşa kokan o ayakların izlerine. Sen ağzına kadar do-
lan kesenin çıkardığı vıcık vıcık gürültüye kulak ver. Kişiliğin, karekterin sıfırmış. 
Es geç, durma üstünde. Çek yağını, bas alkışını, kim ne düşünürse düşünsün...

Şiir böyledir işte. Kimini süründürür, kimini de kürklerle donatır, büründürür.

*

Âb…

Su…

Âbî, suya ait demektir.

Ateş ve su karışmı

Al ve gök mavisi serdengeçtiler

Gül ve nar

Kanı kırmızı düş kokuları

Levendâne yürüyüş var bahara

Vurulsun kösler aşk var aşk

Dal uçlarında…

345ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER / 



Adalar denizi bizim deniz

Girit’ten yâr kokulu mendiller

Bin güvercin uçar sonsuza

Kandiye Kalesi’ nden yandım oy !

Yandım oy hasretine !..

Kaside boyu aşk

Parşömen bakışlı zaman

Köprülü Ahmet Paşama 

Selâm söyleyin Anadolu bozkırından

Gazeller okunduğu zaman.

Açın Yümnî tezkiresini

Yazılmış mı adımız bakın hele? 
Erzurum Dağlarından kopup gelen son bulut

Unutulmasın Ege rüzgârında sultanım.

İstanbul

Dördüncü Mehmed’le yaşar

Ben yaşarım, biz yaşarız sevdalım.

Hata edemem medhine zümrüt gözlüm

Ettiysem kabahat benim değil.

Ey salkım söğüt, su kenarında

Söyle şarkımızı, saçlarını yıkarken

Saray burnunda kalmışım, üşürüm

Oku, kaderimi oku gayri, olur mu?

Ellerimden…

Mustafa CEYLAN
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12-HAYLÎ

Asıl adı Ahmet. Bursa’da doğmuş. Bağdat seferi sırasında şakağına isabet eden 
bir kurşun sebebiyle şehid olmuştur. (1631/32)

Kaynaklara göre :

“Kırk  Kilisa  nâm  şehr-i  meşhûrdan”  (Kırklareli)  olduğu  belirtilen  Haylî‟nin  
asıl  adı  Ahmed‟dir. Eğitiminin ardından divan kâtibi, şiir ve inşadaki kudreti 
sayesinde o devirde Mısır Valisi  olan  İbrahim  Paşa‟ya  divan  efendisi,  Sul-
tan  IV.  Mehmed  döneminde  ise  Fâzıl  Ahmed Paşa‟ya intisabı  ile uzun süre 
tezkireci  olarak  görev yapmıştır. H. 1098/ M. 1686-87 yılında Belgrat‟ta vefat 
eder. Safâyî, şair ve Paşa arasındaki ilişkiye ışık tutacak bir bilgi vermemektedir. 
Şairin Fâzıl Ahmed Paşa‟nın Uyvar Kalesi‟ni fethi için söylediği tarih kıt‟asından 
birkaç beyit şudur: 

Bir neberd itdün ki güm-nâm oldı ahvâl-i Mohaç

Bir gazâ itdün ki memnûn oldı rûh-ı Ahmedi

(Bir  savaş  ettin  ki  Mohaç’ın  hâli  (nice  oldu)  adı  sanı unutuldu.  Bir  gaza  
ettin  ki  Hz. Muhammed’in ruhu memnun oldu.)

...

Haylî-i du‟â idüp didi târîhini

Aldı Uyvârı „adûdan mu‟cizât-ı Ahmedi 

H. 1084/ M. 1673     (Uzer Altuner 1989, 203-205)

Haylî dua edip tarihini dedi. 

Ahmed’in mucizesi Uyvar’ı düşmandan aldı.

Ayrıca Haylî, Fâzıl Ahmed Paşa‟nın Kandiye Kalesi‟ni fethi için de bir tarih 
manzumesi kaleme almıştır. Bu şiir, Hasan Çelebi‟nin Köprülü ailesinin tarihini 
konu edindiği Cevâhirü’l-Tevârih 

(Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, nr: 2242) adlı eserinin 127. sayfasın-
da kayıtlıdır.

347ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER / 



Kılıcı fâtihün o nîze-i „arş olsa size

Düşmeden dünye sereyâna kılıclar çaldı

Didiler Haylî besend eyleyüp ashâb-ı süyûf 

Seyf-i Ahmed PaĢa Kandiye hisârını aldı  H. 1080/ M. 1669 

(O fatihin kılıcı, size arşın mızrağı olsun. Dünya dağılmadan kılıçlar çaldı (vurdu). 
Haylî, kılıç sahipleri tamam dedikleri (için) Ahmed Paşa’nın kılıcı Kandiye Kale-
si’nin hisarını aldı.)”(1)

* 

“Şâirem nâdire-gûyem ne desem lâf değil

Ömrümü medhine sarf eylesem isrâf değil”

Köhne bir zamanın göğsünden son sipahiler

Geçip gidende sonsuza bu bir taraf değil.

 

“Nice medheylemesün rûy u lebün tûti-i dil

Sözü sükker mi ya âyînesi mi sâf değil.”

Dilimlenmiş şu dilimde Çelebî Mehmed

Ders veriyor sessiz sakin, bu bir caf caf değil 

“Âteş-i hicr ile kaldım zer-i rûyim hâlisâ

Kime arzeyleyeyim yâr ise sarrâf değil.”

Bursa’da bir kadıyım ey dost, bitmez hükmümüz  

Nadide söz sarayındayız, bertaraf değil.

“Merhabâ eyledi bizimle sekân-ı kûyun

Biz kapı kullarıyız itmemek insâf değil.”

Bir gözümde problem, görmez Razi Efendi

     Taraflıdır alkışım, ölüm var, sinkaf değil.
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      Kamer-i burc-ı suhandır dil-i Haylî cânâ

Tab’-ı yârân-sıfat encüm-i şeffâf değil.”

Durur Topkapı’da Divan’ım, herkesi bekler

Vurdular akrepleri gülüm, an ki, af değil.

*

En eski kahvelerin meddahısın bilirim

Yanar, tüter gezerim, yine sana gelirim.

 

Yüreklerin hükmünü çekmek olmaz tartıya

Üçyüz altmış beş eksi, bak yaslanmış artıya;

Saklama gel kendini, yeniden çık ortaya

En eski kahvelerin meddahısın bilirim.

  

Ömür dediğimiz şey, dönüp duran değirmen

Çeker mıknatıs gibi tutmuş da eteğimden

Nefesin gül kokuyor, yaralarıma derman

Yanar, tüter gezerim, yine sana gelirim.

 

      Mustafa CEYLAN

Not : Siyah-italik beyitler Haylî ye aittir.

(1):Turkish Studies -International Periodical For The Languages, Literature 
and History of Turkish or Turkic Volume 7 / 2 Spring 2012,p.461-48, ANKARA/
TURKEY (Özlem ERCAN-Baba oğul Sadrazamların Şairlere Farklı Yaklaşımları 
ve Fazıl Ahmet Paşa’ya Yazılan Manzumeler)
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13-PERVÂNEZADE HÜSEYİN ÇELEBİ

 

Edirne doğumlu, bir asker şairimiz olup Sadrazam Filibeli Hafız Ahmed Paşa’ nın 
Bağdat seferine katılır, 1625 yılında bedevi Araplar tarafından şehid edilir 
ve Bağdat’a defnedilir.
 

*

Bağdat Seferi denilince tarih ve edebiyatın bize sunduğu hususlara bir bakalım 
olmaz mı?

“Sultan IV. Murad devri sadrazamlarından Hâfız Ahmed Paşa iki kez Bağdat 
seferiyle görevlendirilir. 1625 senesindeki ikinci seferinde Safevi hükümdarı Şah 
Abbas’ın Şat Suyu’ndan Osmanlı askerine getirilen erzak yolunu kesmesi üzerine 
orduda bir dağılma ve infiâl baş gösterir. Sefer kumandanı olan ve şairliği ile de 
bilinen Hâfız Ahmed Paşa, Muradî mahlasıyla şiirler yazan Sultan IV. Murad’dan 
manzum bir mektupla yardım talep eder.

Aldı etrâfı adû imdâda asker yok mudur ?

Din yolunda baş verir bir merd-i server yok mudur ?

Mısralarıyla başlayan mektuba henüz 13-14 yaşlarında olan IV. Murad aynı vezin 
ve kâfiyede ve her mısraya denk gelecek bir şekilde mukabelede bulunur. Pa-
şa’nın yardım mektubunun tamamını ve padişahın karşılık olarak verdiği sert ve 
menfi cevap bu yazımızın konusu olacaktır…

..…..

Hâfız Ahmed Paşa 1564 senesinde Filibeli bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. 
Babası müezzinlik yaptığından “Müezzin-zâde” lakabıyla da anılan Ahmed Paşa, 
dinî bir muhitte büyüdüğü için küçük yaşta hâfız oldu. Genç yaşta İstanbul’a 
geldi ve saray akademisi olan Enderun’a alındı. Kısa sürede zekâsı ve kâbiliyeti 
ile devrin padişahı Sultan I. Ahmed’in dikkatini çekti. Van, Erzurum, Bağdad gibi 
vilayetlerde vâlilik yaptı. 1625’te Diyarbekir vâlisi olan Çerkes Mehmed Paşa’nın 
vefatı üzerine onun yerine sadrazam tayin edildi ve Bağdat seferiyle görevlen-
dirildi.

Çerkes Mehmed Paşa’nın vefatıyla baş vezir olan Hâfız Ahmed Paşa, İran seferine 
serdar-ı ekrem (baş kumandan) sıfatıyla nezaret etti. Fakat işler istediği gibi 
gelişmedi. Bağdat ilk defa Kanuni Sultan Süleyman zamanında Irakeyn seferiyle 
Osmanlıların eline geçmişti. Fakat geçen zaman içinde Safeviler bölge havalisine 
ve halkına sıkıntı vermekten geri kalmadı. Bu ikinci seferde Safevilerin baskı ve 
taarruzlarına ilâveten bir de ordunun erzak ve iâşesi sıkıntıya uğrayınca Ahmed 
Paşa kumandasındaki Osmanlı askeri büyük bir dağılma ile karşı karşıya kaldı. 
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Hâfız Ahmed Paşa söz konusu keyfiyeti ve müzâyakayı şiir şeklinde hazırladığı 
bir mektupla padişaha şu şekilde arz etti:

Aldı etrâfı adû imdâda asker yok mudur?
Din yolunda baş verir bir merd-i server yok mudur?

Hasmı geşt ile oyunda ruh-be-ruh şeh mât eder
Cenkde bir at oynadur ferzâne bir er yok mudur?

Bir aceb girdâba düştük çâresiz kaldık meded
Âşinâlar zümresinden bir şinâver yok mudur?

Cenkde hem-pâmız olup baş verip baş almağa
Arsa-i âlemde bir merd-i hünerver yok mudur?

Def’-i bî-dâda tekâsülden garaz ne bilmezüz
Derd-i mazlûmdan suâl olmaz mı mahşer yok mudur?

Âteş-i sûzân-ı a’dâya bizimle girmeğe
Dehr içinde imtihân olmuş semender yok mudur?

Dergeh-i Sultân Murâd’a nâmemiz irsâline
Bâd-ı sarsar gibi bir çâbük-kebûter yok mudur

(Etrafı düşmanlar sardı, yardıma yetişecek asker yok mudur? Din yolunda ba-
şını verecek cesur askerler nerede! Savaşta iyi at süren ve yüz yüze düşmanı 
şah-mat edecek bilgili bir asker de mi kalmadı? Tehlikeli bir akıntıya düştük 
ve çaresiz kaldık. Bizi bu sıkıntıdan kurtaracak tecrübeli bir dalgıç yok mudur? 
Cenkte yoldaşımız olup, baş verip ve almak için dünya arsasında hüner sahibi bir 
asker yok mudur? Zulmü def etmede gevşek davranmanın kastının ne olduğunu 
bilmeyiz. Zulme uğramış bir mazlumdan sual edecek bir mahşer de mi yoktur? 
Bizimle düşmanın yakıcı ateşine girmek için ateşte yanmadığına inanılan semen-
der gibi asker kalmadı mı? Sultan Murad’ın dergâhına mektubumuzu ulaştıracak 
şiddetli rüzgar gibi süratli bir güvercin de mi yoktur?)

Hâfız Ahmed Paşa’nın bu talebine karşı, padişahın cevabı şu şekilde olacaktır:

Hâfızâ Bağdâd’a imdâd etmeğe er yok mudur?
Bizden istimdâd edersin sende asker yok mudur?

Düşmeni mât etmeğe ferzâneyim ben der idin
Hasma karşı şimdi at oynatmağa er yok mudur?

Gerçi lâf urmakda yokdur sana hem-pâ bilürüz
Lîk senden dâd alur bir dâd-güster yok mudur?
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Merdlik da’vâ ederken bu muhanneslik neden
Havf edersin bâri yânında dilâver yok mudur?

Râfizîler aldı Bağdâd’ı tekâsül eyledin
Sana hasm olmaz mı Hazret rûz-ı mahşer yok mudur?

Bû-Hanîfe şehrin ihmâlinle vîrân etdiler
Sende âyâ gayret-i dîn ü peyamber yok mudur?

Bî-haberken saltanat ihsân eden Perverdigâr
Yine Bağdâd’ı eder ihsân mukadder yok mudur?

Rüşvet ile cünd-i İslâm’ı perîşân eyledin
İşidilmez mi sanursun bu haberler yok mudur?

Avn-i Hak’la intikâm almağa a’dâdan meğer
Bende-i dîrîn vezîr-i dîn-perver yok mudur?

Bir Alî-sîret vezîri şimdi serdâr eylerim
Hazret-i Peygamber mu’în olmaz mı rehber yok mudu?

Şimdi hâlî mi kıyâs eylersin âyâ âlemi
Ey Murâdî pâdişâh-ı heft-kişver yok mudur?

(Ey Hâfız! Bağdat’a imdat etmek için sende asker yok mudur? Bizden yardım 
dilersin, senin yanında asker kalmadı mı? Düşmanı mat etmek için “ben hüner-
liyim” derdin. Şimdi düşmana karşı at oynatacak bir asker de mi yoktur? Laf 
söylemekte sana yoldaş bulunmaz, biliriz. Fakat senden hakkını alacak bir adalet 
dağıtıcı yok mu sanırsın? Erkeklik davasında iken bu kadınsı  hareketler neden? 
Korkmaktasın, fakat hiç olmazsa yanında erkek de mi yoktur? Gevşeklik göste-
rerek Bağdat’ı Şiilere bıraktın. Bundan dolayı yarın mahşer gününün sahibi sana 
düşman olmaz mı? Senin ihmalinle sebebiyle Ebû Hanife hazretlerinin şehrini 
vîrân ettiler; acaba sende hiç din ve peygamber gayreti kalmadı mı? Vakitsiz bir 
şekilde saltanat ve devlet ihsan eden Allah, yine bize Bağdat şehrini geri verir. 
Rüşvet ile İslam askerini perişan eyledin. Bu haberler bizim kulağımıza gelmez 
mi sanırsın? Cenab-ı Hakk’ın yardımıyla düşmandan intikam almak için dinini 
seven sâdık bir vezirim yok mu zannedersin? Şimdi Hazret-i Ali gibi cengâver bir 
veziri kumandan tayin ederim. Ona Hazret-i Peygamberin yardımcı olmayacağı-
nı mı zannediyorsun? Hâfız! Acaba sen âlemi başı boş bırakılmış mı sandın? Ey 
Murad! Yedi iklimin padişahı sen değil misin!)
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Bu mektuplaşmadan her ne kadar Hâfız Ahmed Paşa’nın Bağdat Seferi başarısız 
bir şekilde sonuçlanmış gibi gözükse de Paşa, Şah Abbas’ın hücumunu muvaffa-
kiyetle püskürtecek ve kışı Halep’te geçirecektir. Ahmed Paşa ilerleyen günlerde 
sultan tarafından gelen bir fermanla gayretlerinden dolayı takdir edilecekse de 
bir yıl sonra (1 Aralık 1626) sadrazamlıktan alınarak İstanbul’a çağırılacaktır. 
Önce ikinci daha sonra üçüncü vezirliğe kadar tenzil ettirildikten sonra 1631 
senesinde tekrar ikinci kez sadrazamlığa yükselecektir.” (1)

Bağdat seferinde Araplar tarafından öldürülerek şehid düşen şairimizden birkaç 
beyit de şöyledir :

BEYİTLER

“Gülşen-i hüsn içre cânâ kâmetün serv ü nihâl

Ârızın verd-i mutarra gözlerin nergis misâl.

 

Hâdken ref it Hüseyn-i bendeni şâhım meded

Hicr-i pâpusunla gurbet oldu zirâ pay-mâl.”

 

“Semend-i nâza o nevres süvâr olur giderek

Kemend-i zülfüne diller şikâr olur giderek.

 

O mâh burc-ı şerefden yeni doğmuşdur,

Şuâ-i mihr-i ruhı tâbdar olur giderek.

 

      Visâl-i bağına yârin erem deyu her su

      Sirişk-i didelerim cûy-bâr olur giderek.”

(1): tarihvemedeniyet.org/
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LÜGATÇE

Gülşen : Gülbahçesi

Hüsn: Güzellik

Kâmet : Boy pos

Serv : Selvi

Nihâl : yeni

Ârızın : Arz, arzu

Mutarra: Çok taze, parlak

Hâd : Sınır, kenar

Ref: Yüceltme

Hicr : Hicret, göç etmek

Pâ: Ayak

Paymâl: Çiğnenmiş

Semend : At

Nevres : Yeni yetişen

Şikâr: Av

Sirişk : Göz yaşı

Cûy : Akar su
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14-DERVİŞ PAŞA (Bosnalı)

XVI. Yüzyılın son yarısında yaşamış, Bosna-Mostarlı bir şairimizdir. II. Selim dö-
nemi devşirmelerindendir. Bosna Beylerbeyi olan Derviş Paşa, o kadar korkak 
askere rağmen, döğüşe döğüşe adada şehid olur.
 

*
Hersek’in merkezi Mostar’da doğdu. Bazı kaynaklarda asıl adı Hasan (Peçuylu 
İbrâhim, II, 134), bazılarında ise Hacı (Atâ Bey, IV, 135) olarak kaydedilir. Ancak 
bu sonuncu ismin hacca gidişiyle ilgili olduğu söylenebilir. II. Selim zamanın-
da (1566-1574) küçük yaşlarda İstanbul’a getirilerek İbrâhim Paşa Sarayı’nda 
eğitildi. Tahsili sırasında özellikle edebiyatta kendini gösterdi. III. Murad döne-
minde (1574-1595) Enderun’a alınarak doğancılar zümresine katıldı. Söylediği 
gazel ve kasidelerle padişahın iltifat ve ikramına mazhar olan Derviş Ağa daha 
sonra Has Oda’ya alındı. Bu sırada III. Murad’ın emriyle Bennâî’nin Farsça man-
zum Seħânâme’sini Muradnâme adıyla Türkçe’ye çevirdi. Bu çalışmasına karşılık 
doğancıbaşılığa, bir rivayete göre ise doğancılar kethüdâlığına getirildi (Beyânî, 
vr. 32ª-b; Kınalızâde, I, 374) ve padişahın mutemet adamlarından biri olarak 
huzurunda yapılan önemli toplantılara katıldı. Nitekim şahidi olduğu bazı olayları 
ve konuşmaları tarihçi Peçuylu İbrâhim’e nakletmiş, o da bunları Târih’inde 
değerlendirmiştir (II, 132-133).

Doğancılığı sırasında hacca giden Derviş Ağa daha sonra şahincibaşılığa getirildi 
(Mart 1596). Bu görevle III. Mehmed’in Eğri ve Haçova seferine (1596) katıldı; 
savaşta gösterdiği kahramanlık üzerine küçük mîrâhur oldu, fakat bir süre sonra 
tekrar şahincibaşı yapıldı. Ardından çakırcıbaşılığa yükseltildiği anlaşılan (Rızâ, s. 
35; Riyâzî, vr. 60b) Derviş Ağa Şubat 1599’da Bosna beylerbeyiliğine tayin edil-
di. Bu görevde iken İstolni Belgrad’ın barış yoluyla teslim alınmasında aracılık 
yaptı ve buranın muhafızlığında bulundu (Hasan Beyzâde, II, 222). Bosna bey-
lerbeyiliğine Celâlî Deli Hasan Paşa’nın getirilmesi üzerine 1603 yılı ortalarında 
bu görevinden alındı.

Osmanlı-Habsburg savaşlarının bütün şiddetiyle sürdüğü bu tarihlerde Budin’e 
imdada gelen Serdârıekrem Lala Mehmed Paşa’nın emrinde Peşte yakınlarındaki 
Csepel adasını (Kızlaradası) düşmandan geri almaya çalışırken şehid düştü (4 
Safer 1012/14 Haziran 1603). Ölümünden kısa süre önce kendisine vezirlik ve 
haslar tevcih edilen Derviş Paşa’nın Divanı yoktur. Şiirleri muhtelif mecmualarda 
yayınlamıştır. Mesnevi ve gazeller kaleme almış bir şairimizdir. İranlı şair Binayi’ 
nin bir eserini “Muradname” adıyla dilimize tercüme etmiştir. Muradname, mes-
nevi tarzında “fâilâtün, mefâilün, fâilün” kalıbıyla yazılmıştır. Csepel adasında sa-
vaş halinde bulunduğundan bundan haberi bile olmamıştı (a.g.e., II, 268-269). 
 
Derviş Paşa XVI. yüzyılın önemli fakat az tanınmış şairlerinden biridir. Baş ta-
rafında hayat hikâyesini verdiği için bir bakıma otobiyografisi olarak nitelendi-
rilebilecek Muradnâme’si sade ve akıcı ifadesi, oldukça güzel tahkiye üslûbu ile 
kendisine mesnevi tarzını kullanan şairler arasında iyi bir yer kazandırmıştır. 
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Derviş Paşa’nın az sayıdaki gazelleri Muradnâme’ye kıyasla daha az değerli şiir-
ler olmakla birlikte Peçuylu’nun da beğenerek eserine kaydettiği kazâ ve kaderle 
ilgili gazeli, şairin bu vadideki kudretine iyi bir örnek olduğu gibi tasavvufa mey-
lini de göstermektedir. Bir divanının olup olmadığı bilinmeyen Derviş Paşa’nın 
manzumelerine mecmualarda, tezkirelerde ve bazı tarih kitaplarında rastlan-
maktadır. Derviş Paşa, Mostar Köprüsü’nün kemerinin ortasında yer alan Arapça 
kitâbesinde, doğum yeri olan Mostar’ı ve Mimar Sinan eseri ünlü köprüsünü de 
tasvir etmiştir (Hoernes, I, 511). Kendisine Seħânâme’yi Türkçe’ye çevirme gö-
revi verildiğinde nazımda kudreti olmadığını, sözünde kusur bulunduğunu söy-
leyerek (Muradnâme, vr. 11b) tevazu göstermişse de şiirdeki kabiliyetini daha 
sonra kendisi de ifade etmiş ve duygularını, “Geh kasîde gehî gazel derdim / 
Cümle rengîn ü bî-bedel derdim // Gazelim dolanıp dokuz şehri / Şöhretim tuttu 
gün gibi dehri” (Muradnâme, vr. 10b-11ª) mısraları ile dile getirmiştir. Fehim 
Bayraktareviç Bosnalı şairleri sayarken Derviş Paşa’nın yanında oğlu Ahmed Bey 
Sabûhî’yi de zikretmektedir (İA, VIII, 430).
Enderun’da yetişip yıllarca saray görevlerinde bulunan, güçlü bir şair, faziletli ve 
bilgili bir devlet adamı olan Derviş Paşa savaş meydanlarında da kendini gös-
termiş, özellikle Csepel Muharebesi sırasındaki kahramanlığı serhad boylarında 
yıllarca bir destan gibi söylenmiştir (Evliya Çelebi, VI, 211).” (1)
 

SON SÖZ:

SAVAŞ ÇINGISI
Bosna Beylerbeyi

Emrinde onbeş bin asker
Budin önlerinde

Asker dediğin de ne?
Korkak, ürkek...

Derviş Paşa komutan
Gözlerinde asırların alevi

Savaş çıngısı dudaklarında
Olanca gücüyle haykırmakta

Uyanası değil askerin...

Mostarda bir köprüdür Paşa
Üstünden rüzgâr eser, askersiz
Bir acı türküdür ötelerde söylenen

Ağam hey, beyim hey;
Nideyim hey!...

Mustafa CEYLAN
 (1):TDV islamansiklopedisi.info
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15- FEDÂYÎ

Peşte savaşında şehid olan Fedâyî, XVI. Yüzyılın son yıllarında yaşamış, asıl adı 
İsmail olan bir şairimizdir. Asker şairlerimizin çoğunluğu savaşlarda kahramanca 
çarpışmışlar ve düşman tarafından öldürülerek şehid edilmişlerdir. Fedâyî’ de 
o şairlerimizden birisidir. Hakkında Tezkirelerden bilgi alınan Fedâyî, İstanbullu 
bir şairimizdir. III. Mehmed zamanında yapılan Eğri seferinde, savaşın zaferle 
sonuçlanmasına rağmen, bir bozgun yaşanır. Ordunun bir kısmı savaş meyda-
nından kaçar. Fedâyî, bu duruma son derece üzülür ve bu kaçışları kınayan 
bir terkib-i bend kaleme alır. İşte o terkib-i bend Fedâî adının nam salmasını 
sağlar. “Sefer-i Humayundan firar eden Devletliler Hakkında” giriş sunumuyla 
başlayan şiir, Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası’nda da yayınlanmıştır.

 

*

KAPIAĞASI KELLESİNİ ZOR KURTARDI

Gazanfer Ağa’ya Övgü

 
“Sipihr-i bârgâha sâha-i vakârından
Hicâb ider geçer iken göze görünmeğe bad
 
Şemîm-i halkını şâir nice ide ta’rif
Nesîmi nakş idebilür mi kilk ile Behzâd
 
Fedâyî kulunu kurbânın oldu kapında
     Dilersen öldür efendi dilersen it âzâd” diyordu şairimiz Fedâi. Peki, kimdi bu 
Gazanfer Ağa diye soracak olursanız, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Askeri İsyan-
lar ve Darbeler” isimli Yeditepe Yayınları’ndan çıkarılmış  Erhan Afyoncu, Ahmet 
Önal ve Uğur Demir çalışmasından bir kesit aktaralım :

“Kira Kadın’ın katlinden bir yıl sonra 1601 Mart’ında kapıkulu sipahileri bir başka 
oyunu sahneye koydular. Sipahiler, sarayın güçlü isimlerinden Ak Hadım Ağası 
Gazanfer Ağa’nın kellesini talep ettiler. Gazanfer Ağa, bu dönemde devlet yöne-
timinde en etkili isimlerdendi. Gazanfer Ağa, Cafer Ağa isimli kardeşiyle birlikte 
Manisa Sancağı’nda valilik yaparken Şehzâde Selim’in hizmetinde bulunmuşlar, 
padişah olduktan sonra II. Selim’in yakınında bulunmak için hadımlığa razı ol-
muşlardı. Ancak Cafer Ağa hadım etme operasyonunda ölmüş, Gazanfer Ağa 
ise yaşayıp ak hadım ağası olarak II. Selim, III. Murad ve III. Mehmed’e 30 yıla 
yakın kapı ağalığı ve 20 yıl da hasodabaşılık yapmıştı. Birçok vakıf ve hayrat yap-
mıştı. Âlimleri koruduğundan dolayı hakkında birçok risale yazılmıştı ama elinde 
tuttuğu güçten dolayı birçok düşmanı da vardı.

21 Mart 1601’de toplanan düşmanlarına göre Valide Safiye Sultan’ın arkasın-
da bulunan sekiz kişinin imparatorluğu yönettiği belirlenmişti. Bunlar, Kapıağası 
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(Bâbüssaâde Ağası) Gazanfer Ağa, harem ağası, Bâbüssaâde ağasının kâhyası, 
kapıcılar kethüdası, bostancıbaşı, Raziye Hatun’un kızı ve saray dalkavuklarının 
en önemli iki tanesiydi. Asilere göre sultan devletin hakimi değil ancak müte-
vellisiydi. Sultan, normalde veziriazam ve devletin birkaç üst düzey yöneticisi 
dışında kimseyi kabul etmezdi. Ancak asker ayaklanınca kapıkulu sipahilerinin 
temsilcisi olan 40 kişi ile görüştü. Sipahilerin temsilcileri, “rüşvetçilerin padişah-
dan uzak tutulması ve huzur-ı hümâyûndan uzaklaştırılmasını istediler”. Sipahi-
ler, ya sultanı hükümdarları olarak benimseyeceklerini veya ocak kanunları ve 
töreleri gereği kendisini sarayın muhtelif bir yerine hapsedeceklerini söylediler.

III. Mehmed, bu gelişmeler üzerine Veziriazam İbrahim Paşa’ya Gazanfer Ağa’yı 
saray dışında bir yerde görevlendirebilip, görevlendirmeyeceğini sordu fakat 
olumsuz cevap aldı. Sipahilerin isteğinin yerine getirilmemesi isyanı büyütebilir-
di. Fakat isyan büyümeden Cigalazâde Sinan Paşa’nın arabuluculuğu ve sultanın 
bostancıbaşısının azliyle yatıştılar. Gazanfer Ağa kellesini kurtarmıştı ama iki yıl 
sonra bu kadar şanslı olmayacaktı.

Anadolu’da celali isyanlarının devam ettiği, İstanbul’da ardı ardına isyanların 
yaşandığı ve askerin hükümdarı tehdit ettiği bu dönemde Osmanlı yönetimi 
meşruiyet sıkıntısına düşmüştü. Gayrimüslimlerin kıyafetlerine daha önce ge-
tirilen yasaklar yine gündeme geldi. Elçiliklerde çalışanlar dışında hiçbir Yahudi 
ve Hristiyan’ın ipekli veya Venedik elbisesi giyemedi. 1601 Nisan’ında içki satışı 
yasaklanıp, meyhaneler kapatıldı ve yasak çok etkili bir şekilde uygulandı.”
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SON SÖZ:

ASKER ŞAİRLERİM (Gülce-Buluşma)

Geçtiler yârdan, serden

Uyandılar seherden

Estiler cephelerden

Vay asker şairlerim!

Düğüne gider gibi

Gittiler türkü türkü,

Onlar armağan etti

Bizlere Atatürk’ü...

Yurt diye can verdiler

Göklere yükseldiler

Öyle çok güzeldiler

Vay asker şairlerim!

Düğüne gider gibi

Gittiler türkü türkü,

Onlar armağan etti

Bizlere Atatürk’ü.

Cephede bir şair varsa eğer

Silinir korkular, ölüm bile hoş gelir

Bayram yerine döner kazma kürek mevziler

Okuduğu her şiir, dize derman, göze fer.

Takdıysa süngüsünü, atıldıysa ileri

Mümkün değildir döndürmek

Şair askerleri

Mustafa CEYLAN
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16-SAADET GİRAY(ÂRİFÎ)(Kırımlı)

 

“Kıt’a

“Gamzen girişme haylîne sultan-ı fitnedür

Çâh-ı ruhun fütâdeye zindân-ı fitnedür

Cân ü dil oldı küştesi şemşîr-i gamzenün

Rahm eyle anlara ki şehîdân-ı fitnedür.”

 

Gazi Giray’ın oğlu, İnayet Giray’ın kardeşi. Sultan IV Murad zamanında şehid 
edilen XVII. Yüzyıl Hanlık dönemi, Han soylu, Kırım şairlerimizden.
 
Kırım şairleri icinde han veya han soylu şairlerin sayısı 14’dür:
I. Mengli Giray, Saadet Giray (I. Mengli Giray’ın oğlu). Devlet Giray, Bora Gazi 
Giray, Saadet Giray (II. Gazi Giray’ın oğlu). Bahadır Giray, IV. Mehmed Giray, 
Selim Giray, Şahin Giray (Selim Giray’ın oğlu).

II. Mengli Giray, Hanzade Hanım, Şahin Giray (Topal Ah- med Giray’ın oğlu). 
Halim Giray, Şahbaz Giray. Bunlardan Bora Gazi Giray Han (Gazayi) aynı zaman-
da talik hattatı ve müzisyendir. Her türlü çalgıyı çalabilirdi. Bayati Araban peşre-
vi, hüzzam peşrevi, mahur peşrevi ve saz semaisi gibi pek cok besteleri vardır.
 
Kırım şairleri iyi oğrenim görmüştür. Müftülük, müderrislik, kâtiplik gibi meslek 
sahipleri yanında, devletin üst kademelerine kadar yükselenler de bulunmakta-
dır. Kırım şairleri icinde ümmi olduğu soylenen bir şair de vardır:
 
Yavuz Selim çağında yaşamış olan Kefeli Talibi Celebi. Latifi, onun ümmi olduğu 
halde guzel şiirler soylediğini ifade eder. “
 
“Hanlık dönemi Kırım edebiyatı, genel olarak Osmanlı edebiyatına benzer bir 
karakter gösterir. Şairlerin büyük çoğunluğu şiirlerinde Osmanlı Türkçesini 
kullanırlar. 13.yy.da yaşayan Ali ve 14.yy. şairi Mahmud’un şiirlerinde o günkü 
Kırım Türkçesi görülür. I. Mengli Giray’ın şiirlerinde Tatar Türkçesi egemendir. 
Bora Gazi Giray’ın Osmanlı Türkçesi yanında Kırım Tatarcası ile de şiirleri 
bulunmaktadır.
 
Şairlerin büyük bir kısmı Divan edebiyatı estetiğini benimsemişlerdir. Ali, Mah-
mud, Aşık Ömer, Gevheri, IV Mehmed Giray ve Kırımi gibi şairlerin hece vezniyle 
şiirleri vardır. Mutasavvıf şairlerden Selim Divane de hem aruz, hem de hece 
veznini kullanmıştır.
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Şairlerden 12’sinin divanı, 2’sinin divancesi vardır. 37’si sadece şiir yazmıştır. 17 
şair ise başka eserler de kaleme almıştır.
 
Kırım edebiyatı da Osmanlı edebiyatı gibi 19.yy.dan başlayarak Batı edebiyatı 
tarzında gelişimini sürdürmüştür.” 
(hbvdergisi.gazi.edu.tr)
 
Kırım Hanlığı devrinde burada yetişen şairlerin eserleri, Rus ordusunun Bah-
çesaray’ı yakıp Potemkin’in Karasu’da katliam yaptığı senelerde gasp olunmuş 
ve nihayet Han Saray’ın Rus ordusu tarafından yağma edildiği zaman, oradaki 
mükemmel kütüphane de imha edilmiştir. Bu yüzden, bu dönem şairlerinin eser-
lerinin tamamı bugün elimizde mevcut değildir.
 
Bugün ikinci Kırım Hanı Mengli Giray’ın şiirlerinden sadece birkaç mısra bilin-
mektedir. Tarihçi Seyyid Mehmed Rıza, “Es’seb’u’s-Seyyare” adlı eserinde Mengli 
Giray’a ait mısraları naklederken Han’ın ilim ve edebiyata çok meraklı olduğunu 
ve her zaman şiirle uğraştığını bildirmektedir.
 
Mengli Giray, uzun zaman dönemin ilim ve irfan merkezi olan eski Kırım şehrin-
de yaşamıştır. Bundan dolayı iyi bir medrese tahsili yapmış olması muhtemeldir. 
Daha sonra Gedik Ahmet Paşa tarafından İstanbul’a götürülen Mengli Giray, Kı-
rım’a döndükten sonra Kırım’da Osmanlı sarayının bir benzerini yaptıracak kadar 
Osmalılar’dan etkilenmiştir. Bu kadar çok Osmanlı tesirine giren Han’ın Osmanlı 
şairlerinden de etkilenmesi normaldir. Kırım Hanlığı’nın daha kuruluş yıllarında 
başlayan bu tesir, bilhassa İstanbul’da terbiye gören hanzadeler yani saray vası-
tasıyla gittikçe fazlalaşmıştır. 1475 yılında Gedik Ahmet Paşa’nın Kefe’yi almasıy-
la ilerleyen İstanbul - Bahçesaray münasebeti, Osmanlı Türkçesi ve edebiyatının 
Kırım Türkçesi ve edebiyatı üzerinde tesirli olmasına sebep olmuştur.
 
“Es’seb’u’s-Seyyare” ve “Gülbün-i Hanan”ın müellifleri, Mengli Giray Han’ın Oğlu 
Saadet Giray Han’ın çok okuyan âlim bir şahsiyet olduğunu, kütüphanesinde sa-
yısız değerli kitapların bulunduğunu, hatta Ali Şîr Nevaî’nin “Hamse”sinin de bu 
kitaplar arasıda yer aldığını belirterek şiirler yazdığını da anlatmışlardır.
 
Osmanlılar’ın Kefe valisi olan Abdullah Rıdvan Paşazade, “Tevarih-i Deşt-i Kıp-
çak” adlı eserinde, İstanbul’da rehine olarak kalan Kırım hanı Sahip Giray’ın 
Sultan Selim’e Kıpçak Türkçesi ile şiirler söylediğini ayrıca Osmanlı Türkçesi ile 
şiirler yazdığını anlatmıştır.
 
Giray hanedanından l. Devlet Giray Han’ın da şair olduğunu ve şiirler yazdığını 
Kırım tarihçileri kaydediyorlar. Şiir yazan Girayların içinde en meşhuru Bora Gazi 
Giray Han’dır. Uzun zaman İran’da esir kalan Bora Gazi Giray Han, mükemmel 
bir medrese tahsili görmüştür. Gazi Giray’ın Farsça rubaileri olduğu gibi, gazel-
leri de Osmanlı şairlerinin gazelleri kadar mükemmeldir. Gazi Giray Han’ın Kıp-
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çak Türkçesi ile yazdığı şiirleri de vardır. Osmanlılarla beraber Avrupa seferine 
katılan Bora Gazi Giray’ın oradan padişaha yazdığı manzum mektuplar da çok 
meşhur olmuştur.
 
1607 yılında vefat eden Bora Gazi Giray Han’ın şiirleri, bir divançe halinde Prof. 
Dr. İsmail Hikmet Ertaylan tarafından basılmıştır.
 
Selamet Giray Han’ın oğlu Bahadır Giray Han da Osmanlı Türkçesi ile şiirler yaz-
mıştır. Basılmamış bir divanı olan Bahadır Giray Han’ın şiirleri, Bora Gazi Giray’ın 
şiirleri kadar canlı değildir.
 
1674’te ölen IV Mehmet Giray hece veznini kullanarak Osmanlı Türkçesi ile ila-
hiler yazmıştır. IV. Mehmet Giray şiirlerinde “Arif” mahlasını kullanmıştır. Osmanlı 
Türkçesi ile şiirler yazan II. Mengli Giray Han, 1737 senesinde vefat etmiştir.
 
Bu dönemde Girayların dışında gelişen Kırım edebiyatında da Osmanlı Türkçe-
si’nin tesirleri açık olarak görülür. Kırım Hanlığı’nda, İstanbul’dan Kefe’ye, sonra 
da Bahçesaray’a gelen Osmanlı memur ve tacirleriyle binlerce yeniçerinin bu-
lunması, seferlerde Osmanlı ordusuyla Kırım ordusunun uzun zaman bir arada 
kalması ve mücadeleyle muzafferiyeti birlikte yaşamaları Kırım dili, edebiyatı ve 
sanatı üzerinde Osmanlılar’ın çok etkili olmasına sebep olmuştur.
 
“Es’seb’u’s-Seyyare” adlı eserde XVII. asır Kırım şairlerinin eserlerine veya eser-
lerinden parçalara yer verilmiştir.
 
17. yüzyıl şairlerinden Terkî (öl. 1674) yukarıda adı geçen eserde yer alan gaze-
linde cemiyetteki bozuklukları ve sosyal adaletsizlikleri işlemiştir.
 
Bu devir şairlerinden Abdülaziz Efendi, “Kendim” isimli kasidesinde Orta Asır 
İslam felsefesini yansıtmıştır.
 

Kırım klasiklerinden biri sayılan XVII. asır şairi Edip Efendi’nin “Sefername” isimli 
manzum destanı realist bir eserdir. Destan tanınmış Kırım seraskerlerinden To-
gay Bey’in askerleriyle Ukrayna getmanı Hmelnitski’ye yardım için Polşa Kralı IV 
Vladislav’la yaptığı savaşı anlatmaktadır.
 

Aynı konu 17. asrın diğer bir şairi Canmuhammed tarafından Togay Bey Destanı 
veya “Sefername” adıyla işlenmiştir.

Eşref Şemizade, Canmuhammed’in de bu sefere Togay Bey’le gittiğini söyle-
mektedir. 1892 mısradan meydana gelen bu eser Kırım edebiyatında önemli bir 
yer tutar. Canmuhammed’in zengin tarihî hadiseleri kronolojik sırayla verdiği 
eserinden Kırım Türkleri’nin XVII. asırdaki tarihî, siyasî ve sosyal hayatlarını öğ-
renmek mümkündür.
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XVII. asır saz şairi Âşık Ömer (1621 - 1707), Kırım’ın her bölgesinde tanınıp 
sevilen bir şairdir. Eline sazını alıp çok genç yaşlarda sefere çıkan Âşık Ömer, 
İran, Suriye, Irak, Suudi Arabistan ve Türkiye’de köy köy dolaştıktan sonra, 
uzun yıllar Türkiye’de kalır. Gezdiği yerlerin dil ve edebiyatlarına  hâkim olan 
Âşık Ömer; Nesimî, Fuzulî, Sadî, Hataî gibi şairlerin etkisinde kalmıştır. Şairin 
gazel, destan, koşma, semaî vb. eserlerinde işlenen ana tema; sevgi, sadakat, 
iyilik, namus, insanlık, adalet ve merhamettir. Âşık Ömer yetmiş yaşını geçtikten 
sonra, gezdiği yerlerden doğum yeri olan Gözleve’ye döner ve ömrünün sonuna 
kadar orada yaşar. 1707senesinde seksen altı yaşında ölen şair, Gözleve Kalentir 
Burnu’na defnedilir.
 

Mustafa Cevheri (ol. 1710) de Âşık Ömer gibi çok memleket gezmiş ve uzun 
yıllar Türkiye’de yaşamıştır. Saz şairi olan Cevheri sevgi, sadakat, namus gibi 
konuları işlemiştir. Cevherî’nin 5200 mısra civarında 350’den fazla şiiri vardır.
 
Âşık Ömer de, Cevherî de Kırım’ın tamamen Türkiye’nin etkisinde 
olduğu çağlarda yaşadıkları için, şiirlerini Batı Türkçesi ile yazmışlardır. 
Bu devirde Osmanlı tesiri sadece edebî dilde olmayıp, güney yalı boyu 
ve dağ bölgelerindeki halkın dilinde de hissedilir. 

Merkez ve çöl kısmında bu tesir daha azdır. Esasen bu devirde edebî dil, Arapça-
dan ve Farsçadan da fazlasıyla etkilenmiştir. Bu dönemde Osmanlı Türkçesinin 
etkileri, edebî dilde olduğu gibi resmî yazımda da görülür.
 

M. Zernof tarafından Moskova hükümet arşivindeki evrakların kopyası alınarak 
Kırım Hanlığı’na Ait Vesikalar Mecmuası” adıyla yayımlanan eserde, en eski “yar-
lık - ferman”, 1520’de yazılan Mengli Giray’ın oğlu Mehmet Giray Han’a aittir. Bu 
yarlıkta Osmanlı Türkçesi’nin tesiri hiç hissedilmediği halde, 1583’te Devlet Gi-
ray Han tarafından yazılan yarlıkta Osmanlı üslubu açıkça görülür. Bu dönemde 
Osmanlılara veya Transilvanya prenslerine gönderilen belgelerde Osmanlı Türk-
çesinin hakimiyeti çok fazla olduğu halde, Rus prenslerine gönderilen bölgelerde 
Kıpçak Türkçesi unsurları hakimdir.
 

Kırım’da yazılan yarlıklar ve Türkiye’ye gönderilen cevapnamelerin üslubundaki 
akıcılık, imlasındaki intizam ve ifadedeki açıklık, Bahçesaray’da o dönemin klasik 
tahsilini yapan Osmanlı Türkçesine hâkim kâtiplerin bulunduğunu düşündürür. 
“

KAYNAK : (Türk Dünyası El Kitabı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 
1992 )
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17-KOCA OSMAN FERÂĞÎ

 

Demiştir ki:

 

«Gülşenî dervîşdür gül gonçelerdür Mevlevî

Bülbül-i hoş-hân okur geh ma‘nevî geh mesnevî (Zavotçu : 2009: 102)”

*

“Divan şairi, defterdar, muhafız, vali...

Hoca Sadeddîn Efendi’nin yakınlarından olduğu için Hoca Hısmî sanıyla tanındı 
(Kurnaz-Tatcı 2001: 760). 

Bir dönem Trablusşam defterdarı, 999/ 1591’de İçel mutasarrıfı, ardından Gence 
muhafızı oldu. 1004/1595 yılında bu görevinden azlolundu.

1006/ 1597’de Şirvan, 1007/ 1598’de Sivas, 1013/ 1604’de Diyarbakır ve aynı 
sene Şam valisi oldu (Akbayar 1996: 516). 1014/ 1605 tarihinde İran savaşında 
vefat etti (Zavotçu : 2009: 102). Ferâğî mahlasıyla şiirler yazdı. (1)”

“Şairin ölümüyle ilgili olarak düşülen kayıtlar değişiktir. Sicill-i Osmani’ye göre 
“ 1014/1605’te savaşta fevt oldu”, Rıza Tezkiresi’ne göre aynı tarihte “Acem 
serhaddinde fevt”, Riyâzî Tezkiresi’ne göre “kızılbaş seferinde şehid oldu” ifade-
lerine rastlanılmaktadır.”(1)

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih 
Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. 
Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Anka-
ra: Bizim Büro Yay.

Riyâzî. Riyazu’ş-Şuarâ. Millet Ktp. Ali Emiri Ef. 1346. 104.

Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Rıza Tezkiresi. İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı 
Yay. 

---------------------------------------------------------

(1): Araştırma Görv. ÖRDEK, Şerife; turkedebiyatiisimlersozlugu.com
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18-MUALLİM MEMDUH

Kafkas cephesine gönüllü olarak katılmış ve 22 Haziran 1916 tarihinde Of taar-
ruzunda şehit düşen öğretmen şairimizdir.
Demiştir ki:
“TÜRK BAYRAĞINA

Sen o zaman penbe, yeşil kucağını açarsın

Dünyaları aydınlatan, istikbali gösteren

Yürekleri sızlatıcı ateşleri söndüren

İyi hber nurlarını her tarafa saçarsın

 

Millet aşkı olan dillerde duygular uyanır

Bütün Türkler zengin, fakir, küçük, büyük, ihtiyar

Vatanı canlandıran üstün tutan arslanlar,

Her bucakta akın akın koşar sende toplanr.

 

Bu saldırış karşısında oynar yerinden cihan

Yıkılmadık ne bir ordu, kale, ne bir dağ kalır

Türk erinin pençesinde hangi canlar sağ kalır,

Ey bayrak sen olacaksın tarihlerde yine şan

 

………………………………………………………………..

İşte bugün yine yaktık, eski, sönük çırağı

Bu kaleye biz de diktik, ulu devlet bayrağı
Koçyiğitler, Türk Tuna’dan haydin bir su içelim. (1) 

*

1879 yılında Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Sivas Lisesi’nde öğretmenlik yapmıştır.
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19-ŞEHİD DAMAT ALİ PAŞA

“ Silahtar Damat Ali Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İznik/Sölöz Köyü 1667-Pe-
tervaradin 1716).
Enderun’da öğrenim görürken ilgi gördüğü III. Ahmet‘in tahta çıkmasından son-
ra silahtar olarak etkisi arttı, devletin güçlü kişilerinden biri oldu. 1709’da III. 
Ahmet tarafından vezirlik rütbesi verildi. Bu arada beş yaşındaki padişahın kızı 
Fatma Sultan’a damat adayı gösterildi. İkinci vezirliğe yükseldi. 27 Nisan 1713’te 
de sadrazamlığa getirildi. Sadrazam olarak el attığı sürüncemede kalan işleri 
yoluna koydu: 5 Haziran 1713’te Ruslarla Edirne’de barış antlaşması imzalandı, 
Venedik ve Avusturya cephelerindeki durumla ilgilendi. Mora üzerine hareket 
etti, tüm yarımada, Venediklilerden temizlendi. Bu arada Akdeniz’de de bazı 
adalar yeniden Osmanlı yönetimine girdi. Silahtar Ali Paşa, çeşitli ayaklanma-
larla da ilgilenmek zorunda kaldı. Avusturya cephesindeki gelişmeleri yakından 
izleyen sadrazam, öncelikle Venedikliler’in elinde bulunan Korfu Adası’nın geri 
alınması için hazırlanmaya başladı. Ancak bu sırada Venedik Cumhuriyeti ile 
bir savunma anlaşması imzalayan Avusturyalılar, Silahtar Ali Paşa’ nın Korfu 
Seferi’ni engellemek için bu sefer gerçekleşirse kendilerinin işe karışacaklarını 
ileri sürdüler. Bunun üzerine sadrazam seferin yönünü Avusturya üzerine çe-
virmek zorunda kaldı. 150 bin kişilik Osmanlı Ordusu ile Belgrad’a gelen sa-
drazam, Petervaradin yönüne hareket etti. Avusturya Orduları’nın Başkomutanı 
Prens Eugen’in 5 Ağustostaki yoğun saldırısı, kısa zamanda, tüm cephelerde 
büyük bir savaşa yol açtı. Bu saldırı karşısında Osmanlı Ordusu hareketsiz kaldı. 
Askerlerin çekilmeye başladığını gören Silahtar Ali Paşa, onları savaşa sürm-
eye çalışırken vurularak öldü. Bu nedenle Silahtar ya da Şehit adıyla da anılır. 
Belgrad’daki Kanuni Sultan Süleyman Camisi bahçesine gömüldü. Ölümünden 
70 yıl kadar sonra Belgrad’ı ele geçiren Avusturya Komutanı Laudon, mezarını 
Viyana’daki Hadersdorf Ormanı’na taşıdı.”(1)

“Şehzâde Câmi yakınlarında yazma eserlerden oluşan zengin bir kütüphanesi, 
doğum yeri olan İznik’te inşa ettirdiği câmî ve birçok yerde hayratı vardır.
 Kaynaklar, bir divançe oluşturacak kadar manzumesi bulunduğunu söyleseler de 
Paşa’nın bunları vaktiyle kayıt altına almadığından günümüze kadar ulaşmadığı 
da ifade edilmektedir (Arslan 2010: II/121). Ancak bugün elimizde Ali Paşa’nın 
talimat ve nasihatlarını içeren “Ta’lîmât-ı Hikmet- Âyât-ı Şehîd ‘Alî Paşa” isimli bir 
risalesi bulunmaktadır. Özellikle devlet bürokrasisindeki bozuklukları ve bunlara 
dair çözüm önerilerini belirttiği bu eser, dönemin sosyal aksaklıklarını yansıtması 
bakımından önemlidir. Bu bakımdan Koçi Bey’in Risâlesi’ni hatırlatmaktadır. 

Eserin bilinen iki nüshası şunlardır: 1. Atıf Efendi, Mehmet Zeki Pakalın Koleksi-
yonu, No:38. 4 vr.; 2. Avusturya Milli Kütüphanesi. H.O. 104 a/1. 7 vr. Söz ko-
nusu risâlenin metni, Tayyar-zâde Atâ (1293: V/27-38) ve Mehmed Gâlib (1326: 
137-150) tarafından yayımlanmıştır.
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Adaletli, merhametli, cömert, fâzıl kişiliğiyle kaynaklarda ikinci Sokullu Mehmed 
Paşa olarak nitelendirilen ‘Alî Paşa’nın şiirde ve inşâda mahir olduğu ayrıca be-
lirtilmektedir. Şiirlerinin hakîmâne ve nasihat-âmiz tarzda olduğu da söylenme-
ktedir (Arslan 2010: 120-121). Özellikle Mora’nın fethi için Edirne’ye giderken 
söylemiş olduğu manzume meşhur olmuştur.
 
Kaynakça
Ali Paşa. Ta’limât-ı Hikmet-Âyât-ı Şehîd Ali Paşa. Atıf Efendi Yazma Kütüpha-
nesi. Mehmet Zeki Pakalın Koleksiyonu. Nu: 38. 4 vr.
Ali Paşa. Risâle-i Damad ‘Ali Paşa. Avusturya Milli Kütüphanesi. H.O. 104 a/1. 7 
vr.
Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Saray Tarihi Târîh-i 
Enderûn. Cilt: II, IV. İstanbul: Kitabevi Yay.
Arslan, Mehmet (hzl.) (2013). Osmanlı Sadrazamları Hadikatü’l-Vüzerâ ve Zeyl-
leri. İstanbul: Kitabevi Yay.
Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. 
Cilt:II. Ankara: Bizim Büro Yay.
Mehmed Gâlib (1326). “Talimât-ı Şehîd Alî Paşa”. Târîh-i Osmânî Encümeni 
Mecmuası. Cilt: 1/3. 137-150.
Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. Cilt: III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.
Özcan, Abdülkadir, A. Z. İzgöer, B. Çakır, Y. Uğur (hzl.) (1989). Râşid Mehmed 
Efendi, Çelebizâde İsmaîl Efendi, Târîh-i Râşid ve Zeyli. Cilt: II. İstanbul: Klasik 
Yay.
Tayyar-zâde Ahmed ‘Atâ (1293). Târîh-i ‘Atâ, Cilt: V. İstanbul: İstanbul Yahya 
Efendi Matbaası.
 
Eserlerinden  Örnekler
 
Seyf-i Ahmed’le seferde Alî-kudretdir Alî
Sıdk-ı savletle rezimde Alî-cür’etdir Alî

Reh-nümûn olsa gerekdir bu gazâda tevfîk
Mazhar-ı feth ü zafer bâ’is-i nusretdir Alî
 
Avn-i Hak sâye-i Peygamber iken rehberimiz
Dîde-i düşmene elbette mehâbetdir Alî
 
Şevket ü şân u şehâmet ne dimekdir görsün
Avn-i Hakk ile Mora fethine niyyetdir Alî
 
Hakk’a tefvîz-i umûr sabr u sebât eyleyerek
Maksad a‘dâmıza ibrâz-ı besâletdir Alî
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Devlet-i  satvetini sa‘y iderim i’lâya
Dü-cihânda bu reviş mahz-ı sa ‘âdetdir Alî
 
Ser-nigûn eylemege düşmeni her savletde
Bu sefer nasra şitâbân u azîmetdir Alî
 
Pâdişâhım kuluna eyle du’â muhtâcım
Devletin şânını i’lâ içün âletdir Alî
 
(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Saray Tarihi Târîh-i 
Enderûn. Cilt: IV. İstanbul: Kitabevi Yay. 394.) (2)

LÜGATÇE

Savlet : Saldırma

Reh : Yol

Bâ’is : Sebep

Şehâmet: Yiğitlik

Tefvîz : Birine verme, bırakma

Besâlet : Yürek sağlamlığı

Satvet : Sıçrama

Dü cihan : İki cihan

Reviş : Gidiş, yürüyüş

Mahz : Katıksız, sade

Şitâbân : Koşan

.Dr.YEKBAŞ, Hakan;  turkedebiyatiisimlersozlugu.com

 -------------------------------------

(1) : http://www.nkfu.com/silahtar-damat-ali-pasa-kimdir/

(2) :Doç
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HAKKINDA FERMAN YAYINLANARAK PADİŞAHLAR TARAFINDAN ÖL-
DÜRÜLEN ŞAİRLER

1-Cafer Çelbi

2-Pertev Paşa

3-Aklî

4-Râif

5-Ratip

6-Tayyar Paşa

7-Şeyhülislâm Mesud

8-Mantıkî

9-Koroğlu

10-Cihanî

11-NihanÎ

12-Şehzade Bayezid

13-Adnî(Mahmud Paşa)

14-Arslan Paşa
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1-CAFER ÇELEBİ

“Bir nefes senden ırağ itmesün Allah beni

Senden ayrulur isem âh bana, vâh beni.”

XVI. yüzyılda 29 şairimiz çeşitli sebeplerle öldürülmüş.

Cafer Çelebi de Osmanlı döneminde düşünceleri yüzünden  Padişah fermanı ile 
idam edilerek öldürülen bir şairimizdir.

Sultan Selim sefer dönüşünde, yeniçerilerin yaşlı olanlarını yanına çağırır ve 
onlarla sohbet eder, sefer hakkında bilgi alırmış. Gene öylesi bir günde, yaşlı 
yeniçerilere sorar:

-”Sefer esnasında sürekli asker arasında fitne üretildiğini duymuştum. Bu fitne-
lere sebep olanlar, dedikoduları üretenler kimlerdir ağalar?”

Kendi suçluluklarını gizlemeye çalışan Yeniçeriler, “İskender Paşa, Balyemez Os-
man Ağa ve Cafer Çelebi suçludur” derler. İlk ikisinin derhal ödlürülmesini iste-
yen Sultan, Cafer Çelebi’yi de yanına çağırır. Der ki:

-”İslâm askerini tahrik maksadıyla fitne üreten kişiye sizce ne ceza verilmelidir?”

Cafer Çelebi, düşünmeden cevap verir:

-”İspat edilirse Hünkârım, cezası ölümdür, ölüm olmalıdır!” der. Evet işte böyle, 
Cafer çelebi kendi fetvasıyla idam edilir...

Tarih 18 Ağustos 1515’dir... Cenazesi kardeşi Said Çelebi tarafından kaldırılır. 
Kabri, Balat’da bulunan mescidin haziresindedir.

Cafer Çelebi’ nin eserleri şunlardır:

1. Türkçe Divanı: İstanbul kütüphanelerinde şairin, yazma 3 nüsha 
Divanı bulunduğu belirtilmektedir. İsmail E. Erünsal tarafından da şairin, çeşitli 
kütüphanelerdeki Divanları karşılaştırılmış ve yayınlanmıştır. 25 kaside, 225 
Türkçe gazel, 1 müseddes, 8 murabba, 10 kıta, 1 Tercii bend, 4 Arapça kaside, 
1 gazel, 1 müstezad, 2 Farsça kaside, 1 murabba, 1 tahmis yayınlanan bu eser-
de yer almıştır.
2. Enîsü’l-Arif’in: Ahlâkî konuların yer aldığı bir eser.
3. Hevesname: Mesnevi tarzında kaleme alınmış önemli bir eser. Bu eser 
ve bu eser dolayısıyla( ki, Şah İsmail’in nikâhlı- evli karısıyla evlendiğinden 
dolayı)şair, çok suçlanır. Eserin birinci bölümünde İstanbul’un çeşitli yerleri ve 
mimari eserleri anlatılırken, ikinci bölümünde şair kendisinden bahseder. Şeyhî’ 
yi ve Ahmet Paşa’yı eleştirir.
4. Mahrûsa-i İstanbul Fetihnamesi: İstanbul’un fethini anlatan bir eser.
5. Kusname
6. Münşeât: Henüz bulunamamış, çeşitli 
kaynaklarda adından bahsedilen bir eser.                                                                                                                                            
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23 Ağustos 1514’ de Çaldıran’da Osmanlı ordusu ile Şah İsmail’in ordusu savaşa 
tutuşurlar. Taçlı Hanım ile Bihruze Hanım bu savaşta esir düşerler. Taçlı Hanım, 
mücevheratını vererek kurtulur. Bihruze Hanımın ise esareti devam eder. Bihruze 
Hanım, Cafer çelebi ile evlendirilir. Müslüman ve evli bir kadının başkasıyla ev-
lendirilmesine şaşıran İbrahim paşa, bu durumu Sadettin Efendi’ye sorar.
Sadettin Efendi de, “Şah İsmail’in haremi ne ve ne şekilde olmuştur ki, eşinin 
başkasıyla evlendirilmesi, eş olarak verilmesi caiz olmasın? Ayrıca, onlarda muta 
nikâhı vardır. Özellikle bilim şerefiyle değerlenmiş, olgunluk ve bilgelik süsleriyle 
bezenmiş bir kimsedir Cafer Çelebi...” Dolayısıyla bu evlilik caizdir.” der.
Cafer Çelebi, üç dilde de şiir ve nesir yazan ender şairlerdendi. Özellikle, Farsça 
konusunda tezkireciler, Şah ismail’e yazılan mektupların yazarı olarak ondan 
bahsederler.
 
Sultan Selim, Cafer Çelebi’ nin öldürülmesini söylediği İçin, bir müddet sonra 
vicdan azabı duymaya başlar. Çevresinde, bulunanlara kızar ve kendisini neden 
engellemediklerini söyler.
 
Şairin öldürülmesinden bir hafta sonra sarayda çıkan bir yangın üzerine padişah 
: “Bu yangın, Cafer Çelebi’nin nefesinin ateşidir. Korkarım ki, tahtı, sarayı ve beni 
imha ede, etrafımı ihata edip dolana...”
Cafer Çelebi’ nin öldürülmeden üç gün önce bir beyit yazdığını belirtirler. Bu 
beyit oldukça enteresandır ve şöyledir:
 
“Ben şehîd-i tîğ oldukda râh-ı yârda
Yumadan defn eyleniz tenden gûbarı gitmesün”
Kaynaklarda:
“Tezkirelerde kaydedildiğine göre Cafer Çelebi’nin “Caferi” mahlasıyla şiirler ya-
zan, hayatını sefahat içerisinde geçiren ve aşırı dozda afyon içmekten dolayı 
ölen bir oğlu vardı ki şiirlerini bazı mecmualarda bulabiliyoruz.
 
Zilkade 918/Ocak 1513 başlarına ait bir vakıf kaydında Cafer Çelebi’nin diğer 
çocuklarından bahsedilmekteyse da bunların isimleri zikredilmemiştir.
 
Daha erken tarihli bir belgede ise (897/1492) Cafer Çelebi’nin Ahmed ve Meh-
med adlı iki oğlunun olduğu kaydedilmiştir.
 
Kaynaklardan öğrendiğimize göre Cafer Çelebi İstanbul’daki mescidinden başka 
Simav’da bir mescit ve hamam, Bergama’da bir kervansaray ve Edirne’de bir 
sıbyan mektebi yaptırmıştır.
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“Edirne’deki II. Bayezid imareti vakfının mütevelliliğini yürütmüştür. Muhteme-
len bu görevi esnasında Edirne’de bir mektep yaptırmıştır. Mahmud Paşa Med-
resesi’ndeki görevinden sonra 1497 tarihinde divan-ı hümayuna nişancı olarak 
tayin edildi.
 
Ramazan 905-Muharrem 906/Nisan-Ağustos 1500’de Moton (Methoni/Modon) 
ve Koron’a (Koroni) yapılan sefere katılan şair, Divan’ındaki bir kasidede Mo-
ton’un fethini detaylı bir şekilde tasvir eder. Kardeşi Sadi Çelebi’nin Münşe’at’ın-
da yer alan ve bu sefer hakkında Moton’dan Bursa’ya gönderilen fetihnameyi de 
o yazmıştır (Temmuz 1500).
 
5. Ekim 1503 tarihinde yazmış olduğu bir kasidenin takdimi dolayısıyla II. 
Bayezid’den bir hediye almış olan şairimiz, 13 Aralık 1503 tarihinde Mısır sulta-
nına gönderilmek üzere kaleme aldığı name dolayısıyla ödüllendirilmiştir.
 
Şakayık-ı Numaniyye’ye göre Bayezid Cafer Çelebi’ye günlük yüz akçe emeklilik 
maaşı teklif ettiyse de o bunu kabul etmemiştir.
25 Nisan 1512 tarihinde Bayezid’in, oğlu Selim lehine tahttan çekilmesinin ar-
dından şairimiz, Selim’in cülusunu tebrik etmek için Farsça bir kaside sunmuştur.

Tahttan çekildikten sonra hayatının geri kalanını geçirmek için doğum yeri olan 
Dimetoka’ya doğru yola çıkan Bayezid, Edirne civarındaki Abalu köyünde 10 
Haziran 1512 tarihinde aniden vefat etti.
 
Cafer Çelebi bu vesileyle yazdığı mersiyede II. Bayezid’in tahttan çekilmekten 
duyduğu üzüntüye ve içinde bulunduğu acı duruma hayıflanmasına atıfta bu-
lunur. Bu mersiyenin sonunda bu tür kasidelerde mutad olan yeni sultana dua 
bölümünün olmaması dikkat çekicidir.”(1)
 
Der ki:
Ey yüzi tâze bahârum nicesin hoşça mısın?
Gül yanakluca nigârum nicesin hoşça mısın?
 
Gam değül derd ile ben hasta olursam hele sen
Ey benim sevgülü yârüm nicesin hoşça mısın?
 
Âhu-yı Çîn gibi her dem beni hûnin-dil iden
     Ey saçı müşk-i tatârum nicesin hoşça mısın?
 
     Âteş-i şevki ile bağruma dâğ-ı gam uran
     Hey büt-i lâle-izârum nicesin hoşça mısın?
 
Andelîb oldı gülistânuna Cafer dimedün
Bir kez ey bülbül-i zârum nicesin hoşça mısın?
 
(1): http://www.ottomanhistorians.com/database/html/ca- fercelebi.html
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1-Ca’fer Çelebi ile Ahmed Paşa

Ahmet Paşa’dan sonra yaşayan ve onu eleştiren bir başka şair de Tacizâde 
Ca’fer Çelebi’dir. “Ca’fer Çelebi, Ahmet Paşa’nın şiirlerinde ise zerafet ve fesa-
hatin bulunmasına rağmen canlılığın olmadığını iddia eder[1].’’ Behiştî’den daha 
da ileri giderek Ahmet Paşa’nın şairler arasında gösterilemeyeceğini belirtmek-
tedir:
“Ve ger Ahmed durur gerçi selâset
Bulınur sözlerinde hem fesâhat
Belâgatda velî mâhir degüldür
Kelâmun rabtına kâdir degüldür
Sözinün hüsni vardır ânı yokdur
Nukûş-ı deyre benzer cânı yokdur
Hayâl-i hâssa çün kâdir degüller.
Hakîkatde bular şâ’ir degüller / Ca’fer Çelebi[2]

(Ahmet’in sözlerinde hem akıcılık (hem de) açıklık bulunur. Velâkin pürüzsüz 
ve güzel söz söylemede maharetli değildir. Kelimeleri birbirine bağlama(da da) 
yetenekli değildir. Sözünün güzelliği vardır ama cazibesi yoktur. Kilise nakşına 
benzer ama canı yoktur. Özel bir hayal (âlemine) sahip değillerdir. Gerçekte 
bunlar şair (de) değillerdir.)

2-Cafer Çelebi ile Şeyhî

Yeteneksizlikle eleştirilen büyük şairlerden bir diğeri de “Harname” adlı eseriyle 
ünlenen Şeyhî’dir. Şeyhî’yi tenkit eden ise kendisinden yaklaşık altmış yıl sonra 
edebiyat sahasında ismi anılan Tacizâde Cafer Çelebi’dir. ‘‘Cafer, Şeyhî’nin şiirle-
rini iki bakımdan kusurlu bulur. Bunlardan birincisi Şeyhî’nin sözlerinde fesahetin 
(düzgünlük ve açıklığın) olmaması, ikincisi de şiirlerinde çok fazla garip lafzın 
bulunmasıdır.’’
“Şular kim Türkî dilde şöhreti var
Biri Şeyhî bir Ahmed’dür ey yâr
Eger Şeyhî’dür insâf eyle b’illâh
Sühanverlikden olmış gerçi âgâh
Sözün üslûb-ı nağzın anlamış ol
Kelâmun tavr u tarzın anlamış ol
 
Fesâhetde velîkin kân yokdur
Kelâmınun garîb elfâzı çokdur
Hayâl-i hâssa çün kâdir degüller
Hakîkatde bular şâ’ir degüller     / Ca’fer Çelebi[3]
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(Ey dost! Türkçe (şiirde) şöreti olan (iki şairden) biri Şeyhî biri Ahmet’tir. İnsaf 
eyle, billahi Şeyhî, düzgün konuşmada bilgilidir. O, sözün hoş üslûbunu (ve) 
cümlelerin teşkilini anlamış. Velâkin (anlamın) açıklığında başarısızdır. Cümlele-
rinde tuhaf kelimeler çoktur. Özel bir hayal (âlemine) sahip değillerdir. Gerçek-
te bunlar şair (de) değillerdir.)

[1]  Menderes COŞKUN, age, s. 67.
[2]  Menderes COŞKUN, age, s. 67-68.
[3]  Menderes COŞKUN, age, s. 67-68.

----------------------------

(1): AYDIN, Abdullah, a.g.e
SON SÖZ :

SAVAŞTA İKİ KADIN (Gülce-Üçgen)

Çaldıran Ovasında bir garip savaş
Savaşın ortasında iki hatun
Ter kokulu at yelesi zaman
Kandır süzülen kılıçlardan
Mağlup olmuş Şah İsmail

Otağı darmaduman
Boynu bükük, şaşkın

Bihruze Sultan
Taçlı Hatun;
Yapyalnız
Kader bu
Örer ağın

Yoktur kurtuluş...
Yaksın ağıtları

Yaksın iki dudağın
Şah evi yok, saltanat yok
Bir Osmanlı fesidir gayri

Gece gündüz karşılaşacağın.
Acaba, neler gelecek başına?

Üzüm gözlerinden dökülecek yağmur.
Bir yanda hicran üstüne hicran

Öte yanda gurur
Ve başı dik vücutlarda

Bakışlar mağrur.
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Söyleyin Şahıma nicedir bu hâl?
Böyle mi bitecek, bu gizemli masal?

Çaldıran Ovasında bir garip savaş
Savaşın ortasında iki hatun
Verir de kurtulur altın tacı

Taçlı Hatun ona derler hey!
Bihruze Sultan ne yapsın?
Güzel, fakir ve mahzun

Bir at terkisinde
Alıp giderler
İstanbul’a...

İstanbul ki
Şah kadar uzak
Yedi tepe, yedi.

Ortasında su mavi
Çelebiler gelir geçer

Sarayın koridorlarından
Ve bir şeyhülislam fetvasıdır

Takılır boynuna Bihruze’nin oy!
Işıldar gelir, gümüş bir gerdanlıktan.

Şahım şahım, benim canım padişahım
Neredeysen ses ver, göğe çıktı âhım!..
Zulümdür geceler, ölümdür sabahım.

Mustafa CEYLAN
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2-PERTEV PAŞA

  

Adı Mehmed Said Pertev (d. 1785, Danca, Kocaeli - ö. Kasım 1837, Edirne), 
Osmanlı devlet adamı ve şair. II. Mahmud’un çevresindeki en etkili devlet adam-
larından biri oldu. 1837 yılında Padişah’a hakkında dedikodu götürülerek, Abdül-
mecit Efendi’yi tahta çıkarmak isteyenlerden birisi olduğu söylenir. Padişah II. 
Mahmud, bu dedikoduya inanır ve Vali Emin Paşa’ya “ferman yazılsun, vusulün-
de idam edilsin”diye emir verir. Padişahın bu fermanı üzerine şairimiz asılarak 
idam edilir.

 

Demiştir ki:

“Aşkın gönülde hayreti bir şeye benzemez
Simâbedir sükûneti bir şeye benzemez
 
Hayretde mahv-ı hâleti bir şeye benzemez
Gevherde âb-ı rü’yeti bir şeye benzemez.
 
Şemsin kamerle ülfeti bir şeye benzemez
Nûrun nazarla nisbeti bir şeye benzemez
 
Ülfet içinde âfeti bir şeye benzemez
Ünsiyetin de vahdeti bir şeye benzemez
 
Mir’atin aks-i savti bir şeye benzemez
Bir sır o sır ki sîreti bir şeye benzemez.”
 

“1928’de Mora Ayaklanması dolayısıyla Britanya, Fransa ve Rusya’nın verdiği 
notaların reddedilmesinde etkili oldu ve Rusya’yla savaşa girilmesini savunan 
kişilerin başında yer aldı. Savaşın (1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı) yenilgiyle 
sonuçlanması üzerine mümkün olduğu kadar uygun koşullarla barış yapılmasına 
çalıştı (Edirne Antlaşması, 1829).

 

1830’da azledildi, Girit’teki Rum ayaklanması sorunuyla ilgili olarak Kavalalı 
Mehmed Ali Paşa’yla görüşmek üzere Mısır’a gönderildi. Dönüşünde sadaret 
kethüdalığına getirildi. 1835’te sadaret kethüdalığının yerine Umur-ı Mülkiye Ne-
zareti (sonradan Dahiliye Nezareti) kuruldu ve ilk nazırlığına da vezirlik rütbesi 
ile Pertev Paşa getirildi.Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü kişilerinden biri 
durumuna gelen Pertev Paşa, halk arasında “tuğsuz padişah” diye anıldı. Ancak 
bu, başta eski reisülküttap Akif Paşa olmak üzere rakiplerini harekete geçirdi. 
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Pertev Paşa, devletin uğradığı büyün felaketlerin sorumlusu gösterilmek isten-
diği gibi, 1837’de II. Mahmud’un yerine Veliaht Abdülmecid’i tahta geçirmeyi 
tasarladığı gerekçesiyle görevinden alınarak Edirne’ye sürüldü ve padişahın ira-
desiyle orada idam edilerek öldürüldü.

 

Nakşi şeyhlerinden Ali Behçet Efendi’nin müritlerinden olan Pertev Paşa, devlet 
adamlığının yanında döneminin tanınmış şairlerindendi. Pertev mahlasıyla yaz-
dığı şiirleri Divan’ında (1837; 1840) toplanmıştır.”

(kaynak=wikipedia.org)

LÜGATÇE

Simâbe : Gümüş renkli su

Hâlet : Hali psikoloji

Şems : Güneş

Ünsiyet : Alışkanlık

Mir’at : Ayna

Savt : Ses

Sîret : Hâl, tabiat
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3-AKLÎ (Makedonya)

 

Asıl adı Mehmed, doğum yeri İştib. İştibî Mehmed adıyla tanınır. İstanbul’da 
yaşamış, Ankaravî Mehmed Efendi’den ders almış, kırklı medreseye kadar yük-
selmiştir. Nemçe seferine serasker olan Yeğen Osman Paşa’nın yanında“Ordu 
Kadısı” olarak görev yapmıştır. İsyancılar arasında yer alan Yeğen Osman Paşa 
padişah tarafından cezalandırılınca, onun yanında yer alan şairimiz de 1687-88 
yılında katledilir.

Demiştir ki :
 “Ser-i kûyin gören meyl-i behişt-i câvidan itmez
                     Ruhin seyreyleyenler ârzû-yi hûriyân itmez
 
Dime itmez nigâh-ı âşinâyı Aklî-i zâre
Budur tarz-ı civânan iltifât-ı âşıkân itmez.”
 
Şiir böyledir işte. Koskoca ordunun kadısı da olsan gerektiğinde seni dinlemez ve 
hiç suçun günahın yoksa bile, arkadaşınla birlikte, inandığın, güvendiğin, kader-
birliği ettiğin kişilerle birlikte seni uçurumların en dibine yuvarlayıverir. Alır canını 
da, ah bile diyemezsin. Ve kaç asır sonra, Antalya’dan bir şair çıkar, “öldürülen 
şairler”i kaleme alırken, rastlar sana, detaylı bilgiler temin etmeye çalışır, ulaşa-
maz. Sadece şiir hazretlerinin müsaade ettiği kadar az ve öz bilgiye ulaşabilirsin.

Şimdilerde, eşi-dostu-yakını-arkadaşı uğrunda idam sehpasına korkusuzca gide-
bilecek şair var mı ki? Sanmıyorum olacağını. Şimdilerde çağ, korkaklar ve sahte 
kahramanların çağıdır. Yalcılar, yağcılar ve yaltakçıların çağıdır. El oğuşturanlar, 
yaşa, varol padişahım” diyenlerin çağıdır. Kafasını çizgiden milim öne çıkaranın 
kellesi üstünde iktidar kılıcı hazır. Hiç bilinmez, belki de bir sabah uyanmışsındır, 
özel yetkili bilmem kaçıncı makamdan çağrılmışsındır, ama polis nezaretinde 
yaka paça götürülürsün. Öyle olursa da şaşırma, çağın gereği bu, zamanenin 
yüzü işte...
 
LÜGATÇE

Ser : Baş
Kûy : Köy
Behişt: Cennet
Câvidan : Sonsuz
Nigâh : Bakış
Zâre : İnlemeye
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4-RÂİF (Bağdat)

 

XVIII. Yüzyıl şairlerimizden, asıl adı İsmail, Bağdat’ta doğmuş, saray entrika-
ları arasında adı geçtiği için, Eğriboz muhafızı iken azledilmiş, sürgün yeri olan 
Lefkoşa’ya giderken Kethüdazade Kapıcı Ali Ağa elindeki fermanla Petriç kasa-
basına gelir ve şairimizi öldürür. Kesik başı Üsküdar Yenimahalle’de yol üzerinde 
bulunan kabristana gömülür.(19 Mayıs 1785)

Demiştir ki:

“Ey gonca dehen azm-i çemenzâr idelim gel,
Gül mevsimini bülbüle ihbâr idelim gel.”
Lefkoşa yollarında Sürgünde bir Kethuda
Zamanı boyayalım çemenzâr idelim gel
 
“Sâkî verelim hükmünü eyyâm-ı bahârın,
Neşveyle bugün dilleri ser-şâr idelim gel.”
Padişahım efendim, hayranım sultan sana
Saray bahçelerini lâlezar idelim gel.
 
“Gül-çîn olalım bâğ-ı visâlinden efendim,
Lûtfeyle ki gül-i bûse-i ruhsâr idelim gel.”
Sakız dediğin ne ki; adalardan bir ada
Halil Paşayı candan ser-bîzar idelim gel
 
“Peymâne be-kef zânû-be-zânû olup ey şûh!
Dilden yine def’-i gam u âzâr idelim gel.”
Konya, Girit, Mora’da Valilik makamında
Varıp Halil Paşa’ya, intizâr idelim gel
 
“Râif kulun ey meh sana çokdan nigerân,
Gel bezme ki hâl-i dili ızhâr idelim gel.”
Bekleşen Ceylan kulun, yetiş gel imdadına
Kuzguncuk’ da bir yalı bergüzar idelim gel.

Not: Şiirdeki siyah- italik mısralar şairimiz Raif’e, diğer mısralar Mustafa Cey-
lan’a aittir.
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Genç yaşında, kethuda olmuş, ardından darphane nazırlığı görevine getiril-
miştir. Çokça sürgün yaşayan, bu yüzden bir çok görevlere yükselip, ayrılan, 
azledilen bir şairimizdir. 6 yıl boyunca Reisü’l Küttab vekilliği görevini yapmıştır. 
Dönemin sadrazamı Derviş Paşa ile bir türlü geçinememiştir. Azledilir ve Sakız 
Adası’na sürülür. 

Kahire, Konya, Girit ve Mora Valilikleri görevlerinde de bulunur. Ve Belgrad mu-
hafızlığına tayin edilir. Yıl 1785’dir ve I Abdülhamid’i tahttan indirerek yerine III. 
Selim’i getirmekle suçlanan Halil Paşa’ nın suç ortağı olarak kabul edilir ve azle-
dilir. Azledilince, İstanbul’daki eviyle Kuzguncuk’daki yalısı mühürlendir.

 

Şiir de oldukça başarılıdır. Türkçe bir Divan’ı vardır.
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5-RÂTİP

 

“Asıl adı Seyit Ebubekir Efendidir. Tosya’da doğmuş, XVIII. Yüzyıl şairlerimiz-
den.”(1) III. Selim’in gizli işlerini gören bir Reisü’l küttabdır. Düşmanlarının ha-
sediyle başına gelmedik kalmamıştır.
Onu sevmeyenler, Rodos adası’ na sürdürünceye kadar uğraşmışlardır. Ve 1799 
yılında Rodos’ta idam edilmiş, kesik başı İstanbul’a getirilmiş ve Kanlıca’da bu-
lunan şeyhi Ataullah efendi’ nin zaviyesine defnedilmiştir.
 
“Öğrenimini tamamlayınca kâtip olmuş ve hacegân sınıfına katılmıştır.” ( 2 ) 
III. Selim şehzade iken ve padişah iken en yakınında bulunanlardan, yazıcı, sır 
kâtibi birisidir. Batıl inançları olan şairimiz Râtip Efendi, Reisü’l küttabın vefatı 
sebebiyle hil’at giyecekken, “bugün ay akreb burcundadır” diyerek hil’at giyme 
işini ertesi güne bırakmıştır.
 
Bu durumu değerlendiren rakipleri, Padişaha onu gammazlarlar. Padişah kızar 
ve onu görevinden azleder. Tezkire-i evvel vekilliğine tayin edilir. Düşmanları 
boş durmaz ve onu Bozcaada’ya sürgün ettirirler. Affedilir ve yeniçeri kâtipliği 
görevine getirilir. Sefir olur ve Ruscuk, Yerköy, Bükreş yoluyla Peşte’ye gider. 
Bir süre sonra İstanbul’a döner, başmuhasebeci, sonra da defterdar tayin edilir. 
Ekmekçilerin hilelerini önlemek için de Zahire Nazırlığı görevine getirilir. Son ola-
rak, Rodos’a sürgün edilmesine edilir ama Rodos onun için bir mezar olacaktır. 
Kaptan-ı Derya Küçük Hasan Paşa’ya gönderilen bir fermanla şairimiz Râtib’in 
idamı istenir. 8 Temmuz 1799 günü kesik başı İstanbul’a getirilir. “Nakşibendi 
tarikatına mensuptu.”(1)
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Demiştir ki:

Bahtıma bağdaş kuran bir fermanki cezadır
Yağlı urgan ipini düşlerime uzatır.
“Bir encümen-i rûh-fezâ medhe sezâdır
Dilberleri matbû-ı tıbâ-ı zurefâdır.”
Vaz geçtim dilberinden, al senin olsun hepsi,
Sürgün son gün değil ki, bir çizgi-i hizadır.
 
Rodos Rodos sen bana gurbet içinde gurbet
Oldun bilirsin, bir de diyorsun Râtip Sabret 
“San’atları hep işve ile nâz ü nezâket                                
Âdetleri uşşâkına hep mihr ü vefâdır.”
Dost dedim düşman çıktı, bağrıma sardıklarım
Rodos Rodos bakışın garip bir Mustafa’dır.    
                          
Öldürülen şairler yalan değildir sahih
Koparsın mısramızı bizi de yazsın tarih
“Hânendeleri gerçi değil Rum’a müşâbih
Sâzendeleri nağme ile başka edâdır.”
İstemem Rodostan hiç, hanende ve sazende
Çilemiz yazımızdır, daha neylesin talih?
 
Zaman akrebli dansı, gözler önüne sermiş
Güneş ayı geceden korkup sürgün edermiş;
Raksetmededir hûbları el ele vermiş
Bu sâatte rakkâs-ı felek gıbta-nümâdır.”
Rodos Azrail Rodos, kur sehpayı haydi gel!
Anladım, sevenler hep; senin gibi severmiş.

(1-2): http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKITURKEDEBIYATI/ilyas_yazar_kastamonu-
lu_divan_edebiyati_sairleri.pdf 

Not: Siyah italik mısralar öldürülen şairimiz Râtip’e diğer mısralar Mustafa Cey-
lan’a aittir.
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6-TAYYAR PAŞA

Asıl adı Mahmud, üç yıl Ruslara esir düşmüş ve esaretten kurtulduktan sonra 
Trabzon’a vali olarak atanmıştır. İdam edilerek başı kesilen ve kesik başı Or-
takapı’da sergilenen bir şairimizdir. III. Selim’i tahttan indirme teşebbüsünde 
bulunanlardandır. 
“Tayyar Mahmut Paşa, 18. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış ama daha çok 19. 
yüzyılın ilk yıllarında Karadeniz bölgesinde ön plana çıkmış tarihî şahsiyetlerden 
biridir. Kendisi hem Osmanlı’da önemli görevler üstlenmiş bir devlet adamı hem 
de bir divan şairidir. Tayyar Paşa, her ikisi de valilik yapmış olan Battal Hüseyin 
Paşa’nın oğlu ve Hacı Ali Paşa’nın torunudur. Tarihe damgasını vurmuş bu aileye 
“Canikli ailesi” denmektedir.
Kaynaklarda Samsunî veya Canik’li olduğu bildirilen ve bu şekilde isimlendirilen 
Tayyar Paşa’nın asıl adı “Mahmut”tur. Şiirde “Tayyar” mahlasını kullanmıştır. Ko-
mutanlık görevinden dolayı da kendisine “Paşa” unvanı verilmiştir. Sosyal hayat-
ta ise daha çok “Tayyar Paşa” isimlendirmesinin öne çıkmış olduğunu görüyoruz. 
Örneğin Paşa tarafından Bafra’da yaptırılan cami, “Tayyar Paşa” ismiyle hâlâ 
ayakta ve ibadete açıktır. 
Tayyar Paşa zaman, zaman İstanbul yönetimi ile ters düştüğü için Trabzon’dan 
alınıp önce Diyarbakır sonra Erzurum valiliğine nakledildi. Buna rağmen kısa 
süre içerisinde affedilerek, 1804 yılında kendisine Trabzon valiliği ile Canik mu-
hassıllığı tekrar verildi. Çapanoğlu ile aralarındaki ezeli rekabet silahlı mücade-
leye kadar varınca Amasya sancağı Babıâli tarafından Çapanoğullarından alındı 
ancak Tayyar Paşa alınan tedbire rağmen durmayarak Tokat ve Zile’yi ele geçirdi 
ve yeni kurulan Nizam-ı Cedit aleyhinde bulundu. Paşa’nın bu hareketi bir is-
yan olarak değerlendirildi. Bunun üzerine 1805 yılında Paşa, Babıâli tarafından 
görevden azledildi ve hakkında idam fermanı çıkartıldı. Bu sefer Tayyar Paşa 
durumun ciddiyetini kavradı ama iş işten geçmişti; uzun bir kovalamaca sonucu 
Kırım’a sığınmak zorunda kaldı.” (1)

*

“Kaymakamlığı sırasında İstanbul’da zuhur eden fitne ve fesattan sorumlu tu-
tuldu. Azledilip Dimetoka ’ya sürgüne gönderildi. Yola çıktığında aleyhindekilerin 
çabasıyla Vezirlik payesi ve malikânesi geri alındı. Ardından, saraya yakın hasım-
ları sürgün yerini Hacıoğlu Pazarı olarak değiştirdiler.”

Hacıoğlu Pazarı’nda sürgün hayatına başlayan Tayyar Mahmud Paşa, bir yandan 
IV. Mustafa’dan maddi ve manevi destek görürken , Alemdâr Mustafa Paşa’ya 
yazdığı mektupla haksızlığa uğradığını ve kendisinden yardım beklediğini söylü-
yordu. 
Alemdâr Mustafa Paşa, Tayyar Mahmud Paşa’nın yardım talebine, Varna muha-
fızı olmasını sağlayarak cevap verdi . Sadrazam Çelebi Mustafa Paşa da, yan-
daşlarını kışkırtmakla suçladığı Tayyar Mahmud Paşa’nın hayatta kalması duru-
munda fitne çıkarmaya devam edeceğini iddia ederek idam edilmesini istiyordu.
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Temmuz ayında İstanbul’a gelen Alemdâr Mustafa Paşa,II. Mahmud’un tahta 
çıkmasını sağladı ve sadrazamlığa getirildi. Sadrazam olan Alemdâr Mustafa 
Paşa, siyasî güç odaklarına karşı harekete geçti. Tayyar Mahmud Paşa, devletin 
askerini uğraştırdığı ve darülharp olan Rusya’ya kaçtığı ve Müslüman’a yakışma-
yacak şekilde gayri Müslimlerden para aldığı da söyleniyordu. “Caniklizâdelerin 
geçmişten gelen isyankâr tavırları da gözönüne alındığında II. Mahmud, Tayyar 
Mahmud Paşa’nın idam emrini verdi. Ağustos 1808 tarihinde Caniklizâdelerin 
son lideri; geriye yalnızca sefil durumda, evi barkı olmayan, çocuğu bulunmayan 
ve devletin yardımıyla geçinen bir eş bırakarak hayata veda etti.”(2)

*
“Tayyar Mahmud Paşa’nın, III. Selim döneminde asî bir vali, IV. Mustafa döne-
minde sadaret kaymakamı olması ve II. Mahmud döneminde de geçmiş suçları 
bahane ederek idamı, Osmanlı Devlet’inde politikanın kişilere bağlı olarak değiş-
tiğinin en bariz göstergesidir.” Caniklizâdelerin ortadan kaldırılması ise Osmanlı 
Devleti’nde siyasetin merkezindeki aktörlerin birbirleriyle mücadelelerinin sonu-
cudur.”(2)

Demiştir ki: 

“Gice bezme o meh-i evc-i saâdet geldi
Müjde ey baht-ı siyeh başına devlet geldi.
 
O perînin leb-i cân-bahş u gam-ı aşkı ile
Hastaya sıhhat u sağ âdem-i illet geldi.
 
Âlem-i âba ayak bastığı dem duhter-i rez
Sâkiyâ kâse-be-kâse bize şerbet geldi.
 
                  Hal değildir hat-ı rûyundaki ey bülbül-i dil
     Gülşene sebze-i nevrûz ile zînet geldi.”

(1):Yrd.Doç.Dr. POYRAZ;Yakup; Samsunsempozyumu.org
(2): SERBESTOĞLU;İbrahim, https://www.academia.edu/12168705/Trabzon_
Valisi_Canikli_Tayyar_Mahmud_Paşa_isyanı_ve_Caniklizadelerin_Sonu_1805-
1808_

LÜGATÇE
Bezm : İçki meclisi
Evc : Üst derece
Leb : Dudak
Duhter : Kız çocuk
Rez: Şarap
Rûy : Yüz, yüzey
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MESUD

Sultan I.Ahmed’in imamı ve hocası, Aydınlı Mustafa Efendi’nin oğlu, Hocazade 
veya Burnaz Müftü adıyla tanınmakta, idam cezasına çarptırılan ikinci şeyhülis-
lâmdır. IV Murad Şeyhülislâm Ahizade Hüseyin Efendi’yi, IV Mehmed’ de Şeyhü-
lislâm Mesud Efendi’yi idam ettirir.(1 Ağustos 1657)

Der ki:

 

“Dâğlar cismimde yer yer nola olsa şeb-çerağ

Her biri ruhsâre-i dildârdan yakar çerağ”

Müderris, kadı şairlerimizden, Divan toplantılarında sözünü esirgemez. Valide 
Sultan ve Padişahın gözüne girer. İpşir Paşa ve Murad Paşa zamanında ilgi gör-
mezse de askerin isteği ile göreve başlar. Siyavuş Paşa’nın ölümüyle boşalan 
sadrazamlığa Boynuyaralı Mehmet Paşa’ nın tayin edilmesini sağlar. Ancak, bu 
yaptırdığı tayinden bir müddet sonra memnun olmaz. “Bu âdemi yanış seçmi-
şiz” diyerek, Valide sultan’a haber gönderir. Valide Sultan da bu teklifi redde-
derek, kısa zamanda, sabit suçu olmadan sadrazam değiştirmenin yanlışlığına 
işaret eder.Sarayda iktidar kavgalarına alet olur, kavgaların ortasında yer alır. 
Sadrazam değiştirmek için yaptığı çalışmalar, onun ayağına dolanır. Durum Pa-
dişaha ve Valide Sultan’a bir takım ilâvelerle iletilir. Padişah, Mesud Efendi’yi gö-
revinden azleder ve Diyarbakır’a sürgün edilmesini emreder. Diyarbakır’a gitmek 
istemeyen Mesud, bir takım çalışmalar içine girince, bu kez padişaha fitnecibaşı 
olarak jurnal edilir. Ululemre iteatsizlik ve asker toplamak suçlarından katline 
dair ferman çıkar. Ve idam edilir.
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8-MANTIKÎ (Şam)

“Mantıkî Ahmed Efendi, XVI. yüzyılın sonlarında ve XVII. yüzyılın başlarında ya-
şamış bir divan şairidir. Biyografi kaynaklarından Sicill-i Osmanî, Nuhbetü’l-Asâr, 
Tezkire-i Mucîb, Osmanlı Müellifleri, Tuhfe-i Nâilî’de onun hakkında yeteri kadar 
bilgi mevcuttur. Mantıkî Ahmed Efendi, 1003/1594-95 tarihinde Şam’da dünyaya 
gelmiştir (Muallim Nâci 1995: 100). Rızâ Tezkiresine (Zavotçu 2009: 131) göre 
Mantıkî, “Acem-peder Arap-mâderdir”. Zeynelâbidin-i Nahcivânî’nin oğludur 
(Mehmed Süreyya 1996: I /182). “Asrın meşhur âlimlerinden olan Molla Şeref-
i Dımışkî’den ilim öğrendikten sonra, Sâlihiye’de bulunan Selimiye medresesi 
müderrisliğinden azledilen Abdurrahmân İmâdî’nin halefi olmuştur. Bir müddet 
sonra postadan çıkan ikinci bir emirle müderrisliğin İmâdî’ye iade olunması Man-
tıkî’nin gücüne gittiğinden o diyarı terk ederek Halebü’ş-şehbâ’ya gelerek daha 
doğru tabirle, orada bulunan serdâr-ı ekrem Öküz Ali Paşa’ya iltica eylemiştir.” 
(Muallim Nâci 1995: 100). Şair, bu hâli şu kıt’a ile tarif eder:

Şâm’da bilmediler kıymetimi

Hicret itdüm Halebü’ş-şehbâ’ya

Harların çifte-i iz’âcından

İlticâ itdüm Öküz Paşa’ya

“Paşa, Mantıkî’nin bu kıt’asından huylanmış, bir süre sonra tam ikram ile Sâlihi-
ye’ye tekrar yollamıştır. Mantıkî, liyakati nispetinde yükselmek tabii arzusunda 
bulunan kimselerden olduğundan 1028/1618’de azledilen Halep kadısı Münşî 
Abdülkerim Efendi ile İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da birçok medresede müder-
rislik ettikten sonra 1044/1634-35’te Halep kadılığına gönderilmiş, daha sonra 
aynı yıl Şam kadılığı görevinde bulunmuştur.” (Muallim Nâci 1997: 100). Bu 
tarihte Şam mütesellimi Çiftelerli Osman Ağa rüşvet erbabı olduğundan, Man-
tıkî’nin gelişinden memnun kalmamış, İstanbul’a Mantıkî hakkında iftiralarda bu-
lunarak onun azline sebep olmuştur (Muallim Nâci 1997: 100). Mehmed Sürey-
yâ (1996: 182), İsmail Beliğ (1985: 497) , Nâil Tuman (2001: 981) ve Muallim 
Nâci’ye (1997: 103)  göre Cemâziyelâhir 1045’te (Kasım-Aralık 1635); Bursalı 
Mehmed Tâhir’e (2000: II/414) göre 1044/1634’te; Mucîb (1997: 57) ve Rızâ’ya 
(Zavotçu 2009: 131) göre ise 1046/ 1636’da ölmüştür. Cemil Çiftçi (1997: 382), 
Mantıkî’nin ölüm tarihleri ile ilgili en doğru bilginin Muhammed Muhibbî’den  gel-
diğini; Rıza, Mucîb ve Bursalı Mehmed Tahir’in verdiği ölüm tarihlerinin kesinlikle 
yanlış olduğunu ve onun 1045/1635’te öldüğünü söyleyerek, Muhibbî’nin “kul 
muskitu’r-re’s Dımışk” (De ki: Şam baş döndürür.) sözünün, şairin ölüm tarihi 
olan 1045/1635 tarihini verdiğini belirtmektedir.
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Çiftelerli Osman Ağa’nın, Mantıkî’nin Şam kadılığı sırasında, onun hakkında, 
“Kadı Efendi emirleri yerine getirmeye çalışmıyor. Devlet erkânı hakkında dil 
uzatarak vakit geçiriyor. Aciz kanaatimizce cezaya müstahaktır. Hatta, izâlesi 
icab etmektedir.” şeklinde yaptığı iftiraları sonucunda, Sarı Hüseyin marifetiyle 
idam edilerek, malları beytülmâl için zabt olunmuştur. O sırada Mısır kadısı 
bulunan Hocazade Abdullah Efendi, durumdan haberdar olunca: “İnne’l-belâ 
müvekkilün bi’l-Mantık” mısraını okuyarak, merhumun söz şehidi olduğunu ima 
etmiştir (Muallim Nâci 1997: 101). Mezarı Ferâdis kabristanındadır (Tuman 
2001: 981/4064).

Muallim Nâci (1997: 101), rivayete göre şairin idamından sonra üzeri arandığın-
da cebinden çıkan bir kâğıtta şu beyitlerin görüldüğünü belirtmektedir:

Inânın çeşm-i giryân aldı dest-i ihtiyârumdan 
Savulsun bana sedd-i râh olanlar reh-güzârumdan  

Yâ dest-âviz-i mihnetle gelür yâ tuhfe-i gamla 
Usandum hâsılı âmed-şod-ı leyl ü nehârumdan  

Mehmed Süreyya’ya (1996: 182) göre Mantıkî, “... âlimlerinden olup tarih ve 
muhazarâtda latifeleri çoktur. Onun Divançe’si “kuvve-i tab’ına delâlet” etmek-
tedir. İsmail Beliğ11   (1985: 497), onun divanının selâsette güzide olduğunu 
belirtmektedir. Rızâ’ya (Zavotçu 2009: 131) göre ise Mantıkî, akranlarının fazi-
letlilerinden, taze söyleyişli olup, şairlerin güzel ve etkili söz söyleyenlerindendir.

Mantıkî’nin, çeşitli kütüphanelerde tespit edilebilen dört yazma, bir matbu Di-
vançe’si vardır. Muallim Nâci (1997: 103), Nef’i nin muasırları olan şairlerden her 
birini hicvettiği gibi, İlyas Paşa vasfındaki kasidesinde Mantıkî için şu beyitleri 
söylediği belirtilmektedir:

Mukallid mashara mudhik tutalum Mantıkî olmuş 
Nice mollâ olur ol har aceb bîhûde da’vâdur

O gûne mudhikin eş’ârına söz dir mi ehl-i dil 
Nihâyet ol kadar vardur ki mevzûn u mukaffâdur

Nazîre diye Kur ’ân’a niçin katl olmaz ol bî-dîn 
O gûne kâfirün katli niçin muhtâc-ı fetvâdur

Nef’î, yukarıdaki beyitlerde Mantıkî’nin Frenk taklitçiliği yaptığını söyleyerek onu 
mukallitlikle suçlamaktadır. Ancak Nef’î, Mantıkî’den bir yıl önce 1044/1634’de 
katledilmiştir. Mantıkî ise, 1045/1635-1636’da, fetvaya gerek duyulmaksızın öl-
dürülmüştür. 
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“Evrakını dağıttı sabâ Mushaf-ı gülün

Kaldı okunmadı nice evradı bülbülün.

 

Kaldı ki fasl-ı dey sebeb oldı bürûdete

Bir yerde görmez olduk ikisin gül ü mülün

 

Bir şeme bulmadı eser-i zülf-i yârdan

Girdi nesîm eğerçi urûkına sünbülün

 

Pîrâne-ser üşenme reh-i aşka düşmeden

Zâhid elinde yok mu asâ-yı tevekkülün

 

Bir boynu bağlı bende geçer Mantıkî sana

Düşse aceb mi pâyine mânend-i kâkülün.”(1)

 

(1)http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/bekir_cinar_mantiki_nasihatname.pdf

LÜGATÇE 

Şehbâ : Kır rengi
Har : Ateş 
İz’âc : Can sıkma
İlticâ itmek: Sığınmak
Çeşm-i giryân : Ağlayan göz
Dest : El
Sedd : Engel olan
Râh : Yol
Reh : Yol, usül, kural
Âviz : Asılı bulunan
Tuhfe : Armağan
Âmed: Gelme, geliş
Nehâr : Gündüz
Mazahara: Gülünç
Mudhik : Güldüren
Mukaffa : Kafiyeli
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9-KOROĞLU

 

Çoğunlukla “Köroğlu” ile karıştırılan ve bazılarının “Kuroğlu” dediği Koroğlu, 
XVII. Yüzyıl şairlerimizden, musikişinas; Genç Osman’ın ölümü olayına adı ka-
rıştığı için zindana atılır ve cezasını hayatıyla öder.
 
“Kime söyleyeyeim ben de derdimi
Hûn ettin bağrımı yıktın rüzigâr.
Tebdîl ettin mekânımı, yurdumu
Beni tondan tona attın rüzigâr.
 
Ölür oldum benim kabrim kazıla
Târîh olur bu sözlerim yazıla
Gönlün alduğuna iki göz ile
Bana bir göz ile baktın rüzigâr.
 
Hercâi olduğun sen de bilürdün
Çeşmim kanlu yaşlar ile doldurdun
Niceleri şâdeyleyüp güldürdün
Benim hâtırcığım yıktın rüzigâr.
 
Derdini çekmeğe gayet ustayım
Derdli oldum şimdi gayet yastayım
Bîçâreyim zîf kaldım hastayım
Hiç bilmezem bana nettin rüzigâr.
 
Koroğlu çekmede dert ile kahrı
Bu dünya fânidir ölüm âharı
Koroğlu çekmede dert ile kahrı
Döktün bentlerimi yıktın rüzigâr.”
 
Evliya Çelebi Seyahatname’sinin birinci cildinde, zamanın ünlü çöğürcülerinden 
söz ederken andığı saz şairleri arasında Koroğlu’nu da haber verir. Şöyle sıralar 
saz şairlerini: Demiroğlu, Molla Hasan, Koroğlu, Gedâ Muslu, Kara Fazlı, Celeb 
Kâtibi, Sarı Mukallit, Kayıkçı Mustafa, Celeb Gedâyi, Hâkî, Türabî... Çelebimiz, 
yine Seyahatname’nin beşinci cildinde bir kere daha Koroğlu’nu iyi çöğür çalan-
lar arasında anıyor.
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Sultan Osman olayına karışan Çöğürcü Koroğlu:
Yeniçeri Ocağı’nın Kırk Üçüncü Ağa Bölüğündedir. Sadrazam Davut Paşa’ nın 
güvenilir adamlarındandır. Her halde sözü geçen bir subay olmalıdır. İş başar-
makta ileridir.
Sultan Mustafa hasta olduğundan tahtan indiriliyor, yerine henüz on iki yaşında 
olan IV Murat geçiyor. Ama çocuk olduğu için yerine anası bakıyor işlere... Bu 
durumda Yeniçeri zorbaları koca şehri haraca kesiyor, zenginleri soyuyordu...
 
Sultan Murat yirmi yaşına gelince korkunç bir irade gücü ile devlet yönetimini 
eline aldı. İlk iş olarak da kardeşi Osman’ı ve gözleri önünde sadrazamını öl-
düren zorbaların elebaşılarını ortadan kaldırdı. Tarih, bunları uzun uzun anlatır. 
Bu arada Sultan Osman’ı öldürten Davut Paşa’nın adamı zorbabaşılardan olan 
Koroğlu da kendini kurtaramayacaktır. Bunun için önce hapsedilmiş, sonra öl-
dürülmüştür.
 
Tutuklu bulunduğu sırada söylediği şiirde Sultan Murad’a nasıl yalvardığı görüle-
cektir. Şiir aruz ölçüsü ile yazılmıştır. Bu da şairin aruz ile söylediği ikinci şiiridir.
 
Feryatnâme
 
“Padişahım kıl terahhum hasbeten-lillâh içün
Ahmed-i Mahmud-i Kasım........... can içün
Son nefesde mümine nasib olan imân içün
Rahme gel devletlü Hünkâr, sen âzad eyle beni
 
Ebubekr, Ömer, Osman hem Ali, dört yâr içün
Mansur’um, pervane geldim, kabul eyle dâr içün
Gökte İsmail’e inen koç-kuzu kurban içün
Mürvet et hey Padişahım, sen âzad eyle beni
 
Kuds, Medine, Arafat, ol üç şehr içün
Hacıların gözünü çağı .... nur içün
Kara donlu Kabe’yi yapan Halillullah içün
Mürvet eyle hey Padişahım, sen âzad eyle beni
 
KOROĞLU eydür, gaziler, bu işler hak mıdır
Ben gedâyı Padişahım, bağışlamak çok mudur
Bir kulun ölmek ile dünyalar Hak mıdır
Rahme gel hey Padişahım, sen âzad eyle beni”
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Şair, başına geleceği açıkça görmekte ve doğrudan doğruya padişaha hitabede-
rek yalvarmakta, onun din duygularına da dokunmaya çalışmaktadır. Ne çare ki, 
Murad’ın öç alma isteğini hiçbir şey yumuşatamayacaktır.

 
“Virdeyleyıp meşgul olayı ismine
Gizli sırrı hep âleme şây - olur
Bir acâyip duâ sinmiş cismine
Seni koçan yoksul ise bay olur.
 
Ömrü binler yaşar seni saranın
Yiyüp içüp böyle demler sürenin
Kirpiği okuyla kana girenin
İki gözü cellât, kaşı yay olur.
 
Serimi yoluna kıldım fedalar
Yol üstünde şahı bekler gedâlar
Söyledikçe böyle şirin sedâlar
Bülbül ünü öyle yerde nây olur.
 
Kelâm kılsa dür dökülür sözünden
Âlem ibret alur ala gözünden
Nikabım kaldırsa ol mâh yüzünden
Gören âşıkların adı zay olur.
 
Bâri gülme, bir iltifat sezmeyim
Askına uyup da yoldan azmayım
KOROĞLU der, nice ağlar gezmeyim

Hafta geçer yüzün görmem, ay olur.”

Dördüncü Murat, Sultan Osman olayından sonra pek havalanan zorbaların isim-
lerini not almış, intikam sırasını beklemişti. Ancak 1632 yılında, yönetimi anası-
nın elinden almış ve bütün zorbaları yakalatarak başlarını vurdurmuş, cesetlerini 
denize attırmıştı.
 
İşte, bu temizlik sırasında Koroğlu da padişahın hışmından kurtulamamıştır. 
Bu sıralarda yaşı en çok kırk olmalıdır. Bu erken ölümü dolayısıyla Koroğlu’nun 
şiirlerine pek az rastlanmaktadır.
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“Körpe yâri yadlar sarar bağrına
Âhedüp çevrini çekmek göründü
Melek yüzlü bîvefânın uğruna
Serimiz meydanda satmak göründü
 
Kimse bencileyin yanup yakılmaz
Güneş gibi mâh yüzüne bakılmaz
Bu yerlerde güzel kahrı çekilmez
Çıkıp bir diyara gitmek göründü
 
Gönül şimdi kâreyledi akını
Zaif oldum, çekmem hasret yükünü
Aşk yayın yasmadan gamzen okunu
İrerse menzile atmak göründü.
 
KOROĞLU kulundur, eyleme nizâ
Şikâyetim çoktur, diyeyim size
Kahbe yâr etmedi iltifat bize
Bir gayri güzele çatmak göründü.”
*
Gel sevdiğim bana doğrusun söyle
Melek misin, hûri misin, nesin sen?
Hudâ sen özenip yarattı böyle
Melek misin hûri misin, nesin sen?
 
Şerbettir leblerin, benzemiş kande
Yüzünü görenler bend olur bende
Hazret-i Yusuf’un sîmâsı sende
Melek misin, hûri misin, nesin sen?
 
Görünce cemâlin, akıl ne şaştın
Yürekte onulmaz yara ne düştün
Kanadın sıd(ı) lar da yere mi düştün
Melek misin hûri misin, nesin sen?
 
KOROĞLU hûblann şâhına kuldur
Lûtfeyle sevdiğim kendünü bildür
Sinesi yayladır, yanağı güldür
Melek misin, hûrin misin, nesin sen?
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*
Söz tutup uludan dinleyin öğüt
Edepli erkânından belli olur
Mertliğin bildirir cilasm yiğit
Gönülceği alçak, ağa yollolur
 
Fidanı boy verir her bir yurtların
Şikârı mı eksik olur kurtların
Cenk yüzünde kelle kesen mertlerin
Sırtı kaplan postu, başı tellolur
 
Sözünde yanılır geri kalanlar
Tevekküli Hak’tır devlet bulanlar
Hele sofrasında koçak olanlar
Kılıcı salmakta bek ellolur
 
Gazilik edenin kanlıdır gözü
Yarar olanların yerderdir yüzü
Hatır yıkmakta nâmerdin sözü
Koç yiğitler dâim tatlı dillolur
 
        İzzette oturur merdim olanlar
        Derunun söyler yüzü günlenler
        KOROĞLU’ nun gönülceğin alanlar
        Servi boylu güzel, ince bellolur
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10-CİHÂNÎ

  

XV. Yüzyılın son çeyreğinde yaşamış olan Cihânî, ilim ehli bir şairdi. Sultan Selim 
Han tarafından, rüşvet alarak halka ve memlekete zulmeden idarecilere, emirle-
re, kadılara ve valilere yapılan bir kıyım sırasında, saraya yakın olduğu ve idareci 
olduğu için öldürülmüştür.

* 

Şiir böyledir işte. Şairini kesenin, veznenin, benzin pompasının yanında tutarsa, 
korkun o şiirden. En kısa sürede, tabandan tavana yapılan yağ yüklü, övgü dolu 
söz ve sözcükler bitecektir ve hakikat gün ve güneşe çıkıverecektir. Şiir, zaten 
hakikatın bayraktarıdır. Hakikatin aynasında yüzünü yıkar şiir. Yalancı aynalar ve 
yalancı saatlere aldanan şairin hali kötüdür.

 

Demiştir ki:
 
Bana mesken bulunur mu der-i dildâr gibi
Bülbüle yer mi olur kûşe-i gülzâr gibi
 
Bir gün ol yüzü güneş bana tulu’ide deyu
Kûyı içre dururam sâye-i dîvar gibi
 
Sâde-rû çok bulunur âlem içinde ammâ
Bulmazsan ararsın yâr olıcak yâr gibi
 
Şark ile garbı tulu’itse ider nûrânî
Ârızı ol güneşin matla-ı envâr gibi
 
Ne kadar varsa uşşâk Cihânî şimdi
Sebziyâ hasta iden ol gözi bîmâr gibi.”
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SON SÖZ:

 

IŞIĞIN KORKULU GÖZÜ (Gülce-Buluşma)

 

Gece kuşlarının konduğu sütunların
Sessizliği öldüren çığılığını duyup da
Ağlayan bir köşe süsü olsan da nafile
 
Yıldızlar perdelerde en hüzünlü raksını
Cama düşen yağmurun çıkardığı ses ile
Yapıyorsa sen gülüm, koşup gitme sahile
 
Çift kanatlı kapıların eşiğinden rütbeler
Çizmeler ve kılıçlar parıldayıp geçerken
Adınla yanar kâğıt, destanlar düşer dile
 
Mazgallarda sallanan ışığın korkulu gözü
Taşlıkda toplanan gözdelerin üstünde
Gamzelerde fırtına, dudaklarda son hile...
 
Ey zaman içinde çağıldayan zaman ey!
Haber verin şaire ney’ini kapsın gelsin!
Bilinmez giysilerde saraylarda duran şey.
Av köşküne uzanan yollarda çimen çiçek
Kadife yaprağını giyinmiştir ağaç, dal
Ferman padişahın elbet,
Hayat mavi bir masal.
Kadılar, valiler giyinsin kaftanları
Kavukların içine saklansın düşünceler
Umut doğuran şiir,
Kırılmış kaleminde şairin
Kelimeler öksüz kalacak belli
Belli sustuğundan, saklandığından
Cihâni’nin...
 
       Mustafa CEYLAN

395ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER / 



11-NİHÂNÎ
 

XVI. Yüzyıl divan edebiyatı şairleri arasında yer alan, düşmanlarının nifak ve 
iftiraları sebebiyle Kanuni tarafından öldürülen şairlerimizdendir.
 
Hakkında fazlaca bilgi yok. Kaynaklar onun Edirneli olduğunu, kendisinin ke-
mençe kardeşi Kaya Çelebi’ nin de saz çalmakta usta olduklarını belirtirler. İstan-
bul-Eyüp civarında ikamet eden şairimiz, Dukaginzade Mehmet Paşa’nın yakını-
dır. Dukaginzade şairimizi, Manisa’da bulunan Şehzade Selim’in yanına gönderir. 
Şehzade Selim, onun kemençe çalmasından çok hoşlanırmış. Hattâ şehzade 
Selim’in nedimelik görevini yaparken, onun çok iyi bir nişancı olduğunu anlayan 
Padişah, ona kemençe çalmaması, nişancılık yapması için tövbe de ettirmiş ol-
duğu kaydedilmektedir. Turak Ağa, Turak Ali veya Turak Ali Nihanî Çelebi adları 
ile de anılmıştır.
Şehzade Bayezid’in iadesi için Kanuni ve Selim tarafından Şah Tahmasb’a 
heyetler gönderilir. Nihanî gönderilen bu heyette de yer alır. Görüşmeler sırasın-
da Şah Tahmasb’ın hayranlığını kazanır.
İran dönüşünde Lala olmak için çok uğraşır, saraya başvurur. Bu arada rakipleri, 
onu çekemeyenler de boş durmaz. Hakkında bir sürü yalan-yanlış dedikodu üre-
tirler ve Padişah Kanuni’ye iletirler ve şair, Kanunî tarafından öldürülür.
 
Şairin suçsuz yere öldürülmesi sebebiyle, dostu olan şairler tarafından çok 
sayıda tarih düşürülen beyitler, mısralar kaleme alınır. Onlardan birisinde Şair 
Ulvî şöyle der:
 
“Göçdü dünyâdan Turak Beğ hayf kim
Bağrumuz yakdı bizim nâr-ı firâk
Gûş edüb Ulvî dedi târîhini
Eyleye Hak ana cennâti Turak.”
 
Evet,
Şair ölür. Herkes gibi şair de fânidir elbette. Şairi esas öldüren şairin unutulma-
sıdır. Şairin, ölümünden sonra hiç anılmamasıdır.
Günümüz şairlerinin dostluğu ile mâzinin şairlerinin dostluklarını hele bir muka-
yese edelim. Göreceğiz ki, aralarında çok büyük fark vardır.
Dün, arkadaşı-dostu için zamanın padişahına bile söz söylemekten, dörtlükler 
yazmaktan, eleştirmekten çekinmeyen şairler var. Bugüne bakın, dostunu me-
zarlığa defnettikten sonra, dönüp ardını çekip giden, bir daha adını bile anma-
yan şair zümresi...
Dün ebced hesabıyla tarih düşürme olayı varmış. Bugün, ebced hesabını bilen 
yok. Günümüz araştırmacı ve yenilikçi şairlerine diyorum ki; ebcedin köklerine 
sadık kalarak, yeni- kolay-anlaşılır bir şiir türü, tarih düşürmeye dair bir tür or-
taya konamaz mı?
Hiç olmazsa, vefat eden, Hakk’a yürüyen şair dostlarımızın ardından tarih düşü-
ren bir şiir ortaya koyalım, olmaz mı? Ne dersiniz?
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Demiştir Ki: 

 

“Bir güzel gördüm bugün ben Ayasofyâ’dan yana
San melekdür indi Hak emriyle dünyâdan yana
 
Gözleri ok dikdü göz göre benümle cenk ider
Mâ’il olur mest olan elbetde gavgâdan yana
 
Dilberüm berdâr olâ zülfîne dildârun rakîb
Bâkasın gözüm nezâketle Galâtâ’dan yana
 
San hilâl ile mukârin oldı gökde âfitâb
Keştiye bînüb yürüse bâri deryâdan yana
 
Yâr kûyî var iken olur mu dünyâda bugün
Zerre denlû meyl idem Firdevs-i a’lâdan yana
 
Ey Nihânî görmek istersen güzeller kânını
Gâh İstanbûl’a gel git geh Galâta’dan yana.”
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SON SÖZ
 

SULTANÎYEGÂH BİR GECE

Kement atıp kollarıma bağladın
Suskun ufukların dili olsan nafile

İçerimde yıldırımlar koşusu var bilesin
Usanmadın yakdın, yürek dağladın.

Vay ki bana vay!
Vay ki sana vay!

Sultaniyegâh bir gecede tüldür hasret
İnanma yosun tutan taş yüreklere

Ve inanma cam kırığı düşlere, saçları gül kurusu rüzgâra
Hasretini doku küf kokan masalara

Bırak yüreğini iki büklüm
Fermanlara...

Yarın gelecektir mutlaka
Anı yaşa ve doldur dağ yamacı bugünü

Her dil çiçek açtırmaz fidanım
Her dil süpürmez gecelerin uykusunu

Dili kopsun köprüleri yıkanların
Ve kurusun elleri fesatın, yalancının

Ölüm sebepsiz yere, beklenmedik hakikat
Dört kolluya bineceksin er geç, hele dikkat
Tahtına bağdaş kurup sar sarmala yılları
Suretleri parçala ışıkta ve sakla asılları

Mum gölgesi uzun olur duvarda
Mahpushane kapısında sürgü var

Söylesin Padişah bakışlarım son sözünü son kere
Bir şair ilmeği boynumuzda asılı

Cellâdım tekmeden önce sandalyeyi
Verilen kararı sorar...

Karar ki, ayakucunda bin şair arar.

Mustafa CEYLAN
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12-ŞÂHÎ(Şehzade Bayezid)
 
Öldürülen şairlerimizden “Şehzade Bayezid (1525 - 25 Eylül 1561), Kanuni Sul-
tan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan olma şehzadelerindendir.
Babası henüz sağ iken kardeşi Şehzade Selim ile giriştiği taht mücadelesinde 
yenilmiş; sığındığı İran Şahı’nın sarayında babasının adamları tarafından oğulları 
ile birlikte boğularak öldürülmüştür.
 
1525 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Osmanlı padişahı Kanuni Sultan 
Süleyman, annesi Hürrem Sultan’dır. 11 Kasım 1539’da erkek kardeşi Cihangir 
ile birlikte sünnet edildi. 1541’de Macaristan seferine katıldı. 1546’da Karaman 
Sancak Beyliği ile gö revlendirildi. 1548’de İkinci İran seferine çıkan babasını 
Akşehir’de karşıladı.
 
Kanuni 1553’te Nahcıvan Seferi’ne (3. İran seferi) çıkarken Bayezid’i taht muha-
fazası için Edirne’ye gönderdi. Ordu sefere giderken Konya’da Şehzade Musta-
fa’nın boğdurulması ve ardından Şehzade Cihangir’in de hastalanarak Halep’te 
hayatını kaybetmesi üzerine Bayezid, tahtın iki varisinden birisi olarak kaldı. 
Diğer varis, ağabeyi Şehzade Selim idi.
 
Düzmece Mustafa olayı
 
Şehzade Mustafa’nın öldürülmesinden sonra ortaya çıkan Düzmece Mustafa 
olayında Şehzade Bayezid’in, isyancı kuvvetleri durdurmada ağır davrandığı, 
hatta bu isyanı onun düzenlediği iddiası ortaya atıldı. Kanuni’nin ona olan güve-
ni sarsıldı, ancak yine de kendisini affedip Kütahya’ya gönderdi. Bayezid bunun 
üzerine babasına yazdığı mektupta “ben kulunuzu muradına irgürdünüz” diye-
rek teşekkür etmiş ve kendisini tahtın varisi olarak görmeye başlamıştır.
 
Annesinin koruması
 
Hürrem Sultan, kendi oğullarından birisinin, daha çok karakter bakımından Ka-
nuni’ye benzeyen Bayezid’in tahta geçmesini istiyordu. Yaşamı boyunca da onun 
koruyuculuğunu üstlenmiştir. Hatta Düzmece Mustafa olayında Bayezid’in, af-
fedilmesini Hürrem Sultan’a borçlu olduğu söylenmektedir. Ancak Hürrem Sul-
tan’ın 1558’de ölümünden sonra, Bayezid koruyucusuz kalmış ve kendine taraf-
tar toplamaya girişmiştir. Bayezid’in Selim aleyhine harekete geçmesinde, Lala 
Mustafa Paşa’nın rolü olduğu düşünülür.
 
“Şehzade Mustafa’dan sonra, ikinci bir evlât acısı eklenince ki, Cihangir Sultan’ın 
vefatıydı. Yaralı baba kalbi, ilk isyânını yakaladığı Şehzade Bayazıd’ı Hürrem 
Sultanın da ısrarları ile affetti. Bayezid yaptığı isyânın farkında olduğundan barış 
şerbetini eline tutuşturan babasının sunduğu şerbeti “zehirlidir” korkusuyla bir 
müddet içemeyip endişeyle bekledi. Sultan Kanuni, durumu görünce oğlunun 
elinden aldığı bardağı bir dikişte bitirdi. Belki de Sünneti Şerife uygun içme 
tarzını ilk defa terketmiş oldu koca Padişah.
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Evet oğlu ona itimat edememişti. Affa inanamamıştı, barış merasiminde annesi 
Hürrem Sultan bulunduğu halde. Bu tereddüd onun bu işlere yeniden teşebbüs 
edeceğini gösteriyordu, nitekim etti de...”
 
Selim ile sürtüşmeler
Oğullarının taraftar toplamaya başlamaları üzerine Kanuni onları birbirlerinden 
uzaklaştırmış, 1558’de Selim’i Konya’ ya, Bayezid’i ise Amasya’ ya göndermiştir. 
Bayezid bunu kendisine bir hakaret saydı ve Kütahya’da kalmaya çalıştı. Ancak 
babasının ısrarları sonucu Amasya’ya gitmek zorunda kaldı;
21 Aralık 1558’de Amasya’ya vardı. Kanuni onu çeşitli vaadlerle oyalamaya ça-
lışırken, o bir mektubunda babası için “padişah olan yalan söyler mi” dedi ve 
taraftar toplamaya devam etti.
 
Kanuni, aynı şekilde Selim’in de asker toplamasını söylemiş ve Sokollu Mehmed 
Paşa’ yı ona yardıma göndermiştir. Bu arada Bayezid’in sancağından çıkması 
isyân olarak değerlendirildi ve Şeyhulislam Ebusuud ve başka din adamları tara-
fından öldürülmesinin vacib olduğuna dair fetvalar verildi.
 
Bu esnada Amasya’dan Ankara’ya gelmiş olan Bayezid, 29 Mayıs 1559’da Konya 
önlerinde Selim’in ordusuyla çarpıştı, ancak 2 gün süren savaşta onun düzen-
li ordusu karşısında üstünlük sağlayamayıp yenildi. Bunun üzerine Amasya’ya 
dönmüş ve müftü Muhyiddin Cürcani’yi babasına, affedilmesini dilemesi için 
gönderdi.
 
İran’a sığınması
Kanuni, Bayezid’in af talebini reddedip yakalanmasını emredince Bayezid oğul-
larını alarak 7 Temmuz’da Amasya’dan çıktı. Ağustos ortalarında İran’a sığınmak 
zorunda kaldı.
İran’da Şah Tahmasb tarafından Kazvin’de büyük bir törenle karşılanan Bayezid, 
onun aracılığıyla babasından affını diledi. Tahmasb, Selim ve Kanuni arasında 
Bayezid’in teslimi konusunda yazışma ve pazarlıklar yapıldı. Tahmasb’ın istek-
lerinden bir kısmını kabul etmek zorunda kalan Kanuni, ona 1.200.000 altın 
ödeyeceğini ve Kars Kalesi’i bırakacağını vaad etmiştir. Ayrıca Selim de padişah 
olduğunda, İran’la dost kalacağına dair bir ahidname vermiştir.
 
Ölümü
Anlaşma sağlanınca Kazvin’e giden Osmanlı elçileri 25 Eylül 1561 tarihinde önce 
Bayezid’i ardından da oğullarını boğarak öldürdüler. Bayezid ve oğullarının ce-
nazeleri Sivas’ a getirilerek surların dışında bulunan “Melik-i Acem türbesi”’ne 
defnedilmiştir. Bu türbe Abdulvahabi Gazi Camii içerisinde bulunur.
Bayezid’in ölümünden sonra Bursa’ya nakledilen karısı bir kale içinde bekletilmiş 
ve yanında bulunan üç yaşındaki oğlu da öldürülmüştür.
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Ölümünden sonra
Bayezid olayından sonra, yeniçerilerin Anadolu’ya muhafız olarak yayılması ve 
şehzadelerden yalnızca en büyüğüne sancak verilmesi gibi idari değişikliklere 
gidilmiştir.
Ona sadrazamlık vaadinde bulunan Selim’in tahta çıkmasını isteyen ve Bayezid’i 
babasına karşı isyâna teşvik eden Lala Mustafa Paşa, ancak III. Murat zamanın-
da, yaklaşık 3 ay sadrazamlık yapabildi.
 
Şairliği
 
Bayezid’in “Şahi” mahlasıyla yazdığı Türkçe ve Farsça şiirlerinden oluşan bir 
divanı vardır. Şiirlerinde saltanat arzusu, aşk, günahlarından bağışlanması için 
yakarış konularını işler. Babasından affını dilemek için yazdığı şiirleri ve babası-
nın yine şiir olarak verdiği karşılıklar meşhurdur. Divanının iki el yazma kopyası 
Millet Kütüphanesi Ali Emirî koleksiyonunda bulunur.”
(Kaynak: http://tr.wikipedia.org)
 

SON SÖZ
 

GÜNAHSIZ BEBEKLER

Kan ağlar Sivas, kan kokar caddeleri
Ben yanarım Sivas’a,
Sivas yanar içinden

Öldürdüler Bayezid’in oğullarını,
Getirdiler Sivas’a

Melik-i Acem türbesinde şimdi
Abdulvahap Gazi Camii içinde

Hesabın görüleceği mahşeri bekler,
O günahsız bebekler...

Kalemin kırılsın hâkim
Kılıcın pas tutsun Sultan!

Söyleyin kavuklu dalkavuğa
Ferman buyurmasın bir daha

Günahsız bebekler için
Aman heyyyy!!!

Sütü zehirli bir çağdır bu
Ne de yaman hey!...

Mustafa CEYLAN
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13-ADNÎ (Mahmud Paşa)

 

“Osmanlı Türk Cihan Devletinin güçlü padişahı Fatih Sultan II. Mehmed 1432 
- 1481 yılları arasında yaşamış ve otuz yıl devleti yönetmiştir. Tarihin kaydettiği 
en önemli dönüşümlerden birinin başlangıcı durumundaki kutlu fethi gerçekleş-
tiren Fatih Sultan Mehmed, kudretli bir hükümdar, büyük bir siyaset dehası ve 
muzaffer bir komutan olduğu kadar; kültür, sanat ve edebiyatta da ismini altın 
harflerle tarihe yazdırmış entellektüel bir şahsiyet ve kuvvetli bir şairdir.
 
Kendisi de bir şair olan Sultan II. Murad’ın oğlu Fatih Sultan Mehmed, devrinin 
en güçlü ilim, fikir ve sanat adamlarının elinde yetişmiş; asil ruhu, Devlet-i Aliy-
ye’yi besleyip güçlü bir çınar gibi ayakta tutan ihtişamlı ve engin kültürün hamu-
ru ile yoğrulmuş, birçok doğu ve batı lisanına vakıf, matematik ve müspet ilim-
lerde, felsefede ve edebiyatta söz sahibi bir sultandır. Fatih Sultan Mehmed’in 
maiyyetinde 185 şâir bulunduğu, bunlardan 30’una maaş bağladığı kaynaklarca 
bildirilmektedir. Zamanında Ahmed Paşa, Necâtî, Sinan Paşa, Mahmud Paşa, 
Molla Lutfî, Melîhî, Nişancı Mehmed Paşa, Karamanlı Nizâmî, Sirozlu Sa’dî gibi 
şâir ve âlimler yer almıştır. Ayrıca Mihrî Hatun ve Zeynep Hatun’un da bu devir 
şâirleri arasında yer aldığını görmekteyiz. Fatih devri, Türk edebiyatının her ba-
kımdan atılımlar sergilediği bir dönem olarak dikkat çekmektedir.
 
Tunç ve çeliğin en kalitelisi Fatih zamanında döküldü.
Mikrobu ilk keşfeden Türk bilgini Akşemseddin onun hocasıdır. Semerkant Üni-
versitesinde astronomi ve matematik dersi veren ünlü Türk bilgini Ali Kuşçu’yu 
İstanbul’a davet eden ve onunla İstanbul’da ilk ciddî astronomi araştırmalarını 
başlatan yine Fatih Sultan Mehmed’dir. Sarayını bir akademi haline getirmişti. 
Yabancı ülkelerde tanınmış ilim adamlarıyla mektuplâşır, mektuplarını kendi el 
yazısıyla yazardı.

Kendisi de büyük bir şairdi. Ressamlar, hattatlar, bestekârlar, her türlü Mim, sa-
nat ve hüner sahipleri onun tarafından korunmuş, teşvik edilmişlerdir.”(1)
 
Fatih Sultan Mehmet’in seraskeri, sadrazamı Mahmud Paşa da 15. Yüzyılda öl-
dürülen şairlerimizdendir. Hem de Fatih’in emri ile Yedikule zindanlarına atıldık-
tan sonra öldürülmüştür.
 
Mahmud Paşa, Türkçe ve Farsça’ ya hâkim olan ve sadrazamlığı zamanında 
ilim ve sanat adamlarına büyük önem vererek, onlarla sarayda gönül sohbetleri 
düzenleyen, sanatçıları teşvik eden, bu suretle de birçok eserin gün ışığına çıka-
rılmasını sağlayan bir devlet adamı ve şairdir.
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Aşık Çelebi anlatır:
Bir hayvan sırtında bir heybe... Heybenin bir gözünde Mevlâna Abdülkerim ve 
Mahmud isimli iki çocuk, öteki gözünde ise bunlardan yaşça büyük Molla İlyas. 
Aynı gün geldiler Edirne’ye, getirildiler. Molla İlyas, arada bir “o zaman ikinize de 
denk idim. Şimdi de fazilet yönünden ikinize den kim” diyorsa sebebi budur işte.
 
Ümeradan Mehmed Ağa tarafından 2. Murad’a takdim edilen Mahmud isimli 
çocuğun, bazı kayıtlara göre Alacahisarlı olduğu ve annesinin Sırp, babasının 
Hırvat olduğu yazılıdır. Sarayda yetişen bu çocuk, Fatih’le birlikte birçok savaş-
lara katılır. Fatih zamanında Zağnos Paşa’ nın azlinden sonra, 1454 yılında Halil 
Paşa göreve getirilmişse de, Halil Paşa’yı sevmeyen yeniçeriler, devlet erkânı ve 
bilginlerin nifakı sebebiyle Halil Paşa katledilir ve bu karışıklıkta, olayların daha 
fazla büyümemesi için Zağnos Paşa ve Hadım Şehabettin Paşa da azledilir ve 
Mahmud Paşa vezirliğe getirilir.
 
Mahmud Paşa, Fatih’le birlikte birçok savaşla-
ra gider. Ayrıca, Padişahın ona verdiği bütün görevleri başarıy-
la tamamlar. Balkanlarda birçok kale ve bölgeyi fethederek Osmanlı 
toprağı yapar. Bu zaferleri çekemeyen rakipleri Mahmud Paşa’nın en küçük bir 
gecikmesinde fitne ve fesat çarklarını çalıştırırlar ve Padişaha Mahmud Paşa’yı 
ikide bir gammazlarlar. Bir ara Sadrazamlık görevinden alınıp yerine Rum Meh-
met Paşa sadrazam yapıldı ise de, Fatih tarafından tekrar ikinci kez Sadrazamlık 
görevine atanmıştır.
 
Derler ki:

Sanatçıya ve ilim adamına destekleriyle tanınan ve kendisi de sanatçı olan 
Paşa ile Fatih’in oğlu Şehzade Mustafa’nın arası açıktır.

Mahmud Paşa’yı çekemeyen entrikacılar, Şehzade Mustafa ile arasının açıklığını 
bahane ederek bir sürü yalan ve yanlış haberler iletirler Padişaha. Hattâ o kadar 
ileri giderler ki, Paşa’ nın hanımı Şehzade’nin annesini ziyarete gitmiş, orada 
kalmış ve Şehzade paşanın hanımını baştan çıkarmış, bu yüzden de Paşa, önce 
karısını boşamış, sonra da şehzadeyi zehirletmiştir.

Şehzade Mustafa’nın zehirlenerek ölmesi üzerine, Mahmud Paşa, baş sağlığı di-
lemek için,( o sıralarda sadrazam da değildir)saraya gelir ve Fatih’in özel ilgisine 
mazhar olur. Dedikoducular furyalarını çalıştırmaya başlarlar. “Paşa’nın giysileri 
siyah değildir, yani

şehzadenin ölümünde yas tutsa siyah olmalıydı, demek ki zehirleten o dur “ 
derler. Ve daha bir sürü ilavelerle Padişah’a dedikodu ulaştırırlar. Paşa, anında 
Yedikule zindanına atılır.17-18 gün zindanda kaldıktan sonra Padişah’ın emri ile 
idam edilir. Kendi ismiyle anılan camiin yanındaki türbeye defnedilir.
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Demiş ki:

 

GAZEL

Yârin ayağu tozuna kıymet cihan gerek
Belki cihan ne nesne ola bâş ü cân gerek
 
Bin yâri kılmışam iki âlemde ihtiyâr
Evvel kişiye cân gerek andan cihân gerek
 
La’lini dişledikçe gözü kanımı döker
Elbette hükm-i şer’ budur kana kan gerek
 
Yüzüne karşu gözyaşı akıtduğum bu kim
Gülzârı tâze tutmağa âb-ı revân gerek
 
Cûş ile ağladığını ayb itme Adnî’ nün                               
Âşık olanların gözü derya-feşân gerek.
 

 

SON SÖZ:
 

AVNi’YE MEKTUP (Gülce-Buluşma)

En çok seni özledim, en çok seni ey Avnî
Tunçtan ve mermerden çehreni özledim...

Ağrılarımın çağrısını işit de gel!
Taş yüreği hamur eden ikliminle gel,

Gel de, yağmuruna tut beni.
Çay içelim Emirgan’da Manolyalar çıksın

Boğazın iki yakasına
El etsinler sana, bana

Bir manolya gölgesinde unut beni.
Çağ açıp kapatsın atının topukları

Yedi tepeli güzel şehrin
Yedikule zindanlarında

Yedi uyurlar gibi uyut beni...
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Haliç’deki zincire çareler bul bir ara
Sür beyaz atını sür, seni bekler Marmara
Karadan yüzdür gene yüzlerce kadırgayı
Bayrağıma nakışla göklerden söküp ayı
Düşürmesin dilinden Akşemsettin duayı

Haliçdeki zincire çareler bul bir ara

Sen bu yaşta çağ açtın, çağ kapattın ey Avnî
Müjdelenen bir gençlik, söyle nerede hani?
Devir dönek, söz çürük; insanlar kalleş, cani

Sür beyaz atını sür, seni bekler Marmara

En çok seni özledim, en çok seni ey Avnî
Şarap, meyhane, kilise, put

Sakî, sultan, köle
Daha daha ne varsa ne

Sohbete çağırsın cümlesini
Şairlerle Mahmut Paşa.

Gül açsın zaman kız kulesinde
Yedi yer, yedi gök, yedi iklim

Yedi günde yedi minareden okusun ezan
Davudî bir avazeyle dolsun
Boğaz, ufuklar ve hudut...
Gel, kurtar beni bu çağın
Pas tutan zincirlerinden

Zira hayat şimdi
Baştanbaşa çaput...

Mustafa CEYLAN

 
-------------------------------------------------------------------------
(1): Doğan Nur Muhammed; Avnî(Fatih)Divanı, ekitap. kulturturizm.gov.tr
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14-ARSLAN PAŞA (SİFÂLÎ)
 

Sokullu’ nun “alçak ve korkak” diyerek padişaha gammazladığı Arslan Paşa, 
Kanunî tarafından öldürülen şairlerimizdendir. Zigetvar Seferine gidilirken otağ-
ı hümayun önünde, 3 Ağustos 1566 tarihinde, Marşan adı verilen tepede öl-
dürülmüştür. Cenazesi arabaya yüklenip Belgrad’da babasının türbesi yanında 
defnedilmiştir.

 

Demiştir ki:

“Dilerim dilberimi hüsn iline şâh olsun
Ki disün kullar ana yarıcın Allah olsun.
 
Yol budur sînemi hançerle dil ey kaşı keman
Ki dile gelmeğe gamzen okuna râh olsun.”
 
Arslan Paşa, “Sifâlî” mahlasıyla yazardı şiirlerini. Korkusuz, sözünü kimseden 
esirgemeyen, açık açık her şeyi konuşan bir kişiliğe sahipti. Babası Mehmet Paşa 
ise Kanuni’nin halasının oğludur. Ömrü boyunca Sokullu Mehmet Paşa ile çekiş-
miş, mücadele etmiştir. Hattâ Kanuni’ye Sokullu aleyhinde bir mektup yazdığı 
ve bu mektubun padişaha ulaşmaması üzerine 15 askeriyle otağ-ı hümayuna 
geldiği ve durumu padişaha arz etmek istediği, bu sırada, durumdan istifade 
eden Sokullu, hastalığı sebebiyle, dinlenmekte olan Padişah’a, aleyhinde bir 
sürü dedikodu, gerçek olmayan şeyler iletmiş, görüşme yapılmadan idam fer-
manı imzalattırılmıştır. Sifâlî ile padişah arasındaki akrabalık bağının Sokullu’nun 
iktidarını zayıflatacağı endişesi, hüküm sürdürdüğü koltuğu koruma telaşı şairi-
mizin öldürülmesine sebep olmuştur.
 

Osmanlı’ nın o parlak döneminde, maalesef bu tür çok sayıda öldürülme olayı 
gerçekleştirilmiştir. Çoğunluğu da Padişaha yakın ve şair olan kişilerdir. Kraldan 
fazla kralcıların, menfaat çarklarının kırılmaması için, tek adam yönetimine 
güdülemelerinden başka hiçbir şey değildir bunlar... Çoğunun öldürülmesi için 
önemli bir gerekçesine dahi rastlanılmaz.
 

Koltuğu ve bulunduğu mevkii koruma kaygısı ve savaşlarıdır bunlar. Günümüz-
de de öyle değil midir? Bakalım çevremize, iktidara, önemli mevkilere yakın ne 
kadar bukalemun, ne kadar yalaka varsa, süslü kaftanları üstüne sim işlemeli 
yelekler, ceblerine ağzına kadar para, altın-askı, yakınlarına ballı börek sunmu-
yorlar mı? Yaşa Varol, senden büyük yok, gökler ve yerler senin diye balonlar 
gibi şişirdikleri makam sahiplerinin iki dudağı arasından veya imzaları altından, 
sümenler altından neler neler almıyorlar ki?
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Düzmece raporlar, sanal şahitler, yalan ve iftira dolu dinlemelerle günümüzde 
haklıların haksız olduklarını nasıl da sessiz ve çaresiz seyrediyoruz, öyle değil 
mi? Üstelik adalet dağıtmakla görevli mercilerin adaletsizliklerine bakıp bakıp 
ağzımız bir karış açık, şaşkınlık içinde olanları seyrediyoruz.

Ha dünkü Paşalar, ha bugünkü paşalar. Yalan söyleyen tarih utansın demekten 
başka çaremiz mi var?

Anlatırlar:

Donanma hazırlanmak üzeredir. Çarşı, Pazar süslenir. İçki meclisleri düzenle-
nir. Herkes kendi hünerini sergilemeye çalışır. Bizim şair Arslan Paşa, orta cami 
yakınında bir kenarda gariban bir ciğer kebapçısına rastlar. Adamcağız paşayı 
görünce kaçar gider. Paşa emreder ciğercinin yanına getirilmesini ister.
Ciğerci bulunur ve paşanın huzuruna çıkarılır.
Paşa:
-“Böyle bir adamın sohbetini basmış olduk. Cümleden özür dilerim. Küstahlık 
ettik, affetsin günahımızı” der. Gariban adam, çaresizlik içinde:
-“Affettik paşam” der.
Bunun üzerine Paşa, “kardeş olalım” diye ısrar ederen ve Paşa ile adam, par-
maklarını kanatarak, birbirlerinin kanını emerler, kardeş olurlar. Paşa bu kez:
-“Ben Müslüman olayım, kardeşim gavur, hiç olacak iş mi bu?” diye sorar. Ci-
ğerci:
-“Olmaz Paşa kardeşim” der ve Müslüman olur.
Paşa, oracıkta çağırır bir sünnetçi, ciğerciyi sünnet ettirir. Çalınır, söylenir ve 
oynanır. Bu durum Padişah’a iletilir. Padişah:
-“Kullarımız arasında bunun gibi şaşkın budalalar da bulunsun bakalım” diye hoş 
görür.
 

Son söz şairimizden olsun :

 

“Tozun ki cân gözüne gözüm nuru sürmedir

Elden gelen yüzümüz yağına sürmedir.”
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HAKKINDA  FETVA VERİLEREK  ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER

1-İsmail Maşukî

2-Vecdî

3-Ruh’i

4-Aşkî
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1-İSMAİL MÂŞUKÎ

 “Ey gönül bir derde düş kim anda dermân gizlidür
Gel eriş bir katreye kim anda ummân gizlidür
 
Terkedüp nâm ü nişânı giy melâmet hırkasın
Bu melâmet hırkasında nice sultân gizlidür
 
Tut Hak’ı bilmek dilersen ehl-i irşâd eteğin
Niceler bilmediler kim böyle erkân gizlidür
 
Değme bir hor ü hakîre hor deyu kılma nazar
Kalbinin bir kûşesinde arş-ı Rahmân gizlüdür
 
Bu cihân dervîş nam oldu hicâb-ender-hicab
Sen hicâb altında kaldın sanma sultân gizlidür”
  
Hacı Bayram Veli erenlerinden birisi olan İsmail Maşûkî de dedikodu, fitne ve fe-
sat sebebiyle, aleyhinde padişah Kanuni’ye birçok şikâyet götürülür. Padişah, bu 
fitnenin durdurulmasını ister. Ama Maşûkî, “Ben âkıbetimi biliyorum” diyerek bu 
isteğe olumsuz cevap verir. Ve sonunda on iki arkadaşıyla beraber Üçler Mescidi’ 
nin olduğu yerde idam edilir, cesedi ve kesik başı denize atılır.
 
Maşûkî’nin talebelerinden Hasan Efendi, Hocasının öldürüldüğü yerde kardeşiyle 
beraber bir mescid inşa eder ve bu mescide Üçler Mescidi adı verilir.
 
İsmail Maşûkî, Hacı Bayram çizgisinde, Ayaşlı Bünyamin’in müritlerindendir. 
1508 yılında doğduğu ve 1539 yılında 31 yaşındayken idam edilerek öldürülen 
şairlerimizdendir. Babası Aksaraylı Pir Ali Dede’dir. İsmail’e Maşûkî adını veren 
önderi-hocası Ayaşlı Bünyamin’dir.
 
Kanuni Sultan Süleyman, zaman zaman tebdil-i kıyafetle halk arasına, çarşı pa-
zara çıkar, “halk ne yiyor, ne diyor, ne düşünüyor”, bizzat kendi araştırıp sorar-
mış.
 
Gene, günlerden bir gün, Aksaray’da Pir Ali Dede’nin mehdilik iddiasında olduğu 
Kanuni’ nin kulağına çalınır. Padişah İran Seferi için hazırlık yaparken, tebdil-i 
kıyafetle Aksaray’a Pir Ali Dede’nin yanına uğrar. Pir ile görüşür. Kendisine kadar 
gelen şikâyetlerin asılsız olduğunu bizzat kendisi öğrenir. İran Seferi dönüşünde 
de dost edindiği Pir Dede’ ye uğrar ve ona ikramlarda bulunur. Bu ikramları ka-
bul etmeyen, “dünya nimetinde gözümüz yok” diyen Pir Dede’ye Padişah:
-“Madem öyle, oğlunuzu İstanbul’da görmek dileriz.” der.
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Dede:
-“Oğlumuzun adı İsmail’dir, kurban olmaktan dönmez” der ve Padişahın isteğini 
kabul eder.
 
Henüz pek genç yaşta olmasına rağmen İstanbul’un en önemli camilerinde va-
azlar veriyordu. Genç yaşı sebebiyle halk arasında Oğlan Şeyh adıyla meşhur 
olmuştu.
 
Gölpınarlı’nın aktardığı bir rivayete göre Maşuki, müritlerine bazen “Allah, Allah” 
zikri yerine “Allahım, Allahım” dedirtirmiş. Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle 
oniki öğrencisiyle birlikte padişahın yanına gelen İsmail Maşuki, padişahın önün-
deki sorgulamasında Vahdet-i vücud’a dair görüşünde ısrar etmiş ve Şeyhülis-
lam İbn Kemal’in fetvasıyla öğrencileriyle birlikte idam edilmiştir.
 
Denize atılmıştır Maşûkî’ nin kesik başı ve vücudu ya, rivayet edilir ki, talebele-
rinden birisinin rüyâsında:
-“Başım cesedimden sonra varacak Rumeli Hisarı civarına. Kayalar mezarlığı var, 
oraya, defnedin e mi!” diye seslenir.
Oğlanşeyh Camiinin avlusunda bir mezar... Taşında şunlar yazılıdır:
“Ya Hu!
Tarikat-ı Aliye-i Bayrâmiyye Ricâlinden
Aksaraylı Pîr Ali Efendi’nin Mahdûmu
Kutbü’l-Ârif’in ve Gavsi’l-Vâsilîn
Şehîd İsmâil Ma’şûkî
Hazretlerinün Rûh-i Saâdetlerine
Lillâhi’l-fâtihâ
Sene 935
 
Derler ki:
 
Kanuni Sultan Süleyman Topkapı Sarayı’nda dinlenmek için denize nazır bir yer-
de otururken denizden çıkan İsmail Maşûkî ve müridlerinin semaya başlayıp ‘Ne 
yaptık biz size de bizi öldürdünüz? Suçumuz neydi ey padişahımız? ‘ dedikleri ve 
bunun üzerine padişahın da çok ağladığı söylenir.
 
Vahdet-i Vücut felsefesine inanıp, onu savunan Melâmiler, tarih boyunca taki-
bata uğramışlar, sürülmüşler, zulüm görmüşler ve de idam edilmişlerdir. Maşûkî, 
bir melâmî şairidir. Coşkun yüreği, iman ve inancıyla yoğurmuştur vaazlarını ve 
şiirlerini. Ayasofya ve Bayezıd camilerinde vaaz ederken coşkunluğu sebebiyle 
çevresinde çok sayıda insan toplanmış ve bu insan topluluğu onun melâmiliğini 
“zındıklık” olarak niteleyenlerce, korku ile karşılanmıştır. Saraya götürülen dedi-
koduların temelinde bu yatar.
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SON SÖZ:

KESİK BAŞ(Gülce-Tekil)

Denizlerden çıkıp da
Semaya duran oniki can

Sonsuzluğa döner, döner de döner
Işık olur, aşk olur, aynalarda insan.

İnsan var aynalarda
Görmesini bilene ne gam

Selâm olsun Ayaşlı Bünyamin’e
On iki can selâmı, asla anlatamam.

Burası İstanbul’dur
Padişahım ferman yazmış hey!
Adımıza zındık denmiş bir kere

Aşıkız aşka, şahidimiz kudüm ve ney...

Üçler Mescidi önü
Kılıcı keskin cellâtların

Ayrılır gövdelerden bütün başlar
Başlar ki, kesildikçe, yeniden aşk başlar.

*
Denizlerden kıyıya

Dalgalarla gelen başım ben
Babamızdır Aksaraylı Pir Ali

Sultana emanet edilmişiz küçükten.

İçimin denizine
Dalmayanlar ne bilsinler, ne?
Damlada okyanusun hıçkırığı

Kâinat var zerrede, yanar durur sine...

Mustafa CEYLAN
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2-VECDÎ

 

 İşte nücum ilmi bahanesiyle idam edilen şairlerimizden birisi daha. Bursalı Esiri 
Mehmet Efendi’den alınan bir fetva ile Alayköşkü’nde idam edilmiştir.

“Asıl adı Abdülbâkî’dir. Boğuk-zâde lakabıyla da tanınmaktadır. İstanbul’da doğ-
du. Hicrî on birinci yüzyılın başlarında doğduğu tahmin edilmektedir. Babası Bo-
ğuk Mustafa lakaplı bir zattır. Safâyî, Vecdî’nin gençliğinde iyi bir eğitim aldığını, 
birçok ilmi tahsil ettiğini ifade etmektedir (2005: 684).

Tahsilini müteakip Dîvân-ı Hümâyûn kalemine intisap eylemiştir. Burada iken 
hattatlık dersleri aldı, özellike dîvânî denilen yazı şeklinde büyük mahâret gös-
tererek ustalık derecesinde yetişti. Dîvân-ı Hümâyûn’da çalışan memur adayla-
rına başarılı oldukları takdirde uygun bir mahlas vererek aslî kadroya geçirmek 
usûlden olduğundan kendisine de Vecdî mahlası verildi (Fâik Reşâd 1311: 176). 
Kısa zamanda zekâsı ve kabiliyeti ile emsalleri arasında başarılı oldu, dönemin 
re’îsü’l-küttâbı olan Şâmî-zâde Mehmed Efendi’nin dikkatini çekerek Beylikçilik 
makamına getirildi. Dîvân’ında re’îsü’l-küttâb Şâmî-zâde Mehmed Efendi’yi öven 
müzeyyel bir gazele yer vermesi, ona duyduğu minnet duygusunun eseri olarak 
dikkat çekmektedir (Dîvânçe 1308: 23-26). Dîvân’ının bazı yazma nüshalarında 
bulunan bir tarih manzumesinden de 1658 yılında Yanova Kalesi’nin fethi sıra-
sında Köprülü Mehmed Paşa ile birlikte olduğu anlaşılmaktadır (Dîvân vr. 1b). 

Beylikçilik görevindeyken Köprülü Mehmed Paşa’nın iltifatlarına mazhar olmuş-
tur. Şeyhî Mehmed Efendi, Köprülü Mehmed Paşa’nın devamlı iltifatlarının ve 
şairin şöhretinin artması sonucunda Şâmî-zâde Mehmed Efendi’nin hasedine 
maruz kaldığını söylemektedir (1989: I/711). Şâmî-zâde Mehmed Paşa, Vec-
dî’nin sâbık İstanbul kadısı Sadreddîn-zâde Rûhullâh ve Dergâh-ı Âlî kapıcıba-
şılarından Konya Abazası Mehmed Ağa ile aralarındaki mektuplaşmadan, güya 
ilm-i nücûm marifetiyle devlet erkânıyla vükelâ-yı saltanatın görevden uzak-
laştırılmalarına ilişkin bazı hadiselerin zuhûra geleceğini haber verdiklerini id-
dia ederek şikâyette bulunmuştur. Bunun üzerine Şeyhülislâm Bâlî-zâde Esîrî 
Mehmed Efendi’de de Vecdî, Sadreddîn Rûhullâh ve Mehmed Ağa’nın idamı için 
fetva vermiştir. Vecdî ve arkadaşları, 4 Ramazan 1071/3 Mayıs 1661 Salı günü 
Alay Köşkü önünde, padişah IV. Mehmed’in de hazır bulunduğu sırada kafaları 
kesilmek suretiyle idam edilmiştir (Özcan 1989: I/284: Özcan vd. 2013: I/ 13). 
Ölüm tarihi, Safâyî’ye göre 1072/1662 (Çapan 2005: 684), Fâik Reşâd’a göre 
1073/1663’tür (Fâik Reşâd 1311: 176).

Vecdî’nin bilinen tek eseri yaklaşık 550 beyitlik dîvânçe niteliğindeki Dîvân’ıdır. 
Bursalı Mehmed Tâhir, şairin Bâyezîd Câmisi’ndeki Veliyüddîn Efendi Kütüphâne-
sinde kendi yazısıyla bir Mecmû’a-i Eş’âr’ı olduğunu ifade etmekte ise de (2000: 
480) söz konusu eser, Vecdî ile aynı mahlası taşıyan Filibeli Mevlevî şeyhi Abdur-
rahman Vecdî’ye aittir (Kavruk, Selçuk 2009: 9).
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Dîvân’ının farklı kütüphanelerde kırka yakın nüshasının bulunması, Vecdî’nin 
okunan ve beğenilen bir şair olduğunu göstermektedir. Nitekim Fâik Reşâd, şa-
irin Dîvân’ını 1289 ve 1308 yıllarında eksik olarak iki defa bastırdı. Fâik Reşâd, 
Dîvân’ın 1308 yılındaki baskısına yazdığı takrîzde, Vecdî’nin hicrî on ikinci as-
rın kuvvetli şairlerinden biri olduğunu ifade etmektedir (Dîvânçe-i Eş’âr, s. 3). 
Dîvân’ın bu baskısında Fâik Reşâd, bazı kelime ve mısralara dair dipnotlar yo-
luyla açıklamalarda da bulunmuştur. Dîvân’ın tenkitli metni yayımlandı (Mermer 
2002; Aydın 2003). Yayımlanmış olan tenkitli metinlerde 1 kaside, 1 müseddes, 
75 gazel (ikisi müzeyyel gazel, dördü nâ-tamâm), 10 kıt’a, 7 rübâî, 5 müfred, 
20 muamma bulunmaktadır. Dîvân üzerine iki de yüksek lisans çalışması yapıldı 
(Sarı 1993; Yanmaz 1995).

Fehîm, Neşâtî ve Mezâkî gibi şahsiyetlerle Köprülüler devrinin saray şairleri ara-
sında sayılan Vecdî, kaynaklarda gazel şairi olarak ifade edilmektedir. Yaşadığı 
yıllarda ve sonraki dönemlerde birçok şairin onun şiirlerini övdüğü ve gazellerine 
nazire söyledikleri görülmektedir. Nâ’ilî-i Kadîm’in “Vecdî’nin imiş Nâ’ilîyâ nükte-
verândan / Ta’bîri hoş-âyende bir a’lâ güzel aldum” beyti (İpekten 1970: 372) ile 
yine dostu ve üstadı Mezâkî’nin “Olsam n’ola âmâde-i sad-feyz Mezâkî / Vecdî’ye 
nazîre dimege bir gazel aldum” (Mermer 1991: 468) şeklindeki ifadeleri, şairin 
gazellerinin takdir edildiğini ve beğenildiğini göstermektedir. Özellikle 17. asır 
şairlerinden Mehmed Fevzî’nin Vecdî’ye birçok naziresi bulunmaktadır (Çapan 
2005: 451). Bu isimler dışında Neşâtî, Sükkerî, Fehîm-i Kadîm ve Nedîm-i Kadîm 
gibi şairlerin de Vecdî’ye nazire söyledikleri bilinmektedir (Mermer 2002: 20-22). 
Vasfî Mâhir Kocatürk, Dîvân’da yer alan “göster” redifli gazele Nâmık Kemâl’in 
bir nazire yazdığını belirtmektedir. (1971: 9). Fâik Reşâd, Vecdî’yi Neşâtî ile 
birlikte gazel sahasında en kudretli şairlerden biri olarak zikretmektedir (1311: 
175). Dîvân’ının 1308’deki ikinci tab’ı münâsebetiyle Mehmed Celâl, Vecdî hak-
kında Fâik Reşâd’a hitaben yazdığı mektupta, Vecdî’deki tabî’at-ı âşıkâneye hay-
ran olduğunu, onun eş’âr-ı âşıkânesinin her tabiatı mutlaka etkileyeceğini ifade 
etmektedir (Mehmed Celâl 1309: 49).

Vecdî, şiirlerinde daha çok aşk, rindlik ve ıstırap gibi duyguları işlemiştir. Bazı 
gazellerinde Sebk-i Hindî etkisi hissedilmektedir. Gazellerindeki sade söyleyişi, 
geniş hayal gücü ve ince zevkiyle Bâkî’den Nedîm’e uzanan çizgide önemli bir 
şahsiyet olan Vecdî, şiirleriyle hem kendi devrinde hem de 19. asra kadar çok 
sevilmiş ve okunmuş bir şairdir.”
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Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Müzeyyel

 Gülmesün düşmen bana rahm eyle giryân görmesün
Çeşm-i hûn-âlûde rûy-ı hasmı handân görmesün
 
Sübha-i zünnâr-ı zünbûru kemend-i cân ider
Nakş-ı hüsnin ol bütün kâfir müselmân görmesün
 
Cân-ı âşık gibi Rûhü’l-kudsîde pâ-mâl ider
Çeşm-i mesti cilvegâhında hemân cân görmesün
 
Gice gördüm hâke salmış dilleri zülfin çözüp
Kimse yâ Rab böyle bir hâb-ı perîşân görmesün
 
Hil’at-ı îmânîde ol gamzeler çâk itdürür
Kimsede ol bî-emân dest ü girîbân görmesün
 
Zîb-i gûş-ı cândur ey Vecdî sözüm erbâb-ı dil
Gevherüm hem-seng-i nazm-i hod-fürûşân görmesün
 
Hazret-i üstâda arz eyle ki kadrin ol bilür
Bu dür-i yektâyı cevher nâ-şinâsân görmesün
 
Rûh-ı sânî-i cihân u nûr-ı çeşm-i ins ü cân
Dîde-i eyyâm ansız sadrı bir ân görmesün
 
Eyledüm müjgânuma tasvîr-i aks-i rûyını
Kim ruhından gayrı dîdem mihr-i rahşân görmesün
 
Hâk-i pâyı kühl-ı çeşm-i âftâb olsun dahi
Dîde-i bed-hâhi derd-i reşke dermân görmesün
 

Mermer, Ahmet (2002). Vecdî ve Dîvânçesi. Ankara: MEB Yay. 116-118.
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Gazel
Varursan ey sabâ ol zülf-i şebgûna selâm eyle
Düşerse hem dil-i mahbûs u mahzûna selâm eyle
 
Sakınsun âteşümden nüh-revâkın eylerem sûzân
Beni incitmesün ey âh-ı gerdûna selâm eyle
 
Yine deşt-i cünûn hâlî degildür söyle şâd olsun
Var ey feryâd benden rûh-ı Mecnûna selâm eyle
 
Di biz çekdük ümîd-i meyve-i vaslından ey eşk el
Yolun ugrarsa ger ol nahl-i mevzûna selâm eyle
 
Hat-ı nev-hîzi medhin itdi fermân la’li ey Vecdî
Meded imdâda gelsün tâze mazmûna selâm eyle

 
Mermer, Ahmet (2002). Vecdî ve Dîvânçesi. Ankara: MEB Yay. 135-136.”(1)
 

(1)Doç.Dr. YEKBAŞ, Hakan; turkedebiyatiisimlersozlugu.com
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3-RÛHÎ

Ruhullah Mehmed Efendi, Sultan IV. Murat devrinin önemli âlimlerinden Sadred-
din Efendi’nin oğludur. 1011 / 1602’de Şirvân’ın Şemah kasabasında doğmuş, 
1022 / 1613’te kardeşi Feyzullah Efendi ile birlikte Anadolu’ya geldi.

İlk eğitimini babasından alan Rûhî, dönemin önemli âlimlerinden birinden de 
mülâzemetle eğitimine devam etmiştir. Şevval 1038 / Mayıs 1629’da Çelebi 
medresesine atanmıştır. Rebiülevvel 1042 / Eylül 1632’de Beşiktaş’ta Vâkıa 
Sinan Paşa medresesine, Ramazan 1043 / Mart 1634’te Kadıasker Hasan 
Efendi medresesine, Safer 1044 / Temmuz 1634’te Mustafa Ağa medresesine 
atanmıştır. Şaban 1045 / Ocak 1636’da Bursa’da Sultan Orhan medresesi 
kendisine verilmiş, ancak hakkından vazgeçmiştir. Muharrem 1049 / Mayıs 
1639’da Sahn-ı Semaniye’nin birine yükseltilmiş, aynı yılın Şevval (Ocak-Şubat) 
inde Üsküdar’da Vâkıa Rûm Mehmed Paşa medresesine, Cemâziyelevvel 
1050 / Ağustos 1640’ta Çorlu medresesine, Zilkade 1052 / Ocak 1643’te terfi 
etmiş, Rebiülevvel 1056 / Nisan 1646’da Süleymaniye Medreselerinden birine, 
Rebiülâhir 1057 / Mayıs 1647’de Kudüs-i Şerîf kazasına atanmış, aynı senenin 
Ramazanında (Eylül-Ekim) buradan ayrılmıştır. Receb 1058 / Temmuz 1648’de 
Halep’te kadı olarak görevlendirilmiş, Şaban 1059 / Ağustos 1649’da bu göre-
vinden azledilmiştrir. Cemâziyelâhir 1066 / Mart 1656’da Bursa kazasına kadı 
olarak atanıp aynı senenin Zilkadesinde (Ağustos-Eylül) Edirne kazasına nak-
ledilmiştir. Cemâziyelevvel 1067 / Şubat 1657’de azlolunmuştur. Receb 1068 
/ Nisan 1658’de kendisine arpalık verilmiş, Zilhicce 1069 / Ağustos 1659 ‘da 
İstanbul’a atanmıştır. Zilkade 1070 / Temmuz 1660’da buradan emekli olmuştur. 
(Özcan, 1989: 283-284)

İlm-i nücûma merak salıp Beylikçi Vecdi Çelebi ve Kapıcıbaşlarından Konya 
Abazası Mehmet Ağa ile sohbet ve mektuplaşmaları bazı kişilerce devlete ihanet 
ve bazı makam sahiplerinin azli ile ilgili tarihler çıkarmaları şeklinde yorumlanarak 
şikâyet edilmiş, Şeyhülislam Esiri Mehmed Efendi tarafından verilen idam 
fermanı Ramazan 1071 / Nisan 1661’de yerine getirilmiştir. Cenazeleri önce 
Tophanedeki yalısına getirilmiş, işlemler bittikten sonra buradan babası ve kar-
deşinin Üsküdar’daki kabirleri yanına defnedilmiştir. Şeyh Nazmi Efendi vefatına 
şu mısraı tarih düşürmüştür: “ Rûh-ı Rûhu’llâh oldu âric sahn-ı cinân”. (Özcan, 
1989: 283-284)

Dönemin önemli âlimlerinden olan Rûhî’nin kaynaklarda Divan’ı olduğu kayıtlıdır. 
Ancak bu eser henüz ele geçmemiştir.
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Eserlerinden Örnekle

 Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilün
1 Nice tercîh olınur ol ruh-ı âl üstine gül
 Rengden renge girer kalmaz o hâl üstine gül
2 Âl câmeyle çıkup seyr-i gülistân eyle
 Şeh-levendâne sokun kırmızı şâl üstine gül
3 Tâb-ı mülden kızarup ruhları olmış gül gül
 Aks salmış sanasın âb-ı zülâl üstine gül
 
4 Gül donanması idüp bâga gelür diyü o şâh
 Dizdi şevk ile sabâ bir nice dâl üstine gül
 
5 Benzedürdüm lebine berg-i güli ey Rûhî
 Konula gelse eger ‘ıkd-ı le›âl üstine gül

Özcan, Abdulkadir (1989). Şakaik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri, Vekayiü’l-Fudalâ I 
Şeyhî Mehmed Efendi. İstanbul: Çağrı Yay. 284. “(1)

(1):Doç.Dr.TUĞLUK, Halil İbrahim; turkedebiyatiisimlersozlugu.com

LÜGATÇE

Şeh : Şah

Levendâne : Levend gibi

Tâb : Huy, tabiat

Mül : Şarap

Zülâl : Saf, hafif

Bâg : Bağ, gezinti yeri

Sabâ :  Sabah yeli

Berg : Yaprak

Ikd : Gerdanlık
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4-AŞKÎ

 

Asıl adı Veli Abdülvâsi olup Ergeneli Şeyh Sinan Efendi’nin küçük kardeşidir. Va-
izdir. Nitekim kürsüden coşkulu bir şekilde vaaz verdikten sonra, “küfür söyledi” 
diye öldürülmüş bir şairimizdir.

 

BEYİT

“Vasf-ı ruhsârın yazar dâim midâd-ı hâmemiz

Nola gün gibi cihâna şu’le verse nâmemiz.”

 

XVII. Yüzyılda yaşamış, hakkında oldukça az bilgi bulunan şairimiz, coşkulu, ka-
bından taşan vaazlar yaptığı için, kendisine “Aşkî” mahlasını almıştır. Çok cezbeli 
bir zattır.

Vaaz kürsüsünden halka öğütler verirken adetâ kendinden geçermiş. Vaazın 
konusuyla beraber halkı da vaazın içine çekermiş.

Vaazlarını yer yer şiirerle süslemesini bilen şair, 1619-20 yılında Yenişehir’de 
öldürülmüştür.

 

Kabından taşkın ırmaklar böyledir işte.

Kimi zamanlar, zaman, kendi içinden zamanı doğurur ve kara bulutları, statüko-
yu, katı bir anlayışı halkın ufuklarına dayatıverir. İşte o dayatma sebebiyle şair 
yüreği galeyana gelir, kıyama durur; tutamazsınız şairi, kilit vuramazsınız dudak-
larına ve koparamazsınız dilini. “Şair sözüdür” deyip geçemezsiniz de. O söz, sizi 
koparır dalınızdan, alır kendine ve kanat takar; farkına bile varamazsınız. Şair, 
o sözü söyledi ya, geri dönüşü yoktur. Pişmanlık duymaz. Geriye dönmez kelâm 
oku. Saplanmıştır hedefe...

Aşk ile söylediğin bir cümle yanlış anlaşılır da, bu cümle yüzünden canından 
olursun.
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SONSÖZ: 

OLURSUN

Olursun Sultanım, cananım; ey cânım olursun ey!
Hamlıktan kurtulup tadlanırsın, yumuşarsın

Düşersin dalından yere
Yuvarlanırsın.

Bir tren geçer göz uçlarından
Aşkının sonsuz ovalarında

Muştulu seherlere uyanırsın
Gülümseyen istasyonlarda.

Çileyi kaymak sayıp koyarsan sofralara
Acılar vagonuyla çıkılan yolculuklarda

Yeniden bahar olur çiçeklenirsin
Nar ağacında, dut dalında.

Ölmeden önce ölümü
Noktada sonsuzluğu

Yakalar da bırakmazsan ey cânım
Olursun, kurtulursun.

Yaramazlık yapan delişmen çocukların
Süt dişlerinde parçalanmak ne güzel
Yayla damına düşer içimin göktaşları
Hatıralar getirir unutulmaz senelerde

Kaybolan arkadaşları...

Aşkın yaman olduğunu anladığın gün
Zonklayan şakaklarında dans eden sancı

İliklerine kadar dağılır, yayılır, önleyemezsin
Gölgeleyin düşüp yâr peşine
Gideyim dersin gidemezsin.

Mustafa CEYLAN
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BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER

1-Refîa

2-Tatar Lütfî
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1-REFÎÂ 

 

XVIII. Yüzyıl şairlerimziden, asıl adı Abdurrahman, İstanbullu, Halvetiye şeyhle-
rinden Mehmet Nazmi Efendi’ nin oğlu, 1720 yılında evine misafir olarak gelen 
kişiler tarafından eşiyle birlikte öldürülmüştür.

 

“Refî’ (Refî’â) Abdurrahman Efendi, küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim almıştır. 
İlimle beraber tasavvufî terbiyeden de geçmiştir. Babasının vefatından sonra 
onun yerine Yavaşça Mehmed Ağa Tekkesi’nde irşada başlamış, bunun yanı sıra 
Sultân Bâyezid Câmii’nde vâizlik yapmıştır. 1132/1720 yılında serseriler tara-
fından öldürülmüş ve şeyhi olduğu tekkenin haziresinde babasının yanına def-
nedilmiştir. Kaynaklarda Şeyh Abdurrahman Refî’ (Refî’â) Efendi’nin iyi bir vaiz 
olduğu ve daha ziyade ilahî tarzında şiirler söylediği nakledilmektedir (Aksoyak: 
TEİS; Çapan 2005: 249-250; Ekinci 2013: 113; İnce 2005: 371-372; Özcan 
1989: 53). “ (1)

Anlatılır:

Günlerden bir Cumartesi günü, şairimiz gene o ünlü vaazlarından birini daha 
verdikten sonra, her hafta yaptığı gibi, Eskisaray yakınında bulunan Kaptan Sa-
bık İbrahim Paşa Hamamı’na gider. Tellâkın ilgisizliği ile karşılaşınca hamamcıya 
kızar. Bunun üzerine tellakın işine son verilir.

Birkaç gün sonra tellak, yalvarır, yakarır, bağışlanmasını talep eder. Bağışlanır ve 
aynı göreve tekrar başlar. Refîâ, vaazını bitirince aynı hamama gider. Affetmiş 
olduğu tellak kin ve öfkesini gizleyerek şairimizle dostluk kurmaya çalışır.

 

Şair, bu dostluk gösterisine inanır ve tellakı ve tellak arkadaşlarını davet eder. 
Akşam olunca, tekkeye geldiklerinde kapıyı Refîâ açar. Konuklarına yemek ikram 
etmek isteyince, karınlarının tok olduklarını belirtip, sohbet dinlemek istedikle-
rini söylerler.

 

Refîâ, tekkede kimsenin olmadığını anlayan tellâk ve arkadaşlarının maksadını 
anlar. Anlar ama artık çok geç olmuştur. “Sizlere kahve ikram edeyim” diyerek 
ellerinden kurtulmak ister. Hocanın peşinden giren adamlar onu 17-18 yerinden 
bıçaklarlar. O sırada gürültüye koşan eşini de orada bıçaklayıp öldürürler.
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Demiştir ki:

“Işk-ı Hakdan zerre denlü kime kim itse eser
Eyler anı cümleden bîdâr ol bilmez haber
 
Terk idüp nâmûs u ârı kayd-ı tenden geçüben
Sag u sola bakmayup matlûba eyler ol sefer
 
Rütbe câh u mâl u mansıb cümlesin terk eyleyüp
Dünye vü ukbâda izzet sana ışk-ı Hak yiter
 
Zâhidâ vuslat dilersen gel karış âşıklara
Pîr-i ışka kul olup sultân olup sultâna er
 
Enbiyâ vü evliyâ ışk ile buldılar Hakı
Mürşid it ışkı Refî’â tâ olasın kâmil er

Çapan, Pervin (hzl.)(2005). Tezkire-i Safâyî. Ankara: AKM Yay. 249-250.”(1)

(1):Doç.Dr.TANYILDIZ, Ahmet; turkedebiyatiisimlersozlugu.com

422  / M. CEYLAN



2-TATAR  LUTFÎ (Kırımlı)
 

XVII. Yüzyılın son dönemi şairlerimizden. Kırım doğumlu, asıl adı Abdüllatif. İçki-
ye düşkünlüğü ile tanınmış olup, öldürülüşü de, gene içkici-sarhoşlar tarafından 
bir kavga sırasında bıçaklanarak olur.
 
Arapça ve Farsça’ yı çok iyi bildiğinden kadılar arasında önemli bir yere sa-
hip olur. Kırım’dan gelirken kımız içme alışkanlığını da beraberinde getirmiş, 
İstanbul’da ilk zamanlar gizliden gizliye içerken, bilâhare aleniyete vurdurmuş, 
içkici-alkolik olarak tanınmışıtır. Bu duruma üzülmüş, alışkanlığından kurtulmak 
istedikçe kurtulamamıştır.
 
Günlerden bir gün, Galata meyhanelerinde gecenin en ileri saatlerine kadar içer.  
Tenha sokaklardan evine giderken, Kasımpaşa civarında başka sarhoşlarla karşı-
laşır ve karşılaştığı sarhoşlarla aralarında tartışma çıkar. Tartışma büyük kavgaya 
dönüşür ve orada aldığı bıçak darbeleriyle ölür.(1703)
 

Demiştir ki:
“Serbeste ebruvânunı yâd eyleyüb bu şeb
Tâ subh olunca nâle-i peyveste eyledün.
 
Tâ oldu âfitâb-ı ruhun dîdeden nihân,
Afâk-ı âh-ı serd ile yâh-beste eyledün.”
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SON SÖZ:
KADEHİN ESRARI

Kalbime benziyorsun
Kabrime benziyorsun
Dudaklarımda alev

Göğsümde geziyorsun

Hayyam’ın kardeşiyim
Pergellerin eşiyim
Gecenin güneşiyim

Kanımda yüzüyorsun

Kimse bilmez sırrını
Kıramam hatırını

Çözebilsem ırkını
Sen beni çözüyorsun

Mustafa CEYLAN
LÜGATÇE

Ebruvân : Kaşlar
Şeb : Gece
Subh : Sabah
Nâle : İnilti
Peyveste : Ulaşmış 
Âfitâb : Güneş, güzel
Dîde : Göz
Nihân : Gizli, saklı
Afâk : Ufuklar
Serd: Soğuk
Yâh : Buz
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KADIN YÜZÜNDEN VEYA KADIN TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER

1-Helâkî

2-Yusuf-i Sânî
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1-HELÂKÎ

Adı üstünde helâk olan...

Acaba neden dersiniz? Aşk yüzünden olmasın…

Evet, evet aşk yüzünden helâk olmuş, hattâ aşk yüzünden öldürülen şairimiz-
dir. Bir mey sofrasında, güzeller meclisinde, bir güzelin hançeriyle öldürülmüş-
tür.

Öldürülene kadar, güzellerin kendisini helâk ettiğini söyleyip duran ve dost soh-
betlerinde, içki âlemlerinde güzellerden başka söz etmeyen, onlara yazdığı şiir-
leriyle tanınan helâkî, “zaten helâk olmuşum. Bir güzel alacak canımı, bir güzel. 
Düşüversem ayakuçlarına. Vursa elindeki hançeri sineme, öldürse beni. Güzel 
elinden ölüm de güzeldir.” diyordu. Diyordu ama arzuladığı güzel elinden güzel 
ölüme de kavuştu.

Rumelili. Dobrucalı hem de.

Lâtifî O’ nun için demiş ki:

“Ölür-dirilir mutlaka bir güzel bulur. Dilbersiz olamaz. Belki etsiz, ekmeksiz ola-
bilir ama Helâkî güzelsiz olamaz”

XV. yüzyıl sonu, XVI. Yüzyılın başında yaşamış şairlerimizden. Nasır-ı Hüsrev’in 
şiirlerini taklid ettiği söylenir. Bedrettin Simâvî  ve Otman Baba’yı kendisine 
mürşid olarak kabul etmiş bir şair.

 

Demiş ki:

“Hâzin-i huld-i berîn şâh selâmün aleyk
Sâkî-i mâ-i maîn şah selâmün aleyk
 
Mehdin içün Mustafâ şânına didi lâ-fetâ
Kâşif-i kul innemâ şâh selâmün aleyk
 
Gün gibi dolunsa çeşmimden o şems-i hâveri
Burc-ı dîdemden doğar ol demde ekşim ahteri.”
Şiir ve sevgili... Şiir ve aşk…
Hele ki, yetmişini çoktan geçmiş, ileri yaştaki şairlerin, kendi konumlarını düşün-
meden sanal ortamda, tanımadıkları bayanlara ilân-ı aşk etmelerine ne dersiniz?
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SON SÖZ:

HELÂKÎ (Gülce-Akrostik)

(H)ayat caddesinden geçen rüzigâr

D(E)lişmen sevdaları anlatıp durur,

Be(L)â ilminden kalan yadigâr...

Ben,(Â)fete maruz sallanan duvar

Sen, a(K)lından davacı boşlukta kanun

Gel, dil(Î)mden düşmeyen en büyük sorun...

(H)ep gönül şarkısını söylerken kuşlar

Ç(E)virip göklerden, indirmeliyim,

Ha(L)ime bakıp da ağlarken taşlar...

Ben,(Â)şığınım biliyorsun güzelim

Sen, e(K)erken yorgun ikindileri

Gel, dil(İ)mleyelim ufuktaki çizgileri.

(H)üsnünden yıldızların gülüşüne bak hele

H( E)le bak göklerde oynayan şehrâyine yâr

Ka(L)bimin en derin girdabına gir de gör

Ben (Â)limken cahil oldum, suskunum mevsimlere

Sen i(K)limlerin yasemensi elleri

Gel, ind(İ)relim yerlere, gözü sulu gökleri.

Mustafa CEYLAN
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2-YUSUF-İ SÂNÎ

 

II. Bayezid döneminde yaşamış, yakışıklılığı ile tanınmış, kıskançlık sebebiyle, 
kendisine âşık olan bir bayan tarafından öldürülmüş şairimizdir. Kayıtlara göre 
asıl adı Hasan olmasına rağmen, Hazreti Yusuf’un yakışıklılığı gibi yakışıklı olma-
sından, şaire, Yusuf adını vermişlerdir. 

 

Tezkireciler, edebiyat tarihçileri, Yusuf-ı Sânî’ nin ölüm tarihini tespitte ortak 
noktada buluşamamışlardır. Çoğu, bir şairin kendisine âşık birisi tarafından öl-
dürülmesinin sebebi kıskançlık olduğu için ki sevdalısı şairimizi bir başkasının 
yanında, rakibinin yanında görmüş, kıskançlığı yüzünden şairi öldürmüş ve ar-
dından kendi de intihar ederek hayatına son vermiştir- şeklinde nakledilip gelmiş 
olmasından, genç yaşta öldürülmüş olması gerekir demektedirler. Edirne Kapısı 
yakınında defnedilmiştir.

 

“Fikr-i ruhsârın ile yazdı gülistânı yazan

Vasf-ı zülfünle tamâm etdi şebistanı yazan

 

Başladı aşkın ile meşk-i cünûn eylemeğe

Göricek hatt-ı Hüdâ-dâdını dîvânı yazan.”

Diyen yakışıklı şairimize Yusuf- Sânî’ yi kendisinden sonra gelen ve Sânî mahla-
sını kullanmış şairlerden ayırmak için, “Sânî-i Evvel” adı verilmiştir. Şiir böyledir 
işte.

En çok aşk ve âşık konusunda sınır tanımayan ve sözcüklerin büyük okyanus-
larında alabildiğine özgür ve alabildiğine kulaç atarak yüzen şiirin hem kendi 
kıskançtır, hem de bütün kıskançlıklar içinde vardır. Ayrılıklar, hüzünler, gurbetler, 
hasretler şiirin ana gıdası olunca, kıskançlıklar ve öfkeler de o gıdaya ilâve tuz 
ve şeker olmaktadır.

Sevene önce sevdiğini öldürtüp, sonra katledenle birlikte kendini de öldüren şiir 
bu işte. Şiiri ve temeli olan aşkı hiç mi hiç hafife alamazsınız. Aşkı hafife alanların 
ruhu olmadığı gibi aklıda yoktur sanıyorum. Hele ki yüreği kayalar ve taşlarla 
dolu olsa gerek. Aşk, insan için. Aşk, kudret çeşmesinden bir tas içilende deli 
kuşlar gibi yâr yolunda havalanmadır. Aşk, Paşayı süründüren, ağayı köle eden, 
parayı pul edendir. Aşk sınırsızlığın öteki adıdır. “Ya benimsin, ya toprağın” diyen, 
benden başkasına yâr etmem seni anlayışı, her dönemde var olmuştur. İşte bu 
anlayış, 1586 yılına gelindiğinde Yusuf-ı Sânî’ yi öldürmüş, ardından intihar ede-
rek kendisini de yok etmiştir.
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SON SÖZ:
 

YA TOPRAĞIN YA BENİM(Gülce-Çaprazlama)

Yıldızlar gecelere güneşin armağanı

Ne diye kıskanırsın onları dolunayım?

Canı, cananı, dostu; unutma sakın yine

Bırak da kucağıma mutluluk doldurayım.

Bahtımın rüzgârına takıldın yaprak yaprak

Ağlayarak yollarda kaldım gülüm perişan

Müptelâsı olmuşsun sessiz saltanatımın

İsyân bayraklarını son defa kaldırayım.

Zülfünün bir teline

Değişmem kâinatı.

Peşinde yıllar yılı

Dolaşır gönül atı.

Sevmek kolay Mecnun’a

Sevilmek aşk sanatı.

Hey ki hey, sultanım hey!

Senle var doğu-batı.

Vur mührünü ruhuma, gir yürek yangınıma

Aşkımızı sen değil yedi düşman kıskansın

Şairlerin düğünü olursa böyle olur

Susmasın davul zurna, düğündür çaldırayım.

Gülümün bülbülüyüm, çiy damlası sevdam var

Nasılım, ne haldeyim okunur gözlerimden.

Sevgiliye kavuşmak asıl adı ölümün

Ben kendi namazımı bırakın kıldırayım.

Gel kıskan, beni kıskan
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Rakibin söyle kimmiş?

Kaybetmek uçurumu

Yüreğine mi sinmiş?

Namlunun yaman ucu

Vurulan güvercinmiş.

Şairin sırtı yerde

Sebebi sevda denmiş.

Bırakın ellerimi sazımı verin bana,

Çekin çılgın takvimi, insin bahar ufkuma.

Yana yana gezerim, ölüm nefesten yakın

Ruhuma gurbet eli bakraçla doldurayım.

Ya toprağın ya benim; yad’a-yabana vermem

Diyerek silâhını doğrultma üzerime.

Girmem sensiz toprağa, yalandır koca dünya

Gözlerime, ölümsüz bir dünya buldurayım.

Mustafa CEYLAN
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YENİÇERİLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER

1-Nişancı Mehmed Paşa

2-Tahsin Efendi

3-Hafız Ahmed Paşa
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1-NİŞANCI MEHMED PAŞA (Nişanî)
 

Mevlânâ neslinden, Karamanlı, Fatih devri devlet adamlarımızdan, doğum tarihi 
bilinmiyor, yeniçeriler tarafından evi yağma edildikten sonra öldürülen bir şairi-
mizdir.

 

Şiir böyledir işte. Sadece tabandan gelip tavanı eleştirileriyle rahatsız eden ozan 
ve şairleri değil, saray odalarında paşa kaftanları giysili, ağa, bey, paşa, sadra-
zam ayırt etmeksizin ölümlere götürür sevenini.
 
Günümüzde özellikle gençlerin, hikâye, tiyatro, roman, anı, gezi gibi edebiyat 
türlerine değil de illâ ki şiire yönelmelerini anlamak biraz zor. Her 20 kişinin 
18’inin şair olmak için özellikle internette çırpınıp durmaları yok mu; oysa şiire 
baka- bilseler, şiir kendisini çok sevene zulmetmiş ve ölümlere götürmüştür. Sür-
gün, zulüm, kıyım ve ölüm... İşte gerçek şairin şiir eliyle uğradığı sonuçlar. Şair, 
şiiri ölümüne de sevendir. Müteşair ise şair olmaya çalışan veya kendisini şair 
sanıp, ölü şiirler doğuran her gün çok sayıda şiir yumurtlayandır. Davasız şiirlerin 
havası bile olmazmış. Dava, inanç, azim, aşk ve Hak davasıdır kimi şiirlerde. Va-
tan davasıdır. Şiir, Mehmetçik olur savaşır cephede. Mecnun olur çöllerde Leyla 
Leyla diye gezinir. Fatih, Çandarlı Halil Paşa’yı öldürttükten sonra, o dönem, 
sadrazam değişiklikleri ve savaşları şeklinde geçmiştir.
 
Hattâ, Fatih’in 1481 yılında vefatını müteakip Sadrazam Mehmet Paşa, padişahın 
ölüm olayını gizlemek ister. İki elçi çıkarır yola, birisini oğul Bayezid’a, diğerini 
de Cem’e. Cem’e giden elçi yolda öldürülür. Fatih’in ölüm haberi bir anda ye-
niçeriler arasında yayılır. Sadrazam Mehmet Paşa’yı çekemeyenler, başta İshak 
Paşa olmak üzere, yeniçerileri sadrazam aleyhinde kışkırtırlar. İşte bu kışkırtma 
sebebiyle sadrazam şairimizin evi yağmalanır ve öldürülür.
 
Kumkapı’da kendi adıyla anılan Nişancı Camii yanındaki türbeye defnedilir. Şair 
ve tarihçidir Nişancı Mehmet Paşa... Şiirleri bir Divan’da toplanmamıştır. Osman 
Gazi’den 2. Murad’ın ölümüne kadar olan olayları ve 1451’den 1480’e kadar 
meydana gelen 2 olayı anlatan tarih risaleleri bulunmaktadır.
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Der  ki:

 
“Zülfüni kılsan perişân yüzün üzre sanırsam
Deste deste Gülşen-i hüsnünde reyhânlar yatur
 
Ey kemân ebrû idelden gamzeler tîrin revân
Sînede her lahza zehr-âlûd peykânlar yatur
 
Mahrû-yı şâhdan bir zerre pertev salalı
Kuşe-i kalbümde hurşîd-i dırahşânlar yatur
 
Şehr-i yâr-i memleket Sultan Mehemmed bin Murâd
Kim derinde hâne-i ikbâlinün hânlar yatur.”
 

SON SÖZ:

 

SON TÜRBEDARIN SON SÖZÜ(Gülce-Buluşma)

İstanbul Kumkapı’da Nişancı cami

Cami yanında bir türbe

Asırların gürültüsü sessizliğin elbisesi olmuş

Pencere kenarında benimle,

Gerisini varın siz düşünün...

Bir hokka, bir divit ve bir parşömen

Fermanı tuğrasız kan kırmızı sözcüklerin içindesin yine sen

Alevsin benden kopan

Kendini gözyaşıyla söndüren alev

Kahverenginin sürüngen ve yapışkan nefesi

Ahşap ışıltısında

Besmele çekende

Sen çıkar gelirsin biliyorum

Gez, göz, arpacık diyerek.

Şamdanların uğultusunda kekemeliğim

433ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER / 



Azrailin son ıslığında kimliğim

Bırakma ellerimi sakın ha bırakma!

Ateş sarmaşıklarla donansın cismim

Takunya sesine düşen

Gülümseyen gül olsun resmim.

Avizeler avizeler şamdanlar ve buhurdanlar

Işığın dilinden ışık olan ışık, belki anlar

Elifin yüzünden gelir; akar gelir durmaksızın

Elsiz ayaksız gözyaşı,

...................... Boynu bükük mumdur canlar.

Kumkapıdan bir İstanbul’dur geçer

Saçları darmadağın...

Bir İstanbul’dur mis gibi zambak kokar

Dualanmış dudağın.

Ulubatlı sancağıdır özgürlüğümün burçlarına

İstanbul olup dikilmelerin.

Son türbedarını unutma, unutma benim

Hani nerde İstanbul çizen

Ellerinde ellerim.?

Çırayım, çıradan çıra, yak tutuştur şiirinle

Çakmadan kibritini bir kerecik beni dinle

Kovan yağmalatmış Yunus, sen ise kendi evini

Tarumardır evim barkım

Bunca sene derdin ile.

Mustafa CEYLAN
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2-TAHSÎN EFENDİ

 

III. Selim’in öldürülüşünden sonra Alemdar Paşa taraftarı olmakla suçlanmış, 
önce kaçmaya muvaffak olmuşsa da sonra yakalanmış, arkadaşı ile birlikte par-
çalanarak öldürülmüştür. Öldürüldükten sonra, ayağına ip takılarak yeniçeriler 
tarafından sürüklenen şairimiz, Yedikule’ye defnedilmiştir.

“Tahsin Efendi’nin kimliği, ailesi ve çevresi hakkında edinebildiğimiz bilgiler ol-
dukça sınırlıdır. Asıl adı Mehmed olan şair İstanbul’da doğdu. Sadr-ı Ali Odası’na 
girdi, Haceganlık rütbesine ulaştı. 1213/1798-99 yılında Sadaret mektupçulu-
ğu göreviyle Mısır’a gönderilen Ordu-yi Humayun’da bulundu. Dönüşünde aynı 
göreve devam etmekte iken Rumeli’ye gönderildi. Mehmed Süreyya’ya göre, 
Tahsin Efendi’nin Sadr-ı Ali Odası’nda göreve başlaması Recep 1221/ Eylül-Ekim 
1806’dadır. Mehmed Süreyya’nın (1308-15: 48) verdiği bu tarihle Fatin Efen-
di’nin (Çifçi 32) verdiği bilgiler çelişmektedir. Tahsin Efendi, Rebiülevvel 1222/ 
Mayıs-Haziran 1807’de bu görevinden ayrıldı. Bu günlerde Rusçuk’a dönmekte 
olan Alemdar Mustafa Paşa, açıkta bulunan Tahsin Efendi’yi beraberinde gö-
türdü. Tahsin Efendi, Nizam-ı Cedid’in ihyası ve III. Selim’in tekrar tahta çıka-
rılması konusunda telkinlerde bulundu. Sadaret kaymakamı Caniklizade Tayyar 
Mahmud Paşa’nın görevinden azledilerek Yenipazar’da ikamete mecbur edilme-
sinden sonra, Çavuşbaşılığa tayin edildi ve böylece Alemdar Mustafa Paşa›nın 
yanından ayrıldı. 19 Safer 1223 Safer / 16 Nisan 1808› de Çavuşbaşı; 19 Recep 
1223/10 Eylül 1808›de Baruthane nazırı oldu. Aynı yılın 23 Şaban 1223/ 14 Ekim 
1808›de de defterdarlık göreviyle taltif edildi.

Tahsin Efendi, 27 Ramazan 1223/ 16 Kasım 1808 Kadir Gecesi’nde çıkan isyan 
sonucunda Alemdar Mustafa Paşa taraftarı olmakla suçlandı. İlk önce kaçmakta 
başarılı olduysa da daha sonra yakalandı, arkadaşı Mustafa Refik Efendi ile birlik-
te parçalanarak öldürüldü. Yedikule’ye defnedildi. Daha sonra kemikleri çıkarılıp, 
Gülhane Parkı karşısındaki Zeynep Sultan Camii Mezarlığı’na gömüldü. Olayın, 
26 Ramazanı’nda patlak vermesini esas alan Fatin Efendi ile İsmail Hami Daniş-
mend, Tahsin Efendi’nin 15 Kasım 1808’de öldürüldüğünü ileri sürerler. Alemdar 
Paşa’nın ölümünün 27 Ramazan öğle veya ikindi vakti gerçekleştiğini belirtir. 
Tuhfe-i Nâilî’de ise, sadece Ramazan 1223/Ekim-Kasım 1808 tarihi verilir. 

Tahsin Efendi’nin şiirine rastlamadığını belirten Fatin Efendi, Divan-ı Humayun 
Beylikçisi İzzet Bey’in Dîvânı’nda bulunan ve müştereken yazılan bir gazelini 
örnek olarak sunar (1271:32-33).
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Demiştir ki:

“Sîh-i gamında laht-i ciğer kim kebâb olur
Hün-âb-ı eşk-i çeşmim o bezme şarâb olur.
 
Tebhâleler ki tarf-ı dehânında rû-nüma
Sahbâ-yı la’l nâbına gûyâ hayât olur.
 
Devre çıkınca mahfil-i gül-zâra andelîb
Mecliste gonca micmer ü şebnem gül-âb olur.
 
Ferhad ü Kays kıssası gûyâ bir iş midir?
Her harfi dâsitân-ı dilin bir kitâb olur.
 
Virâne bîm-i seylden elbet emîndir
Ma’mur olur o dil ki bu yolda harâb olur.
 
Ayât-i beyyinât-ı hatt-ı la’l-i dilbere
İhâmı bûse ma’ni-i faslü’l hitâb olur.
 
İzzet Selâm ü Râmiz ü Tahsîn-i yek-zebânz
Oldukda böyle bir gazel-i müstehâb olur.”(1)

Fatîn Dâvûd (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: Taşbaskı.32-33.

(1): Prof.Dr.AKSOYAK, İsmail Hakkı; turkedebiyatiisimlersozlugu.com

LÜGATÇE
Sîh : Demir şiş
Laht : Bir şeyin parçası
Hûn : Kan, öldürme                       
Tebhâle : Uçuk, Dudak kabartısı
Dehân :  Ağız
Sahbâ : Şarap  
Nâb : Arı, saf 
Mahfil : Toplanacak yer
Andelîb : Bülbül
Micmer : Buhurdan
Dâsitân : Destan
Bîm : Korku
Seyl : Sel
Beyyinât : Belli ola

436  / M. CEYLAN



3-HÂFIZ AHMED PAŞA (Filibe)

Şair, devlet adamı, sesinin güzelliği sebebiyle daha küçükken enderûna alın-
dı ve muhasipliğe kadar yükseldi. Doğancıbaşı, kaptan-ı Derya ve Şam Valisi 
oldu. Filibeli bir müezzinin oğludur. XVII. Yüzyıl şairlerimizden olup, yeniçeriler 
tarafından 17 bıçak darbesiyle öldürülmek istenir ve ölmediği anlaşılınca, başı 
gövde sinden ayrılırarak öldürülür. 

“Askerinden yine erişdi selâmet haberi
Müjde ey şâh-ı cihân geldi beşâret haberi.
 
Kefere kal’alarını bırakub kaçmışlar
Varıcak askerinin anda azîmet haberi.
 
İki surun haber-i fethi bize verdi sürûr
Demidir dolsa cihâna bu meserret haberi.
 
Şerbet-i nusrete kanmış kamu îmân ehli
Hak budur verdi dimâğ-ı dile lezzet haberi.
 
Bere vü bahre giden askerin ola mansûr
Tapuna dâim ire fırsat u nusret haberi.
 
Hazret-i Hak’dan umar cân ile Hâfız benden
Kızılelma alınup ire ganîmet haberi.”
 
“Müezzinzade Hafız Ahmed Paşa (d. 1564 - ö. 1632, İstanbul) IV Murat saltana-
tının devlet idaresinin, annesi Valide Kösem Sultan’ın elinde olduğu ilk dönem-
lerinde, 28 Ocak 1625- 1 Aralık 1626 ve 25 Ekim 1631-10 Şubat 1632 tarihleri 
arasında iki kez toplam iki yıl bir ay yirmi gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı 
devlet adamıdır.
 
İkinci sadaretinde ayaklanan kapıkulu askerleri tarafından padişahın gözleri 
önünde linç edilmiş olması IV Murat’ı derinden etkilemiş, sonradan asayişi kur-
mak için başvuracağı çok sert önlemlerde belirleyici olmuştur.
 
Saraydan 1608 başlarında Cafer Paşa’nın yerine kaptan-ı derya olarak atanarak 
çıktı. Fakat Kuyucu Murat Paşa 1608’de Anadolu’da Celalilere karşı seferden 
döndüğü zaman bu görevden çıkartılarak yerine sadrazamın koruduğu Damat 
Halil 426 Paşa kaptan-ı derya oldu. Bundan sonra Müezzinzade Hafız Ahmet 
Paşa Şam Beylerbeyi görevine atandı ve burada 7 yıl valilik yaptı. Daha sonra 
Van, Erzurum, Bağdat, Anadolu Beylerbeyliklerinde bulundu.
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1622’de II. Osman’ın katlinden hemen önce Diyarbakır beylerbeyi görevi veril-
mişti. O tarihte Diyarbakır defterdarı olan İbrahim Peçevi yazdığı tarihte, Ha-
fız Ahmet Paşa’nın II. Osman’ın katillerine karşı harekette bulunmak hedefiyle 
(sonradan bu katliamının intikamını almak için isyan eden) Erzurum valisi Abaza 
Mehmet Paşa ile mektuplaştığını ve aynı fikirde olan diğer Anadolu tarafı valile-
riyle müteffikan birleşip bu intikamı sağlamak için komploya girdiği bildirmiştir.
 
Celalı isyancısı olarak kabul edilen Abaza Mehmet Paşa’ya karşı ve İran’a karşı 
serdar-ı ekrem olarak sefere çıkmış olan Sadrazam Çerkes Mehmet Paşa Ocak 
1625’te Tokat’ta kışlakta iken birden öldü. Yerine Sadrazam ve İran Seferi için 
serdar-ı ekrem olarak Müezzinzade Hafız Ahmet Paşa getirildi.
 
Müezzinzade Hafız Ahmet Paşa aldığı emir üzerinde Bağdad’da isyan etmiş olan 
ve şehrin hâkimi olan “Bekir Subaşı” üzerine yürüdü. Bekir Subaşı’nın fazla di-
renmiyeceğini kabul edip kurmaylarının tavsiyelerine uyup daha güçlü bir ordu 
kurmaya çalışmadı. Fakat bunda yanılmıştı. Bağdad’ı geri alamadan 9 ay kuşattı. 
Bu kuşatma sırasında Bekir Subaşı’nın İran Safevileri ile müzakerelere geçip 
şehri onlara bırakma istediği öğrenildi. Müezzinzade Hafız Ahmet Paşa Bekir 
Subaşı’ya Osmanlı devleti Bağdad Valisi olmasını teklif etti. Ama Safevi İran 
kuvvetleri şehir önüne gelince Bekir Subaşı şehri onlara bıraktı. Zaten yıl çok 
geciktiği için de Müezzinzade Hafız Ahmet Paşa Bağdad kuştamasını kaldırımak 
zorunda kaldı.

Aralık 1626’da bu başarısızlık dolayısıyla Sadrazamlıktan ve İran serdar-ı ekrem-
liğinden azil edildi ve yerine Damat Halil Paşa getirildi. Müezzinzade Hafız Ahmet 
Paşa İstanbul’a döndü ama ikinci vezir olarak Kubbealtı vezirlik görevine devam 
etti. Bu dönemde eski nikâhlısı Nasuh Paşa olan I. Ahmed’in kızı ve Sultan IV 
Murat’ın kızkardeşi olan Ayşe Sultan ile nikâhlandı ve saraya damad oldu.
 
Sadrazam ve İran serdar-ı ekremi olan Gazi Ekrem Hüsrev Paşa da 1629’da 
Bağdad’ı kuşatmaya aldı ama kuşatma da başarısız oldu. Ordusu ile Hüsrev 
Paşa Mardin’e çekildi. Hüsrev Paşa 1630 yılı ve 1631 yılının büyük bir kısmında 
Bağdad üzerine gitmekten kaçındı ve Hüsrev Paşa’nın halka yaptığı zalimlik 
şikâyetleri İstanbul’a yetişti. Bu İstanbul’daki Sultan IV. Murat ve merkezi devlet 
tarafından uygun görülmedi ve Eylül 1631’de Hüsrev Paşa sadrazamlıktan azle-
dildi ve yerine ikinci defa Müezzinzade Hafız Ahmed Paşa sadrazam oldu.
 
Doğuda orduda bulunan kapıkulu ocak askerlerinin kış gelmeden, biran ev-
vel İstanbul’a dönmeleri için Divan’da karar alındı. Tokat’a geçen Hüsrev Paşa 
İstanbul’a geri dönecek kapıkulu güçlerini İstanbul’a dönünce, kendi lehinde 
ayaklanma çıkartmaya teşvik etmekteydi. İstanbul’a geri dönen askerler ise do-
ğuda sanki bir zafer kazanmışlarca hareket edip ve taşkınlıklar yapmaktaydılar. 
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Sadrazam olmaya çok hırslı olan Topal Recep Paşa da faaliyete geçip özellikle 
Boşnak ve Arnavut asıllı asker zorbalarını şehirde karışıklık çıkartmaya teşvik 
etmekteydi.
 
7 Şubat 1632’de ilk asker ayaklanması başladı. Atmeydanı’nda toplanan sipahi 
ve diğer kapıkulu askerleri Hüsrev Paşa’nın azledilmesi aleyhinde de olarak is-
yan ettiler. Topkapı Sarayı üzerine binlerce asker, ulema ve şehirli insan yürüdü. 
Sadrazam Müezzinzade Hafız Ahmet Paşa, şeyhülislam Yahya Efendi ve yeniçeri 
ağası Hasan Halife’nin adları başta olmak üzere 17 tane devlet ricali ismi bu-
lunan bir liste hazırlanmıştı ve bu listedekilerin görevlerinden azledilerek idam 
edilmeleri istenmekteydi. Bu ayaklanma eylemi 3 gün sürdü. Çarşılar kapandı ve 
halk, evlerine çekildi. Ayaklanmacılar çok şiddetli kış havası altında Sultanahmet 
Camii’nde kalmaktaydılar.
 
Asiler isyânın üçüncü günü 10 Şubat’ta Topkapı’nın dış kapısını geçip Orta Ka-
pı’ya geldiler ve orada gösterilerine devam ettiler. Vezir Bayram Paşa Müezzinza-
de Hafız Ahmet Paşa’ya bir mektupla olaylardan bahsederek Saray’a gelmeme-
sini bildirdi. Fakat Sadrazam yanında korumacıları ile birlikte atla Saray’a geldi. 
Önce iki tarafa açılarak ona yol veren asiler, ona taşlar atarak atından düşür-
düler. Korumacıları zorla onu Orta Kapı’dan içeri sokabildiler. Müezzinzade Hafız 
Ahmet Paşa mühr-ü humayunu eniştesi Sultan IV Murad’a teslim etti. Kıyafet 
değiştirerek Yalı Köşkü’ne inip oradan Üsküdar’a geçti.
 
Ayaklanmacılar Orta Kapı’yı açtırıp meydana girdiler ve sultanı ayak divanına 
çağırdılar. Silahlı saray mensubu refaka- tı altında IV. Murat Babussaade önünde 
bir tahta oturarak isyancıların hezeyanlarını dinledi. Sultan bunlara uzun uzun 
bu hâllerinin din ve devlete münâsib olmadığını anlattı. İsyancılar listelerini ver-
dikten sonra

-“Cümle askerin çevâbi; pâdışâhim, devletine fenalık edenleri elbette verirsiz, 
pareleriz, yoksa iş gayri olur!” diyerek edepsizce lâflar ettiler. Sonra güruh ona 
karşı bir hamle yapınca Sultan silahlı saray mensubu tarafından saraya geri 
çekildi.
 
Ayaklanmacılar gürültülü gösterilerine devam ettiler. Sarayda bulunan Topal Re-
cep Paşa istifa etmiş sadrazam Müez- zinzade Hafız Ahmet Paşa’nın hemen 
saraya geri getirilmesini ve sonra IV. Murat’ın ikinci defa ayak divanına çıkmasını 
tavsiye etti. İkinci defa ayak divanına çıkan IV Murad’ın öğütlerinin asiler güru-
hu tarafınadan dinlenilmediği ve kalabalığın yatıştırılmasının imkânsızlığı aşikâr 
olmuştu. Bu sırada abdest alıp Bâbüsseâde önüne gelen Müezzinzade Hâfiz 
Ahmed Paşa, bunların pâdışâh sözünü dinlemediklerini görünce;
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-“Pâdışâhim! Hezâr (bin) Hâfiz gibi kulun yoluna fedadır. Ancak recâm budur ki, 
beni sen katletmeyip bu zâlimler haksız yere kanımı döküp beni şehîd etsinler ve 
lütfedip cesedimi Üsküdar’da defnettiresin ve yetimlerime lütf ve inayetini recâ 
ederim” diye yer öptükten sonra âsî güruhunun içerisine daldı. Müezzinzade 
Hafız Ahmet Paşa, meydana girince yer yer ayaklanmacılar önüne çıkıp hücum 
ettiler ve ellerinde hançer ve kılıçlarla hep birden üzerine çullandılar. Başına, 
göğsüne ve vucûdünün her bir yerine hançerlerle vurdular. Sultan’ın gözü önün-
de ön yedi yara ile kana bulayıp şehîd ettiler.

Müezzinzade Hafız Ahmet Paşa’nın soğukkanlı hareketini ve âsîlerin arasına atıl-
dığını ve fecî surette şehîd edildiğini gören Sultan Murat ağlayrak içeri gitti. Asi-
leri yatıştırması için Topal Recep Paşa’yı sadrazam tayin etti. Müezzinzade Hafız 
Ahmet Paşa, vasiyeti üzerine Üsküdar’da Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.”
 
Hülasat-ül” adlı eserde bulunan bir biyografisine göre ilim ve fazilet sahibi olup 
Arap ve Fars edebiyatını iyi bildiği bildirilmektedir. Müezzinzade Hafız Ahmet 
Paşa, hem hafız, hem sesi güzel bir hanande ve aynı zamanda bir şair ve edipti. 
Ancak toplu olarak şiirleri elimizde bulunmamaktadır. Sonradan basılmış olan 
“Rıza Tezkiresi”nde şair olarak belirtilmekle beraber eser örnekleri bulunmamak-
tadır. Elimize geçen şiirleri bazı tarihçilerin olaylardan bahsederlerken yazdığı 
birkaç beyitten ibarettir. Örneğin Bağdat Seferi’ne giderken yazmış olduğu gel-
sün matlahlı bir şiirinden bir beyit şudur:
 
“Bizimle Kerbelâ vâdişine hem-derd olan gelsün
Sinansun arsa-i ferzânelerde merd olan gelsün”
 
Müezzinzade Hafız Ahmed Paşa ayrıca Bağdat kuşatması sırasında söylediği ve 
IV Murat’ın da cevap verdiği bir beyiti ile çok meşhurdur.
 
“Aldı etrafı adû (düşman) imdada asker yok mudur?
Din yolunda baş verir bir merd-u server yok mudur?”

Sultan IV Murât buna;

“Hafızâ Bağdâd’a imdâd etmeye er yok mudur?
Bizden istimdâd edersin sende asker yok mudur?”
 
beyti ile başlayan manzûm bir cevab yazmıştır.

Topkapı Sarayı’ndaki I. Ahmet kütüphanesi içindeki yemek odasında bulunan 
çeşme üzerinde bulunan kitabeleri Müezzinzade Hafız Ahmet Paşa yazmıştır.
(KAYNAK :  https://tr.wikipedia.org/wiki/Haf%C4%B1z_Ahmed_Pa%C5%9Fa )
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1-ALİ KEMAL

Atatürk ve Milli Mücadele düşmanı olan, ömrü sürgünlerde geçen ve Cumhuri-
yet ve Atatürk sevdalısı genç subaylar tarafından linç edilerek öldürülen bir 
şair.

1869 Yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Çankırı’ nın Kayapazar, Kalfat Köyünden 
Hacı Ahmed Efendi’ nin oğludur. Asıl adı Ali Rıza’dır. Gülhane Askeri Rüştiyesi 
mezunudur. Daha sonra annesinin ısrarı üzerine Mülkiye Mektebi’ne kaydoldu. 
Mülkiyede okurken Ahmet Mithat Efendi ve Muallim Naci’nin etkisinde kaldı. 
“Gülşen” isimli bir dergi çıkardı. İstanbul’da yaşayan çoğu edebiyatçıyla tanıştı 
ve onlarla sohbetler etti. Okulu bitirmeden yurt dışına Paris ve Cenevre’ye git-
ti. İstanbul’a döndüğünde arkadaşlarıyla birlikte bir dernek kurdu ve derneğin 
dördüncü toplantısında tevkif edildi. Ceza almadan kurtuldu ve hapisten sonra 
“Mütalâa” adıyla bir dergi daha çıkarmaya başladı ki yapılan bir ihbarla tekrar 
tutuklandı ve Halep’e sürgün edildi.

“Ermeni yanlısı olarak görülen bazı yazılarından dolayı düşmanlarınca ‘Artin Ke-
mal’ şeklinde adlandırılır. Mustafa Kemal’e ve Milli mücadeleye karşı düşmanca 
tutumu ve ağır hakaretleri nedeniyle pek çok insan tarafından “hain” olarak 
damgalanmıştır.

Halep’te kaldığı yıllarda Halep İdadisi’nde Türk Dili ve Osmanlı Edebiyatı hocalığı 
yaptı. Halep’teki durgun hayata fazla dayanamadı ve 1895’te izinsiz İstanbul’a 
döndü. Bunun üzerine hakkında tekrar sürgün kararı çıkınca Jön Türkler’in bir 
çeşit karargâhı haline gelmiş bulunan Paris’e tekrar gitti (1894). Paris’te bulun-
duğu sırada Jön Türkler ile II. Abdülhamit arasında arabulucu bir çizgi izlemeye 
çalıştı. Bu arabuluculuk rolünü hafiyelik noktasına vardırdığı sonradan ortaya 
çıkmıştır. Mizancı Murat’ın Jön Türk hareketinden ayrılmasından sonra Ali Kemal 
de bu hareketten ayrıldı.

Ali Kemal, Paris’te bir yandan Siyasal Bilgiler okuyor, bir yandan da gazetecilik 
yapıyor, İstanbul’daki İkdam gazetesine Paris izlenimlerini anlatan batı kültürü-
ne hayranlık ile yoğrulmuş yazılar ve çeviriler gönderiyordu. İkdam’da kendi rö-
portajlarıymış gibi kaleme alınmış pek çok yazının Fransız basınından çeviriden 
ibaret olduğu sonradan Hüseyin Cahit tarafından ortaya çıkarılmış ve bu hadise 
ikisi arasında Ali Kemal’in ömrünün sonuna kadar sürecek bir polemiğin başla-
masına neden olmuştur.

“1897’de Brüksel Elçiliğinde ikinci kâtipliğe atandı. İttihatçılardan çekindiği için 
İstanbul’a dönemiyordu. 1899’da Siyasal Bilgiler diplomasını alması sonrasında, 
II. Meşrutiyet’in ilanına kadar Mısır’da yaşadı. Kahire’de Mısırlı bir prense ait bir 
çiftliği idare ediyordu. 1903 yılında yaz tatili için gittiği Londra’da Winifre Brun 
adlı bir İngiliz hanımla evlendi. Bu evliliğinden Selma adında bir kız, Osman 
adında bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Oğlunun doğumunun hemen ardından 
eşini kaybetti. II. Meşrutiyet’in ilanından bir gün önce İstanbul’a döndü.
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İstanbul’da İkdam gazetesinin başyazarlığını üstlenen Ali Kemal, bir yandan da 
Darülfünun’da Edebiyat Fakültesi’nde siyasi tarih dersleri veriyordu. İlk siyasi 
partilerden birisi olan Osmanlı Ahrar Fırkası’na girdi. Ali Kemal İstanbul’a döner 
dönmez padişahın huzuruna çıkmış, padişahın iltifatlarını ve verdiği paraları 
kabul etmişti; bu durum İttihatçıların tepkisine neden oldu. O da yeni eleştiri 
hedefini İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak belirledi ve İkdam gazetesinde Ce-
miyet’e karşı ağır eleştiriler içeren başyazılar yazmaya başladı. Hemen bütün 
çevresiyle sürekli kavga halindeydi. Sınıfta öğrencilere Fransa’daki siyasal libera-
lizmi hararetle övüyor, kendisiyle aynı fikirde olmayan kişilere şiddetle saldırıyor, 
gençlerin öfkesini bunlara yöneltmeye çalışıyordu.
 

Ali Kemal’in tahrikleri 31 Mart Olayı’nın çıkmasında etkili oldu. Serbesti gazetesi 
başyazarı Hasan Fehmi Bey’in öldürülmesinin ertesi günü olan 7 Nisan 1909’da 
Darülfünun’da kalabalık bir topluluğa yaptığı konuşmadan sonra bu konuşmanın 
etkisinde kalan Darülfünun hocaları ve öğrencileri katillerin yakalanmasını iste-
mek üzere Babıâli’ye yürümüşler; sayıları onbinlere ulaşan kalabalığın üstüne 
ateş açılması sonucu birkaç yüz kişi yaralanmıştı. Ertesi günkü cenaze sırasında 
da devam eden olayların 31 Mart ayaklanmasına dönüşmesi üzerine Selanik’ten 
gönderilen Hareket Ordusu İstanbul’a gireceği sırada Ali Kemal yeniden Paris’e 
kaçmak zorunda kaldı (1909). Bu arada Mülkiye’deki görevine son verilmişti.
 
İttihat ve Teraki Yönetiminin iktidardan uzaklaşmasının ardından 1912 affıyla 
İstanbul’a geri gelen Ali Kemal İkdam Gazetesi’nde başyazar olarak yazılarına 
devam etti ancak altı ay sonra hükümet Babıâli Baskını ile devrilince Viyana’ya 
sürüldü. Üç ay sonra İstanbul’a döndü. 14 Kasım 1913’te Peyam Gazetesi’ni 
yayınlamaya başladı, başyazarlığını üstlendi. İlk başyazısı “Peyamımız, Meramı-
mız” başlığını taşıyordu. Mülkiyedeki hocalığı da geri verilmişti. Mektepler Nazırı 
Zeki Paşa’nın kızı Sabiha Hanım ile evlendi. Bu evliliğinden Zeki adında bir oğlu 
dünyaya geldi. Ocak 1913’te İttihat ve Terakki’nin gerçekleştirdiği askeri darbe 
olan Babıâli baskını’ndan sonra tutuklandı.
 

Ali Kemal, 22 Temmuz 1914’te, I. Dünya Savaşı’nın başladığı sıralarda, İttihat ve 
Terakki’nin baskısıyla gazetesini kapatmak zorunda kaldı. Siyasetle ilgilenmeyip 
öğretmenlik ve tüccarlıkla geçinmeye çalıştı. Bu tutumu 1918’de İttihat ve Te-
rakki liderlerinin bir Alman denizaltısına binip Türkiye’den kaçışına kadar sürdü.
 

Ali Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra 14 Ocak 
1919’da yeniden faaliyete geçen Hürriyet ve İtilâf Partisi’nin genel sekreteri 
oldu.

4 Mart 1919’da kurulan Birinci Damad Ferit Paşa hükümetinde Maarif Nazırlı-
ğı (Eğitim Bakanlığı), bu hukumetin mayıs’ta istifasının hemen ardından kuru-
lan ikinci Damad Ferit Paşa hükümetinde ise Dahiliye Nazırlığı (İçişleri Bakan-
lığı) görevine getirildi. Bu görevde iken Kuva-yi Milliye ve Mustafa Kemal Paşa 
aleyhine emirler yayımladı.İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin kurucularından birisi 
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oldu. Hükümet içinde çıkan bir anlaşmazlık yüzünden 26 Haziran 1919’da ba-
kanlıktan istifa etti.

Darülfünun’da ders vermeye devam eden Ali Kemal, 1922 Mart ayında Darülfü-
nun öğrencilerinin istifaya davet ettiği dört öğretim elemanı arasındaydı. Öğren-
cilerin verdiği kararın gerekçesi, hocaların, bağımsızlık, kutsiyet, milliyet hisleri-
ne yabancı oluşları, saldırgan şahsiyetleri ile kamu vicdanında mahkum edilmiş 
olmalarıdır. Öğrencilerin tepkileri üzerine Ali Kemal ve Cenap Şahabettin 3 Eylül 
1922’de Meclis-i Vükela kararıyla görevlerinden azledildi.

Ali Kemal, bakanlığı sırasında başyazarlığını Refik Halit ile Yahya Kemal’in üst-
lendiği Peyam-ı Sabah Gazetesi’nin başyazarlığına, bakanlıktan ayrıldıktan sonra 
döndü. Bu gazete, Peyam Gazetesi ve Mihran Efendi’nin sahibi olduğu Sabah 
Gazetesi’nin birleştirilmesiyle 1920’de kurulmuştu. Yazılarında acımasız eleştiri-
lerini İttihat ve Terakki’nin devamı olarak gördüğü Anadolu hareketine yöneltti. 
Ancak Büyük Taarruz’un başarılı olup, İzmir’in kurtulmasından sonra 10 Eylül 
1922’de “Gayelerimiz Bir İdi ve Birdir” başlıklı bir yazı yazarak yanıldığını söyledi.
 
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ardından Ankara hükümeti, İstanbul polisin-
den Ali Kemal’in tutuklanıp yargılanmak üzere Ankara’ya gönderilmesini istedi.
 
4 Kasım 1922 günü, Teşkilat-ı Mahsusa mensubu birkaç kişi Ali Kemal’i Tokatlıyan 
Oteli’nde gittiği berber dükkânından kaçırarak İstiklal Mahkemesi’ne çıkarılmak 
üzere Ankara’ya götüreceklerini bildirdiler. Gerçekte ise Ali Kemal, İzmit’de bölge 
kumandanı Sakallı Nurettin Paşa’ya teslim edildi. Nurettin Paşa ile görüştükten 
sonra dışarı çıkarken kumandanlık karargâhı önünde bekleyen “genç subaylar” 
tarafından linç edildi (6 Kasım 1922). Kafası çekiçlerle ve taşlarla kırılarak öldü-
rüldü. Çıplak vücudu ayaklarına ip bağlanarak sokaklarda dolaştırıldı. Cesedi, 
Lozan Konferansı’na giderken trenle İzmit’den geçecek olan İsmet Paşa görsün 
diye istasyonda bir sehpaya asıldı. Lozan’a gitmekte olan İsmet İnönü’nün bu 
durum karşısında sinirlenmesi üzerine Ali Kemal’in ölü bedeni apar topar kaldı-
rıldı. İzmit’de defnedilen Ali Kemal’in mezarı, başına bir mezartaşı veya herhangi 
bir işaret konulmaması sebebiyle zamanla ortadan kayboldu; uzun araştırmalar 
sonunda 1950’lerde yeri tespit edilebildi Falih Rıfkı Atay’a göre, Atatürk Ali Ke-
mal’in öldürülüş şeklinden tiksinerek bahsederdi.
 

Ali Kemal gazeteciliğinin yanı sıra çeviriler de yapmış, “Ömrüm” adıyla yazdığı 
anılarını 1914’de Peyam-ı Edebi’de (22 tefrika olarak), sonra da Peyam-ı Sa-
bah’ta (32 tefrika) yayınlamıştır. Ömrüm, 1985 yılında Ali Kemal’in ikinci eşinden 
oğlu olan ve Türkiye’nin Bern, Londra ve Madrid büyükelçiliklerini yapmış (ve 
karısı 1978’de Madrid’de ASALA tarafından öldürülen) Zeki Kuneralp tarafından 
kitap halinde yayınlandı. Bu kitapta, “Ömrüm Sonrası” başlıklı bir bölüm ve bazı 
ekler de bulunmaktadır. (Ali Kemal: Ömrüm (Yayına hazırlayan Zeki Kuneralp), 
İsis Yayıncılık, İstanbul, 1985)
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Dışişleri Bakanlığı’nda AB Genel Müdür Yardımcılığı yapan (ve o dönemde AB 
Komisyonu Türkiye Temsilcisi olan Karen Fogg ile ilginç yazışmaları ile gündeme 
gelen) Selim Kuneralp, Ali Kemal’in torunudur. Selim Kuneralp Stokholm Büyü-
kelçiliği ve Seul Büyükelçiliği’nden sonra Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı 
görevini yürütmüş, AB Daimi Temsilciliği görevinde bulunduktan sonra Bakanlık 
müşavirliğine getirilmiştir.
 

Ali Kemal’in ilk eşi olan İngiliz hanımından olan öz torunu Stanley Johnson’ın 
oğlu olan Boris Johnson İngiliz Muhafazakâr Parti parlamenteri olup, bir dönem 
‘The Spectator’ dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yapmış ve 1 Mayıs 2008 
tarihinde Muhafazakâr Parti adayı olarak Londra belediye başkanlığı seçimini 
kazanmıştır.
 

Son olarak, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin meslek şehidi gazeteciler listesi 
içinde yer almasıyla, ‘şehit’ sayılıp sayılamayacağına dönük tartışmaların alev-
lenmesiyle, Ali Kemal’in gündemdeki yerini 80 yıl sonra hâlâ koruduğu görül-
mektedir. “

(kaynak: wikipedia.org)

Demiştir ki:

“Ne hoş bu âlem-i nüzhet, şu şehr-i hoş cereyan

Şu haymeler, şu koyunlar, şu fevc fevc develer

 

Sehabeler bu semâyı safayı devr eyler

Kenâr-ı âbda birkaç çiçek temevvüc eder

 

O vechi sade bu iklime zînet olmuşdur

Güzellik işte bu arza tabîat olmuşdur.

LÜGATÇE

Nüzhet : Eğlenme, sevinç 
Hayme : Çadır

Fevc : İnsan kalabalığı

Temevvüc : Dalgalanma, çalkalanma

Vech :  Yüz

Zîynet : Süs
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ORUÇ YEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLEN ŞAİR

1-Kul Şükrü
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1- KUL ŞÜKRÜ (Selânik)

 

Demiştir ki:

 

“Derdim vardır deyu neye ağlarsın?

Ali’yi sevenin derdi mi olur?

Derdinden şikâyet kime eylersin?

Ali’yi sevenin derdi mi olur?

 

Muhammed Ali’dir, Ali Muhammed

Hasan ile Hüseyin çektiler zahmet

Ali’den özgeye eyleme minnet

Ali’yi sevenin derdi mi olur?

 

İmam, Zeynel Bakır ile göründü,

İmam Cafer hal yüzünü büründü

Aleviler yüzüstüne süründü

Ali’yi sevenin derdi mi olur?

 

İmam Kazım Rıza Şah-ı Horasan

İmam Tâkî Nâkî dertlere derman

Yakın bize bizden ol şah-ı merdan

Ali’yi sevenin derdi mi olur?

 

İmam-ı askeri Mehdi-i zaman,

Daima etmekte erenler cevlan,

Deli Şükri dertsizlerin bu meydan

Ali’yi sevenin derdi mi olur?”

 

XVIII. Yüzyıl şairlerimizden. Bektaşi şairi. Ramazan ayında oruç yediği için ağzı-
na kurşun akıtılmak suretiyle öldürülen Selânikli bir şairimizdir. Deli Şükrü veya 
Kul Şükrü adıyla tanınır. Abdal Musa dergâhına bir süre hizmet ettiğini kaynaklar 
belirtirler.
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Derdlilere sensin derman olucu

Zâhirde bâtında Şah Abdal Musa.

Muhammed Ali’ nin kadrin bilici

Mürüvvet ma’deni kân Abdal Musa.

 

     Gönülün pasını silici sensin,

Hikmetin remzini bilici sensin.

Kahredüp alemi kırıcı sensin,

      Akar kılıcından kan Abdal Musa.

 

Cennetdir dergâhın dedi hem derviş,

Gelübde ezrail edemez teşviş,

Çağırdığım yerde imdada yetiş

Cesedim içinde can Abdal Musa.

 

Seyretdim durakdan yürütmüş dağlar,

Mermer çırağ yeşil huccet nur bağlar

Kul Şükrî mecnun’dur Leyla’ya ağlar,

Akar gözlerimden kan Abdal Musa
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DOSTLUĞU UĞRUNA DENİZE ATILARAK ÖLDÜRÜLEN ŞAİR

1-Sadi
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1-SA’DÎ

 

Dostluk ve arkadaşlık uğruna denize atılarak öldürülen bir şairimizdir Sa’dî...

 

II. Bayezid döneminde yaşamış “Cem şairleri” veya “Cem Sultanı Seven şairler” 
arasında yer aldığı, ömrü boyunca da Cem Sultan’a bağlı kaldığı için, sürgündeki 
Cem Sultan’ın haber ve mesajlarını, onun adına İstanbul’da bazı devlet adamla-
rına, hattâ padişah’a getirdiği için; taht kavgaları esnasında sevdiği ve inandığı 
Cem Sultan’ın yanında yer aldığı için, Padişaha gammazlanmış, söylediği bazı 
sözler ve şiirleri dedikodu şeklinde aktarılmış, bu yüzden de Galata Boğazı’ndaki 
derin denizde boğularak öldürülmüştür.

*

O dönemi nakledenler, yazanlar, tezkireciler ki meselâ Kâtip Çelebi’miz o’nun asıl 
adının Sadullah, baba adının Mustafa olduğunu; Cem Sultan’a olan bağı sebe-
biyle cem sultan Divanını hazırladığını, divan sonunda da Sadullah Bin Mustafa 
olarak adını zikrettiğini belirtmektedir.

Cem Sultan, ilim ve sanat adamlarından etrafında bir halka oluşturmuştu. Şa-
irler halkası oldukça meşhurdu. Haydar, La’lî, Sehâî, Turâbî, Kandî, Şahidî gibi 
şairlerin içinde yer alan Sa’dî, Cem Sultan’a en yakın şairdi. Bu şairlerin hepsine 
birden “Cem Şairleri” denirdi.

Çünkü Sa’dî, Cem Sultan’ın sözcüsü, temsilcisi idi. “Sa’dî-i Cem” veya “Cem 
Sa’dîsi” adıyla da anılırdı. Cem Sultan ile şair Sa’dî, içtikleri su ayrı gitmeyen iki 
yakın dosttular. Ayrı bedendiler amma aynı ruh gibiydiler. Ruh ikizi neyse işte o 
idiler...

Günümüze bakın hele.

Dostluk, hele hele ki, şairler arasında ki dostluk pamuk ipliği, saman alevi ölçe-
ğinde. Bugün dost olanlar, iki gün sonra düşman olmuşlar. Hattâ fikren, ilmen 
dahi aynı çizgide, inançta ve ülküde olanlar bile en küçük bir çıngıda alev alıp 
tutuşabilmekte, en küçük bir fıskede nice zaman ördükleri dostluk duvarlarını 
yerle bir edebilmekteler. Sa’dî, arkadaşı Cem Sultan için ölüme gidiyor. Padişahı 
bile arkadaşı için eleştirebiliyor. Karşısına geçen büyük güce boyun eğmiyor, 
sürgündeki arkadaşının yanından asla ayrılmıyor, ona ihanet etmiyor, arkadan 
hançerlemiyor ve en acılı-sancılı ve zor günlerde bir ekmeği paylaşarak çile ar-
kadaşlığını sürdürüyor.

Varın siz dokunun hele yanınızdaki birine, azıcık dokunun. Bakın dünyanız nasıl 
alt üst oluveriyor. Düne kadar ustam, üstadım, ağabeyim diyen insanların, en 
küçük bir dalgalanmada sizi nasıl terk edip en mahrem bilgilerinizi eline bayrak 
edip karşınızdaki saflara nasıl geçiveriyor bir görün hele...

Şairin dostluğu, keşke şiirlerin dostluğu kadar uzun olsaydı.
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Şairi ölümsüz kılıp yüzyıllar ötesine şairin adını taşıyan şiir, dostlukları baki 
kılamıyor işte.

Dostluklar, çıkar ilişkilerine bağlanmış ne yazık!...

Sa’dî, Cem Sultanla dost ya, onunla Hacca bile gitmiştir. Cem’in İtalya ve Fransa 
sürgün günlerinde de hep yanında bulunmuştur. Bir ömür Cem’le dost kalmıştır. 
Zaman zaman kıyafet değiştirip, derviş kılığında yurda girmiş ve Cem’in mesaj-
larını günün devlet yöneticilerine getirmiştir.

Derler ki;

“Cem Sultan Divanı ve Kerem Kasidesi”ni padişah II. Bayezid’a sunmuş ve o 
yüzden öldürülmüştür.

Dili sade, ahenkli ve akıcıdır.

 

Bir gazelini nakledelim :
 
“Her gice başumda sevdâ zülfünün efkârıdur
Her seher virdüm dilümde hüsnünün envârıdır
 
Dâme hâli danesidür düşüren murg-ı dili
Od uran can harmanına âteş-i ruhsârıdur
 
Zülf-i sevdâsı ile ey kâtib-i eşküm benüm
Mekteb-i hicrinde tahrîr etdüğün tomârıdur
 
Sîm ü zer destinde yok kim yoluna harc eyleye
Pâyına îsâr olan bu eşk-i gevher-bârıdur.
 
Nazm içinde nazmına şâhid yeter kim Sa’dî’nün
Her perî-peyker dilinde söylenen eş’arıdur.”
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SON SÖZ:

ŞAİR ÖLDÜRMEK KOLAY(Gülce-Buluşma)

Ey şair dinlen biraz arkana şöyle yaslan!

Çamura düştü misket, ey çocuk sen de uslan!

Fetih mi can gözünde, ilham mı kar tanesi?!

Şair öldürmek kolay, bulunur bahanesi...

Şiirin mavisi düşsün dilinden

Balık taşan su dibinde doğum var.

Zorlama boşuna çocuk yanımı

Kar gecesi soğuk, üşür ellerim

........................... Mendilinden

Yansıyan bir rüzgâr canımı yakar

Dostluğun miracı düşüncelerim.

Bugün yine bir şair, bir şairi öldürdü

Bugün yine en ağır küfürler peşin peşin.

Gelsin “Cem Şairleri” içimdeki divana

Bağdaş kurup çöksünler ortasına güneşin

Kandî, Şahidî, La’lî, Turabî ve Haydarî

Goncalara sürsünler al rengini ateşin,

Büksünler büklüm büklüm kelâm denen urganı

Zaman Yusuf kuyusu, dibine uzatsınlar.
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(S)onra açsın anahtar, sonsuzluk kapısını

Ç(A)tlatsın kabuğunu sohbetin tohumları

Ve (D)önsünler saraya kovulan şehzâdeler

Sa’d(Î) kırsın kalemi dost uğruna yeniden

.......................................... Mendilinden

Kan damlayan sevdalar kafiyelerde gizli;

Gizli bahçelerimin tam ortası cevizli...

 

Şiire aç şairler hece yer, mısra dokur

Sözcükler sözcülerin sözlüğünde uyuyor.

Bir gün çatal kapıdan Cem Sultan çıkar gelir,

Duygulu Çelebiler gözlerime doluyor.

 

Şairin şairleri yaktığı iklim batsın

Dilerim bundan böyle        

Dost gülsün, dost anlatsın.

 

                             Mustafa CEYLAN
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İSYÂN VE KARGAŞADA ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER

1-SELMAN

2-ARİFİ GAZİ GİRAY HAN
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1-SELMAN (Rumeli)
 
Rumeli’de Arnavutlar tarafından öldürülen şairimiz Selman, aynı zamanda önem-
li bir müzik adamıydı. “Abdi Şah ve Hıraman tarzı türkü” onun icadıdır.
 
Kaynaklara göre, XVI. Yüzyılda yaşamış ve şehid edilmiş olan bu şairimiz uzun 
uğraşlar sonucunda Rumeli kadısı olmuştu. Bu görev esnasında Arnavutlar ta-
rafından öldürüldü. Öldüğü sırada yanında taşıdığı şiirleri de o hengâmede yok 
olmuş, kaybolup gitmiştir. Kaynaklar, şairimizin birkaç beytini günümüze taşı-
mışlardır.
 
Evet, işte şiirleri ölümüyle beraber kaybolan Selman’ın bu durumu, günümüz 
şairlerinde bir ibret dersi olmalı.
Neden mi?
Anlatayım :

İnsan, dünya fâni. Gelip geçici... Hele hele sanal, yani internet ortamı anlık ya-
şanan bir ortam. Daha geçici denebilir. Bir bakmışsın bugün var olan bir internet 
sitesi, ertesi gün onbinlerce şiiri ve binlerce şair üyesi ile bir anda yok oluvermiş. 
O sebeple sanala, internete fazla güvenmemek lâzım.
 

Sadece bir sitede yayınladığınız yazı ve şiirlerinizi ikinci başka bir sitede de ya-
yınlayın derim. En önemlisi de şu, şiirlerinizin mutlaka bir değil birkaç yedeğini 
alın, çıktısını alın yazıcıdan, sonra, bir gazetede veya dergide yayınlatın derim. 
Kitap yapamıyorsanız ne yapıp edin yayınlatın.
 

Şiir veya yazı, size özgün eserinizin çalınmasından, taklidinden korkuyorsanız, 
mutlaka bazı tedbirlerde almalısınız.

Eserlerinizi tasdix.net gibi sitelere yükleyin veya hiç bi şey yapamıyorsanız, ken-
dinize mektup olarak atın ve o mektubu açmayınız.

Ya da

Kendinize, mail adresinize mail atın, msn-mail kutunuzda saklayınız.

Şiir, şairin evlâdıdır. Evlâdınıza gözünüzün bebeği gibi bakmak ve onu her türlü 
kötü şartlardan, olumsuzluklardan korumak ve kollamak zorundasınız, öyle değil 
mi?

Şu halde, öldürülen şairimiz Selman gibi, yanınızda bir defterde veya sanalda 
bir internet sitesinde taşıdığınız şiirlerinizin kaybolmasını, uçmasını, yok olmasını 
istemiyorsanız şimdiden tedbirler almalısınız...

*

Bursa’da dünyaya geldiği belirtilir. Zamanının en güzel def çalma ustası olduğu 
söylenir. Sesi güzel değilmiş, ama tef’i sayesinde padişah meclislerini şenlendir-
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mesini bilmiştir. Meclislerde, ne yapar eder, kendince rübailer bulur, onları musi-
kiyle birleştirir ve ortamı şenlendirirmiş. Aynı zamanda hüsn ü hatla ilgilenip celi 
ve nesih hattının her türlüsünde de çok mahir bir sanatçıdır.

 

Demiştir ki;

“Ne şîve vaktidir sâkî bir aydır rûze-dârız biz

Bu dem pîr-i harâbâtın önünde şerm-sârız biz

 

Benim-çün ağla ey çeşmim benem bîçâre vü bî-kes

İlâhî olmasun şöyle kişi âvâre vü bî-kes»

 

SON SÖZ:

MÜZİKLİ ŞİİR

Şiir yazdığımı sanıyordum,
Çoban okumadı, yüzüne bakmadı

Çocuk bastı kahkahayı
Ana dudak büktü

Hatırım kırılmasın diye “Güzel olmuş” dedi soğuktan;
Baba’ya gösteremedim bile korkumdan

Boğdum gün ışığına çıkmadan şiiri
Ve sonra yanan ocağa atıverdim gitti...

Şimdi karanlıklarda kızılca bir alevdir
Pervane kanadında titremedir şiirim,

Görücüye çıkacak kızdır ürkek, korkak
Kelimelerin dişleri vuruyor birbirine

Harflerin ayakları topal
Ve mısralarım sefillerde son perde.

Oy benim canına yandığım şiir,
Oy baş uçurtan, kuş göçürten şiir

Oy sabır menekşem, kalem kokulum oy
Gel ıslak başını omuzlarıma koy

Sarıl bana, bir gece de bende kal
Olmaz mı?
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Şiir yazdığımı sanıyordum,
Kendimi avutmuşum senelerdir

Uçtu üzerime kale sandığım manzum duvarlar
Ve kalıbından çıktı ölçüsüz kahkahalar
Ve Safiye’nin çürük dişi kafiyelerim...

Yanmış, yakılmışım uğrunda
Kopsun dilim, çırpınsın ilham marka mendlim

Ve cızırtılı tahta radyoda
Pat pat motorlu bir ses okusun, olmaz mı?

Yan masada bir yanık yüz
Yansa da hoş, yanmasada.
Kirli suratıyla sırıtsın gene

Rotatif suratlı matbaacı Hasan da.
Buzdolabı internet siteleri

Yan masada, yanmaz ada of!..

Rumeli’de kurulsun gönül meclisi
Çağırın bizim şair Selman’ı

Abdi Şah veya Hıraman tarzı bir türküyü
Çalsın, söylesin.

Her türkü arasında benden
Dizsiz ve özü boş demeceler okusunlar

Yazdığımı sandığım dizelerden.

Mustafa CEYLAN

LÜGATÇE
Şîve :  Üslûp, tarz,ağız                                                                                                                                        
Rûze : Oruç, günlük
Şerm : Utanma
Bîkes : Kimsesiz
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2-ÂRİFÎ GAZİ GİRAY HAN (Kırım)

 

“Divan şairi... Saadet Giray b. Gâzî Giray Han. Kırım hanlarındandır.

Pek çok Türk hükümdar gibi şiir yazmıştır. Kırım Hanı iken iken 1007/1598-
99 tarihinde vefat eden Gâzî Giray’ın küçük oğludur. Şiirlerinde Ârifî mahlasını 
kullandı. İsyan eden mirzalardan biri, 1045/ 1635-36 yılında şair ve hükümdar 
Ârifî’yi şehit etti.”

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli 
Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 244.
Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan 
Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 611.
Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-
Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım).Ankara: KB. Yay. 308.
Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve 
Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 92.

 
Demiştir ki :

“Gamzen kirişme hayline sultân-ı fitnedür
Çâh-ı ruhun fütâdeye zindân-ı fitnedür
 
Cân u dil oldı küştesi şemşîr-i gamzenün
Rahm eyle anlara ki şehîdân-ı fitnedür”

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli 
Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 244)”.(1)
 
-----------------------------------------
(1) Prof.Dr. AKSOYAK, İsmail Hakkı; turkedebiyatiisimlersozlugu.com

458  / M. CEYLAN



Valilik Görevinden Dolayı Öldürülen Şair

1-Gazi

459ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER / 



1-GÂZÎ (Kahire)

 

XVII. Yüzyıl şair, devlet adamlarımızdan. Asıl adı Mehmed. Kaynaklar ondan Gâzî 
Paşa veya Gâzî Mehmed Paşa adıyla bahseder. 1660/61 yılında Kahire Valisi iken 
öldürülmüştür. Kabrinin nerede olduğuna dair bir bilgi yoktur. Şiirlerinde Gâzî 
mahlasını kullanmıştır.

 *

Babası Şehsuvar Bey’dir. Çankırılıdır. Şehzuvarzade Mehmed Bey olarak da bili-
nir. Enderunda yetişmiş bir şairimizidir. Musul sancağında görev yapmıştır. 1655 
yılında Şam Valiliğine atanır. Şam’da göstermiş olduğu başarı sebebiyle 1656-57 
yılında Halıcızade Mustafa Paşa’dan boşalan Mısır-Kahire Valiliğine tayin edilir. 
Öldürülüşü de Kahire’de görevde ikendir...

Demiştir ki:

 “Beğim reftâra gel reşk-âver ol serv-i dil-ârâya

Cemâlün tâbı virsün çihre-i tezyîn ü ârâya.

 

Nazîre sanma aksin matla-i mir’âta bakdukça

Nazîr olsun mu şahum âfitâb-ı âlem-ârâya.

 

Yakup kandil-i mâh u mihrini bu tâk-ı mînâda

Bu bezm-i hâlet-efzânı felek yellerle araya.

 

Hayâl-i yâr ile halvet-sarâyı dil müzeyyendir

Gider efkârı Gâzî girmesün ağyâr araya.” 
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SIR KÂTİBİ OLDUKLARI İÇİN ÖLDÜRÜLEN ŞAİR

1-Nısfet

2-Fennî
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1-NISFET

İstanbul’da doğmuş, asıl adı Mustafa, babası Bayraktarzade Hasan’dır. Sultan 
Mustafa’ nın tahttan indirildiği sırada Mahmud Paşa camii avlusunda öldürül-
müştür.(1808) IV. Mustafa’nın kaftancısı ve sır kâtibidir.

Demiştir ki:

 

“Ziyâ-res oldu yine tab’a âf-tâb-ı ferah

Münevver itdi şeb-i târ derdi tâb-ı ferah.

 

Hemîşe sâha-i dilden kamûnun ardınca

Geçer nesîm gibi esb-i pür-şitâb-ı ferah.

 

Gamında şâdî-i diğerle eylemiş ülfet

İder mi âşık-ı gam-hâr-ı irtikâb-ı ferah.

 

Ümid-i bûse va’diyle eğlenür âşık

Rakam-zede-i hatın olmuş ider hisâb-ı ferah.

 

Zevâl-ı âlemi derk eyleyen dil-âgehler

Ne dil-şikeste-i gamdır ne zevk-yâb-ı ferah.

 

Yeter bu mev’iza tehdîd-i rinde ey vâiz

Kitâbhânede yok mu aceb kitab-ı ferah.

Unutdurur gam-ı sad-saleyi derûnundan

İderse hâme eğer Nasfet intihâb-ı ferah.”
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FENNÎ (Halep)

  

Asıl adı Arif, Ahmed İzzet Paşa’nın oğlu, Sultan Mustafa’ nın sır kâtibi. III. Selim 
ve IV. Mustafa’nın taht kavgası sebebiyle hapishaneye atılır ve orada öldürülür.
(2 Ağustos 1808)

 

Babasının ölümünden sonra, sadrazam Halil Hamid Paşa tarafından saraya alınır. 
Alemdar Mustafa Paşa, III. Selim’i tekrar tahta çıkarmak için İstanbul’a gelmiş-
tir. Selim öldürülmüştür. Onu öldürenlerden hesap sormaya başlar. Bu sırada IV 
Mustafa tahttan indirilir. Alemdar Mustafa Paşa III. Selim’in hesabını sorarken, 
bu arada şairimizden de hesap sorar. Onu “Arın” adı verilen Bostancıbaşı’ndaki 
hapishaneye attırır. Şairimizin pek de suçu olmadığı için sorgu sual uzar. Şair, 
kendisini sorgulayan kişiye “Artık canıma yetti. Var paşana söyle. Ne yapacaksa 
yapsın” der. Görevli sorgucu bu sözü Alemdar Paşa’ ya götürür. Alemdar paşa “ 
Var paçasını getir” diye emir verir. Bunun üzerine şairimiz zindan da öldürülür. 
Henüz yaşı da 25’dir.

*

 “Fennî, kethüdalık, vezirlik ve valilik gibi önemli görevlerde bulunan (Oğraş 
2001:150; Uysal Bozaslan 2012: 2357) Hotin muhafızı Hezargradlı Gazi Ah-
med Paşa’nın oğludur. Es’ad (Oğraş 2001: 150) ve Âkif (Uysal Bozaslan 2012: 
2357) tezkiresindeki bilgilere göre; babasının valiliği sırasında 1200/1785-86’da 
Halep’te doğan şair, babasının ölümünden sonra İstanbul’a geldi ve Sadrazam 
Halil Paşa tarafından kardeşiyle birlikte Enderun’da Kilâr-ı Hassa dairesine alına-
rak sarayın en önemli hizmetlerinden olan Sultan IV.Mustafa’nın sır kâtipliğine 
kadar yükseldi. Es’ad tezkiresinde, bunlara ilave olarak kâtiplik görevinden son-
ra hareket-i altmışlı rütbesiyle saraydan ayrılarak müderrisliğe başladığı, Yahya 
Medresesi müderrisliği ve Halep mevleviyeti görevinde bulunduğu söylenir ve 
onun Fevziye Mahallesinde Şehitler Mezarlığına yakın bir evde ikamet ettiği be-
lirtilir (Oğraş 2001: 150). Fennî, Cemâziyelâhir 1223/Ağustos 1808 tarihinde 
İstanbul’da vefat etti. Es’ad’da ise diğer kaynaklardan farklı olarak ölüm tarihi 
1232 olarak verilir. (Oğraş 2001: 150). Bu, muhtemelen yanlış okumaktan kay-
naklanmaktadır.

Divan tertip edip etmediğine dair bir bilgi bulunmayan Fennî’nin, Mir’ât-ı Şi’r ve 
Tuhfe-i Nâilî’de şiirlerinden örneklere rastlanmaktadır.
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Gazel

Ol meh-i bî-vefâ aceb böyle niçün feleklenür
Göklere dûd-ı âhımız hasret ile direklenür
 
Kal’a-i tende rûz u şeb nevbet-i vaslı ol şehün
Sûziş-i tab-ı âh ile leşker-i gamla beklenür
 
Gelse kenâr-ı cûya ger meh gibi mâhî saydına
Şevk-i ruhıyla dil hemân oltasına semeklenür
 
Vakt-i şitâda gitmesün tâlib-i cûya işrete
Merdüm-i çeşm ü tıfl-ı nâzımız niçün bebeklenür
 
Tâbiş-i meyle ruhları gül gibi âl âl olup
Bir mezedür ki lebleri bezmimize çileklenür
 
Gâhî  ferîd-i asr olup kendini ider âşikâr
Gâh nihân-ı hâk olup cismini köstebeklenür
 
Ten kafesinde Fenniyâ dil karın ağrısındadır
Yavru kanarya gibi bî-çâre hemân tüneklenür

Uysal Bozaslan, Seda (2012). “Enderunlu Mehmed Âkif’in Mir’ât-ı Şi’r Adlı Tez-
kiresinin Muhtasar Bir Nüshası”. Turkish Studies,vol:7/3 (Yaz): 2557-58” (1)

(1):TOPTAŞ,Emine Sıdıka; turkedebiyatiisimlersozlugu.com

LÜGATÇE

Dûd : Duman, acı, gam
Rûz : Gün,gündüz
Sûziş :Yanma, yakma
Tab : Parlayan
Leşker :Asker
Cûy :Akarsu, çay
Ger : Eğer
Mâhî : Balık
Sayd: Av 
Semeklenmek: Balıklanmak
Şitâ : KIş
İşret : Eğlence
Tıfl : Küçük çocuk
Tâbiş : Parlama
Ferîd : Tek,eşi olmayan

464  / M. CEYLAN



MALINA-MÜLKÜNE-PARASINA TAMAH EDİLDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLEN 
ŞAİRLER

1-Feyzî

2-Seyyah Dede
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1-FEYZÎ

Demiştir ki:

“Bir gazel didüm yine ol la’l-i rengîn üstüne
Medh okur Ferhâd gûyâ cân-ı Şîrîn üstüne
 
Kabrim üstüne semendinden inüp ol meh dedi
Zulm ile ölmüşdü nûr indi bu miskîn üstüne
 
Ruhları üzre dil-i mecrûhun ile gamzesi
Oldular kanlu bıçaklu nisbet-i dîn üstüne
 
Hâk-i râh oldum ayağın öpmeğe illâ nidem
Toz kondurmaz sabâ ol serv-i sîmîn üstüne
 
Raks ,derdi Feyzi’yâ her zerresi çerâğımun
Buy-ı zülf-i yâr ile sabâ sîn üstüne.”
*
 
“16. yüzyılın Bursalı şairlerinden olan Feyzî’nin hayatı hakkında bilinenler oldukça 
sınırlıdır. Tuhfe-i Nâilî’de “çelebi”, Sicill-i Osmanî’de “bey” ifadesiyle anılmaktadır.

Doğum tarihi bilinmemektedir.

Zeamet sahibi kimselerdendir ve İshak Paşa sülalesine mensuptur. Kaynakların 
verdiği bilgiye göre Beç seferine giderken öldürülmüştür. Hasan Çelebi, Latifî ve 
Şemsettin Sâmi bu katli yapanların Feyzî’nin “kulları” olduğunu belirtirler.

Latifî, şairin öldürülme sebebi olarak kullarının “mâl ü metâ ‘ına tama‘” etme-
lerini gösterir (Canım 2000: 444). Çiftçi ve Köksal, şairin vefat tarihinin bazı 
kaynaklarda (Tuman 2001: 805; Keskin vd. 1997: 47; TDEA1979: 215) kay-
dedildiği gibi 1094/1682-3 olmadığını, 933/1526 olduğunu ifade ederler (Çiftçi 
1996: 168; Köksal 2004: 62). Latifî’nin “hoş-tab‘ kimesne” (Canım 2000: 444) 
olduğunu söylediği Feyzî’nin şiirlerine çeşitli mecmualarda rastlanılmaktadır.
Biyografi kaynaklarında birkaç beyti kaydedilen şairin Maktul Şairler’de sekiz 
gazeli verilmiştir.”(1)
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*
“Dûr olalı ben bir ay oldu bugün ol mâhdan
Âh kim yandum yakıldum bendeyin bu âhdan
 
Bî-güneh âşıklarun döktük bu dem kanın yine
Hani zâlim neyledün korkmaz mısın Allah’dan
 
Mübtelâlar eşiğine geldiler yüzler sürüp
Hey beğüm ihsân umarlar kullarun sen şâhdan
 
Âşık-ı dil-sûzun alma âhını ey âfitâb
Key sakın vakt-i seherde her dil-i âgâhdan
 
Feyzi’yâ çün kim tarîk-ı aşkdur râh-ı Hudâ
Ger dilersen doğru yol çıkma sakın sen râhdan.” (2)

 
------------------------------------------------------------
(1): Doç.Dr.KONCU, Hanife; turkedebiyatiisimlersozlugu.com
(2) : ÇİFTÇİ, Cemil; Maktul Şairler, Sayf.170, Bayrak Matbaası, Haziran 1997
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2-SEYYAH DEDE

Adana’da misafir kaldığı bir evde, parasına göz dikenler tarafından öldürülmüş 
bir şairimiz olup, Alevi Bektaşi geleneğine bağlı olduğu kaynaklarda ifade edilir. 
1908 yılında öldürülmüş bir şairimizdir.

*
Demiştir ki:
“De İmam Hüseyn’i seven canlara
Yansın kan ağlasın mâtem ayında
Kerbela’da şehitlerin hâlini
Bilsin kan ağlasın mâtem ayında
 
Sakınsın olmasın bu ayda hurrem
Bilsin ol can bu ay mâh-ı Muharrem
Ah Hüseyn’im diyüp yarama merhem
Sarsın kan ağlasın mâtem ayında
 
Yas eyleyip kara giysin donunu
Ağlamak ile geçirsin gününü
Şehitler aşkına kurban canını
Versin kan ağlasın mâtem ayında
 
Mahabbet ile bildirsin özünü
Kanlı yaş ile doldursun gözünü
Seyyâh Dede topraklara yüzünü
Sürsün kan ağlasın mâtem ayında”
 

*
Para böyledir işte. Paralı olmak da kötü, parasız olmak da, paralanmakta...
Misafirliğe gittiğin evde Seyyâh Dede gibi soyarlar da, sabaha uyandığında, ba-
karsın insanların yüzüne, sorgucu gözlerle bakarsın da, öylesine umarsız, öyle-
sine habersizlermiş gibi, davranırlar ki, pişkinliklerine şaşırır kalırsın.
“Paradır para” diye hoş sohbet sözlerden düzülmüş türküler  söylemeye devam 
edeceğiz hep. Kör kameraman zıpçıktı senaryolarla, aslında olmayan senaryo 
yerine, bütünyle doğayı stüdyo diye yutturmaya devam etsin hele. Varın o, soy-
tarı, materyalist kör kameramanın atın önüne, bir tutam ot gibi, yeşil dolarları; 
o zaman beyaaz cama kadar nasıl övgüleneceksiniz. Bir anda sizden büyük şair 
ve sanatçı olamaz ve siz bir numara olursunuz. Kesin yemini hayvanın, önce 
sizi tekmeleyecek; yarım saat sonra eline aldığı isyan bayraklarıyla dış destekli-
aleyhinizdeki zibidilerle beraber olmuş, ortalıkta kıç salladığını göreceksiniz. İşte 
bunların hepsi paradandır. Para, zayıf karekterlileri ve kendisine tapanları sömü-
ren, köle yapan bir güçtür. Misafiri bile soyar soğana çevirir para...
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*
Neyse;
Misafirlikte soyulan ve sadece soyulmakla kalmayıp öldürülen Seyyah Dede şa-
irimizin, Cafer Sipahinin oğlu ve şair Şevki’ nin küçük kardeşi olduğuna işaret 
edelim. Bektaşiliğin zirvelerinde dolaşmış bir baba erendir. Hâtta, Sivas’ta post-
nişinlik görevinde bulunduğu da kaynaklarca yazılmıştır.
 
Konuya  Ek:

“Yusuf Ziya Bey, “Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar” adlı kitabında, “Tahtacılar 
arasında iyi bir halk şairi sayılabilir” dediği Ali Kemal [Kaygusuz]dan örnek olarak 
bir “ağıt” ve bir “teselli” şiiri yayımlamıştır (Ötüken Neşriyat, ss. 233-234). Ali 
Kemal Bey, Tahtacı ocaklılarının yaşadığı Narlıdere’de doğmuş, orada hayatını 
sürdürmüş, ocaklı ailelere mensup bir kimsedir. Ali Kemal Bey’in oğlu Kudret 
Kaygusuz’un Turhan Yörükân’a gönderdiği bir mektuptan öğrendiğimize göre, 
Tahtacı ileri gelenlerinden Seyyah Dede, Ali Kemal’in teyzesinin kocası; Ali Rıza 
Erdem de Seyyah Dede’nin torunu imiş. Bülbül Hasan Efendi ise küçük halasının 
kayınpederi bulunuyormuş. Yusuf Ziya Bey, yazılarında bu kimseleri sık sık kay-
nak olarak zikretmiştir. Yusuf Ziya Bey, araştırmasını yaptığı sırada elli yaşında 
olduğunu söylediği Bülbül Ha- san Efendi’den nefis bir mezar kitabesi örneği 
yayımlamıştır yukarıda sözünü ettiğimiz kitabında. Bu bakımdan Ali Kemal, Tah-
tacı örf, âdet ve dinî geleneklerini soruşturma sırasında, yukarıda isimlerini say-
dığım kimselerin yanında birinci dereceden bir kaynak olma hizmeti görmüştür. 
Yusuf Ziya Bey, boynunda gelişmiş bir sıracadan dolayı Ali Kemal’i İstanbul’a 
davet etmiş, küçük çiftlik işletmesinde uygun bir mekânda onu misafir etmiş 
ve tedavisinde yardımcı olmuştur. Görüleceği üzere, Yusuf Ziya Bey’in şiir def-
terinde bulunan şiirleri içerisinde iki tanesi “Yusuf Ziya’ya” ithaf edilmiştir. 1928 
yılında “Mutlaka mektubuma cevap isterim” diye başlayan şiirinin bir yerinde, 
“Göndermiş olduğum uydurmaların, hepsine kap geçir kitap isterim” demekte-
dir. Yusuf Ziya Bey’in ve biz çocuklarının dostu olmuş, sazı ile bizimle yarenlik 
etmiş, Yusuf Ziya Bey ile ilgisini kesmemiş bir kişidir Ali Kemal...” 

(KAYNAK: otuken.com.tr, Alevi-Bektaşi ve Tahtacı Nefesleri, Prof.Dr.Yusuf Ziya 
YÖRÜKAN)
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BELİRSİZ KİŞİLERCE ÖLDÜRÜLEN, EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNAN 
ŞAİRLER

1-Tekirdağlı Subhî
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1-TEKİRDAĞLI SUBHÎ

Asıl adı Ahmed, Sultan II. Mustafa döneminin önemli bilgin ve şairlerinden birisi. 
1696 tarihinde evinde öldürülmüş olarak bulunmuş, şairliğinden çok ilim adam-
lığıyla tanınmış bir müderrisdir.

*

“Tekirdağ (dönemindeki diğer adıyla Rodosçuk) kasabasında doğmuştur. Şey-
hülislam Minkârîzâde Yahyâ Efendi’ye mülazımlık yapmıştır. 1687-88 (hicri 
1099) yılında Debbâğzâde Mehmed Efendi’den Malûlzâde Medresesi’nde eğitim 
alıp 1690 (hicri 1101 Şa’bân) yılında yerinde dâhil itibar olunmuştur. 1696 (hicri 
Rebiyelâhir 1108) yılında İstanbul’da yaşadığı evinde maktul hâlde bulunmuştur 
(Sâlim: 455-456”)(1)

*
Demiştir ki:

“Bir ayağ üzre eyleyüb hizmet

Bezm-i yâre döner şarâb ü kebâb”

(Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyl-i 
Zübdeti’l-Eşâr. Ankara: AKM Yay. 205; Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). 
(2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay.. 2295/542-
5543)

--------------------------------

Konuya  Ek :

Sultan II. Mustafa dönemi bilgin ve şairleri arasında yer alan Subhî’nin asıl adı 
Ahmed’dir. Bütün kaynaklar onun Tekirdağlı olduğu konusunda birleşmektedir-
ler. Sâlim Tezkiresi’nin Feyzî-i Diğer maddesinde babasının Subhî Ahmed Efendi 
olduğunu bildirdikten sonra babasının yerine şehremini ruznamçecisi olduğunu 
kaydediyor. (İnce 2005: 577). Subhî, eğitimini tamamladıktan sonra Şeyhülis-
lam Minkarîzâde Yahya Efendi’den mülazım olur. Belirli mertebeleri geçtikten 
sonra Kırklı Medrese müderrisliğine atanır. Azlinden sonra 1099/1687-88 yılın-
da Malulzade Medresesi hariç müderrisliğine atanır. 1101/1689-90 yılında aynı 
medresenin dahil, 1106/1694-95 yılında da Papasoğlu Medresesi müderrisliğine 
atanır. İstanbul’da, oturmakta olduğu evde öldürülmüş olarak bulunan Subhî’nin, 
hangi sebepten dolayı öldürüldüğü açıklık kazanmaz. Müstakimzâde Süleyman 
Sadeddin, “muğni” kelimesinin Subhî’nin ölüm tarihini verdiğini belirtir ki, bu da 
1100/1688-89 yılının karşılığıdır. Şeyhî Mehmed, İsmail Beliğ ve Mehmed Sü-
reyya, Subhî’nin 1108/1696-97 yılında öldürüldüğünü kaydederler. Şeyhî, Salim, 
Beliğ ve Mehmed Süreyya’nın tespitleri sonucu şairin 1108/1696-97 yılında öldü-
rüldüğü kesinlik kazanmaktadır. (Mehmet Süreyya 1308-15/ 1890-97: III/220). 
Şair olmaktan daha çok ilim adamı olma özelliği ağırlık kazanan Subhî’nin bütün 
kaynaklarda tekrar edilen bir beyti bulunmaktadır.
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----------------------------------------

(1): İĞCİ, Alpay, GÜLER, Aydın; Osmanlı İmparatorluğu XVII. Yüzyılında Ru-
melili Edebî Şahsiyetler.

(2): Prof.Dr. AKSOYAK, İsmail Hakkı, turkedebiyatiisimlersozlugu.com.
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DİĞER SEBEPLERLE ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER

1-Mehmet Fikrî(Bulgaristan Türkü)

2-Recep Küpçü(Bulgaristan Türkü)

3-Hüseyin Kâmi Bey
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1-MEHMED FİKRİ BEY (Bulgaristan)

(Bulgaristan’ın Akif’i)

“Hakkı ve Adaleti  Haykıran Düşünür ve Şair: MEHMED FİKRİ 
 

Zaman olarak kısa, ama verimlilik bakımından çok dolu bir hayat... Şiir, hikâye, 
köşe yazısı, araştırma ve coşkun ve etkili bir hitâbet... Bunların hepsi 33 yıllık bir 
hayatın içerisinde yer almış ve günümüze dek güncelliğini korumaktadır. Çünkü 
o yaşadığı hayatı anlatmış, yaşadığı toplumun derdiyle dertlenmiş bir şahsiyet. 
O, “Fikri’nin ölümü, Fikrin ölümü” dedirten Mehmet Fikri...

Mehmet Fikri, her milletin sahip olmak istediği türden bir insan. Zekâsıyla, 
duygusuyla, coşkusuyla, hitâbetiyle, ahlâkçılığıyla, fedakârlığıyla, hakperestliği 
ve adaletseverliği ile bir nesle fikir babalığı yapmış olan Mehmet Fikri, örneklik 
ve seçkin bir hayat yaşamıştır.

XX. yüzyılda Bulgaristan Türkleri arasında yetişen en önde gelen şahsiyetlerden 
olan Mehmed Fikri, 10 Kasım 1908 yılında bir Türk-Müslüman merkezi olan 
Osman-pazarı (Omurtag) kasabasında maddeten fakir, fakat mânen zengin 
olan dindar bir ailede dünyaya gelmiştir. Babası Hafız Hüseyin yıllarca imamlık 
yaparak Müslüman halka hizmet eden ve bu vesileyle ailesinin geçimini sağlayan, 
evlâtlarına ilim ve irfan aşkını aşılayan, bu yolda kendilerine öncülük edip büyük 
destek veren bir kimsedir. Hâfız Hüseyin Efendi, o dönemde üç oğluna da 
-Mehmet Fikri, Hasan Basri ve Hüseyin- Bulgaristan Türklüğünün gözbebeği 
olan Nüvvâb Medresesi’nde lise tahsili gördüren parmakla sayılır kişilerdendir.

 Bir taraftan ev işlerinde ailesine yardımcı olmaya çalışan Mehmet Fikri, diğer 
taraftan da babasının teşvikleriyle ilk ve orta (rüşdiye) tahsilini doğduğu Osman-
pazarı’nda yapmıştır. Rüşdiyeyi bitirir bitirmez o bölgedeki köylerde öğretmenlik 
yapmaya başlamış, ancak Nüvvâb’ın ilk mezunlarından olup Osman-pazarı 
rüşdiyesinde öğretmenlik ve müdürlük yapan Hâfız Yusuf Şinasi’nin ateşlemesiyle 
1928 yılında Nüvvâb’a kaydolmuştur. Büyük bir başarı göstermesi sonucunda 
okulun 5 yıllık Tâlî Kısmı’nı 4 yılda tamamlayarak 1932 yılında üstün bir başarıyla 
mezun olmuştur.

Mehmet Fikri, Nüvvâb okulundaki öğrencliği sırasında seçkin öğrencilerden 
biridir; derslerdeki başarısı, sosyal etkinliklerdeki faal oluşu, yazma-çizme 
işlerindeki öncülüğü onu okulun “yıldızı” durumuna getirmiştir. Özellikle okulda 
yapılan boykotlarda Mehmet Fikri’nin imzası açıkça görülmektedir. Zaman zaman 
hocalarıyla ‘kafa tutması’ da onun bilgisinin yanında atılganlık ve cesaretini 
göstermektedir.

Mehmed Fikri, Medresetü’n-Nüvvâb’ın Tâlî Kısmı’ndan mezun olduktan sonra 
Mısır’da bulunan Ezher Üniversitesi’ne gitmek istiyor, fakat kendi imkânlarıyla 
bunu başaramıyor, Başmüftülük’ten de kendisine o yönde bir destek çıkmıyor. 
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Daha önce bir de Türkiye’de öğrenim görme yönünde başarısız bir teşebbüsü 
de olan Fikri, Ezher’e de gidemeyince, Nüvvâb’ın Âlî Kısmı’na kaydolmuştur. 
Mehmet Fikri’nin sahip olduğu enerji ve heyecan onu Âlî Kısmı’nın sıralarında 
rahat bırakmamış, bazı hocalarıyla anlaşmazlıklar doğunca okuldan ayrılmak 
zorunda kalmıştır.

Hayata atılan Mehmet Fikri, imamlık, öğretmenlik, vaizlik ve yazarlık yapmış, 
hakkı ve adaleti anlatmış, cemaatine, talebelerine ve okuyucularına mefkûre/
ideal aşılamıştır. İslâm dinini kendisine din, Fikri’yi kendisine eş seçerek iyi bir 
Müslüman ve sadık ve vefalı bir eş olan Fikriye hanım ile Filibe’de, Sofya’da, 
Berkofça’da çileli, ama coşkulu ve manevî huzur ile dolu bir hayat geçirmiştir.

Mehmed Fikri’nin ilim ve fikir bakımından yetişmesinde Yusuf Ziyâeddin Ezherî’nin 
büyük katkıları olmuştur. Ayrıca Emrullah Efendi’nin ‘dava adamı’ olarak sahip 
olduğu meziyetlerin de onun üzerinde büyük etkisi olmuştur.

Ziyâeddin Ezherî (Şeyh Efendi) vasıtasıyla ve tabii ki çokça mütalaaları ve 
araştırmaları sayesinde Mehmet Fikri, İslâm dünyasındaki İslâmcı hareketle 
tanışmış, onların toplumla ilgili konulardaki düşüncelerini kendi zaviyesinden ele 
almıştır.

Bununla birlikte Mehmed Fikri’nin fikrî gelişiminde Mehmet Âkif gibi bir şair, 
düşünür ve duygu yüklü bir insanın çok önemli yeri vardır. O kadar ki, Mehmet 
Fikri, “Bulgaristan’ın Âkif’i” denecek bir dereceye gelmiştir. O, Mehmet Âkif’in 
yazılarında, şiirlerinde ve konuşmalarında işlediği konuları kendi yazı, şiir, vaaz 
ve hutbelerinde işlemiş, Mehmet Âkif’teki heyecan, iman ve eylemi hayatına ve 
eserlerine yansıtmıştır.

Ayrıca İslâm dünyasının önde gelen İslâmcı düşünürlerinden Şekip Arslan’ın da 
çalışmalarını takip eden Fikri, onunla yazışmalarda bulunmuş ve onun etkisiyle 
bazı yazılar kaleme almıştır. Bununla birlikte Mehmet Fikri’nin başlıca ilham 
kaynağı İmam Gazâlî’dir. İslâm dünyasının yetiştirdiği en değerli ilim adamlarından 
biri, çile insanı ve hakikat arayıcısı olarak niteleyebileceğimiz Gazâlî’nin bütün 
eserlerini tetkik eden ve onlarla ilgili nerdeyse bir kitaplık seri yazılar yazan Fikri, 
ondaki hakperestliği, denge arayışını ve çilekeşliği benimsemiştir. Bu hususlar, 
onun yazılarında, şiir ve hikâyelerinde, mücadeleci davranışlarında, yoksul, ama 
şerefli yaşanan hayatında, şerefle kucakladığı ölümünde bâriz bir şekilde ortaya 
çıkmaktadır.

33 yıllık kısa bir hayat hikâyesine sahip bir kişinin adının Bulgaristan Türkleri 
tarihinin sayfalarına kazınmasının başlıca sebebi, yazdığı yazıları ve şiirleridir.

Mehmet Fikri, daha rüşdiye mezunu bir öğretmenken toplumun dertleriyle 
dertlenmiş ve bunları amatörce yazı ve şiire dökerek zamanın Türk basınında 
yayınlamıştır. Onun ilk şiir denemesini 1925 yılında Deliorman gazetesinin 123. 
sayısında görmekteyiz. 3-4 yıllık öğretmenliği sırasında çocuk ruhunu kavradığı 
anlaşılan Mehmet Fikri, daha sonraki yıllarda çocuk şiirleri konusunda başarılı 
olmuştur. Büyük bir kısmı İntibâh ve Medeniyet’te olmak üzere Dostluk, Yarın, 
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Rehber, Havâdis ve Açık Söz gazetelerinde yayınlanmış olan onlarca yazısı, şiir 
ve hikayeleri, Bulgaristan’daki Türk okulları için hazırlanan ders kitaplarında 
da yayınlanmıştır. Ne yazık ki, bu eserlerinin bir kitapta toplanması onun bu 
dünyaya vedâ edişinden sonra olmuşur. Yazarın şiirleri kitap halinde önce eşi 
Fikriye hanım tarafından 1947 yılında Şumnu’da “Türk Gençlerine Şiirler” adı 
altında yayınlanmış,  bütün şiirleri ve hikâyeleri ise tarafımızdan derlenerek 
“Mehmed Fikri – Şiir ve Hikâyeleri” adıyla Halil Uzunoğlu tarafından 2003 yılında 
Bursa’da yayınlanmıştır. Mehmet Fikri’nin “His Çiçeklerim” ve “Armağanım” 
adlı iki yayınlanmamış eserinin var olduğu söylenmekteyse de şu ana kadar 
keşfedilememişlerdir.

Mehmet Fikri şairlik yolundaki ciddi adımlarını Nüvvâb’a başladıktan sonra at-
mıştır. Şiirlerinde genellikle din, gaflet, ahlâk, toplumsal çöküş ve birlik konula-
rını işlediği için Nüvvab’taki Türk edebiyatı hocası Hasip Safveti (Aytuna) kendi-
sini eleştirmiş ve “onun Mehmet Akif’in etkisinden kurtulmasını” ifade etmiştir, 
ancak Mehmet Fikri daha o yıllarda seçmiş olduğu yoldan dönmeyerek emin 
adımlarla aynı istikamette devam etmiş ve yaşadığı dönemde halkın ve gençli-
ğin, daha sonraki dönemlerde de araştırmacıların takdirini kazanarak seçiminin 
doğruluğunu ispat etmiştir.

Mehmet Fikri’nin şiirlerini incelediğimiz zaman görülüyor ki, öğrencilik yıllarında 
coşkun seller gibi kükremektedir, yüksek medenî cesarete sahiptir, eleştirici ve 
ısırıcıdır. Bununla birlikte, yalnız kaldığında bambaşka bir hale bürünmektedir. 
Özeleştiri yapmakta, eleştirirken de kaderinden memnuniyetsizliğini ifade et-
mekten geri durmamaktadır. O, halk arasında yaygın olan bilinçsiz bir şekilde 
“kadere teslimiyet” anlayışının yanlışlığını ortaya koymakta ve iradenin insana 
kullanılmak için verildiğinden hareket ederek kendisini ve çevresini gerekeni 
yapmaya davet etmektedir.

Fikri’nin şiirlerinde kullandığı teşbihler, sanat güzellikleri, doğayı canlandırma, 
hele de bir şiirinde Mevlânâ misâli kaval ile konuşması şairliğini göstermektedir. 
O, tabiatta meydana gelen her yeni yapılanmayı kalbinin derinliklerinde duy-
makta ve beklediği dönüşümü, güneşin doğudan tekrar doğuşunu ve insan tabi-
atının İslâm ile yeşermesini sabırsızlıkla beklemekte ve bu konudaki iyimserliğini 
usta bir şair olarak mısralara dökmektedir.

Mehmet Fikri’nin anlayışına göre şair, gösteriş için yazmamalı, insanlığın göster-
gesi olarak şiir şairin duygu ve düşünce yapısını yansıtmalıdır. Yazı mutlaka açık 
ve herkesçe anlaşılır olmalı, söylenenler Hakk’ın sesleri olmalıdır. Ona göre, şair 
realist/gerçekçi olmalı, şiir tekniklerine dikkat etmeli, şiir sanatlarına anlamlı ve 
yerinde kullanmalıdır.

Bulgaristan Müslümanlarının “fikir güneşi” şairliğinin yanında çok güçlü bir mu-
harrirdir/yazardır. O bütün gazetecilik maharetini “Medeniyet” gazetesinin baş 
redaktörlüğünü yaptığı sıralarda sergilemiştir. Aslında Medeniyet’in başına geç-
meden önce de çok değerli yazıları yayınlanmıştır Bulgaristan Türk basınının 
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sayfalarında. Onun yazarlığı konusunda milletperver ve dava adamı Osman Kı-
lıç’ın şu sözleri çok önemlidir: “İslâm’ı müdafaa sadedinde yazdığı ateşli ve mü-
essir makaleler her Nüvvab’lının zihninde hâlâ canlıdır. O, Bulgaristan’da İslam’ın 
alemdârıydı.”(1)

«Filibe›de ve Berkoviça›da bir kaç yıl vaizlik yapan şair, bir papazın, müslüman 
olan ve Fikriye adını alan kızıyla evlenir. Henüz 33 yaşında iken Bulgarlar 
tarafından 1941 yılında öldürülür. Sofya mezarlığına defnedilir.»(2)

«Ardında gözyaşları içinde boğulan eski rahibe olup Fikri vasıtasıyla hidayete eren 
hanımı Fikriye’yi, henüz baba demeye başlayan Saliha adlı kızını, bağrı yanık ana 
ve babasını ve binlerce okuyucusunu, vaazlarında hitap ettiği dinleyicilerini ve 
sevenlerini bırakarak peşinde koştuğu adalet ve saadet dünyasına göç etmiştir. 
Vefatı münasebetiyle bir dostunun yazdığı gibi, “O, hak ve hakîkat, ahlâk ve 
fazîlet uğrunda amansız bir mücadele vererek şehit düş”müştür.»(3)

 

GÖRMESEYDİM

Kör olarak gelse idim cihana

Üzülmezdi belki ruhum bu kadar
Kapansaydım keşke dar bir zindana
Olmasaydı kalbim böyle rahnedar!
 
Görmeseydim keşke kahpe dünyayı
Ne olurdu ya Rab a›ma olsaydım...
Çekmektense bunca kahpe yarayı
Ne olurdu çiçek iken solsaydım...
 
İnsanlığı böyle sefil gördükçe
Gözlerimden sanki beynim akıyor,
Her adımda birer sefil gördükçe
Kalbimi bir ateş, alev yakıyor...
 
Gözlerimden nefret ettim, kör olsun!
Görmeyeyim artık bir şey dünyada!
İster ise körlük bundan zor olsun
Geçsin ömrün bundan böyle hülyada!” (2)
 
----------------------------------------------------
(1): Vedat Ahmed; vedatahmed.blogcu.com
(2):ÇİFTÇİ, Cemil, a.g.e, Syf: 676-677
(3): Vedat Ahmed; vedatahmed.blogcu.com
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2-RECEP KÜPÇÜ (Bulgaristan)

“Bulgaristan Türklerinin en seçkin ve fedakar şairlerinden, Türklük, izbenlik ve 
kimliği uğruna hayatını feda eden Recep Küpçü’yü 26 Nisan 1976’da yitirdik. 
Bulgaristan radyosu Kültür Sanat Edebiyat programı yapımcı ve sunucusu Sev-
da Dükkancı onun hayatı ve eserlerine adanan bir program hazırladı.

Recep Küpçü

1934 yılında Plovdiv`de doğmuştur. Bulgaristan Türk edebiyatı şairlerindendir. 
Öğretmen okulunu başarıyla bitirir, Gençlik dergisinin düzenlediği şiir yarışma-
sında birinci olur. Türkoloji öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalır. Yeni Işık 
ve Halk Gençliği dergilerinde çalışır döküm fırınlarında işçilik yapar. Dönemin 
yönetimine boyun eğmediği için bir işte tutunamaz. Şiirlerinde yurt ulus bayrak 
ve insan sevgisine ilişkin özlemlerini dile getirir.
 
Benimle Vedalaşan Yaprak
 
Böyle miydim ben önceden 
Bütün umutlarım ölgün 
Yağmur çiseler inceden 
güz müdür başlıyan bugün? 
 
Güzle gelen bu hüzünden 
Ağacım da sarktı dal dal 
Gitmek var dünya yüzünden 
Gidiyorum ben hoşçakal...
 
Işık
 
Karanlıklar gaddar 
Karanlıklar esrarlı, 
Seni saklar 
Onu saklar 
Saklar hatta dünyayı 
 
Fakat nasıl saklayamazsa 
Tebessümü yüzün kırışığı 
Karanlıklar da keza 
Saklayamaz ışığı 
 
Işık için bu 
En büyük zaferdir 
Bir iğne ucu kadar ışık 
Koskoca karanlıkları 
......çözmeye muktedir.
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Son elli yıl içinde, Bulgaristan Türk edebiyatının yetiştirdiği parlak simalardan 
Recep Küpçü, özgün bir şairdir. Şiirlerinin temel dokusu, Türk halkına yapı-
lan hakaretlerin son noktasına geldiğini duyurmak, insan haklarını savunmak, 
uluslararası platformda barış ve kardeşliktir. O, edebiyata yeni hisler getirdi, 
aklın nefretten üstün olduğunu gösterdi. İnsan onurunu ayaklar altına alan 
totaliter rejimin Bulgaristan Türklerine nelere mal olduğunu sergiledi. Yeni nesli 
sürekli olarak uyanık tuttu. İşsiz kaldı uzun süre. Bir aralık Burgaz’da bir sabun 
fabrikasında çalışmaya başladı ise de orada da tutunamadı. İlerici görüşleri ve 
aydın düşünceleri yüzünden 26 Nisan 1976 tarihinde bilinmeyen kişiler tarafından 
Varna şehrinde öldürüldü. Mezarı Burgaz’dadır...

 

Ve Yaprağa Cevabım

 
Gittin yaprağım dünyadan 
Gidişin belimi büktü 
Bir söz nedir konuşmadan 
Dostluğumuz ne büyüktü 
 
Dediklerimi sır bildin 
Söylemedin bir yaprağa 
Suskunluğunla güzeldin 
Ah verdim seni toprağa 
 
Hep sevilen gider ilkin 
Böyle dünyanın düzeni 
Tedirgin olma sen lakin 
Yaşatacağım ben seni.

 
Recep, ilk yıllarda Türklere karşı ılımlı davranan, aslında ise arkasında ölümcül 
hançerler gizleyen totaliter rejim kafalarının tutarsızlıklarını, düzensizliklerini, 
uyduruklarını, ilk sezenlerdendir. O, sanatın gücüyle türlü imajlar kullanarak, 
karaya ak demek isteyenlerin kötü niyetlerini açığa vurdu, attığı taşlarla birçok 
başlar yarıldı.
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İyimserlik

 
Beklediğim sabah hala uyuklar 
Garip kucağında dumanlı gözün 
Saadeti dünya kimlere saklar 
Kemirir içimi ezeli hüzün 
 
Şimdi şu belirsiz günlerimde ben 
Derinden ah çeker, ümit izlerim 
Gözlerim nemlenir çaresizlikten, 
Yine yeri öpmez ama dizlerim. 
 
Zaman akıcıdır, tezelden geçer 
Zaman sonsuzluğun içinde özgür 
Elbette yılmayan murada erer 
Yaz yağmuru gibi geçse de ömür

Recep’in yürüdüğü yol engebeli ve dikti. Uzaklarda mor mor görünen bir dağ 
zirvesi vardı ki, mutlaka aşılmalıydı. Şairin dediğince yürümek, yılmadan yürü-
mek gerekliydi. Recep, Hasbihal şiirinde, gerçek bir insan kalbi taşıyanları bu 
yolu yürümeye davet eder. Onlara güvence verir. Susuzlara su, açlara fındık, 
çilek vaat eder. Bazen çocuksu hayallerle yaşar. Güzelliklerin uzağı güzeldir şairin 
görüşünde.

Küpçü’nün iyiliğe, güzele olan bu inancı didik didik parçalanmak istendi, fakat 
olmadı. Recep vurdu ağır yılları sırtına ve arkadaşlarını da arkasına takarak yü-
rüdü ve yürüdükçe gönlü açıldı. En sönük kalplerde bile sevgi olduğunu gördü. 
Bu inancı alevlendirdi ve hayattaki doğruları gösterdi.

Yaşamanın en yüce anlamı fakat İnsanlığı yitirmemek elden... 

Kalbimde İnançla

 
Yıllar var ki yalın günde 
Nice yollar arşınladım 
Adım adım, adım adım. 
Kaldım toz toprak içinde 
Yürümekten usanmadım 
Sarıldım hayata kalpten 
Ümidi kesmedim asla 
Aydın aydın gelecekten. 
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Yandım bazen susuzluktan 
Cayır cayır yandım durdum 
Söz açmadım öz derdimden 
Ellerin halini sordum. 
Ve istemedim kimseden 
İçmek için bir damla su, 
İçimden aslan kesildi 
Boyun eğmemek duygusu... 
 
Yürüdüm ben bağrı yanık 
Yokuşlu uzun yollardan 
İlham aldım insanlardan 
Olduk hayallere tanık. 
Şimdi ateş var kanımda 
Benim alevim bundandır 
Duyun insan kardeşlerim 
Yaratan insan insandır. 
 
Ter kokusunu da sevdim 
Menekşe kokusu kadar. 
Bütün hünerli ellere 
Kalbimde engin sevgim var. 
Bu sevgidedir ümidim 
Korkmam gayrı kurttan kuştan 
Dünyaya gelmiş gibiyim 
Yeni baştan 
Yeni baştan...

 
Recep Küpçü, düşüncelerinde özgür, güzelliği savunma yeteneği olan bir şa-
irdir ki, gösterilen yere gitmez, kendi isteğiyle koyulur yola ve bilmediği yer-
lere doğru yürür, hem de pusulasız, görüp öğrenmek, yorulmak sevdasıyla... 
“Kader” şiirinde Vatan hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade eder:

Ben ki Bulgaristan’da doğmuşum, 
Ama Bulgar değiliml 
Ben ki Türkoğlu bir Türk’üm 
Ama Türkiye’de değilim! ‘* 
Vatana hasret, ulusumun bayrağına hasret 
yaşıyorum kendi kederimi... 
Belki de hasretim diye 
Herkesten iyi biliyorum Değerini 
Vatan, ve Ulusun! Ama sesim çıkmıyor bir türlü 
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Sessizce ağlayışımı işiten varsa eğer Aşkolsun!” 
İşine kimsenin karışmasını istemez, nereye gittiğini bilir... 
Recep Küpçü, herhangi bir ekolden öğrenmiş olan bir şair değildir, o kendi 
ekolünü kendisi kurdu. Milli şuur onun yoluna ışık saçan meşalelerden biri, 
belki de en önemlisidir. Onun bu görüşlerinde, bir milleti kendisinden başka 
kimsenin düşünemeyeceği inancı yatar. O, küllenen gerçekleri ocağı eşeleyerek 
bulup ortaya çıkardı.

 
Bulgaristan

 
Yabancı değilim 
Bulgaristan 
Yabancı değil tozduğum 
Yollarım 
Mezarlarına ellerimle 
İndirdiğim 
Babam ve annem 
Senin toprağındadır 
Bulgaristan 
Yabancı değilim ben 
Türkoğlu Türk’üm!..

Bence, onun şiirlerinin nüvesini belki, Türkleri ve Türk dünyasını savunması, 
Türklüğümüzü bayraklaştırması oluşturur. Sadece sözler değil, bunu özü ile de 
göstermiştir.

 

ARAMAYIN BENİ

 
Bir gün yokolursam eğer apansızm 
Hiçbir yerde aramayın beni 
Hiçbir yerde. 
Ne deniz boylannda 
Ne de saksılı pencerelerde. 
Zira ben ne deniz boyunda kumdum, 
Ne de saksılarda çiçek, 
Denizden ya da ellerin elinden 
Su bekliyecek! 
Ben ömrüm boyunca dalsamış bir kuştum Dallarda hayalen Gönlümce yuva 
kurmuştum, Yaşamanın tadını, mutluluğunu bulmuştum Gördüğüm bütün gü-
zelliklerde Bir şeyler bırakarak kendimden. Ve bir gün anlamadım nasıl Yitirmi-
şim kendimi kendi elimden. 
Aramayın beni siz de, ben yokum artık, 
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Mezarım da olmıyacak hiçbir yerde. 
Ben ki azaracık varım her şeyde : 
Ağaçlarda 
Çiçeklerde 
Güzellerde...

Bir şeye yanıyorum ki tez tükendim, Sunam olup gittim çelteşik za-
manlara Bir türkü kaldı ardımda yalnız, Kuş dilinden anlıyanlara... 
Recep hem şiiri, hem kültürü, hem adaleti ve hem de Türklüğü ile büyük özgün 
bir şairdir. Merhum edebiyat hocamız Doç.Dr. Rıza Mollaoğlu, Recep’in ölümü 
münasebetiyle Küpçü ailesine yazdığı başsağlığı mesajında şöyle der: “Recep, 
bizim yerli Bulgaristan Türk Kültürü ve Sanat hayatına düşen bir ışıktı ve daima 
arı bir ışık kalacaktır.”
 
ÇİLELİ YILLAR

Recep Küpçü, o günlerde işsiz olduğu için büyük bir maddi sıkıntı içinde bulun-
makta, bir yandan çaresiz bir hastalığa yakalanarak ölüm döşeğinde yatan oğlu 
Ünal’ın acısıyla kıvranırken, bir yandan Gizli Servis tarafından sıkı bir şekilde 
takip edilmektedir. Artık onunla görüşmek çok tehlikeli bir iştir. Sonrada gönüllü 
olarak Orlin Zagorov ve Şükrü Tahirov gibi hainler veya zayıf iradeli Türkler de. 
polisten biraz baskı görünce “Recep bizi Türkçe kitap okumak mecburiyetinde 
bırakıyor” diye güya itirafta bulunarak şairin büsbütün zor duruma düşmesine 
sebep olmuşlardır.

 
Recep Küpçü’ye en sıkıntılı günlerinde Nedyalko Yordanov, Hristo Fotev, Stoyço 
Gotsev. İliya Velinov gibi Bulgar şair dostlarının yardım elini uzatmaları, onu 
savunmak ve iş bulmak maksadıyla birçok kapıyı çalmaları dikkat çekicidir.Ned-
yalko Yordanov. 3 Temmuz 1971 tarihli günlüğünde bu konuda şunları yazıyor:

 
“Recep çoktandır işsiz. Ama gurur ve onur sahibi olduğu, soyadının Bulgarlaş-
tırılacağını bildiği için Yeni İşık gazetesine de yazı gönderemiyor. Birkaç yıl son-
dalarda çalıştı. Bundan sonra Burgaz Süt kurumunda da ancak bir ay kalabildi. 
Dört süt şişesinin fazla olduğu görülmüş. Yetkili Recep’i suçlamaya başlayınca, 
tepkisi şiddetli olmuş: Bunlar burnumdan getirdiğiniz ana sütümdür, şaşacak ne 
var ki? diyerek buradan da ayrılmıştır.

 
Recep Küpçü’yü en fazla sarsan hadise, büyük oğlu Ünal’ın henüz 14 yaşında 
hayatının baharını yaşarken kaybetmiş olmasıdır. Yordanov, Recep’in o günlerde 
kendisine tamamı Bulgarca yazılmış şiirlerden meydana gelen “Irmaklar Yılan-
kavi Akar” adlı baskıya hazır bir kitap getirdiğini, bu şiirlerin tamamında oğlunun 
ölümünden duyduğu büyük acının yansımaları bulunduğunu anlatır. “Yoksulluğa,  
manen yıpranmışlığa ve garantisiz bir hayata rağmen”, Recep* in yeni çocuk 
sahibi olmaktaki kararlılığından söz etmektedir. Nitekim bir süre sonra doğan 
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üçüncü oğluna, kaybettiği ilk oğlunun adını verir. Daha sonra doğacak kızı ise ne 
yazık ki bir yaşına girmeden ölecektir.

Recep Küpçü, bütün direnme gücüne ve hayata bağlılığına rağmen, zaman za-
man büyük ümitsizliklere kapılmış ve yayımlanmış şiirlerinde ümitsizliğini dile 
getirmiştir. “Dünya ile Yüzyüze” adını verdiği yayımlanmamış şiir dosyasındaki 
“Biraz Hava Biraz Vefa Arıyorum” adlı şiirinin son mısraları dikkat çekicidir.

 
Bizim lehimize olan Bir tek ihtimal kaldı Satılmadan ölmek 
Şair gerçekten satılmamış ve ölümü de büyük ihtimalle bu yüzden olmuştur. 
Aynı dosyadaki bir başka şiirde (Diyojen’in Umudu ve Benim Önsezim) başına 
gelecekleri açıkça sezdiğini hayretle görüyoruz.

 

Vallahi hep böyle giderse 
Şu dünyanın işleri 
Çok geçmez girerim kodese 
İzin verin gelmişken tam yeri, 
Kimliğimi açıklayayım sizlere: 
Ben bir Bulgaristan vatandaşıyım, 
İsmim Recep Küpçü, 
Tepeden tırnağa bir Türk oğlu Türk’üm 
Şu varki bu denli içten olduğum için, 
Sezinliyorum bunu ta uzaktan, 
Bir gün kendimi kurtaramayacağımı, 
Üstüne bastığım tuzaktan. 
Er geç alacağım başıma püsküllü belamı.

 

Metni derleyen ve programı hazırlayı sunan Sevda Dükakncı”

 

-----------------------------------

KAYNAK: http://bnr.bg/tr
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3-HÜSEYİN KÂMİ BEY (Dağıstan)

«Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinde İstanbul’da doğup büyümüş olan 
Hüseyin Kâmî, aslen Dağıstanlıdır. İbnü’l-Emin Mahmud Kemal’in aktardığına 
göre babası İstanbul’da Vâlide Hanı’nda oturan Rus teb’asından Revanlı matbaacı 
Hacı Abbas, annesi Kafkasyalı Çerkes’tir (Özgül 2000: 1110). 
 

İlk eğitimini Aksaray’daki Medrese-i Edebiye’de almış, tahsilini tamamladıktan 
sonra Bâbıâlî Matbûat Kalemi’nde memuriyete başlamıştır. Matbûat Kalemi’ndeki 
görevi devam ederken o devirde neşredilen çeşitli gazete ve mecmualarda 
yazılar yazıp konferanslar veren Hüseyin Kâmî, Abdülhâmid döneminde Mısır’a 
gitmiş ve orada yaklaşık üç yıl kalmıştır. Hürriyetin ilanı diye tabir ettiği II. 
Meşrutiyet’in ilanını müteakip 1908 yılında İstanbul’a dönmüştür.
 

Daha sonra Tanîn Gazetesi’nde Bekir Fahrî imzasıyla hakkında çıkacak bir yazıda 
Kâmî’nin üç yıl kürek cezası alıp Mısır’a sürüldüğü iddia edilmiştir. Ancak Hüseyin 
Kâmî, bunu reddetmiş ve Bekir Fahrî’ye sert eleştiriler içeren bir yazı kaleme alıp 
Alemdâr Gazetesi’nde neşretmiştir. Kâmî, Bekir Fahrî’nin aynı yazısında resmî 
evrak üzerinde tahrifat yaptığı iddialarını da reddetmiştir.
 

II. Meşrutiyet sonrasında iktidara gelen İttihat ve Terakki Cemiyeti›ne şiddetle karşı 
çıkan Hüseyin Kâmî, Osmanlı Devleti’ni derinden sarsan 31 Mart Hadisesi›nden 
sonra gözaltına alınıp yargılanır. On sekiz gün hapiste kaldıktan sonra Dîvân-ı 
Harb’de yargılanıp beraat eder. Hüseyin Kâmî ve arkadaşları, İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’ne muhalif kesimler üzerinde takip ve baskının gittikçe şiddetlendiği bir 
ortamda devir ve şahıs eleştirisi için neşir faaliyeti başlatırlar.
 

Kâmî, o dönemdeki yönetici kesimleri tenkit etme işini üstlenir. Hüseyin Kâmî’nin 
şiir ve yazıları 1327/1909-10 yılında Dîvânçe-yi Dehrî adıyla Nefâset Matbaası’nda 
neşredilir. Eser neşredilme sürecindeyken Kâmî gözaltına alınıp Ayasofya Polis 
Merkezi’ne götürülür ve ardından Dîvân-ı Harb’e sevkedilir.
 

Bu arada Kürdî-zâde Ahmed Râmiz Efendi eserin kendisine ait olduğunu, 
Kâmî’nin eserle ilgisi bulunmadığını söyler. Bu ifadeleri üzerine Ahmed Râmiz 
Efendi tutuklanıp Kastamonu’ya sürgün edilir. Kâmî de İstanbul’da sıkı takibat 
altında kalır. 1328/1910 yılının başlarında Rehber-i İttihâd-ı Osmânî Mektebi ya-
rarına düzenlenen bir yarışmada konferans verir. Hüseyin Kâmî tiyatro salonun-
daki konferanstan sonraki gün Bebek’te gözaltına alınır. Otuz iki gün boyunca 
resmî olarak her gün karakola götürülüp ifadesi alınır. Hüseyin Kâmî bunları 
yaşarken yararına konferans verdiği Rehber-i İttihâd-ı Osmânî Mektebi’nin tahli-
yesine karar verilir ve konferansı tertip eden okul müdürü görevden alınır.
 

1912 yılından sonra Hüseyin Kâmî’nin akıbeti konusundaki bilgiler net değildir. 
1330/1912’de Dîvânçe-yi Dehrî’yi tekrar bastırdığı ve Karaman’a nefyedildiği 
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bilgileri kaynaklarda ortaktır. Kitabın ikinci baskısının mukaddimesindeki 
ifadelerinden 1911 yılında tebdil-i hava için Avrupa’ya gidip geldiği anlaşılmaktadır. 
Saîd Paşa’nın sadrazam olmasından sonra (31 Aralık 1911) kitabını tekrar tab 
ettirdiğini söyleyen Hüseyin Kâmî’nin bundan sonra ne yaptığı meçhuldür.
 
İbnü’l-Emin, İttihatçılarla kalemen uğraştığı için 1912 yılında Karaman’a sürülüp 
tahminen aynı yıl içinde öldüğünü belirtmektedir (Özgül 2000: 1111). Sefer 
Berzeg, Kâmî’nin 1916 yılında Karaman’da tifüs salgını yüzünden öldüğünü 
bildirmektedir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yayımladığı bir listede ise 
herhangi bir kaynak gösterilmeksizin Hüseyin Kâmî’nin 1912 veya 1914 yılında 
Konya’da öldürüldüğü bilgisi bulunmaktadır.

Erserleri şunlardır:

1. Dîvânçe-i Dehrî: İlk baskısı 1909’da, ikinci baskısı 1912’de yapılan Deh-
rî Dîvânçesi’nde genellikle tehzîl ve hiciv tarzında yazılan manzumelerle çeşit-
li gazete yazılarıyla konferans metinlerinden derlenmiş nesirler bulunmaktadır. 
Hüseyin Kâmî’nin Dehrî mahlasıyla yazdığı sosyal eleştiri içerikli şiirlerinin ta-
mamında aruz vezni kullanılmıştır. Çoğunlukla kaside nazım şekliyle yazılan bu 
şiirlerin büyük kısmı Fuzûlî, Nef’î, Nedîm gibi klasik şiirimizin usta şairlerinin 
şiirlerine yapılan tehzillerdir. Tertip hususiyetleri bakımından belirli bir düzen 
taşımayan Dehrî Dîvânçesi 36 manzum ve 9 mensur metinden oluşur. Bu metin-
lerin sıralanışı türe değil kronolojiye göredir.
 
2. II. Ramses (Piyes): Bu eserin adı sadece Dîvânçe’de geçmektedir. Eserin 25 
numaralı metni olan şiirde bu piyesten alınan manzum bir bölüm yer almaktadır. 
11 bentlik bir mütekerrir müseddes olan bu şiirde hamasi bir dille vatan sevgisi 
vurgusu yapılmıştır.
 
3. Sabâh-ı Hürriyet (Piyes): Abdülhâmid, Prens Sabahattin ve Mahmûd Şevket 
Paşa gibi Tanzimat ve Meşrutiyet döneminin önde gelen şahsiyetlerinin de 
eleştirildiği beş perdelik bir dramdır. Mısır’da kaleme alınmış olan piyes, katalog 
kayıtlarına göre Madam Binemciyan ve Kumpanyası’nda oynanmıştır.
 
4. Diğer Yazıları: Dönemin çeşitli gazete ve mecmualarında Hüseyin Kâmî›nin 
yazı ve şiirlerine rastlamak mümkündür. Kaynaklara göre asıl isminin dışında 
Donkişot, Diyojen gibi çeşitli müstear isimlerle de yazılar yazmıştır.
 
Hayatını ele alan sınırlı sayıdaki kaynaktan ve neşrettiği yegâne 
kitabı Dehrî Divânçe’sindeki bilgilerden yola çıkarak hareketli bir yaşam 
sürdüğünü anladığımız Hüseyin Kâmî’nin yazı ve şiirlerinin odak noktası dönemin 
siyasi olayları, oluşumları ve kişileridir.
Manzumelerinde en çok hicvettiği şahsiyetler Küçük Saîd Paşa ve Talat Paşa’dır. 
Ayrıca devrin diğer sadrazamları Mahmûd Şevket Paşa, İbrahim Hakkı Paşa ile 
o dönemde devlet memuru olan çeşitli isimler de Kâmî’nin hicivlerinden nasibini 
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almıştır. Hüseyin Kâmî, yazılarında ve şiirlerinde sosyal meselelere de temas etmiş, 
yeri geldikçe yaşananlar karşısında fikirlerini belirtmiştir. Osmanlı Devleti’nin son 
döneminde deniz taşımacılığı yapmak için kurulan Şirket-i Hayriye adlı kurumun 
işleyiş düzeni, Boğaz’da yaptığı seferlerin aksaması, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin 
ismi ve hayvan haklarının ihlal edilmesi gibi meseleler Hüseyin Kâmî’nin eleştirdiği 
sosyal durumlar arasındadır.
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Eserlerinden Örnekler

Na’t-ı Şerîf
Ne kaldı Magrib-i Aksâ ne Îran yâ Resûlallâh
Tırablusgarbı da ister İtalyan yâ Resûlallâh
 
Nifâk âteşleri yakdı serâser mülk-i İslâmı
Bizi biz kendümüz itdik perîşân yâ Resûlallâh
 
Sakın zann itme İslâmı o eski bildigün İslâm
Bu gün yalnuz gezer dillerde îmân yâ Resûlallâh
 
Mahâret şimdi tertîb-i erâcîf eylemekledür
Ve bir de ihtirâ›-ı kizb ü bühtân yâ Resûlallâh
 
Bu gün evlâd-ı Ya›kûbı yalan düzmek husûsında
Eder bu ümmet-i merhûme hayrân yâ Resûlallâh
 
Mezâlimle harâb etdi cehâlet mülk-i İslâmı
‹Adâlet verdi küfristâna ‹umrân yâ Resûlallâh
Bu gün biz anladık kat›iyyen istibdâd muhribdür
Anunçün eyledik hürriyyet i›lân yâ Resûlallâh
 
Usûl-ı mutlakı terk eyledik ammâ ‹acâyibdür
Bizi itmekde hürriyyet de vîrân yâ Resûlallâh

Tutuşduk şimdi yek-dîgerle hep gırtlak [be]gırtlağa
Bogazlarda gezerken ehl-i ‹udvân yâ Resûlallâh
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Bizi mahv eyleyen ancak cehâlet oldı ‹âlemde
Ne Moskofdur ne İspanyol ne Alman yâ Resûlallâh
 
Kadîmen vardı bir yıldız fakat şimdi kulublerde
Olur yüzlerce yıldızlar fürûzân yâ Resûlallâh
 
Büyükler şöyle dursunlar karışdı cümleten hattâ
Siyâsiyyâta etfâl-ı debistân yâ Resûlallâh
 
Ne mekteb var ne san›at var ne üstâzân-ı dânişmend
Ma›ârif nâzırı olmışdı Baban yâ Resûlallâh
 
Koyun yokmış gibi tutmış sakalından oturtmışlar
Keçiye şimdi dirler ‹Abd-ı Rahmân yâ Resûlallâh
 
Ne nâdânuz ki Patrik›e kapu oglan iken şimdi
Bize üstâz-ı ‹akl olmış Kilikyan yâ Resûlallâh
 
Hemân bombardıman bitdükde Bingâzî’de mahzenden
Kaçup meclisde gâzî oldı Şitvan yâ Resûlallâh
 
Tırablusgarb’ı feth itmiş gibi ol sadr sâbıkda
Olur Şişli Begoglı’nda hırâmân yâ Resûlallâh
 
İ›ânet eyleyenler hep fakirlerdür donanmaya
Ganîler açmadı vallâh cüzdan yâ Resûlallâh
 
Bizi sevk eyliyor mahva nifâk-ı dâhilî eyvâh
Amân imdâda artık ol şitâbân yâ Resûlallâh
 
Meded bir mu›cizeyle öyle bir şey yap ki olsunlar
Muvâfıklar muhâliflerle ihvân yâ Resûlallâh
 
Beni sevk eyleyen ancak hamiyyetdür bu vâdîye
Ben İslâmum nasıl olmam esef-hân yâ Resûlallâh
 
Fesâhat mülkinün sultân-ı bîhemtâ-yı zîşânı
Bu Dehrî kaldı İstanbulda ‹uryân yâ Resûlallâh
 
Hamiyyetsüz olaydum yan gelirdüm şimdi Kafkas›da
Bizüm çokdan Rus olmışdur Dağıstân yâ Resûlallâh

Tanyıldız, Ahmet (2013). Hüseyin Kâmî-Dehrî Dîvânçesi. İstanbul: Akademik 
Kitaplar Yayınevi. 84-86. (1)
 
----------------------------------------
(1):Doç.Dr. TANYILDIZ, Ahmet; turkedebiyatiisimlersozlugu.com
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PKK’NIN KATLETTİĞİ ŞAİRİMİZ

1-Aşık Ali Rahmanî
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1-AŞIK ALİ RAHMANÎ

1993 Tarihli gazetelerde bir haber aynen şöyle :

“Kazım Karabekir Belediye Başkanı’nın makam şoförü Ömer Tokgöz, o anı an-
lattı.
 
Aşık Ali Rahmani’nin, PKK’lıların götürmek istediği iki kadın öğretmeni ellerinden 
almak için bastonu ile teröristlerin üzerine yürüdüğünü belirten Ömer Tokgöz 
şunları söyledi:

“Erzurum’dan otobüsle Ankara’ya gidiyordum. Erzurum- Erzincan arasındaki 
Sansa Deresi’ne geldiğimizde teröristlerin yolu kestiğini gördük. Şoför, otobüsü 
kaçırmak istedi ama başaramadı. Ellerinde uzun namlulu silahlarla içeri giren 
teröristler hepimizi aşağı indirdi. Herkes korkuyor ve ağlıyordu.

Bu sırada Aşık Ali Rahmani, “Ölümden korkmayın. Ecel gelmişse kaçamayız. 
Bu çapulculara yalvarmayın” diye bağırdı. Bu konuşma, herkese cesaret verdi. 
Teröristler, yolcular arasında bulunan iki kadının öğretmen olduğunu öğrendi ve 
onları götürmek istedi. Kadınların götürülmesine iyice kızan Rahmani, basto-
nuyla üzerlerine yürüdüğü teröristlere vurmaya başladı ve dönüp bizlere ‘kaçın’ 
dedi.

Bunun üzerine otobüsün yolcuları kaçışmaya başladı. Teröristler yaylım ateşi 
açtı. Aşık Ali Rahmani ile iki yolcu orada şehit oldu. Ama kaçırılmak istenen öğ-
retmenlerle, otobüsteki diğer yolcuların canı kurtuldu.”

AŞIK ALİ RAHMANİ KİMDİR?

PKK’lı teröristlerce 25 Ekim 1993 tarihinde öldürülmüş kahraman ozanımız Ali 
Rahmanî’den bahsetmek istiyorum.

1942 yılında Erzurum’da(Dadaş) dünyaya geldi. Asıl adı Ali ÇIRÇIR’dır. İlk ve 
ortaokulu Erzurum’da tamamladı. Arzuhalcılık yaparak iş hayatına atıldı. Bir yan-
dan gündelik işlerle ekmeğini koştururken diğer yandan sazla ve sözle ilgilen-
meye başladı. 1965 yılından itibaren kendini tamamen saza ve söze adadı ve 
Rahmanî mahlasını kullanmaya başladı.
1973 yılında Atatürk Üniversitesi’ne işçi olarak girdi, mediko-sosyal bölümünde 
çalıştı ve 1982 yılında malulen emekli oldu. Çevresinde iyi bir eş, örnek bir baba 
ve aile reisi olarak gösterildi. Kavgalı olanların arasını düzeltir, küskünleri barış-
tırırdı.
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Konya Aşıklar Bayramına bazı aralıklarla katılan Aşık Rahmani, özellikle leb değ-
mez dalındaki atışmalarda başarılı oldu. Şiirlerinin bir bölümü “Okul Şiirleri” 
adıyla yayınladı. Çeşitli yarışmalarda ödüller alan Aşık Rahmani, ayrıca Kültür 
Bakanlığı tarafından açılan bir yarışmada “Öğütler Destesi” (1988) adlı kitabıyla 
üçüncü oldu.
 
Yazdığı şiir, destan ve gazeller, çeşitli kitap ve dergilerde yer aldı. 
Evli 5 çocuk babası olan Rahmani, 25 Ekim 1993 tarihinde Konya Aşıklar Bayra-
mına katılmak üzere giderken, yolculuk ettiği otobüsün yolu Erzurum-Erzincan 
arasında, Erzincan yakınlarında Samsa Deresi’nde kesildi ve burada pkk tarafın-
dan vurularak şehid edildi.
Ayrıca;
Erzurumlu merhum halk ozanı Aşık Ali (Çırçır) Rahmani`nin hayatı ve eser-
leri kitaplaştırıldı. Kazım Karabekir Belediyesi sponsorluğunda şehit Aşık Ali 
Rahmani`nin hayatı ve şiirleri Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fa-
külkesi Türkçe Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Dinç 
tarafından kaleme alınarak kitaplaştırıldı.
Şiirlerinden bazılarını sunalım :

 
DADAŞ

“Vatan vatan” diyerek, erdikte Dadaş olduk, 
Şehit yatan diyerek, sordukta Dadaş olduk. 
Tarih boyu düşmana, asla boyun eğmedik, 
“Allah Allah diye cepheye vardık da Dadaş olduk.
  
Vatan’da şehit verdik, kefen dahi sarmadık, 
Kardeş dedik sarıldık, birbirimiz kırmadık, 
Gece gündüz yürüdük, bir an dahi durmadık, 
Nice kahbe düşmanlar kırdıkta, Dadaş olduk.
 
Ogün ninem Hatun, dağı taşı inletti. 
Şanlı Türk’ün unvanı, bir kez daha ünletti. 
Atam gazi oldu hey, dedem de şehit yattı. 
Kahbelerden, hesabı gördük de Dadaş olduk.
 
Kazım Paşa, Halitle canımızı adadık. 
Al Bayrağın rengini daha seri boyadık, 
Aziziye şahittir, burçlarına dayadık, 
Düşmanı çevresinde sardıkta Dadaş olduk.
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On iki Mart’ta o gün yurdumuzu kurtardık, 
Alçakların leşini hendeklere aktardık. 
Uyan! Nuh’tan buyana, her alanda biz vardık. 
Fikirleri hayra, yordukta Dadaş olduk.
 
Doğuda sınır biz, Erzurum’lu Dadaşız, 
Edirne’den ta Kars’a, bütün yurtta kardeşiz. 
Kimimiz gazî, şehit; kimimiz Bektâşız. 
İkilik yapanları, sürdükte Dadaş olduk.
 
Anneler balta, satır; bizlerde kılıç saldık, 
Kükredik, coştuk, ama destûru Hak’tan aldık. 
Yurt’a kemlik yapana, Allah diyerek daldık, 
Cesetlerle suları ördükte Dadaş olduk.
 
Hey Rahmani, Kemal’in çizmesi sınır çizmiş. 
Benden öte tarihi ecdâdım, Atam yazmış. 
Kahkaha atanlara o anda kuyu kazmış, 
Cem olduk, hürriyeti kurduk da Dadaş olduk.

 
VAR
Aciz gönlüm ne yaşarsın dünyada 
Bir arının gülden dermiş balı var 
Öten bülbül neyin var ki devada 
Bir goncanın has kokulu gülü var
 
Dengede tut solun ile sağını 
Örümcekler örtmektedir ağını 
Otun dahi çıkarırlar yağını 
Bir böceğin ipek olmuş teli var
 
Gel boş gezme şu ömrün çağında 
Bağban isen sadık çalış bağında 
Ne hünerin şu sînenin dağında 
Bir ağacın meyve veren dalı var
 
Havada sis nice yerler kaplıyor 
Bir billur cam örenciyi kaplıyor 
Bir sert koza kaplumbağa saklıyor 
Bir yılanın cevher olan pulu var
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Turnaların bir hoş olur oyunu 
Yarasanın gören var mı tuyunu 
Sen Rahmanî güzel eyle huyunu 
Papağanın sesi gibi dili var

OLUR
 
Eğer adam isen kalpleri kırma 
Dibi görünmeyen bir göle daima 
Derenin içinde binayı kurma 
Yağmur yağar hemen yıkan sel olur
 
Yar olmayan yare sevdaya düşme 
Hayalle yaşayıp havadan uçma 
Ölmezden kefeni üzeren biçme 
İşin her an senin kalmakal olur
 
Her olur olmaza sırrını deme 
Nanca bilgin olsan kendini övme 
Haram lokma alıp dikkat et yeme 
Yakın dostun her an sana el olur
 
İlmi bilenlerden oku dersini 
Boşuna harcama has nefesini 
Helalinden kazan gel mirasını 
Bıraktığın malın beytemal olur
 
Bir yar için geldim ben bu cihana 
Ali Rahmanî’yim nasihat bana 
Bir gün çıkacağım ulu divana 
O zaman ettiğin hasbihal olur
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KURBAN

Yar eşiğin mihrap kılmış, 
Secde yapan başa kurban, 
İlahi aşk ile dolmuş, 
Gözden akan yaşa kurban.
 
Hakkı ansan, olmaz suçun, 
Bir gün yüklenirsin yükün, 
Cemalini görmek için, 
Yönelen nakkaşa kurban.
 
Tabiat donun süsleyen, 
Beş kez divana sesleyen, 
Vatan bağrında besleyen, 
Toprak ile taşa kurban.
 
Ölmezden kim ölmüş göçmüş, 
Ecel suyun şevkle içmiş, 
Hakk uğruna şehit düşmüş, 
Candan geçmiş nâşa kurban.
 
Adil Hakkın yasasından, 
Adaletin masasından, 
Muhabbetin sofrasından, 
Helal pişmiş aşa kurban.
 
Dost birliğin yıkmamaya, 
Can cananın sıkmamaya, 
Bir tek eli yakmamaya, 
Keşke olsam maşa kurban.
 
Sırat, mizan kıldan ince, 
Bu düzeni kuran yüce, 
Hak verilir amelince, 
Kalırsın başbaşa kurban.
 
Rahmani’nin Mevla’sı yar 
Beklediği edeble ar, 
Divanına sade pak ver, 
Olursun bey paşa kurban.
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HACILARA TALEBİM HAL GETİRİNİZ
 
Secdegâh mihraptan varılır haca, 
Hal içinde ahval hal getiriniz 
Beytullah’ı tavaf çıkar miraca, 
Hakk’a konuşacak dil getiriniz.
 
Bir vücut şehrine sarılan ihram, 
Hicabı perdedir, giremez haram, 
Akıl, iman, haya alan muhterem, 
Hakikat aşlıyan dal getiriniz.
 
Hakk’tan hakkı haklar Cebbarü’l-Celil, 
Tarikat, müstakim, İbrahim Halil, 
Muhammedü’l-emin cemine dahil, 
Desturu kılarak el getiriniz.
 
Arafat içinde sen seni taşı, 
Nefsini öldürsün atıcı taşı, 
Muhabbete çağır kavim kardaşı, 
Resul’ün terinden gül getiriniz.
 
Çar-ı yarlar gibi nazargah tasa, 
Kali hal eyleyen adalet yasa, 
Dertlerine deva bu cümle nasa, 
Zehire panzehir bal getiriniz.
 
Evlad u zadedir, ahbab u yaran, 
Rıza-yı Bariye canını veren, 
Arabî kitabı Hazret-i Kuran, 
İlm-i ledünni’den gül getiriniz.
 
Vücut gemisine esma yazacak, 
Safi saf eyleyip, sofi süzecek, 
Alemi, Rahmani yarla gezecek, 
Marifetu’l-lahtan kol getiriniz.
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BAŞTA AKIL, BİR ÖĞRETMEN, BİR OKUL

Eğitimde kemalata erdiren 
Başta akıl, bir öğretmen, bir okul. 
Bayrağını burç üstünde durduran, 
Başta akıl, bir öğretmen, bir okul.
 
Yelken açıp deryalarda yüzdüren, 
Keşif için gökkubbeyi gezdiren, 
Nice fennin esrarını çözdüren, 
Başta akıl, bir öğretmen, bir okul.
 
Sevgi, saygı, birlik, didik sağlayan, 
Coşan, taşan ummanlarda çağlayan, 
Halkı Hakk’a Muhammet’le bağlayan, 
Başta akıl, bir öğretmen, bir okul.
 
Güçlü millet aşılmayan dağdır dağ, 
Eser, ilim ölmez, itmez, sağdır sağ, 
Viranları oluşturan bahçe bağ, 
Başta akıl, bir öğretmen, bir okul.
 
Temiz tutan damarında kanını, 
Hak yolunda adattıran canını, 
Yükselttiren şerefini şanını, 
Başta akıl, bir öğretmen, bir okul.
 
Der Rahmani alemlere iyi bak. 
Oku diye emir veren Hakk’tır Hakk. 
Tüm cihanda yaptıracak yüzün ak. 
Başta akıl, bir öğretmen, bir okul.
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GEL REYHANIM GEL
 
Terk-i vatan olmak arif işi mi? 
Dost sine dağına gel Reyhanım gel, 
Bir sohbet kuralım dindir yaşını, 
Muhabbet bağına gel Reyhanım gel.
 
Yunuslar beslemiş Palandöken’i, 
İlim merkezidir aşkın kökeni, 
Hazanda, hisarda gönül dükkanı, 
Dal ve dudağına gel Reyhanım gel.
 
Dostsuz bir alana pazar kurulmaz, 
Muamma aşığa Bağdat sorulmaz, 
İpliksiz, tezgahsız libas örülmez, 
İrfanlık ağına gel Reyhanım gel.
 
Bu aşkı bizlere ilahi ferman, 
Tadana manevi her derde derman, 
Ananın yoluna olursan kurban, 
Neşter bıçağına gel Reyhanım gel.
 
Herkes ocağında bir şartlık bulur, 
Çevresi yeşerir bağ bostan olur, 
Talebe kabet dostum n’olur, 
Asıl ocağına gel Reyhanım gel.
 
Göçtün aramızdan bıraktın hüzün, 
Rahmanî çekmekte edebi nazın, 
Kesrette, vahdette birbirimizin, 
Kavrulak yağına gel Reyhanım gel.

ATIŞMALARI-1
Rahmani:
Yine bugün dost gönlünü katre katre doldurur 
Sevdaya kendini vermiş Hakk Mevla’nın kuludur 
İstersen gel Toruni burada pazar kuralım 
Erenlerle yürür isen gönül payın aldırır
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Toruni:
Baharın merhabası otu, çiçeği, gülüdür 
Sevda kokusunu alıp da menzile doldurur 
Nevrakını zamanında açtı çiçek rengarenk 
Tarlada tohum bulunmaz rengimizi soldurur
 
Rahmani:
İyice dinle Toruni baş vücudu gezdirir 
Pehlivanlar denk gelirse pazuların ezdirir 
El oğludur fendi vardır kanı tenden süzdürür 
Zehirler panzehir eder uyan haddini bildirir
 
Toruni:
Rahmani’ye kurban olim gizli vermiş bir yara 
Meteliğe kurşun atar cebinde yoktur para 
Boydan pek kısadır amma yelinişi atlara 
Kuşağına sahip olmaz, çarığını çaldırır
 
Rahmani:
Görmez misin behey aptal, dünya fani gidici 
Hakikatte yürüyenler menzile erici 
Bülbüller dalın üstünde goncasını derici 
Nice pehlivanzadeyi meydanlarda yıldırır
  
Toruni:
Ne atarsan da Rahmani hepsi benim başıma 
Canımın gözümün nuru hepsi gider hoşuma 
Kapkara üstünle asla çıkma o taş başına 
Zalim avcı gelirse hemen kurşunu kaldırır
 
Rahmani:
Görmez misin Baba Sümman Şenlikleri yapılır 
Korkarım ki külah baştan ta semaya atılır 
Nice işler etsen de ki kul kabına sokulur 
Sanarsın bu libasım dost şu alemi güldürür
 
Toruni:
Rahmani yüce Hakk’tan sen almışsındır inayet 
Benimle atışmaya çıktın senin ‘çün muhabbet 
Baban ölmüş ise derim ona Allah’tan rahmet 
Gizleme de söyle açlıkta seni kim öldürür
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Rahmani:
Rahmani’yem bu fermanı Rah elinden almışam 
Sizde sıhhat bende zulüm divanında kalmışam 
Mecnun Leyla’yı arar, ben Leyla’yı bulmuşam 
Gerçek Leyla olursa sadık yarini buldurur
 
Toruni:
Toruni’nin dostuna sevgisi ahlak ehlinde 
Yetmiş iki çeşit örnek var insanın teninde 
Dostça selamlar verdiniz Sümmani töreninde 
Aşığın gönül kalesin yıkan sazı çaldırır
 
ATIŞMALARI-2
Toruni:
Kuruldun meydana geldin Rahmani 
Boyunu gösterdin pehlivan gibi 
Sana ne diyeyim şu gününe küs 
Aldatan olursan şu zaman gibi
 
Rahmani:
Dikkat eyle sözün meydanda kaldım 
Yara yar olmalı hak divan gibi 
Elesti bezminden bugüne geldim 
Zaman içinde bak asuman gibi
 
Toruni:
Ya Rahmani bülbül gibi şakırsın 
Galiba hafızsın Kur’an okursun 
Sonra balkonlarda çorap dokursun 
Verirsin örneği kaynanan gibi
 
Rahmani:
Merkep kulağına Yasin okunmaz 
Okunmaz da su sabuna dokunmaz 
Bu pazarda hakikatten çıkılmaz 
Niçin kahkaha attın Selvihan gibi
 
Toruni:
Ben de ortak olim senin yarana 
Gel beraber başvuralım çarene 
Kurban olim göğsündeki parana 
Kolların da maşallah tavşan gibi
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Rahmani:
Aşkta olmaz ki dekle dubara 
Dubara edenin yüzü kapkara 
Dostluğa gelmişiz biz bu Narman’a 
Peşimden seğirtme kavuşan gibi
 
Toruni:
Nar olmuş gönül çatısının sacı 
Dostun sözü tatlıdır olmaz acı 
Dost biliriz misafiri baş tacı 
Gözüme görünür bir umman gibi
 
Rahmani:
Suyu görüp hendekleri atlama 
Çayır bulup cücük gibi otlama 
Şu karşımda balon gibi patlama 
Adamı yakarsın yavuşan gibi
 
Toruni:
Toruni kulak ver işin dalına 
Ne yaparsan hep o gelir yoluna 
Kurban olim belindeki şalına 
Aleme görünür dervişan gibi
 
Rahmani:
Ali Rahmani’yim halim yazarım 
Yazarım da çok hileler sezerim 
Aşk ehli içinde ehl-i nazarım 
Görmeyin halimi perişan gibi
 
Ali Rahmani’nin Basılı Eseri
 
ÖĞÜTLER DESTESi:
1993 yılında 20.Sayısında “Milli Folklor Dergisi” şu haberi veriyordu:

“ALİ RAHMANÎ’Yİ ŞEHİT ETTİLER
Halk şiirimizin yaşayan, güçlü temsilcilerinden birisi olan Aşık Ali Rahmanî, 
Türkiye’nin başına musallat olan terörün şiir vadisindeki kurbanı oldu.

Kendine has şiir tarzı, nazım şekilleri ve güçlü irtical yeteneği ile bir çok plat-
formda dereceler alan Rahmanî, yayınladığı kitapları, dergilerdeki şiirleri ve ye-
tişmelerine yardımcı olduğu âşıkların geleneği sürdürmeleri ile hatıralarda yaşa-
yacaktır. 
1942 yılında Erzurum’da doğan 1993 yılında bir sonbahar günü 
Erzurum - Erzincan yoluna pusu kuran teröristlerce kurşunlanarak öldürülen 
Ali Rahmanî, Yunus gibi yaşayan,  Dede Korkut gibi söyleyen ve Kağızmanlıu 
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Hıfzî gibi ölüme giden bir kahramandı. Milli birliğin, bütünlüğün bayraktarlığını 
yapan bütün âşıklarımız gibi Rahmanî de “vatan” söz konusu olunca son derece 
hassastı ve bu hassasiyet onu şehadete götürdü.  Onu, dilimiz için, vatanımız 
için, şiirimiz için şuurlu ve duyarlı bir millî şair olarak sonsuza dek yaşatacağız. 
Mekânı cennet olsun. Yazarımız İsmet Çetin’in Ali Rahmanî hakkında hazırladığı 
yazıyı gelecek sayımızda yayınlayacağız.”
 
HAKKINDA KAYNAKÇA : 
(Halk Şairleri Arası Eser Yarışması Üçüncüsü) Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli 
Faiklar Araştırma Dairesi Yay. 99, Halk Edebiyatı Dizisi: 16, Ankara-1988
 
Ali Rahmani’den Bahseden Bazı Kitap, Makale ve yazılar:

1. SAKAOGLU, Saim: Ali Rahmanı. Erciyes (Dergisi) 29 Mayıs 1981, s.2-4 
2.TAN,Nail: 17. Aşıklar Bayramı ve Aşık Ali Rahmanı, Aktüel Dergi Size, Sanat, 
Edebiyat, Kültür, Fikir (Dergisi), 10 Mayıs 1983, sayı: 95 
3. AYRAN, Ali (Hazırlayan) : Prof. Dr. Zeki Başar’ın Biyografisi (Yaşamı - Yetiş-
mesi -Hizmetleri), Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum 1984 
4. KOCAHAN, Turani: Mina’da Bir Misafir, Aylık Kültür, Fikir ve Sanat Dergisi, 
Ezurum, Sayı: 2, Mart - 1989 
5. Türkiye Perde, Sahne, Folklor ve Müzik Sanatçıları Albümü, Cilt:1 (t.y.) 
6. Hazırlayanlar: Mevlüt Özhan, Emine Kırcı, N. Zeynep Özçörekçi, Ömer Gözü-
kızıl, Mukadder Küren: Yaşayan Halk Ozanları Antolojisi. Kültür Bakanlığı Yay., 
Ankara-1992 
7. HALICI, Feyzi (Hazırlayan) : Aşıklık Geleneği ve Günümüz Halk Şairleri Gül-
deste, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, sayl:58, Ankara - 1992 
Ali Rahmani’nin Şiirlerinin Yer Aldığı Bazı Kitap ve Dergiler 
1. Halk Şiirinde Atatürk (Hazırlayanlar: Dr. Saim Sakaoğlu, Dr.Turgut Günay) 
Atatürk Üniversitesi Yay. , Erzurum-1974 
2. Köz, Atatürk Üniversitesi Mediko Sosyal Hizmetler Başlğının Folklor Haber 
Dergisi, Ağustos 1979, sayl:1 
3. Köz, Atatürk Üniversitesi Mediko Sosyal Hizmetler Başkanığının Folklor Ha-
ber Dergisi, Kasım 1979, sayı: 2 
4. Köz, Atatürk Üniversitesi Mediko Sosyal Hizmetler Başkanğının Folklor Haber 
Dergisi, Şubat 1980, sayı: 3 
6. Köz, Atatürk Üniversitesi Mediko Sosyal Hizmetler Başkanğının Folklor Haber 
Dergisi, Mayıs 1980, sayı: 4 6. Milli Kültür (Dergisi), Kültür Bakanlığı, 1981 
7. Saz Şairlerinin Diliyle Atatürk (Hazırlayan: Feyzi Halıcı) Kü- r Bakanlığı Yay. , 
Ankara, 1981 
8. Atatürk’e Yayladan Bir Demet: (Prof. Dr. Zeki Başar), istanul,1984 
9. Gülpınar, (Aylık Fikir, Sanat-Edebiyat Dergisi), Ankara, Ara1986, sayl:128 
10. Şiirlerle Yunus Emre:. (Bekir Sami Özsoy), Ankara, 1991 
11. Destanlarla Erzincan, (Hazırlayanlar: Bekir Sami Özsoy, amık Arslan, Bay-
ram Durbilmez), Kayseri, 1992
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BÖLÜM-II

Öldürülen Diğer Şairler
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VURULARAK  VEYA KURŞUNA DİZİLEREK  ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER

1-İnnokenti Annenski (Rus)

2-Aleksey Gastev(Rus)

3-Nikolay Stepanoviç Gumilyov(Rus)

4-Ja Vier Heraud (Peru)

5-Boris Kornilov (Rus)

6-Federico Garcia Lorca(İspanyol),

7-Ruslan Ahtahanov(Çeçen)
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1-İNNOKENTİ ANNENSKİ (Rus) 
(1856-1909)

Rus şair, çevirmen, eleştirmen. Rus sembolistlerinden. 1909 yılında Peters-
burg’da meydana gelen bir çatışmada vurularak öldürülmüştür.

Omsk’ta doğmuş, genç yaşında ana babasını kaybetmiş ve devrin ünlü gazete-
cilerinden biri olan ağabeyi tarafından yetiştirilmiştir. Ağabeyi, Nikolay Annenski, 
ünlü bir siyasal eylemciydi.

Petersburg Üniversitesinde edebiyat öğrenimi gören Annenski, 1879’dan ölü-
müne kadar otuz yıl boyunca parlak bir hocalık kariyeri yapmıştır. Birçok lise 
ve enstitüde, eski dil ve edebiyatlar derslerinin yanı sıra Rus dili ve edebiyatı  
dersleri de vermiştir. Çarların sayfiye şehri olan Çarskoe Selo’daki asilzadeler 
lisesine müdür tayin edilmiştir. 1905 İhtilâlinden sonra Kuzeydeki illerden birine 
Akademi müfettişi olarak yollanan Annenski, Petersburg dolaylarında bir gardaki 
silahlı çatışma sırasında vurularak ölmüştür.(1909)

Annenski uzun süre sembolist edebiyatçılarla içli dışlı yaşadı ve onlardan say-
gı gördü.  “Sessiz Şarkılar (şiir) ve Yansımalar”(eleştiriler) kitaplarıyla meşhuır 
oldu. Verlaine, Baudelaire, Mallarme, Rimbaud ve Charles Cros olmak üzere 
birçok Batılı şairden çeviriler yaptı. Okur kitleleri tarafından, ölümünden sonra 
tanınmaya başlandı. Ölümümünden sonra “Yas Çekmecesi” kitabı yayınlandı.

Annenski’nin şiirleri çarpıcı bir modernizm’in izlerini taşır ve günlük olayları dile 
getirir.

Ona, Rus Mallarme’si adını vermişlerdir.
Şiirlerinden Örnek:  
iMKÂNSIZ
Kelimeler bilirim, çiçeklerin soluğunu andırır solukları, 
Öylesine yumuşak, ve bir bunaltı okunur beyazlığında. 
Ama hiçbiri senin kadar yumuşak ve ince olamaz, 
İMKÂNSIZ, ne de senin kadar hüzünlü ve solgun ..
Seni bilmeden önce de, sende bir kadife misâli 
Çözülüp silinen sesleri duyup sevdim: 
Karanlıkta mezarlar dikilirdi karşıma 
Ve ötede, bir boşluktaki ellerin beyazlık hali ...
Ama ancak, bir unutuluş tehdidiyle dalgalanan beyaz 
Krizantemleri görünce seçtim ayırdım şüpheye yer 
kalmaksızın,
Ne denli kalıcı bir koku saçar bu İM, bu KÂN, 
Ve ne denli kalıcıdır kokusu bu SIZ’ın ..
.....................................
Bir gün kelimeler de tıpkı çiçekler gibi 
Bunaltıcı bir beyazlık içinde dökülecek olursa, 
Bilirim, göz yaşlarıyla sulanacaktır her biri, 
Ama sevdiğim içlerinden sadece bir tanesi ve 
İMKÂNSIZ olacaktır.                                                  Türkçesi :  Attila Tokatlı
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2-ALEKSEY GASTEV (Rus)

(1882-1938)

    «Aleksey Kapitonoviç Gastev, 1882 yılında Suzdal’de doğdu. 1901’de Rusya 
Sosyal Demokrat İşçi Partisi’ne katıldı. Politik faaliyeti nedeniyle 1902’de 
öğretmen okulundan atıldı. Ertesi yıl ülkenin kuzeyindeki Sıktıfkar’a sürüldü. 
Yurtdışına kaçtı. Bir süre sonra Rusya’ya geri döndü ve 1905 Devrimi’ne katıldı. 
1908’de partiden ayrıldı. Bir süre Paris’te yaşadı. Ülkeye dönüşünün ardından 
1914’te Çarlık hükümeti tarafından tekrar sürgün edildi. Şubat Devrimi’nin 
patladığı günlerde bir kez daha sürgünden kaçtı. 1917’den itibaren yoğun bir 
sendikal faaliyet içinde yer aldı. Proletkült hareketinin teorisyenlerinden biri 
oldu. 1920’de Merkezi Emek Enstitüsü’nün kuruluşunda önemli rol oynadı. 
Aleksey Gastev 1904’ten itibaren edebiyatla da ilgilendi. 1921 yılında Riga’da 
yayınladığı Slovo pod pressom. Paçka Orderov (Preslenmiş Kelime. Emirler 
yığını) adlı manzum eserde fabrika yaşamında kullanılan komutlarla evrenin 
nasıl idare edilebileceğini göstermeye çalıştı! Rus edebiyatı uzmanı Leonid Geller, 
ironiyle Yevgeni Zamyatin’in Biz’i ve bu kitabın birlikte basılmasının ikincinin 
anlaşılmasına büyük katkıda bulunacağını söyler. Bu eserden sonra edebiyattan 
tümüyle çekildi. Kendisini sanayinin organizasyonu çalışmalarına adadı. 1926’da 
Kızıl Bayrak Nişanı’yla ödüllendirildi. 1931’de Komünist partisine girdi.  8 Ey-
lül 1938’de “karşıdevrimci terörist faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesiyle NKVD 
tarafından tutuklandı. 15 Nisan 1939’da da Moskova Bölgesi’ndeki ünlü infaz 
poligonu Kommunarka’da kurşuna dizildi.

Birkaç yıl önce, Rus Federal Güvenlik Servisi FSB, Aleksey Gastev’in tutuklan-
ması ve idamıyla ilgili KGB arşivlerinde yer alan belgeleri kamuya açtı. Belgelere 
göre, işkence dahil olmak üzere sert sorgulama tekniklerine maruz kaldığı düşü-
nülen Gastev’in sorgu tutanaklarında Troçki, Buharin, Uglanov, Ryutin, Şlyapni-
kov ve Tomski gibi isimlerin yer aldığı hükümet karşıtı terörist bir grubun üyesi 
olduğunu itiraf etmeye zorlandığı, muhalif fikirleri olduğunu kabul ettiği, ancak 
terörist faaliyet suçlamalarını reddettiği, bir süre başkaları aleyhinde olumsuz bir 
ifade vermemeye gayret ettiği, ancak daha sonra bunda başarılı olamadığı ve 
hem kendine, hem de önüne konan isimlere yöneltilen suçlamaları kabul ettiği 
görülmekte.

***

Proletkült, Proletarskiye kulturno-prosvetitelnıye organizatsii (Proleter Kültürel 
Aydınlanma Örgütleri). 1917 yılında Şubat Devrimi’nden hemen sonra ortaya 
çıktı. Hareketin önderleri (A. Bogdanov, P. Pletnev, F. Kalinin) önlerine, güçlenen 
işçi sınıfının kendine ait yeni bir kültürün yaratılması görevini koydu. Proletkült 
hızla büyüdü. 1920’ye gelindiğinde 80 bin üyesi ve 400 bin aktivisti vardı. Pro-
letkült’ün Lunaçarski’nin ön ayak olmasıyla 3-10 Kasım 1920 tarihleri arasında 
düzenlenen ilk kongresinde çoğunluğu ele geçiremeyen Bolşevikler, örgütü bir 
kararnameyle  Halk Eğitim Komiserliği’ne bağladı. Örgütün bağımsızlığını yitir-
mesiyle birlikte önde gelen üyelerin bazıları hareketten koptu. Proletkült, 1922 
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yılında Lenin’in eleştirilerinden ve bununla bağlantılı olarak bütçesinin büyük 
oranda elinden alınmasından sonra sonra etkinliğini iyice yitirdi. 1932 yılında da 
bitkisel hayatını tamamladı.”(1)

*Şiirlerinden Örnek :

SİRENLER

Sabah sirenleri uğuldamaya başladığında işçi

mahallelerinde, bu hiç de bir tutsaklık çağrısı değil.Bu

geleceğin şarkısıdır.

Bir zamanlar yoksul atölyelerde çalışırdık ve sabahları

ayrı ayrı zamanlarda koyulurduk işe.

Şimdi, sabahları, saat sekizde, bütün bir milyon insan

için bağırıyor sirenler.

Şimdi dakikası dakikasına aynı zamanda başlıyoruz işe.

Koca bir milyon aynı anda alıyor çekici eline.

İlk vuruşlarımız birlikte gürüldüyor.

Nedir sirenlerin söylediği türkü?

-Bu, sabah marşıdır birliğimizin !  

Çeviren : Ataol BEHRAMOĞLU

-------------------------------------------------

(1)YILMAZ, Mustafa; sarapdumanlari.wordpress.com
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3-Nikolay Stepanoviç Gumilyov (Rus)

(1886-1921)

“Akmeizim hareketini kuran önemli bir Rus şair. İngiliz şairlerden Rupert Brooke 
ile çok fazla kıyaslanır.

Hayatı 

Donanma hekimi Stepan Yakovlevich Gumilyov ve Anna Ivanovna L ‘vova’nın 
oğlu olarak Kronstadt’ta doğdu. Çocukken lakabı şahin pençesiyd. Simgeci şairi 
Innokentiy Annensky’in, öğretmeni olduğu Tsarskoe Selo gymnasiumda okudu. 
Sonra, Gumilyov, şiiri yazmak için kendisini teşvik edenin Annensky olduğunu 
söyedi. 8 Eylül 1902’de ilk yayını I run from cities into forest (Rusça: Я в лес 
бежал из городов) isimli şiiriydi. 1905’de ilk şiir kitabı The Way of Conquista-
dors yayımlandı. Çad zürafalarından, Caracalla timsahlarına kadar konuları en 
fazla hayal edilebilen egzotik şiirlerdi. Gumilyov kitabıyla gurur duyduğu halde, 
eleştirmenler tekniği çok saçma buldular. Daha sonra deneyimsiz kişilerin şiirle-
riyle ilgilendi.

1907 ve sonrasında Nikolay Gumilyov özellikle İtalya ve Fransa olmak üzre kap-
samlı bir şekilde Avrupa’ya yolculuk yaptı. 1908’de yeni toplaması Romantic 
Flowers ortaya çıktı. Paris’te kaldığı süre içerisinde edebi dergi Sirius’u yayımladı 
fakat sadece üç sayı sürdürebildi. Rusya’ya döndüğünde edebi sürekli yayın 
Apollon’a katkıda bulundu. O dönemde aslında varolmayan Cherubina de Gabri-
ak’a aşık oldı. Gabriak’in aslında iki insan için edebi bir lakap olduğunu öğrendi. 
Biri engelli bir öğretmen diğeri ise Maximilian Voloshin’di. Bu mesele yüzünden 
22 Kasım 1909’da Voloshin ile bir düello yaptı.

Önceleri Flaubert ve Rimbaud›u beğenen Gumilyov, Afrika›yla büyülendi ve 
neredeyse her yıl oraya yolculuk yaptı. Etiyopya›da aslan avladı, St. Petersburg 
Müzesinin antropoloji ve etnografya bölümü için Afrikalıların el işlerinden 
örnekler getirdi. Afrika temalarından oluşan Tent (1921) isimli derlemesi şiirinin 
dönüm noktasıydı.

Şairler Loncası

1910’da Gumilyov simgeci şairi ve filozof Vyacheslav Ivanov’un etkisi altına gir-
di. Akşam toplantılarında onun şiir üzerine görüşlerini benimsedi. Eşi Anna Ah-
matova’da İvanov’un partilerinde ona eşlik etti. Gumilyov ve Akhmatova, 25 
Nisan’da evlendi. 18 Eylül 1912’de Rusya’nın en popüler tarihçisi olacak Lev 
Gumilyov doğdu.

Rus simgeciliğinin belirsiz gizemciliğinden hoşnutsuz, Rus şiirleride yaygınlaş-
tıktan sonra, Gumilyov ve Sergei Gorodetsky, batı Avrupa’nın Orta Çağ’a özgü 
loncalarından ilham alarak şairlerin sözde loncasını kurdu. Onlar, şiirin tıpkı mi-
marinin ihtiyaç duyduğu gibi ustalığa ihtiyaç duyduğu bir görüşü benimsedi. İyi 
bir şiir yazmayla bir katedrali inşa etmeyi kıyasladılar. Bu grubun ideallerini be-
timlemek için, Gumilyov 1910’da The Pearls ve 1912’de the Alien Sky yayınladı. 
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Hareketin en dikkat çekici ve dayanıklı ürününü Osip Mandelstam Stone (1912) 
isimli şiir derlemesiyle yaptı.

Akmeizmin ilkelerine göre, herkes yeteneğine bakılmaksızın yüksek kaliteli şiir 
üretmeyi öğrenebilir. Sadece, loncanın ustalarını yani Gumilyov ve Gorodetsky’i 
izlemesi yetecektir. Onların kendi modeli, Theophile Gauthierdi ve Fransız Par-
nasse’ının temel ilkelerinden yararlandılar. Bu yol, Gumilyov’un şiirlerinin ren-
garenk ve egzotik konu içeriğiyle birleştirdi, loncaya büyük sayıda amatör şair 
katıldı. Gayri resmi olmasına rağmen birkaç büyük şair, özellikle Georgy Ivanov 
ve Vladimir Nabokov, Gumilyov’un okulunu geçti.
 
Savaş tecrübeleri
 
I. Dünya Savaşı başladığı zaman, Gumilyov, büyük bir istekle Rusya’nın seçkin 
tabaka süvari takımına katıldı. Cesareti için iki St. George Haçı nişanıyla mü-
kafatlandırıldı (24 Aralık 1914 ve 5 Ocak 1915). Savaşla ilgili şiirlerinin olduğu 
derleme The Quiver (1916) adıyla toplandı.

Rus Devrimi sırasında Paris’te Rus seferbelik takımında hizmet etti. Tüm tav-
siyelere rağmen Petrograd’a döndü. Orada, Tabernacle ve Bonfire gibi birkaç 
yeni derlemeyi yayımladı. 5 Ağustos 1918’de Anna Ahmatova ile boşandı. Ertesi 
yıl tanınmış bir tarihçinin hiç evlenmemiş kızı Anna Nikolaevna Engelhardt ile 
evlendi.

Daha sonraki yılları ve ölümü

1920 yılında Rus Yazarlar Birliğinin kurucu üyeliğini yaptı. Hiçbir zaman anti-
komünist görüşlerini saklamadı. Halkın diğer tarafına geçti , yarı bilgili Bolşe-
viklerin küçümsemelerini umursamadı. 3 Ağustos 1921’de bir monarşist olduğu 
gerekesiyle Çeka tarafından utuklandı. Tarihçilerin çoğu bunun Çeka tarafın-
dan uydurulmuş bir yalan olduğunu düşünür. 24 Ağustos’ta Petrograd Çekası 
Tagantsev Komplosu’ndan sorumlu tuttuğu 61 katılımcının idamını emretti. Bu 
kişiler arasında Nikolay Gumilyov’da vardı . İdamların tam tarihleri, yerleri ve 
nereye gömüldükleri hala bilinmiyor.

Rus şiirinde Gumilyov’un doğrudan etkisi şiddetliydi ama kısa sürdü. Nabokov 
bu düşünceyi Korney Çukovski’in sadece çocuklar için şair olduğu gibi Gumil-
yov’un ergenler için şair olduğunu betimleyerek en iyi şekilde ifade etti. Onun 
en uzun soluklu derlemesi mistik tarzda yazılmış The Pillar of Fire” (1921)’di.”(1)

*

NİKOLAY GUMİLYOV’UN “ZÜRAFA” (JİRAF) ADLI ŞİİRİNDE “AFRİKA TEMASI”  
GÜNEŞ SÜTÇÜ- (İdil Dergisi, 2016, Cilt :5, Sayı:19)

508  / M. CEYLAN



GİRİŞ

Nikolay Gumilyov (1886-1921) gümüş çağın en önemli şairlerinden biri olması-
nın yanı sıra, akmeizmin kurucusu olarak tanınmaktadır. Gumilyov, sanatsal ya-
ratıcılığında seyahate düşkünlüğü ve dünyayı keşfetme tutkusu ile geleceği ön-
görebilmesindeki şiirsel yetisini ve cesaretini uyumlu bir şekilde sentezlemiştir. 
Şairin bu özellikleri ve yetileri şiirlerinin oluşumunda kendisine önemli katkılar 
sağlamıştır. Gumilyov’un şair olarak tanınması ise “Afrika” temalı şiirleri ile ger-
çekleşmiştir. Biz de kendisine bulduğu bu orijinal tema ile şiir sanatında çok özel 
bir yer edinen şairin özgünlüğünü gözler önüne sermeye çalışacağız. (Kulikova, 
2015). Bu bağlamda ilk olarak egzotik ve güzel yerlerin her daim Gumilyov’in 
dikkatini çektiğini söylemek yerinde olacaktır. Şair, bu tarz yerlerin farklı varyas-
yonlarını sunduğu “Romantik Çiçekler” (Romantiçeskiye Tsvetı-1908) adlı der-
lemesini 1908 yılında yayımlar. Söz konusu derlemede yer alan şiirler “Sırtlan”, 
(Giena), “Jaguar” (Yaguar), “Aslan İmgesi” (Nevesta l’va), “Zürafa” (Jiraf) ve 
“Çad Gölü”dür. (Ozera Çad) (Ude Fraydey, 2007) Ancak bu derlemeler arasında 
en dikkat çekeni “Zürafa” (Jiraf-1907) olur ve çok geçmeden Rus edebiyatında 
Gumilyov’un kartviziti haline gelir. Öte yandan şairin Avrupa ve Afrika’ya yapmış 
olduğu seyahatlerdeki gözlemlerini egzotik motiflerle süsleyerek ortaya koyduğu 
en önemli edebi çalışmalarından biri olan “Zürafa” (Jiraf) egzotik kokularla, ses-
lerle, renk zenginlikleriyle dolu bir boya tablası niteliği taşımaktadır. Söz konusu 
egzotik şiirde hâkim olan masalsı hava, ilk satırlardan itibaren okuyucuyu etkisi 
altına alır:

“Dinle: Uzak uzak diyarlarda, Çad gölünün kıyısında

Zarifçe bir zürafa gezinip duruyor. ”(Gumilyov,1907 ).

Böylelikle okuyucu, dünyanın en egzotik kıtası olan Afrika’ya giriş yapar. Gumil-
yov, adeta gerçek olamayacak kadar eşsiz ve güzel tablolar çizmeye başlar:

“Zürafa, uzaklarda bir çeşit rengârenk gemi yelkeni gibi,

Ritimli koşuşu da sanki sevinçli bir kuşun uçuşu. ” (Gumilyov, 1907).

İlk başta dünyada böylesi güzelliklerin var olabilme ihtimalini zihninde tahayyül 
dahi etmekte zorlanan okuyucuya, şair başka bir dünyanın kapılarını aralayarak 
keşfetme şansı vermektedir. Gumilyov’a göre, insan isterse dünyadaki pek çok 
mucizevî şeyi görebilir ve anlayabilir. Bunun için çok uzun süredir soluduğumuz 
karanlık dumanların arasından çıkarak arınmayı ve dünyanın devasa büyüklükte 
oluşunu hatırlayarak bir yerlerde hala cenneti andıran köşelerin kaldığının farkına 
varılmasını teklif etmesi bir ışık uyandırır zihinlerde. Şair bu konuda son derece 
inançlıdır. Bu inancının sembolleri olarak “Afrika” ve “Zürafa”yı tercih etmiştir. 
(Vidugiryte, 2015). Bu tercihlere bağlı olarak kurgulanan “Zürafa” (Jiraf) adlı 
şiirin birinci ve beşinci dörtlüklerinin son iki mısralarında dairesel kurgu şöyle 
timsalleştirilmiştir:
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“Dinle: Uzak uzak diyarlarda, Çad gölünün kıyısında
Zarifçe bir zürafa gezinip duruyor. ” (Gumilyov, 1907).
Gumilyov, güneşli ülkenin sakinlerini daha önce hiç görülmemiş özelliklerle kar-
şı karşıya getirerek capcanlı ve görkemli tablolar çizer. Böylelikle bu egzotik 
kıta hakkında daha söyleyeceği çok şeyin olduğunu okuyucuda yarattığı izlenim 
üzerinden vermeye çalıştığı görülmektedir. Şairin dairesel kurgu özelliğinden 
yararlanmış olması ise okuyucusunun başka bir dünyaya panoramik açıdan ba-
kabilmesi için “dünyadaki cenneti” tekrar tekrar anlatma isteği ile ilişkilendirile-
bilir. Öte yandan şair, “Zürafa” (Jiraf) adlı masalsı şiirinde iki alanı karşılaştırır: 
Bunlardan birincisi, insanın bilinç çerçevesindeki uzak diyarlar; ikincisi ise dünya 
üzerinde birbirine yakın olan yerlerdir. Şair, buradaki alanlarla ilgili herhangi bir 
şey söyleme isteği içinde değildir. Burada yalnızca her dakika soluduğumuz “ka-
ranlık dumanlar” söz konusudur. Yaşadığımız dünyada hâkim olan yalnızca hü-
zün ve gözyaşıdır. Bu düşünce, okuyucuda dünyanın hiçbir yerinde cennet ola-
rak adlandırabileceğimiz bir yerin olmadığı düşüncesini uyandırır. Oysa Nikolay 
Gumilyov bu durumun tam tersini kanıtlamaya çalışırcasına şu sözleri sarf eder:

“Uzak-uzak diyarlarda, Çad gölünün kıyısında
Zarifçe bir zürafa gezinip duruyor. ” (Gumilyov, 1907).
Alıntıda da görüldüğü gibi şair, “uzak-uzak” (daleko-daleko) ifadesinde sözcük-
lerin arasına koyulan tire işareti ile tamamen ulaşılmaz olduklarından bahset-
mektedir. Diğer yandan ise, bir parça ironi ile aslında bu kıtanın gerçekten uzak 
olup olmadığına dikkatleri çeker. Çok uzaklardaki bu egzotik ülke, çocukluğun-
dan beri Gumilyov’un ilgisini çekmiştir. Hatta şairin Etiyopya İmparatorluğundaki 
gönüllü askerlerin kahramanlıklarına hayranlık duyduğundan bahsedilmektedir. 
1909, 1911 ve 1913 yıllarında ise Afrika’da bulunan Gumilyov, en nihayetinde 
çocukluk hayalini gerçekleştirebilmiş ve şiirlerinde betimlediği güzellikleri kendi 
gözleriyle görebilme imkânını yakalayabilmiştir.

Söz konusu şiirde anlatılanlar ile bir mukayese yapıldığında, gri tonlarında akan 
ve yaşanılan “reel” dünya büsbütün renksiz gelir okuyucuya. Oysa Çad gölünün 
yüzeyi, çok kıymetli bir elmas gibi renk renk ışıldamaktadır. Bu noktada Nikolay 
Gumilyov’un diğer akmeist şairlerin aksine nesnelerden yararlandığı görülmek-
tedir. Bu durumun yansımaları ise ikinci dörtlükte yer alır: “Sihirli desenlerle 
süslü zürafanın derisi”, “Ayın akislerinin döküldüğü koyu mavi renkteki suyun 
ayna gibi olması”, “Güneş batarken geminin turuncu renkteki yelkeninin canlı bir 
şekilde parıldaması”. Bizim içinde bulunduğumuz ve alıştığımız dünyadan farklı 
olarak bu alana tertemiz, taze bir hava dolmakta ve Çad gölünün kenarında akla 
hayale gelmeyecek çeşitlilikte ve güzellikte olan otların harikulade kokusu yayılır. 
Bu çizilen tablo ise dünyanın uçsuz bucaksız enginliklerinden yorulmaksızın bah-
setmeye hazır bir şairin varlığını bizlere duyumsatmaktadır. Hakikaten egzotik 
kokularla, seslerle, renk zenginlikleriyle dolu boya tablasının; içinde yaşadığımız 
dünyaya göre bir hayli dikkat çekici olduğunu söylemek mümkündür. Öyle ki bir 
türlü dinmek bilmeyen bu coşku ateşi okuyucuyu da sarıp sarmalamıştır.
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Öte yandan Nikolay Gumilyov’un masalsı şiirinde “Zürafa”yı odak imge olarak 
seçmesi, tesadüfi bir durum değildir. Upuzun boynu ile ayakları üzerinde dimdik 
duran ve derisinin üzerindeki büyüleyici desenlerle “Zürafa” imgesi, çok sayıda 
şarkının ve şiirin ana kahramanı olmuştur. Kim bilir, belki de bu egzotik hayvan ve 
insan arasında bazı paralellikler kurulabilir. Öyle ki tıpkı bir insan gibi son derece 
sakin, endamlı ve zarif durmaktadır. Sanki kendisiyle kimse boy ölçüşemez gibi 
bir havası da vardır. Oysa kendini tüm canlılardan daha üstün görme özelliği, 
insana özgüdür. Kanımızca bu noktada Gumilyov’un “zürafa” imgesi üzerinden 
çevresindeki insanlardan birine bir iğneleme yaptığına dair bir yargıda bulunu-
labilir. Rus dilbilimci ve edebiyatçılarından Viktor Jirmunski’ye (1891-1971) göre 
ise Gumilyov’u egzotik ülkeleri betimlemeye iten şey, farklı imge ve biçim arayışı 
içine girmesidir. Öyle ki “Zürafa” (Jiraf) adlı şiirin temelinde, Gumilyov’un şiirsel 
düşlerinin yattığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda Jirmunski’nin savının 
daha somut bir hal kazandığı söylenebilir. (Vidugiryte, 2015) Diğer yandan Gu-
milyov, zürafa’nın egzotik doğası ve uzak diyarlarla ilgili masalsı öyküleme bağ-
lamında son derece sınırlı bir tablo sunmaktadır okuyucusuna. Bu noktada ise 
söz konusu egzotik hayvana ait imge yaratımında daha dikkate değer araçlardan 
biri olarak karşılaştırma yönteminden yararlanmayı tercih ettiği görülmektedir. 
Zürafanın derisindeki büyüleyici desenler, gecenin parıltılı ışığı ile karşılaştırılır. 
Uzaktan bakıldığında geminin renkli yelkenine benzetilirken, koşuşu da sanki se-
vinçli bir kuşun uçuşunu andırır. Şiirin melodisi ise zürafanın sakinliği ve zarifliği 
ile karşı karşıya bırakılır. Çıkardığı sıra dışı uzunluktaki melodik sesler aracılığıyla 
şiire büyüleyici bir öyküleme tonu kazandırılırken, ritmik plan çerçevesinde Gu-
milyov, eril kafiyeler yardımıyla satırları uyaklı hale getirerek üçlü hece ölçüsün-
den (son heceleri vurgulama) yararlanmıştır. Böylelikle uyumlu bir ses düzenini 
yakalayan şair, Afrika öykülerinin zarif dünyasını daha güzel bir şekilde betimle-
me imkânı bulmuştur.

Çalışmamızın başında “Afrika” temalı şiirleri ile daha çok tanındığına dikkat 
çektiğimiz Nikolay Gumilyov’u farklı kılan bir başka özelliği de gümüş çağı 
ustaları arasında çağdaşlarını ve gelecek nesilleri derinden etkileyen şairlerden 
biri olmasıdır. Kendisinden etkilenenlerin başında ise Rus yazar ve en ünlü 
Rusça çocuk şiiri yazarlarından biri olan Korney İvanoviç Çukovski (1882-1969) 
gelir. Öyle ki Çukovski de öykülerinde başka bir egzotik hayvan olan “timsah”ı 
ana kahramanı olarak seçmiş ve “Afrika” temasını ele almıştır. (Kvak He Mi, 
2015) Ancak XX. yüzyılın ilk yıllarındaki şiir türünün gelişimine dair onun en 
büyük katkısı, Afrika’ya ithafen yazdığı eserleri ile Rus dil bilincinde kıtaya dair 
bilgiler edinilmesini sağlaması ve insanlara dünyayı kendi kendilerine keşfetme 
yolunda korkusuz ve güçlü bir yol açmasıdır. (Ude Fraydey,2007) Rus edebiyat 
bilimcilerinden Mihail Petrovski’ye (1887-1937) göre ise Gumilyov, “Afrika’ya 
Kaçak” (Beglets v Afriku) imge formülünün yaratıcısıdır ve bu bağlamda 
çağdaşlarını etkileyen bir şair olduğunun altı bir kez de onun tarafından çizilmiştir. 
(Kosolova, 2015).
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Gumilyov’un gümüş çağ şairlerinden biri olmasından dolayı dönemin sık kullanılan 
imgelerine bakıldığında “yıldızlar”ın, “dipsiz uçurumlar”ın ve “bahçeler”in yer 
aldığı görülmektedir. Söz konusu çağın şairleri tarafından yaratılan tabloların, 
kozmik ölçüde bir genişliğe sahip olduğu söylenebilir. Öyle ki Gumilyov’un şiirinde 
yararlandığı epitet “zarif zürafa” (izıskannıy jiraf), “zarif bir figür” (gratsioznaya 
stroynost), “büyüleyici desenler” (volşebnıy uzor), “renkli bir yelken” (tsvetnıye 
parusa), “sevinçli bir uçuş” (radostnıy polet), “koyu renk birduman” (tajolıy 
tuman), “gizemlmlkeler” (tainstvennıye stranı), “akla hayale gelmeyecek otlar” 
(nemıslimıye travı); metonim “zürafa gezip duruyor” (brodit jiraf), kişileştirme 
“sadece ay boy ölçüşmeye cüret edebilir” (ravnatsya osmelitsya tolko luna) 
ve tekrar olarak ise “uzak- uzak” (daleko-daleko) ifadeleri dikkat çekmektedir. 
Şair hüzünlü ve gizemli bir bilinmeyen imgesini keskin bir ifadeyle verebilmek 
için, sırasıyla aliterasyon “hele hüzünlü bakışın, hele incecik elleri, dizlerini 
saran...” (osobenno grusten tvoy vzglad, ruki osobenno tonki, koleni obnyav...), 
asonans“Çad-Bakış (Çad-Vzglad) “Verilen- Ay” (Dana-Luna), “Önder-Yağmur” 
(Vojdya-dojdya), “Ülke-Duman” (stran- tuman);“hele” (osobenno) sözcüklerini 
tekrar şeklinde vererek anafor yönteminden de yararlanmıştır.

Çalışmamızın bir sonucu olarak Nikolay Gumilyov’un Paris’te 1907 yılının Eylül 
ayında kaleme aldığı “Zürafa” (Jiraf) adlı şiiri ile okuyucusunu egzotik bir ülke olan 
Afrika portresi içinde adeta masalsı bir dünyada seyahate çıkardığı söylenebilir. Söz 
konusu şiiri ile şair, sanatsal yaratıcılığında seyahate olan düşkünlüğü ve dünyayı 
keşfetme tutkusu ile geleceği öngörebilmesindeki şiirsel yetisini ve cesaretini 
uyumlu bir şekilde sentezleyebildiğini gözler önüne sermeyi ve çağdaşlarını ve 
gelecek nesilleri derinden etkilemeyi başarmıştır. Biz de çalışmamızda insanlara 
dünyayı kendi kendilerine keşfetmeye davet eden Gumilyov’un gümüş çağı 
Rus edebiyatına sıra dışı bir tema kazandırması bakımından ne denli yaratıcı ve 
özgün bir sanatçı olduğunun altını çizmeye çalıştık.

Şiirlerinden Örnek :
Mutluluk
Ekmeğim abonoz ağacından 
flütüm yeşim taşından.
Su yıkar ipeği temizler 
şarap - ağır ruhu.
 
Küçük bir teknen varsa şayet 
şarap ve sevgilin
 
neye ihtiyacın var ki daha? Benzersin 
sen de tamamen gökkubbedeki ruhlara.
 
Nikolay Stepanoviç Gumilyov

Çeviri: Turgay Uçeren

(1) : tr.wikipedia.org
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4-Ja Vier Heraud (Peru)
(1942-1963)

Javier Heraud Perez, Perulu şair. Babası avukat, ağabeyi İngiltere’de yüksek 
lisans eğitimi yapmış parlak bir elektronik mühendisi.  Şair, Peru şiirinin temel 
taşlarından birisidir.
Kitapları :

•	 El Rio (1960)
•	 El Viaje (1961)
•	 Estación reunida (1961)

 Katolik Üniversitesi›nde edebiyat bölümünde 19 yaşındaki bir öğrenciyken,  
Peru›nun en genç şairlerinden birisi olarak beğeni kazandı. 
Mevcut düzene karşıydı. Bu yüzden düzenle savaşan gerillalar arasına katıldı ve 
bir çatışmada göğsünden vurularak öldürüldü.

ŞİİR

Doğrusunu isterseniz, açıkçası, 
Güç iştir şiir 
Ya kazanılır yıllarla 
Ya yitirilir. 
(Gençse insan, 
dökülen çiçekler toplanmamışsa eğer 
geceleri yazar da yazar 
yüzlerce, yüzlerce kağıt doldurur. 
Bir de böbürlenir üstelik: 
“Yazdığımı gözden geçirmem hiç, 
Sokağımdaki selvilerin dudak büktüğü 
İlk yaz gibi uçup gidiyor 
Şiirler ellerimden”) 
Ama geçtikçe zaman 
Şakaklar arasından süzüldükçe yıllar, 
Çömlekçinin işi olur şiir: 
Ellerin tutuşturduğu balçık olur 
Diri alevlerin biçim verdiği balçık.

İnanılmaz bir şimşektir şiir, 
Sessiz sözcükler yağmurudur, 
Hıçkırıklar, umutlar ormanıdır. 
Ezilmiş halkların türküsüdür 
Ve bağımsızlığa kavuşanların 
Yeni türküsü olacaktır.

Sevgidir şiir, 
Ölümdür, 
Kurtuluşudur insanın...

 
Ja vier Heraud
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Konuya Ek :

LATİN AMERİKA ŞİİRİNİN ATARDAMARLARI

On dokuzuncu yüzyılda Latin Amerikalı şairlerin en büyük sorunu, kendilerinin 
olmayan yabancı bir dili kullanmak zorunda kalmalarıydı. Brezilyalılar Portekizce, 
öteki Latin Amerikalı şairler ise İspanyolca yazıyorlardı. Edebiyat geleneklerini 
uzak ülkelerde, Avrupa’da aramak durumundaydılar. Latin Amerika’yla İspanya 
arasındaki ilişkiler son derece gergindi. Kıtada, üç yüzyıllık boyunduruktan son-
ra, bağımsızlık savaşları veriliyordu. Yazarlar, İspanyol olan hiçbir şeyle yakınlık 
kurmak istemiyorlar, bu yüzden, kullandıkları dilin zenginliğinden, tarihinden, 
kültürel çağrışımlarından yararlanamıyorlardı. Edebiyatları cılızdı.

 1898’de İspanya, Latin Amerika’daki son sömürgesinden de çekilmek zorunda 
kaldı. Bu, İspanya ile Latin Amerika arasında yeni koşullarla bir “diyalog”un 
kurulmasına yol açtı. Yazarlar, İspanyol edebiyatıyla yakından ilgilendiler; dillerini 
bir temele oturttular. Denizaşırı bir “şiir dolaşımı” başladı. Ama eşit bir dolaşımdı 
bu. Latin Amerika, yalnız siyasal değil, kültürel bağımsızlığını da kazanmıştı.

On dokuzuncu yüzyılda Latin Amerika şiirinin belli başlı özelliği, bir “savaş şiiri” 
olmasıydı. Andres Bello, José Joaquin de Olmedo, José Maria Heredia gibi şa-
irler, on sekizinci yüzyılda Avrupa’yı saran devrimci düşüncenin etksindeydiler. 
Kendi ülkelerini bağımsız kılmak, özgürlüğe kavuşturmak istiyorlardı. “Büyük La-
tin Amerika düşü”nü dile getirecek yeni bir şiirin peşindeydiler. Bu şiiri, eski–yeni 
Avrupalı ustaların yapıtlarından değil, kendi topraklarından yaratma çabasınday-
dılar. Latin Amerika şiirinin ‘konu’sunu genişletmek bakımından büyük yararları 
oldu.

1830’larda Avrupa romantizminin etkileri görülmeye başlandı. Dört yıl Fransa’da 
kalan Arjantinli Esteban Echeverria, ülkesine döndükten sonra yeni bir akımın, 
romantizmin öncüsü oldu. İnsanla doğa arasındaki ilişkiyi arayan, esine dayanan 
bir akımdı bu; ama gerçekleri anlatıyordu. Kolombiyalı Gregorio Gutiérrez Gon-
zález ile Brezilyalı Antonio Gonçalves Dias, bu akımın başarılı örneklerini verdiler.

Bu arada, aynı akıma bağlı olarak bir gauchesco şiiri doğdu. Pampalarda yaşa-
yan gauchoları konu edinen şiirler yazıldı. Bu şiirin yaratıcılarının hiçbiri gaucho 
değildi; hepsi kentlerde yaşıyordu. Ama şiirlerindegauchoların dillerini kullan-
dılar. Uruguaylı Bartolomé Hidalgo’nun öncülüğünü ettiği bu türün en büyük 
yapıtı, Arjantinli José Fernández’in Martin Fierro’su oldu.

Kübalı ulusal kahraman José Marti, 1882’de Ismaelillo adlı ilk şiir kitabını yayım-
ladı. Latin Amerika şiirinde yeni bir gelişmenin başlangıcıydı bu –modernismo 
akımı başlıyordu.

Modernismo’nun ilk dönemi, 1896 yılına kadar sürdü. Yine Kübalı bir başka şair, 
Julian del Casal, Meksikalı Manuel Gutiérrez Nájera, Kolombiyalı José Asunción 
Silva, Nikaragualı Rubén Dario, bu akımın öncülüğünü ettiler. Dario’nun dışında 
öteki şairler, 1896’dan önce öldüler. Rubén Dario, modernismo’nun birinci ve 
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ikinci dönemleri arasında bir bağ oldu. İkinci dönemin belli başlı şairleri, Ar-
jantinli Leopoldo Lugones, Perulu José Santos Chocano, Kolombiyalı Guillermo 
Valencia, Meksikalı Enrique González Martinez ile Amado Nervo, romantizmin 
klişelerini bir yana bıraktılar; daha disiplinli ama sadece şiir okurunu değil, her-
kesi ilgilendiren, bütün Latin Amerikalılara seslenmeyi amaçlayan, bu arada şiire 
biçimde yeni olanaklar kazandıran sanatçılar olarak ortaya çıktılar.

Modernismo’nun en büyük yararı, Latin Amerika insanına, kendi yaratıcılığı ko-
nusunda büyük güven sağlaması oldu. Bu akım, etkisini Latin Amerika ülkeleri-
nin hepsinde gösterdi; giderek İspanyol şiirini bile etkiledi.

Modernismo’nun ilk dönemi, İspanya’ya tepkiden doğmuştu; ikinci döneminde, 
yeni değerler yaratılması olanağı araştırıldı. 1898 İspanyol-Amerikan Savaşı, İs-
panya’nın yenilgisiyle sonuçlanınca, şairler kendi dillerinin kökenlerine eğildiler, 
İspanyol edebiyatıyla ilişkiler kurdular. Düşman olarak İspanyol emperyalizmini 
değil, Kuzey Amerika’daki Anglo-Sakson emperyalizmini görüyorlardı artık. İki 
dönem arasındaki bağı kuran Rubén Dario, “hâlâ İsa’ya yakaran, İspanyolca ko-
nuşan, yerli kanından yaratılmış temiz Amerika’nın gelecekteki işgalcisi Amerika 
Birleşik Devletleri”nden söz ediyordu.

Modernismo’nun ikinci dönemi sırasında bir başka akım ortaya çıktı: Mundono-
vismo (mundo nuevo: yeni dünya). Bu, Latin Amerikan konularına yeniden dö-
nüştü. Modernismo’nun kozmopolitliği, yerini ulusalcılığa bırakıyordu. Bu akımın 
öncülüğünü, Pancho Villa’yla Estrada Cabrera’yı destekleyen, uzun yıllarını sür-
günde, cezaevlerinde geçiren, Perulu bir eleştirmeni öldüren, sonunda kendisi 
de öldürülen Perulu José Santos Chocano yaptı.

1915 yıllarında, modernismo’ya bir tepki daha belirdi, yeni bir akım doğdu: Sen-
cillismo (sencillo: yalın, dolaysız). José Marti’nin şiirlerindeki yalın anlatıma dö-
nülüyordu. Bu akımın şairleri bir bahar gününü, Buenos Aires’de bir sokağın 
köşesini anlatmayı, toplumsal, ulusal sorunlarla ilgilenmeye yeğ tuttular.

Birinci Dünya Savaşı sona erince, Latin Amerika’nın bazı bölgelerine göçmenler 
geldi; hayat, özellikle kentlerde, değişmeye başladı. Endüstriye geçiş dönemiydi 
bu. Eski akımlar güçlerini yitirmişti.

Aynı yıllarda Şilili bir şair, Vicente Huidobro, Fransa’da sanatçılarla arkadaşlık 
kurmuştu; Guillaume Apollinaire ve Pierre Reverdy ile birlikte Nord Sud dergisini 
yönetiyordu. Bu arkadaşlığın etkisiyle, Avrupa’daki yeni akımlarla, özellikle kü-
bizm’le ilgilendi. Latin Amerika şiirinde yeni bir akımı, creacionismo’yu (yaratıcı-
lık) başlattı. Estetik değerleri her şeyin üstünde tutan, şairi en üstün kişi olarak 
kabullenen bir akımdı bu.

Aynı yıllarda, İsviçre’de öğrenim yapmış Arjantinli Jorge Luis Borges, İspanya’ya 
gitti. 1921’de Buenos Aires’e dönünce, Avrupa’daki avant-garde sanatın etkileri-
ni taşıyan yapıtlar vermeye başladı.Gerçeküstücülük’ün izlerini taşıyan bir bildiri 
hazırladı; bu bildiriyi, “Buenos Aires sokaklarına şiiri getirmek için” duvarlara 
astı. Böylece, ultraismo akımının öncüsü oldu. Arjantinli Oliverio Girondo, Mek-
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sikalı José Juan Tablada, Kolombiyalı Léon de Greiff, bu akımın başarılı şairleri 
arasında yer aldılar.

Bu arada, Latin Amerika’da, özellikle Brezilya ile Karaipler’de zencilerin sayısın-
da büyük artış olmuştu. Bunun şiirde bir etki yaratması kaçınılmazdı. Bir poesia 
negra akımı doğdu. Bu akımın aşağı yukarı bütün şairleri beyazdı, ama zencile-
rin dil özelliklerinden yararlanarak bir Afro-Amerikan şiiri yaratmayı başardılar. 
Aynı zamanda toplumsal bir başkaldırı niteliğini taşıyan bu akımın en başarılı 
şairleri, Porto Rikolu Luis Palés Matos, Kübalı Nicolás Guillén ve Brezilyalı Jorge 
de Lima’ydı.

Portekizce Brezilya şiiri de aşağı yukarı aynı çizgiyi izleyerek gelişti. 1920-1930 
yılları arasında, Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, Emiliano de Cavalcanti, 
Vicente de Rego Monteiro, Heitor Vila-Lobos gibi şairler ultraismo’nun etkilerini 
taşıyan bir modernismo akımını sürdürdüler. Bu akımın en büyük özelliği, Latin 
Amerika şiirine humor’u getirmesiydi.

Latin Amerika’da 1920’lerden sonra çok sayıda güçlü şairler ortaya çıktı: 
Arjantinli Jorge Luis Borges, Brezilyalı Carlos Drummond de Andrade, Murilo 
Mendes, Şilili Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Kübalı Eugenio 
Florit, Pablo Armando Fernández, Nicolás Guillén, Ekvatorlu Jorge Carrera 
Andrade, Meksikalı Alfonso Reyes, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Perulu 
César Vallejo, Carlos Oquendo de Amat, Venezuelalı Otto D’Sola gibi... Bu 
şairleri, akımlara bağlı olarak düşünmek olanaksızdır; ama aşağı yukarı hepsinin 
temelinde gerçeküstücülük’ün izleri yatar.

Bu arada, İspanya İç Savaşı’nın bazı Latin Amerika şairleri, özellikle Vallejo ile 
Neruda üzerinde yarattığı etkiler kıta şiirinde bir değişime yol açtı. Neruda, 
“yaslı, karamsar” şiirini, ilk yapıtlarındaki “metafizik”i bırakarak toplumcu bir 
şiire yöneldi; Vallejo gerçektüstücülük’ten sıyrılarak “halkın şairi” olmaya çalıştı. 
Latin Amerika’nın Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir “yeni sömürgecilik” 
anlayışıyla etki altına alınması ve daha sonraki yıllarda Küba Devrimi, bu değişi-
mi hızlandırdı. Bu değişim, geçmişin süslü, yer yer aşırı duygulu ve duyarlı şiirine 
bir tepki olarak anti-şiir’i yarattı. Nicanor Parra’nın yapıtlarında doruğuna ulaşan 
yalın, düz, dolaysız bir şiir diline varıldı.

Günümüzde Latin Amerika şairlerinin büyük çoğunluğu toplumcu şiirin 
örneklerini vermekte, askerî darbeler, suikastler, işkenceler, kültür emperyalizmi, 
yerlilerin yoksulluğu ve halkın sorunları gibi konulara el atmaktadır. Nikaragualı 
şair Ernesto Cardenal’in deyimiyle, şairin görevlerinden biri de, “AP ve UPI gibi 
haber ajanslarını yalanlamak”tır.

Bu anlayışın en önemli ve etkili şairleri arasında Arjantinli Juan Gelman, Kübalı 
Nicolás Guillén, Roberto Fernández Retamar, Guatemalalı Otto René Castillo, 
Nikaragualı Ernesto Cardenal ve Perulu Javier Heraud sayılabilir.

Ülkü TAMER
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5-Boris Kornilov (Rus)

(1907-1938)

Şiirlerini  Sergey Yesenin’e göstermek için Leningrad’a geldiğinde şairin intihar 
ettiği haberini alan, 30’lu yıllar Rus şiirinin en özgün yeteneklerinden, 1937’de 
tutuklanıp kurşuna dizilen bir şairdir Boris Kornilov... 

Köy kökenli Rus Şair Kornilov, Rus Edebiyatının önemli simalarından birisidir.

 Şiirlerinde köy düzenine bağlı bir ülke yönetimi arzuladığından «karşı devrimci» 
olarak algılandı ve bu sebeple tutuklandı. Hattâ Sovyet Yazarlar Birliği›ndan bile 
atıldı. Çok sayıda kitap yayınladı ve eserlerinde yalın bir dil kullandı.Şair Olga 
Berggolts ile evlendi. Küçük kızları İra, kalp hastalığından öldü.

 Eserlerinden Bir Örnek :

HAZAR DENİZİNDE YALPA

Pupanın ardında koyu bir su 
yeşil, tuzlu 
ansızın yükseliyor 
kalkıyor şaha 
ve salınarak gidiyor dalgalar 
Bakû’dan 
Mahaçkala’ya...

 Artık ne türkü sesi, ne tartışma 
kapılmışız suyun büyüsüne 
Yürüyor Hazar Denizi’nde dalgalar 
akıl almaz büyüklükte

 ve sonra 
dinginleşiyor sular 
Hazar gecesi, 
ölü bir çırpıntı; 
ve doğanın 
benzersiz güzelliğini tanıtırcasına 
kaplıyor göğü 
yıldızlar 
Mahaçkala’dan 
Bakû’ya

Aylar yüzüyor bordada 
Yatıştırıyorum içimi 
Hazar’daymışım belime kadar, 
ne çıkar... 
İnanın, vız geliyor bana.

Ne yalpalar vurduk toprakta biz 
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savrulup durduk siste, dumanda- 
yalpa denizinden alır başlangıcını 
çığrından çıkar toprakta. 
Yalpa vururduk üstünde atların, 
buz kesmişken damarda kan, 
sevdalanırdık kötü kızlara- 
yalpalardık aştan. 
Eh, votkayı da ekleyin buna ! 
Nedir ki o? 
   Kızgın ispirto 
             yeşil 
                kötücül; 
nah şöyle yalpa vururdu bize 
şölenlerde 
bir yandan bir yana 
ayaklarımız 
yerden kesilircesine...

 Sadece yıldızlardır misket gibi uçuşan 
ve derler ki sana : 
            “Git, uyu haydi...” 
Ev yalpa vurarak çıkar karşına 
sen de yalpalarsın kör şeytan!

 Soğur dokuzuncu terin tuzu 
sırtımın dağlanmış derisinde 
ve yalpa vurdurur bana çalışma 
ispirtodan daha keskin 
savaştan daha acımasızca.

Deniz vız gelir bana! 
Bu yeşil kötülüğün 
Ne zararı dokunur? 
Anası ağlamış vücudun tuzu 
denizin suyundan daha tuzludur.

(ve soruyorum), ne olur ki bize 
dişlerimiz 
şu köpükler gibi beyazsa... 
ve yalpa vuruyor türkülerimiz 
Bakû’dan 
Mahaçkala’ya.

 
Türkçesi: Ataol BEHRAMOĞLU
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6-Federico Garcia Lorca (İspanyol)

(1898-1936)

“İspanyol şair, müzisyen, ressam ve oyun yazarı Federico Garcia Lorca  5 Ha-
ziran 1899’da Granada bölgesindeki Fuente Vaqueros’ta doğdu, 19 Ağustos 
1936’da Granada’da yaşamını yitirdi. Babası Granada’da toprak sahibiydi. Lorca 
böylece İspanyol halkını yakından tanıma olanağını buldu. Dadısından dinlediği 
geleneksel İspanyol baladları ve çingene öyküleri ile büyüdü. Ailesinin daha 
çocuk yaşlarda satın aldığı bir kukla tiyatrosu, sanatçının tiyatroyla tanışmasına 
önemli bir vesile oldu. Ailenin Fuente Vaqueros’tan Granada’ya taşınmasıyla, 
Lorca’nın gençlik yılları çingeneler arasında şiirler yazarak ve şarkılar söyleye-
rek geçti. Colegio Del Sagrago Corazon des Jesus adlı Cizvit okulu’ndan sonra 
Granada Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Hukukun yanı sıra edebiyat, ti-
yatro, müzik ve resimle ilgilendi, uğraştı. 1918’de ilk kitabını yayımladı. 1919’da 
Madrid’e yerleşti. Madrid’de verimli bir kültür ortamı buldu; İspanyol folklorunu 
inceledi. Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Juan Ramon Jimenez, Salvador Dali, 
Pedro Salinas ve Luis Bunuel  ile dostluk kurdu. Yayımladığı şiir kitapları müthiş 
ilgi uyanırdı. 1930’da Amerika’ya çağrıldı, birçok konferans verdi. 1933’te ikinci 
kez Amerika’ya gitti; Arjantin, Brezilya ve Uruguay’ı dolaştı. 1934’te İspanya’ya 
döndüğünde ortalığı karışmış buldu. Hükümet sağcıların eline geçmişti. Maden 
işçilerinin ayaklanması silah zoruyla bastırılmıştı. Lorca bir yandan şiirlerini ya-
zıyor, bir yandan tiyatrolarını oynatıyordu. 1936’da solcular başa geçince birkaç 
ay içerisinde toplumsal durum gerginleşti. Faşistler suikastlara girişiyor, halk 
da bu suikastlara karşılık veriyordu. Lorca için Granada’ya dönmekten başka 
çıkar yol kalmamıştı. Ama o Granada’ya döndükten bir iki gün sonra, ayaklanan 
Franco’cular Güney İspanya’yı ele geçirdiler ve etnik-ideolojik temizliğe başladı-
lar. On beş bin kişiyi kurşuna dizdiler. Lorca da tutuklandı, 19 Ağustos 1936’da  
Falanjistler tarafından kurşuna dizildi. 

Federico Garcia Lorca, yüzyılının en büyük iki İspanyol şairinden biri olarak kabul 
edilir. Şiirde, politikada ve ahlak anlayışında modernliğin savunucusu olan Lorca, 
eşcinsel tercihi nedeniyle Katolik kilisesi ile arası açılmıştır. Lorca için çağdaşları-
nın “en yaratıcısı, en gelenekseli ve en İspanyol’u” tanımı kullanılmaktadır.
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 Eserleri

    Impresiones y paisajes (İzlenimler ve Görünümler, 1918) 
    Poema del cante jondo (Cante Jondo Şiiri, 1921) 
    Libro de poemas (Şiirler Kitabı, 1921) 
    Oda a Salvador Dalí (Salvador Dali’ye Ode, 1926) 
    Canciones (Şarkılar, 1927) 
    Primer romancero gitano (Çingene Baladları, 1928) 
    Poeta en Nueva York (Şair New York’ta, 1930) 
    Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (İgnacio Sançez Mejiyas’a Ağıt, 1935) 
    Seis poemas gallegos (Altı Galiçya Şiiri, 1935) 
    Diván del Tamarit (Tamarit Divanı, 1936) 
    Sonetos del amor oscuro (Kara Sevda Soneleri, 1936) 
    Primeras canciones (İlk Şarkılar, 1936)

TÜRKÇE’DE FEDERİCO GARCİA LORCA

    Seçme Şiirler, Çeviri: Adnan Özer, Yön Yayıncılık, İstanbul 
    Zambak ve Gölge, Çeviri: Kemal Özer-Gülşah Özer, Yordam Yayınları, İstan-
bul,1990 
    Seçilmiş Şiirler, Çeviri: Sabri Altınel, Adam Yayınları, İstanbul, 1996 
    “Cante Jondo” Şiiri, Çeviri: Sabri Altınel, Adam Yayınları, İstanbul, 1996 
    Federico Garcia Lorca: Bütün Şiirler (4 kitap), Çeviri: Sait Maden, Çekirdek 
Yayınlar, İstanbul 1996 
    Ne Garip Federico Adında Olmak, Çeviri: Erdal Alova, Can Yayınları, İstan-
bul, 2006 
    Federico Garcia Lorca Bütün Şiirleri, Çeviri: Erdoğan Alkan, Varlık Yayınları, 
İstanbul, 2007

Şiirlerinden Örnek : 
ATLININ TÜRKÜSÜ

Kurtuba 
Uzakta tek başına

Ay kocaman at kara 
Torbamda zeytin kara 
Bilirim de yolları 
Varamam Kurtuba’ya

Ovadan geçtim yel geçtim 
Ay kırmızı at kara 
Ölüm gözler yolumu 
Kurtuba surlarında

520  / M. CEYLAN



Yola baktım ama yol uzun 
Canım atım yaman atım 
Etme eyleme ölüm 
Varmadan Kurtuba’ya

Kurtuba 
Uzakta tek başına

Federico Garcia LORCA 
Çeviri: Melih Cevdet ANDAY - Sabahattin EYUBOĞLU 
*

AYAĞI KARINCALI

 
Yalnız bir kadın sanmıştım önce 
Oysa kocasını aldatan biri 
Irmağın orda buluştuk 
Gece, Santiago gecesi, 
Işıklar sönüp birer birer 
Yanmaya durunca ateşböcekleri. 
Son birikintisinde şehrin 
Dokundum uykulu memelerine 
Türkülü çiçeklerin dalları gibi 
Göğsü gözlerime açılıverdi. 
Ve on iki hançerin bir kerede 
Yırttığı ipek gibi sinirli 
Hışırtısı kulaklarımda 
Kolalanmış eteklerinin. 
Işıksız tepeleri ağaçların 
Yollar boyunca kocaman kocaman 
Ve ufuk köpeklerin ufku 
Irmaktan ötelere havlıyordu. 
Ne varsa üstünde atlayıp geçtik 
Böğürtlenler, dikenler, karaçalılar. 
Saçındaki topuzun yere yatınca 
Yumuşak toprakta açtığı çukur, 
Ben boyunbağımı attığım zaman 
Çözüşü onun da düğmelerini, 
Sıra silahlı kemerime gelince 
Sıyrılışı giysilerinden art arda, 
Sümbüllerin mi, kurbağaların mı 
Olamaz hiçbirinin böyle bir teni, 
Ne de billurun ayışığında 
Sunabildiği var bu ışıltıyı 
Kalçaları altımda kaçışıyordu 
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Hani ürkmüş balıklar gibi 
Bir yanı tutuşmuş, ateş çemberi 
Bir yanı buza kesmiş, sepserin, 
O gece dörtnala gördüm kendimi 
Sedeften, küçük bir taya binmişim 
Gördüm, ne dizgin ne de üzengi 
At koşturuşlarımın en güzelini. 
Neler anlattı sevişirken 
Ama söyleyemem erkeğim ben 
Hem böyle ağzı sıkı görünmemi 
Aydınlık akıl da istiyor zaten. 
Öpüşlere, toz toprağa bulanmış 
Uzaklaştık kıyının ordan 
Süsenler silahlarını ayarlıyordu 
Gecenin esintilerine karşı. 
Dürüst bir çingene olarak 
Üstüme düşeni yaptım ben de 
Koca bir dikiş sepetini 
Armağan ettim ayrılırken, 
Ama kuşkusuz sürekli bir aşkı 
Aklımın ucuna bile getirmemiştim, 
Çünkü hâlâ, evli değilim, diyordu 
Kocasına bunu, bunu yapıp da 
Yürüdüğümüzde ırmağa doğru.

 
Federico Garcia LORCA 
Çeviri:Cemal SÜREYA

*
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ÖLÜ ÇOCUĞA GAZEL

Her akşam üzeri bir çocuk ölür, 
her akşam üzeri Granada’da. 
Her akşamüzeri yerleşir de su 
dostlarıyla konuşur baş başa.

Yosundan kanatları var ölülerin. 
Bulutlu yel ve duru yel yan yana 
süzülen iki sülündür kuleler üstünde, 
gündüzse yaralı bir oğlan.

Havada kalmazdı tek kırlangıç gölgesi 
şarap mağarasında rastlayınca ben sana, 
tek bulut kırıntısı kalmazdı yerde 
sen ırmakta boğulup gittiğin zaman.

Yuvarladı vadi köpeklerle süsenlerini 
bir su devi yıkılınca dağlara. 
Gövden, ellerimin mor gölgesinde, 
bir soğuk meleğiyle, kıyıda cansız yatan.

Federico Garcia LORCA 
Çeviri: Sait MADEN” (1)

__________________________________

( 1) : siir.gen.tr
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7-Ruslan Ahtahanov(Çeçen)

Dünya diktatörlerinin gözü şairler üzerinde. Şiir, temel görevini yerine getiriyor 
ve en çok da halkın sözü, gözü, kulağı oluyor ki acımasız idareleri çileden çıkarıp 
şairini ölüm listesine aldırıyor. Susmayan şair dilini kesmek, müstebit yönetimle-
rin en birinci işi oluyor. Zira, lider çıkarmak için adetâ var gücüyle haykıran şiir, 
şairi aracılığı ile geniş kitleleri uyandırmaya devam ediyor.

Bugün Sovyet zulmü altında inleyen Çeçenistan’ da, özellikle Moskova rejiminin 
de gayretleriyle sular bir türlü durulmuyor. Çeçenistan’ın bağımsız olmaması 
için, ayrılık ateşleri körükleniyor, aynı milletin evlâtları, maalesef birbirini kırmak-
tan çekinmiyorlar.

Ruslan Ahtahanov, önemli bir Çeçen şairiydi. Mevcut yönetimle ters düşen gö-
rüşlere sahipti. 16.11.2011 tarihli gazetelere yansıyan haberde bu şairin öldü-
rüldüğü şu cümlelerle yer almıştı:

“Kadirov yanlısı Çeçen şair Ruslan Ahtahanov(58), Moskova’da uğradığı silahlı 
saldırı sonucu öldürüldü.

Kafkas Ajansı’nın haberine göre, suikast dün gece Moskova’da Begova cadde-
sinde, şairin evinin önünde gerçekleştirildi.

Kadirov yanlısı Ruslan Ahtahanov’a dört el ateş açıldı.

Güvenlik organlarının verdiği bilgilere göre, suikastın detaylı olarak hazırlanmış 
olduğu tahmin ediliyor.

Soruşturma görevlilerinin, suikastın Kafkasya’daki direnişçi grupların talimatıyla 
gerçekleştirildiği üzerinde durduğu kaydedildi.

Rusya Soruşturma Komitesi yapılan ilk incelemeler sonucu Çeçen şairin infazıyla 
geçen yıl yine Moskova’da öldürülen Rus Albay Budanov cinayeti arasında büyük 
benzerlik bulunduğunu bildirdi. Çeçenistan Savaşı sırasında aldığı kanlı önlem-
lerle adını duyuran Budanov, Ahtahanov gibi evinin önünde susturucu takılmış 
IJ marka tabanca ile başına dört el ateş edilerek öldürülmüştü.

Her iki cinayetin aynı infaz timinin işi olduğunu gösterdiğini bildiren Komite’nin 
Sözcüsü Vladimir Markin, “Ancak bu sefer elimizde biraz daha fazla ip ucu var. 
Katil veya katiller izlerini tam olarak silememiş. Cinayetin aydınlatılması şansı 
yüksek” dedi. Moskova basını ise Çeçen şairin Çeçen Lider Ramazan Kadirov’un 
emriyle öldürülmüş olabileceğini ima etti. Bu iddiaya göre baba Kadirov’dan 
sonra Çeçenistan’ın başına geçen Ramzan’ın Çeçenistan’ı yönetme üslubu 
Ahtahanov’un hoşuna gitmemeye başlamış, sert eleştiriler getirmeye başlamıştı.

2009’dan beri Rusya Yazarlar Birliği üyesi olan Ruslan Ahtahanov’un Rusça ya-
zılmış yedi şiir kitabı bulunuyordu. 16.11.2011”
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SAVAŞTA ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER

1-Vsevolod Bagritski (Rus)

2-Hristo Botev (Bulgar)

3-Dimço Debelyanov(Bulgar)

4-Che Guevara (Küba)

5-Thomas Earnest Hulme (İngiliz)

6-Jose Marti ( Küba)

7-Wilfred Owen (İngiliz)

8-Sandor Petöfi ( Macar)

9-İsaac Rosenberg (İngiliz)

10-Boris Smolonski (Ukrayna)

11-Edward Thomas ( İngiliz)

Düelloda Öldürülen Şairler

1-Mihail Yuryeviç Lermontiv (Rus)

2-Aleksandr Puşkin (Rus)
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1-Vsevolod Bagritski (Rus) 

(1922-1942)

1922 yılında Odesa’da doğdu. Liseden sonra Pluçek’le Arbuzov ‘un yönettikleri 
Dram Sanat Okuluna girdi. Bir süre gazete köşe yazarlığı yaptı. Sonra da Edebi-
yat Fakültesi’ne devam etti. 1941 yılında Alman birlikleri Sovyetler birliği’ni işgal 
etmeye başlayınca edebiyat öğrenimi yarıda kaldı. Şiirleri ünlü Literaturnaya Ga-
zeta tarafından yayınlandı. Sovyet Yazarlar Birliğine üye oldu. Çocukluk arkadaşı 
olan Elena Bonner ile evlendi.

İkinci Dünya Savaşı çıktığında yirmi yaşındaydı ve ileri derecede miyoptu. 
Askere alınmadı. Çistopol şehrinde gönüllü olarak orduda basın mensubu oldu. 
Çistopol›dan Volkov Cephesine gönderildi, ama, Volkov Cephesinde bir çatışmada 
öldürüldü(1942). Çok genç yaşta, henüz 20 yaşındayken öldürülmüştür.

 Şiirlerinden Örnek :

TİKSİNİYORUM 
 
Tiksiniyorum hep aynı elbisenin içinde yaşamaktan, 
Islak saman üzerinde uyumaktan 
Ve, donmuş dilencilere sadaka verip verip, 
Tiksiniyorum açlığımı unutmaktan.

Uyuşmuş kollarımla rüzgârdan sakınmaktan, 
Ve hatırlamaktan ismini çoktan ölmüşlerin, 
Ve evden cevap alamamaktan,

Tiksiniyorum eskiler verip kara ekmek almaktan. 
Günde iki kere ölü taklidi yapmaktan, 
Yolları tarihleri planları birbirine karıştırmaktan, 
Ve henüz yirmisinde bile değilim diye 
Tiksiniyorum sevinç duymaktan.

Türkçesi : Attila Tokatlı
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2-Hristo Botev (Bulgar)

(1849-1876)

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Bulgaristan’ın koparılarak bağımsız devlet haline 
gelmesi için bir lider olarak savaşırken öldürülen bir Bulgar şairidir. Marksist bir 
öğretmen, kendi ulusunun kurtuluş felsefesini ortaya atan düşünür, lider, savaş-
çı, devrimci...

6 Ocak 1849’ da Kalofer’de dünyaya gelmiş, 1 Haziran 1876 ‘da Osmanlılara 
karşı yapılan savaşta öldürülmüştür.

Öğrenimini tamamlamak için 1863›te Rusya›ya  gönderildi. Orada nihilist 
düşüncelerden etkilendi.  1867›de Bulgaristan›a döndü, fakat, daha sonra 
Romanya›ya kaçtı. Orada yoksullukla boğuştu; gazetecilik, edebiyat ve 
örgütlenme çalışmalarına katılarak kendini Bulgar bağımsızlık hareketine adadı. 
Çok az şiir yazdı.Ancak, bu yazdıklarıyla da memleketinin şiirine öncülük etti. 
Yaklaşık 20 adet şiiri olduğu kaynaklarca ifade edilmektedir.

“1867-1876 arasında özellikle Romanya’daki Bulgar gazetelerinde (Zname, Bu-
dilnik) yurtseverlik şiirleri yayımladı. Şiirlerini topladığı Pesni i stihove (Şarkılar 
ve Şiirler) adlı kitabını 1875›te yayımladı.

Rus devrimcileriyle Fransız ütopyacılardan etkilenmiş bir sosyalist olan Botev, 
Paris Komünü’nü (1871) coşkuyla karşıladı. Nisan Ayaklanması başlayınca, Ro-
manya’da kurduğu küçük bir devrimci silahlı grupla birlikte, Mayıs 1876’da bu-
harlı bir Avusturya gemisiyle Tuna’yı  aşarak Bulgaristan’a döndü. Ama birkaç 
gün sonra Osmanlı birlikleri tarafından kuşatılarak, girilen bir çatışmada öldü-
rüldü. Nisan Ayaklanmasının yankısı, Bulgar halkının bağımsızlık mücadelesinin 
uluslararası destek bulmasını sağladı. Bu şekilde1877-1878 Osmanlı-Rus Sava-
şı’na yol açıldı[1].

Edebi çalışmaları

Bulgar halkını konu edinen ilk yazar oldu. Kilise ve dine karşı çıkarak, Akıl tan-
rısına olan inancını açıkladı. Halk şarkılarının diliyle yazdığı coşkulu şiirlerinde 
milliyetçilik, bağımsızlık, toplumsal kurtuluş gibi konuları ele alan Botev, Bulga-
ristan’ın en sevilen şairlerinden biri olmuştur. Hayal zenginliği ve nazım ustalığı 
ile yenileştirdiği folklor temaları (Pristanala, Guergiyovden), hüzün melankoli ve 
hatta öfkeyle karışık aşk duygusu hiciv ve alay, Bulgar edebiyatının en büyük 
şairi olarak görünen Botev’in diğer esin kaynakları oldu.

Bulgaristan’ın ulusal kahramanlarından Hristo Botev’in büyüdüğü yer olan 
Plovdiv’in futbol kulübü PFC Botev Plovdiv onun adını taşımaktadır.” (Kaynak: 
tr.wikipedia.org)
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Bir başka kaynakta :

“ Şair Hristo Botev 6 ocak 1848’de Stara Planına dağının güney eteklerine bürü-
nen Kalofer Kasabasında uyanış çağı öğretmenlerinden Botyo Petkov’un ilk ev-
ladı olarak dünyaya geldi. Delikanlı öğrenimini Rusya’da sürdürdü. Orada geçir-
diği yıllar devrimci fikirlerinin şekillenmesine büyük katkıda bulundu. 19 yaşında 
doğduğu kasabaya dönen Botev, öğretmen oldu, ancak; orada uzun zaman 
kalmadı. Slav yazısını yaratan Kiril ve Metodi kardeşleri anma gününde gençleri 
büyüleyen ateşli konuşması, muhafazakar Kaloferlilerde düşmanlık hisleri ya-
rattı. Bu olaydan sonra kasabayı terk eden Botev, Romanya’ya sığınan Bulgar 
devrimcilerine katıldı. Çeşitli gazeteler çıkaran Botev, çok yetenekli bir şair ve 
köşe yazarı olarak dikkatleri üzerinde toplayarak, Bulgaristan’ın ulusal kurtuluş 
hareketi liderlerinden birine dönüştü. Gazetelerde yer alan makaleleri bugün de 
güncelliğini koruyor. Yazdığı 20 şiir ise bu sanatın bir doruğu sayılır ve çoktan 
beri dünyaca tanınmıştır.

Hristo Botev’in güçlü ve etkileyici şiir ve makalelerine Bulgaristan adına fedakâr-
lığı da eklendi. Botev, 1875 Bosna- Hersek ayaklanması patlak verince: “Balkan 
yarımadasının faciası başlıyor. Avrupa ve oluşan siyasi koşullar yalnız bunu kendi 
başına elde edebilene siyasi özgürlük ve egemenlik tanıyor” fikrini belirtti. Ona 
göre “Doğu sorununa çözüm getirilirken unutulmaması için Bulgaristan gelişme-
lerin seyircisi olarak kalmamalı.” diyordu

Dahiyane bir şair, parlak bir gazeteci ve ateşli bir devrimci olan Botev, 28 yıllık 
yaşamı boyunca fikirlerini uygulamayı başardı. Bulgarların beş yüzyıllık Osmanlı 
yönetimine karşı kurtuluş mücadelesinde doruk noktası olan 1876 Nisan ayak-
lanmasına katıldı.  Bulgar ayaklanmasındaki kahramanlıkları Avrupa basınında 
geniş yer buldu. Botev, bu yankıların büyük öneminin bilincindeydi.

Kendisi, Romanya’dan Bulgaristan’a geçen 200 kişilik bir çetenin başına geçti. 
Çete hareket etmeden önce en büyük Avrupa gazetelerinden “journal de ge-
neve” ve “la Republique Francaise” e gönderdiği telgrafta, üstlendiği misyonu 
anlattı. Çete üyeleri Avusturya bandıralı “radetski” gemisine bindi. Gemi kaptanı 
bugünkü Kozloduy yerleşim birimine yakın bir yerde demir atmaya mecbur edil-
di. Çeteye katılanlar 17 Mayıs 1876 günü Bulgar kıyısına ayak basarak toprağı 
öptüler. Birkaç gün süren çarpışmalardan sonra çeteciler 2 Haziran günü Stara 
planına/ Koca Balkan Dağı’ nın Vola Tepesi altındaki mevkilere yerleşti. Aynı ak-
şam, karargâhda dolaşırken Botev, bir Osmanlı kurşunuyla öldürüldü.

Botev’le çetecilerinin bu fedakârlığı Avrupa gazetelerinin ana haberi haline gel-
di. Şair- devrimci Hristo Botev böylece 1877-78 Rus-Osmanlı savaşına yol açıp 
Bulgaristan’ın milli egemenliğine kavuşmasına sebep olan Nisan ayaklanmasının 
siyasi yankılarına katkıda bulundu. Bunun için bütün Bulgarlar 2 Haziran günü 
şair Hristo Botev’in artık ebedileşmiş olan “özgürlük uğruna düşen ölmez!” mıs-
ralarını anımsıyorlar. “

Yazar: Denitsa manova” (Kaynak: tr.instela.com)
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*Şiirlerinden Örnek :

YAKARIŞ

Ey tanrım, ey adalet tanrısı!
Sen değil, göklerde oturan!
İçimizdeki sen, ey tanrım,
içimdeki, yüreğimdeki, ruhumdaki!

Önünde papazların
ve rahiplerin eğildikleri,
Ortodoks sürülerinin mum yaktıkları,
sen değil.

Çamurdan yaratıp kadını erkeği,
sonra da yarattıklarının toprak üstünde
köle gibi yaşamalarına razı olan,
sen değil.

Acı çekmeyi öğreten kölelere,
boş umutlarla besleyen
onları ta mezara dek,
sen değil.

Ey yalancıların tanrısı, sen değil!
alçakların, zorbaların tanrısı,
insanlığın düşmanı, salakların putu,
sen değil.

Sen, ey aklın tanrısı, sen!
Tüm köleleri koruyan!
Çok yakın kurtuluş günü o kölelerin,
tekmil halk yakında kutlayacak o günü!

Uyandır tek tek her insanda, ey tanrım,
gerçek özgürlük sevgisini,
taksın canını dişine, dövüşsün,
halkı ezenlere karşı.

Güç ver benim de koluma, silâhıma,
başkaldırdığı gün köleler!
Güç ver ki, ben de kendi mezarımı
dövüşenler arasında bulayım!
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Koma yaban ellerde sönsün
yalım yalım yanan bu yürek.
Sesim boşa gitmesin,
sesim kalmasın çöllerdeki gibi
yankısız.

Hristo Botev

Çeviren: A.Kadir-Asım Tanış-G.Santoro

Bateri

 Kalafer! Utku, şarkılara, göğe serpildi, 
bulutuna aldı bir yer, unutulmadı, 
toprakta soluduk! Veslez dağında boşaldı kurşunlarımız 
        ovalarda göverdi terimiz! 
Kalofer! Sesimiz som benimle tohuma ekildi, 
Burda kabardık, göverdik devrim şarkılanyla 
        Mastika, sevi, Balkan gülleri ve özgürlüğe! 
Sizler, bir kısrak başından, başka yurtlara 
                          şaha kalkan 
                                 dörtnala 
Bizler ki köklerimiz yolda, ah ne yapsak? 
Kökümüzde bir yeşil bahar toprağı, içersek, 
çiçekli başaklarımızdan, Doğu Avrupa’ya 
                                   bizi 
                   ipek ve baharat yollarına iner, 
tanelerimizden göverirsek kendi kabuğumuz 
                                   içinde 
                          ‘yine aşk yine 
ben yine kan!’ 
          “korkma! Ağzına bırakacağım son nefesimi!”

 

HRİSTO BOTEV 
Adam Sanat, Nisan 2004 sayı:219
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3-Dimço Debelyanov(Bulgar)

(1887-1916)

Cevat ÇAPAN / Cumhuriyet Kitap, 14 Haziran 2007

1887 yılında Koprivştitsa kentinde dünyaya geldi. Velyu Debelyanov ile Tsana İli-
eva Stayçina ailesinin sonuncu (altıncı) çocuğudur. Bebeğe dedesinin adı verilir: 
Dimço. 1896 yılında, babasının erken ölümünden sonra, aile Plovdiv kentinde 
oturan en büyük kardeş İvan’ın yanına taşınmak zorunda kalır. Orada Dinço’nun 
kaydını “Sarı Okul”a yaptırırlar. Orayı bitirdikten sonra o, “Birinci Aleksandır” 
Erkek Lisesi’ nde iki yıl okur. İlk şiir denemelerini de orada yapar. O yıllarda 
gözde olan şair Penço Slaveykov’un hem hayranıdır, hem de etkisindedir. Debel-
yanov’un ailesi 1904’te Sofya’ya yerleşir. Aradan iki yıl geçer geçmez, Sıvremen-
nost (Çağdaşlık) adlı dergide “Dimço Debelyanov” imzasını taşıyan “Suskun Ge-
celerde O Kız”, “Vişneler Açtığı Zaman” vb. ilk şiirleri yayımlanır. Kısa bir zaman 
sonra yazdıkları Bılgarska sbirka (Bulgar Derlemesi), Sıvremennik (Çağdaş), Nov 
pıt (Yeni Yol), Osa (Yabanansı) adlı dergilerde de basılmaya başlar. 1907’de 
Hukuk Fakültesi’ne, daha sonra da Tarih-Filoloji Fakültesi’ne yazılırsa da para-
sızlık yüzünden okuyamaz ve öğrenimini kesmek zorunda kalır. 1910 yılında D. 
Podvırzaçov’la birlikte Bılgarsa sbirka (Bulgar Derlemesi) dergisini yayımlar, Zve-
no (Halka) dergisinin de ikinci redaktörlüğünü yapar. Yedek Astsubay Okulu’nu 
1914’te bitirir. Doğu Cephesi’nde savaşa katılır ve 2 Ekim 1916’da orada öldürü-
lür. Dimço Debelyanov, Bulgar şiirinde simgecilik ve idealizm akımının en seçkin 
temsilcilerinden biridir. Onun şiirini ilginç kılan şey, bu şiirdeki lirik kahramanın 
kişiliğidir. O, yaradılışı bakımından gerçekçiyse de, ruh yapısı yönünden roman-
tik bir kişidir ve kâh baba ocağının özlemiyle için için yanmakta, kâh “beyaz 
çiçekli vişneler” üzerinde dolaşan uzak anıların peşinde yaralı kanatlarıyla yol 
almakta, kâh kendi umarsızlığını unutup “evsiz, umutsuz ve üzgün” sevgilisini 
gönül sarayında ağırlamaya çalışmaktadır. Bu lirik kahraman, yoksulluk zengini 
gibi bir görüntü sergilese de, bu durumundan asla yakınmaz. Yazgıcılık, iyilik ve 
hoşgörü onun eşsiz erdemleridir. Debelyanov’un şiirleri ancak ölümünden sonra 
(1920) D. Podvırzaçov, N. Liliyev ve K. Konstantinov tarafından “Şiirler” adıyla 
yayımlanmıştır.
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KARA ŞARKI

Ölüyor ve pırıl pırıl doğuyorum ben 
- Çok karışık, düzensiz bir ruhum kendimce,
gün boyu yaptıklarımı hiç dinlenmeden, 
amansızca yıkıyorum hemen o gece.
 
İsteyerek nurlu, sessiz günler çağırsam 
kapkaranlık denizimi tufan titretir, 
ne zaman ki fırtınaya ihtiyaç duysam
- tüm sesler sessizliğe gömülür bir bir.
 
Alev saçan bir şafağı özlediğimde,
o da gelir ışığıyla kör eder beni, 
bahar vakti güzmüş gibi solar, 
erir de güzün açarım baharın çiçeklerini.
 
Hiç durmayan akışı bir ruhsuz zamanın 
yaşanmadık bir yaşamın bittiği yerdir 
ve yuvasız ağlayışım engin sahranın 
üzerinde savrularak can vermektedir.
 

MEKTUP

Sıcak ve susuzluk getiren gündüz 
Karanlık bir yere gitti sessizce. 
Sarkıtıp göklerden çölvari bir yüz 
ıssız kent üstünde ağladı gece... 
 
Sana adanan bu gecede, gülüm, 
yağmur ‹şıp şıp›ının ninnileriyle 
aydınlık içinde uyuyor hüznüm 
aklında o senin ilk «Evet»inle.
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SABAH

Fırtına sonrası - susku ve huzur, 
Gecenin ardından - sınırsız bir nur. 
Pürüzsüz ve geniş yol üzerinde 
ışıklar coşkulu dans şöleninde; 
Kral yolunda kralca kendinden emin 
bir kartal yüzüyor göklerde engin. 
 
Oysa ben, sarhoşum sanki büsbütün, 
ilk ışıklarından başlayan günün, 
güneşle sırdaşım ve yürüyorum 
renk renk tarlalardan geçiyor yolum, 
bir heyecan teri basıyor beni 
duydukça sabahın dediklerini, 
kokusuyla fısıldıyor her çiçek: 
Bugün o gelecek, ah o gelecek.

GECE SAATİ

Ormanda umutsuz yatan dalları acep 
dehşetiyle zorlu bir günün 
fırtına mı sarstı uyku anında? 
 
Acep sıyrılarak koynundan 
göğün kimsesiz şimşek mi böyle parladı, 
bir yolcu mu öldü onun şavkında? 
 
Acep uçurumda taş iniltisi duyan o kötücül, 
haçsız bir mezar peşinden mi koştu böyle dehşetle? 
Sen, ey kirletilmiş taçlar gecesi, 
sen, ey kirletilmiş yazma yadigâr, 
yalnız, mutsuz ol da, başımda bekle!
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UYUMAKTA KENT

Sessiz karanlıkta uyumakta kent.
Vefasız gecenin sadık oğlu ben sokaktayım, 
üstüme hiç dinmeden yağıyor, yağıyor, yağıyor rahmet... 
 
Adımlarım ritmiyle bir ölçünün 
kara duvar diplerinde yitmekte 
ve gizlice beni takip etmekte 
geçen günlerime duyduğum hüzün. 
 
O sevimli yüz ve o şirin gözler önceden 
evime aydınlık veren canlandıkça 
anılarda yeniden artıyor, artıyor, artıyor keder... 
 
Bir çocuktu sanki, o, geldiğinde, 
korlu gülücükle dudaklarında güzelliğe 
susamışlık anında emdim tüm büyüyü o eşsiz tende.
 
Ah, geçmiş, sen ki o kadar yılın hüznüyle 
buzlaşmış karanlık bir yer ve içinde eririm 
ben kimi sefer niçin niçin? diye soran acımın. 
 
Sessiz karanlıkta uyumakta kent. 
Vefasız gecenin sadık oğlu ben sokaktayım,
üstüme hiç dinmeden yağıyor, yağıyor, yağıyor rahmet...
*
Hatırında mı, hatırında mı o avlu sessiz, 
sessiz ev, ortasında bembeyaz vişnelerin? 
Ah, uzak kaygılarım ve anılarım gereksiz 
n’olur hapishanemde art arda dirilmeyin, 
ben ki kilit altındayım bir hücrede güneşsiz, 
gözetimi altında kirlenmiş şerefimin 
uzak kalmış kaygılarım, anılarım gereksiz, 
geçmişteki günlerimdir kesilmiş cezam benim! 
 
Hatırında mı, hatırında mı o avlu sessiz, 
beyaz vişneler arasındaki şamata ve gülüşler?
- Ah, sakın uyandırmayın aydınlık koroyu siz, 
çünkü onun melekleri maziye gömülmüşler,
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- ben ki kilit altındayım bir hücrede güneşsiz,
uzakta kalmış kaygılarım, anılarım birer birer, 
bir düşmüş, bir düşmüş o avlu sessiz,
ve bir düşmüş meğerse o bembeyaz vişneler!

* * *
Seni hep böyle anmak istiyorum ben: 
evsiz barksız, umutsuz ve sonsuz yılgın, 
ellerin ellerime kenetlenirken 
kalbime kapanıyor kederli alnın. 
Yan tepede ağaçlar titriyor tir tir 
donuk duman içinde kent uzaklarda 
ve aşkımız çok daha kutsal şu anda 
çünkü bizi ayrılık beklemektedir.
 
«Şafakta gideceğim, sen şafakla gel 
vedalık bakışını getir göreyim,
- onun sadakatini ezberleyeyim, 
ayrılık saatinde, zafere bedel. 
 
- Ah Morna, Morna, benim kırılmış dalım, 
sakla dualarını, bahara güven, 
çünkü o bir rüya değil gerçekten 
 
ve sen yanıma döneceksin sanırım! 
Gece bizi korkunç bastırıyor göklerden 
yarasalar ağ dokuyor habire, 
 
güçsüzlüğün benden güç beklese bile 
inancına inanmayan birisiyim ben. 
Ve sen çekip elini yanan elimden yürüyorsun, 
 
bakışın karanlıklarda, ağlama 
gücün bile yitmiş şu anda, 
- seni hep böyle anmak istiyorum ben...
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ÖLÜNÜN BİRİ

O artık bir düşman değil 
- dirileri düşmanlardan söküp 
süren sert dalgadan nasiplendi karşı sahil. 
 
Orda sınır göçüğünde yatıyor o, solgun, sakin... 
sanki gamlı o gözlerin son durağı gökyüzünde.
Bu topraksı kıraç yerde, güney güneşine âşık,
kana batmış, okunmadık son mektuplar titreşmede. 
 
Kim bu yatan, nerden geldi? Demek koşup cehenneme 
zafer hayal ede ede yenik ölmeyi öğrendi? 
Garip anne, işte oğlun. Onu zor günlerde bile inanılmaz 
bir sevgiyle bugün için mi korudun? 
 
Gülünç hüzün, garip tasa kıyamet kargaşasında! 
O, öldürmek karşısında ölmeyi mi seçti yoksa? 
O ki, düşmanlara dahil, bize merhamet mi etmiş? 
Eh, kısmeti bu demekmiş, ölen, bize düşman değil!

PLOVDİV
Çocukluğum gayet üzgündü benim! 
Gözyaşlarım gözlerimde kurudu! 
Burada karardı ilk kez evrenim 
ve fırtına başucumda savruldu. 
 
Burada duydum o emreden sesi:
- İnanmak, aramak yasaktır sana, 
yasaktır aşkın o haram meyvesi, 
 
düşlerin sürülmüş dağlar ardına. 
Bugün de bu kentte didiniyorum 
evsiz kederimin sabit evinde 
 
bir avunç aramak biricik zorum 
- kaybolmuş bir gemi gibi enginde.
öyle kaygılarla eziliyorum ki 
istemem dünü düşünmek bile.
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4-Che Guevara (Küba)

(1928-1967)

“Tam adı Ernesto Che Guevara olan devrimci hareketin sembol ismi 14 Haziran 
1928’de Arjantin’in Rosario kentinde dünyaya geldi. Babası, İrlanda asıllı olan 
yüksek mühendis Ernesto Guevara Lynch, annesi ise İrlanda-İspanyol karışımı 
bir aileden olan Clia dela Sena idi. Che, Henüz 2 yaşındayken astım hastalığına 
yakalandı. Üç yaşında iken ailesi Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e yerleşti. 
Daha sonraları astım krizlerinden dolayı Che’nin durumu daha da kötüye gitti.
Hastalığı yüzünden göç ettiler
Astım hastalığıyla ilgili konuşan doktorlar tedavisinin çok güç olduğunu ve yaşa-
ması için mutlaka iklim değiştirmesi gerektiğini söyledi. Böylece Guevara Ailesi, 
yeniden göç ederek Cordoba’ya yerleşti. Tipik bir burjuva ailesi olan Guevara 
ailesi, politik görüş olarak da sola açık ve liberal olarak tanınırdı. İspanya iç 
savaşında açıkça cumhuriyetçileri desteklemiş ve zamanla maddi durumları da 
kötüye gitmişti.
14 yaşında Freud’u okudu
Che, ülkenin eğitim bakanlığına bağlı Dean Funes Lisesi’ne gitmeye başladı. 
Okulda İngilizce eğitim alan Che Guevara, aynı zamanda Clia dela Sena’dan da 
Fransızca konuşmayı öğreniyordu. 14 yaşındayken Freud’un kitaplarını okumaya 
başlayan Che, Fransızca şiirlere de ayrı bir ilgi gösteriyordu. Baudelaire’e karşı 
büyük bir tutkuya sahipti. 16 yaşında ise Neruda’ya hayran kalmıştı.
Cüzzam hastalığını araştırdı
1944 yılında tekrar Buenos Aires’e göçen Guevara Ailesi’nin bu süreçte maddi 
durumları gittikçe kötüleşmişti. Che, bir yandan öğrenimine devam ederken bir 
yandan da çalışmak zorunda kalmıştı. Tıp fakültesine yazılan Che, fakültedeki ilk 
yıllarında Arjantin’in kuzey ve batı bölgelerini dolaşarak buradaki orman köyle-
rinde cüzzam ve tropikal hastalıklar üzerinde çalışmalar yaptı.
1953’de doktor oldu
Okuduğu tıp fakültesinin son sınıfına gelen Che, o yılda arkadaşı Alberto Grana-
das ile tüm Latin Amerika’yı içine alan bir motosiklet turu yaptı. Bu tur ona, La-
tin Amerika’nın sömürülen köylülerini yakından tanıma fırsatı tanıdı. Che, 1953 
yılının Mart ayında üniversiteyi bitirerek doktor oldu. Venezuella’daki cüzzam 
kolonisiyle anlaşan Che, buraya gitmek için çıktığı yolculuğu sırasında Peru’ya 
da uğradı.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Peru’da yerliler hakkında daha önce yayınlanmış bir makalesi yüzünden tutukla-
narak cezaevine gönderildi. Hapisten çıktıktan sonra Ekvator’da birkaç gün kal-
dı. Burada Ricardo Rojo adında bir avukatla tanışarak hayatının dönüm noktasını 
yaşadı. Che, Venezulla’ya gitmekten vazgeçip, Ricardo Rojo ile birlikte Gueta-
mala’ya gitti. Devrimci Arbenz Hükümeti sağcı bir darbe ile devrilince Arjantin 
büyükelçiliğine sığındı.
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Küba devrimcileri safına katıldı

Yakaladığı ilk fırsatta ihtilalcilerin safına katılan Che, faaliyetlerinden dolayı elçilik 
binasından da çıkartıldı. Guetamala’da kalması tehlikeli bir durum alınca Meksi-
ka’ya gitti. Che Guevara, Guatemala’da birçok Kübalı sürgün ve Fidel Castro’nun 
kardeşi Raul ile karşılaştı. Meksika’ya geçtiğinde ise Fidel Castro ve arkadaşla-
rıyla tanışarak Küba devrimcileri safına katıldı. Daha sonra ise Granma gemisiyle 
Küba’ya hareket etti. Savaşın sonuna kadar en ön safhada yer alan Che, devrim 
sonrasında Binbaşı olarak Cabana Kalesi’nin komutanlığına getirildi. 1959 yılında 
Küba vatandaşı ilan edilen Che Guevara, bir süre sonra ise silah arkadaşı olan 
Aleida March ile dünyaevine girdi.

Sömürülen halkları yakından tanıdı

Che, 7 Ekim 1959’da Milli Tarım Reformu Enstitüsü başkanlığına atandı. 26 Ka-
sım’da da Küba Milli Bankası başkanlığına getirildi. Böylece Che ülkenin mali iş-
lerini de yüklendi. 23 Şubat 1961’de Küba Devrim Hükümeti bir sanayi bakanlığı 
kurarak Che’yi bakanlığın başına getirdi. Ancak Playa Giran çatışması sırasında, 
tekrar kale komutanlığı görevine çekildi. Az gelişmiş ülkelere çeşitli geziler ya-
pan Che, sömürülen halkları ve emperyalistleri daha yakından tanıma fırsatı 
buldu. Bu geziler sırasında Che’nin savaşçı yanı tekrar canlandı.

Operasyonla öldürüldü

Diğer Latin Amerika ülkelerine gidip halkları örgütlemesi gerektiğini düşünen ve 
bu düşünce doğrultusunda belirli kararlar veren Che, 1965 yılının eylül ayında 
hiç bilmediği ülkelere doğru yola çıktı. 3 Ekim 1965’de Fidel Castro, Che’nin 
ünlü veda mektubunu Küba Halkı’na okudu. İlk olarak Kongo-Kinşasa’ya (Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti) daha sonra da Bolivya’ya gitti. Che Guevara, 9 Ekim 
1967’de Vallegrande yakınlarındaki La Higuera’da Bolivya Ordusu’nun elinde 
iken CIA ve Amerikan Ordusu Özel Harekât Birlikleri’nin ortak operasyonu son-
rası yakalanarak öldürüldü.

Devrimci hareketin sembolü oldu

Öldürüldüğü sırada yanında bulunan arkadaşları ve onu öldürenler, yargısız infaz 
sonucu öldürüldüğüne tanık oldu. Ölümünün ardından Che Guevara, dünya 
üzerinde sosyalist devrimci hareketlerin sembolü olmayı başardı.»(1)
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İHTİYAR MARIA
Bir ayağın çukurda, ihtiyar Maria, 
geldim seninle gerçekleri konuşmaya:
Bir tesbihin dizili acıları oldu hayatın 
ne seven bir erkeğin oldu, ne sağlık, ne mal mülk, 
ancak açlık vardı paylaşılan.
Geldim seninle umudundan konuşmaya, 
kızının nasıl olduğunu bilmeden 
kuzuladığı o üç ayrı umuttan da. 
Sarı sabunla perdahlanmış ellerinin arasına al 
bir çocuğunkini andıran bu erkek elini, 
sertleşmiş nasırlarını ve kıvrılmış saf parmaklarını 
doktor ellerimin yumuşak utancında ov. 
Dinle, emekçi büyükanne, 
inan gelen insana, 
göremeyecek olsan da geleceğe inan. 
Tüm bir hayat boyunca umudunu boşa çıkaran 
acımasız Tanrıya da dua etme. 
Yağlıkara okşayışlarının büyümesini görmek için 
ölümden acımasını isteme; 
gökler yeşil ve karanlık hüküm sürüyor sende, 
her şeyden öte kızıl bir intikama sahip olacaksın, 
şafağı yaşayacaklar torunlarının hepsi, 
huzur içinde öl yaşlı mücadeleci.
 Bir ayağın çukurda ihtiyar Maria, 
o gideceğin günlerden biri 
otuz kefen tasarımı 
bakışlarıyla selamlayacaklar seni. 
Bir ayağın çukurda, ihtiyar Maria, 
suskun kalacak odanın duvarları 
birleşince ölüm astımla 
ve sevdaların boğazına dizilince.
 Bronzdan dökülmüş üç okşama 
(geceni hafifleten tek ışık) 
açlıkla kuşanmış üç torun 
her zaman bir gülümseme buldukları 
yaşlı kıvrık parmaklarını özleyecekler. 
Hepsi bu olacak, ihtiyar Maria.
 Bir tesbihin dizili acıları oldu hayatın 
ne seven bir erkeğin oldu, ne sağlık, ne mal mülk, 
ancak açlık vardı paylaşılan, 
geçti keder içinde hayatın, ihtiyar Maria.
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 Bulandırdığında gözbebeklerinin acısını 
sonsuz dinlenmenin buyruğu,
ömür boyu angaryadaki ellerin 
son şefkatli okşayışı içine çektiğinde 
onları düşüneceksin... ve ağlayacaksın, 
zavallı ihtiyar Maria.
 Hayır, hayır yapma 
bir hayat boyu umudunu boşa çıkaran 
umursamaz Tanrı’ya kendini teslim etme, 
ölümden aman dileme, 
korkunç bir açlıkla kuşanmıştı hayatın, 
sonunda kuşandı astımla.
 Fakat bildirmek istiyorum ki sana 
umutların kısık ve yiğit sesiyle 
intikamların en kızılı ve yiğit olanıyla, 
ideallerimin en doğru boyutuyla 
yemin etmek istiyorum.
 Sarı sabunla perdahlanmış ellerinin arasına al 
bir çocuğunkini andıran bu erkek elini, 
sertleşmiş nasırlarını ve kıvrılmış saf parmaklarını 
doktor ellerimin yumuşak utancında ov.
 Huzur içinde yat, ihtiyar Maria, 
huzur içinde yat, ihtiyar mücadeleci, 
şafağı yaşayacaklar torunlarının hepsi. 
YEMİN EDİYORUM Kİ...

Che GUEVARA
Çeviren : Adnan ÖZER - Vilma Kuyumcuyan
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CHE GUEVARA

Bizim de dağlarımız vardır Che Guevera
Bakma şimdi durgunsa, bir şahan gibi duruyorsa
Yorgundur, savaşlar görmüştür, çeteciler barındırmıştır
Yani satılmış değillerdir hiç tüfek patlamıyorsa
Alaçamın, mor meşenin ardına silah çatıp yatmağa
Bizim de dağlarımız vardır Che Guevera

Bizim de halkımız vardır Che Guevera
Unutulmuş uzak tarlalar yalazında
Sazıyla, türküleriyle kardeşliğe vurgun
Bütün ulusların halkları gibi
Ve yalnız büyük fırtınalarla kımıldayan
Bizim de halkımız vardır Che Guevera

Bizim de ozanlarımız vardır Che Guevera
Sağ çıkmış güneşsiz taş odalardan
Yüreğiyle barışa, sevgiye yönelmiş
Çelik öfke bir yanı, bir yanı uysal mavi
Eğilmeden dimdik geçmiş demir kapılardan
Bizim de yiğit insanlarımız vardır Che Guevera

Bizim de delikanlılarımız vardır Che Guevera
Yokluklardan biyol kopup gelmiş
Üç zeytin, az ekmek üniversitelerde
Su gibi kızlar çarpar önce, alkol vurur
Öfkeli dolanırlar caddelerde
Ve başkaldırırlar akılları suya erende

Çünkü Vietnam hepimizin Vietnam’ı
Kongo hepimizin Kongo’su
Bir kere özsu yürümüştür dallara
Patlayacaktır ağır sancılarla karanlıklar
Varmak için o güzel yarınlara
Bizim de dağlarımız vardır Che Guevera

Metin DEMİRTAŞ
--------------------------------------------------

(1) : trtturk.com
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5-Thomas Earnest Hulme (İngiliz)

(1883-1917)

Batı Edebiyatı’nın en önemli şairleri 1. ve 2. Dünya Savaşını yaşamış şairlerdir ve 
öldürülen şairlerin çoğu da bu Dünya Savaşları’nda öldürülmüşlerdir. Hulme de 
1917 yılında savaşta öldürülen şairlerdendir.

Savaşın şairleri, batı edebiyatının zirvelerini meydana getirdiler. Daha çok sim-
geler ardına gizledikleri modern şiirlerinin konuları “ölüm, öfke ve toplumsal 
kaygılar”dan oluşmuştur. W. B. Yeats, 20. yüzyılın en büyük simgeci şairlerinden 
biridir. Birinci Dünya Savaşı öncesinin bir başka büyük şairi olan Thomas Hardy 
(1840-1928) üç bölümü ayrı olarak, beş yılda yayımlanan The Dynastys’ta (Hü-
kümdarlar) 1904-1908 destansı biçimde Napolyon Savaşları’nı ele aldı. 

Ve,

Birinci Dünya Savaşı şairleri kalemi umutsuzluğun doğurduğu öfkeyle ellerine 
aldılar. Savaş sırasında şair-filozof T. E. Hulme, ABD kökenli şair Ezra Pound’un 
(1885-1972) etkisi altında “İmgecilik” (İmagism) denen bir tutum geliştirdi. An-
cak, imgeci şiirde, Pound’ un en etkili eseri Hugh Selwyn Mauberly’de de görül-
düğü gibi kaçamaklıydı ve içeriği hemen hemen hiç yoktu. Olamazdı da. Savaş, 
cephede düşmnla topçu ıolarak savaş en sıcak ateş çemberini dolamıştı şairin 
başına. Daha sonra, The Waste Land (Çorak Toprak) 1922 ile gerçek yaşamın 
gerçek niteliğini tanımlayan ABD kökenli T. S. Eliot yorgun ve umutsuz savaş 
sonrası İngiltere’sinin beklediği şair oldu.

Bu arada Dylan Thomas (1914-1953) kısa sanat yaşamı içinde “Kelt rapsodileri” 
adını verdiği ve siyasetten uzak olduğu kadar insana yakın birçok şiir yazdı.

 Thomas Hulme, sadece İngilizlerin değil, Dünya edebiyatının da zirve şairlerinden 
birisidir. Yedi şiirden oluşan son toplu şiirleriyle üne kavuştu. İmgeciliğin 
kuramsal manzumesini düzenledi. Kurallarını ortaya attı. Matematik, Biyoloji, 
Fizik ve Felsefe›den beslendi. Bergson›un felsefi tezleri ışık oldu ona. Ve çok az 
yazmasına rağmen, ünlü ve kalıcı oldu. Çünkü kurduğu «Şairler Kulübü» ile her 
ay programlar düzenledi. Sanata dair eleştirileri iz bıraktı.
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Eserlerinden Örnekler :

GÜZ

 Hafif bir ayaz güz gecesinde-

Dolaştım dışarda

Ve bir çite yaslanan kırmızı ayı gördüm.

Yanakları kızarmış bir çiftçiyi andıran.

Durup konuşmadan başımla selamladım.

İstekli yıldızlar dört bir yanı

Bembeyaz yüzleriyle şehir çocuklarının...

 Türkçesi :  Cevat ÇAPAN

*

RIHTIMDA

 Sessiz rıhtımın üstünde gece yarısı

Geminin direğinin iplerine takılmış

Asılı duruyor ay. O kadar uzakmış gibi

görünen

Bir çocuğun balonu yalnız, oyundan sonra

unutulmuş.

Türkçesi :  Cevat ÇAPAN
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6-Jose Marti ( Küba)

(1853-1895)

“Vatan için duyulan sevgi / anne Toprak için duyulan ya da çiğnediğimiz çimen-
lere karşı/ Beslenilen gülünç sevgi değil /Onu ezenlere karşı beslenilen yenilmez 
nefret/ Ona saldırana karşı beslenilen ebedi hınçtır...” Küba›nın İspanya›ya karşı 
verdiği bağımsızlık savaşının sembolü olan Jose Marti, « kurucu, bilgili bir insan, 
şair, deneme yazarı, eleştirmen ve gazeteciydi».

 28 Ocak 1853›te Havana›da doğan   Jose Marti›nin babası İspanyol, annesi 
ise Kanarya Adaları›ndandı;16 yaşında «Özgür Vatan» adlı bir gazete çıkardı. 
İspanya›ya karşı bağımsızlık savaşımı verenlerden olduğu için 17 yaşında 
tutuklandı ve 6 aylık kürek cezasından sonra İspanya›da Madrid›e sürüldü. 
Madrid›te Zaragosa üniversitelerinde hukuk, felsefe ve filoloji eğitimi gördü. 

1874’te Latin Amerika ülkelerini dolaştı. Yaşamının büyük bölümünü sürgün-
de geçirdi.1878’de Kübalı toprak sahiplerinin İspanyollarla anlaşması nedeniyle 
sona eren savaş ve çıkan af ile ülkesine geri döndü. 1878’de evlendi, bir oğlu 
ve bir kızı oldu. 1880’de Kuzey Amerika’ya geçti, göçmen olarak yaşadı.Yıllarca 
şiirler, kitaplar ve gazete makaleleri yazdı. Aynı zamanda siyasi eylemlerini de 
sürdürdü. Gizli siyasal faaliyetinden dolayı iki kez tutuklandı.

Daha sonra New York’a yerleşti. Buradan Buenos Aires’ de çıkan La Nicion adlı 
gazetede ona ayrılan köşedeki yazılarından dolayı ünü bütün Latin Amerika’ya 
yayıldı. 1892’de Partido Revolucionario Cubano (Küba Devrimci Partisi) kuruldu 
ve  Marti, PRC’ nin temsilciliğine seçildi; aynı zamanda Patria (Vatan) adlı ga-
zeteyi çıkarmaya başladı. 1895’de Küba halkını bağımsızlık savaşına çağıran ve 
Partinin manifestosu niteliğinde olan Monte Kristo Bildirisi’ni kaleme aldı.

Marti’nin, edebiyat ve siyaset arasındaki ilişkiye getirdiği düşünce; yazmak, 
konuşmak, “yaratma”nın bir biçimidir; ama değişik bir biçimidir; değişik bir 
“yaratma”dır, eyleme katılmanın paralel bir biçimidir. Ama bu düşünce toplum-
sal-gerçekçiliği yadsıyan bir akım olmuştur. 1895’de Kübalı yurtseverler bir kez 
daha İspanya’ya karşı savaş hazırlıklarına başlamıştı. Marti Küba’ya döndü ve 1 
ay sonra 19 Mayıs 1895’te arkadaşlarıyla birlikte küçük çaplı bir çatışmaya girdi 
ve çatışmada İspanyol askerleri tarafından öldürüldü.

Jose Marti yaşamını, Küba’da İspanyol sömürge/koloni yönetiminin sona er-
dirilmesi ve Küba’nın ABD dahil başka ülkelerin egemenliği altına girmemesi 
için savaşıma adamıştır.  Öğretisinin özü, kişi özgürlüklerine saygılı olmayan ve 
yalnızca zenginliklerini büyütmeyi gözeten yönetimleri uyarmaya ve karşı çık-
maya dayanmaktadır. Yapıtlarında bütün despot yönetim düzenlerini ve insan 
haklarına karşı uygulamaları kınamıştır. Onun yazıları demokratik gelişmeye yol 
göstericidir.
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Kısa süren ömrü boyunca, birkaç siyasal kitapçıkla  incecik şiir kitapları Abdala 
(manzum dram) 1869’da, İsmaelillo (Mahvolan Dostluk, otobiyografik roman) 
1882’de,  Versos sencillos (Basit Şiirler) 1891’de ve Versos libres (Özgür Şiirler) 
1913’te ölümünden sonra basıldı.”(1)

 Şiirlerinden Örnekler :

Ruhumun Oğlu

Ey ruhumun oğlu! 
Her yerde dalgalanıyorsun, 
Gece fırtınalarının dalgalarını 
Şafakla yatıştırıyorsun. 
Fakat acı günlerin köpüğü 
Bulanık ve ağır 
Fırlatıyor seni yeniden 
Gecelerimin diplerine... 
Sen, ruhumun 
Ardına kadar açık 
En gizli yerlerine 
Sevgiyle bekçilik ediyorsun; 
Koruyorsun onu 
Bütün saldırılara karşı. 
Ne zaman 
Bir an için gitmen gerekse 
Sıkıntılar 
Hızla yöneliyor içime. 
Fakat sen 
Karanlık eşikte 
Açarak beyaz, geniş kanatlarını 
Onu engelliyorsun. 
Bir şafak aydınlığıyla 
İyileştiriyorsun gecenin acılarını, 
Karşılıyorsun beni 
Sabahın dalgalarında. 
Beni ağır uykumdan kaldıran 
Şafağın parlaklığı değil 
Senin ellerinin dokunuşudur 
Yastığıma kadar ulaşan... 
Varsın herkes 
Senin burada olmadığını söylesin, 
Desinler ki 
Sen uzak bir ülkedesin; 
Ah, nasıl da aptallar, 
Haksızlar nasıl da! 
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Ruhun benimledir 
Sen benimlesin; 
Onlar içinse 
Sadece bir gölgesin; 
Onlar, bir gölgeye sahipler. 
Uçup geliyor uzaktan 
Çevik kanatlarında rüzgarın 
Yakıcı parıltısıyla 
Senin her bakışın. 
Onunla ısınıyorum 
Ve sevinçle donanarak 
Topluyorum hasadını 
Aydınlık bakışlarının. 
Sen onları gecenin sessizliğinde 
Yıldızlar gibi saçıyorsun, 
Her yerde dalgalanıyorsun 
Ey ruhumun oğlu! 
 
Jose MARTI 
Çeviren: Ataol BEHRAMOĞLU

*

GUANTANAMERA 
 
Dürüst bir insanım ben, 
Palmiyeler ülkesinden. 
Ölmeden önce, paylaşmak isterim 
Ruhumdan akıp gelen bu şiirleri. 
 
Guantanamera! Guajira! 
Guantanamera! 
Guantanamera! Guajira! 
Guantanamera! 
 
Şiirlerim parlak yeşildir, 
Ama yine de kızıl alevler gibidir. 
Şiirlerim yaralı bir ceylana benzer, 
Dağda kurtarılmayı bekler. 
 
Guantanamera! Guajira! 
Guantanamera! 
Guantanamera! Guajira! 
Guantanamera! 
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Dikiyorum bir ak gül fidanı 
Haziranda ve Temmuzda 
Çünkü samimi dost 
Elini vermiştin bana. 
 
Guantanamera! Guajira! 
Guantanamera! 
Guantanamera! Guajira! 
Guantanamera! 
 
Ve zalimin biri parçaladığı için 
Beni yaşatan yüreğimi. 
Dikmem ne bir ayrıkotu ne de çakır dikeni 
Dikerim bir ak gül fidanı. 
 
Guantanamera! Guajira! 
Guantanamera! 
Guantanamera! Guajira! 
Guantanamera! 
 
Dünyanın yoksul insanlarıyla, 
Neyim varsa paylaşmak isterim. 
Dağların cılız dereleri 
Denizlerden daha mutlu eder beni. 
 
Jose MARTI 
Çeviren: Tuğrul Asi BALKAR 
Beste: Pete Seege

 

 

---------------------------------

(1) : siir.gen.tr
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7-Wilfred Owen (İngiliz)

(1893-1918)

“I.Dünya Savaşı’na katılan İngiliz şairler Siegfried Sassoon (1886-1967), Robert 
Graves (1895 -1985), Wilfred Owen (1893-1918) yazdıkları savaş karşıtı şiirler 
nedeni ile “Savaş Şairleri” olarak adlandırılırlar.

Bunlardan;

Wilfred Owen 1893-1918 yılları arasında yaşamış, 1. Dünya Savaşı sırasında 
(ateşkes imzalanmadan hemen hemen bir hafta önce) hayatını kaybetmiştir.. 
Savaşın gerçek yüzünü açığa vuran, cephede yaşam mücadelesi veren askerle-
rin yaşadığı gerilimi ve dehşeti kendi deneyimlerine dayanarak betimleyen şiir-
leriyle ünlüdür. Savaşa dair bütün millyetçi ve vatanperver söylemlerin ötesinde 
durur ve ben-öteki, dost-düşman ayrımına girmeden, cephede savaşı birebir 
yaşayan askerin ağzından savaş deneyiminin vahşetini aktarır.”(1)

Maddî imkânsızlıklar sebebiyle üniversite tahsilini yarıda bırakıp rahip olmaya 
çalıştı, ama, onda da başarılı olamadı. Öğretmenlik yaptı. İngiliz ordusuna ka-
tıldı.  Er olarak katıldığı savaşta yaralandı, hastanede savaş karşıtı mısralarını 
nakışladı.  1918 yılında savaşta öldürüldü.

Dulce et Decorum est
Bent double, like old beggars under sacks,
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,
Till on the haunting flares we turned our backs
And towards our distant rest began to trudge.
Men marched asleep. Many had lost their boots
But limped on, blood-shod. All went lame; all blind;
Drunk with fatigue; deaf even to the hoots
Of disappointed shells that dropped behind.
 
GAS! Gas! Quick, boys!– An ecstasy of fumbling,
Fitting the clumsy helmets just in time;
But someone still was yelling out and stumbling
And floundering like a man in fire or lime.–
Dim, through the misty panes and thick green light
As under a green sea, I saw him drowning.
In all my dreams, before my helpless sight,
He plunges at me, guttering, choking, drowning.
 
If in some smothering dreams you too could pace
Behind the wagon that we flung him in,
And watch the white eyes writhing in his face,
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His hanging face, like a devil’s sick of sin;
If you could hear, at every jolt, the blood
Come gargling from the froth-corrupted lungs,
Obscene as cancer, bitter as the cud
Of vile, incurable sores on innocent tongues,–
My friend, you would not tell with such high zest
To children ardent for some desperate glory,
The old Lie: Dulce et decorum est
Pro patria mori.
———————————————————————————————
Tatlı ve Şereflidir
İki büklüm, çuval giymiş yaşlı dilenciler gibi,
Çarpık bacaklı, acuzeler gibi öksürerek, küfürlerle geçtik içinden çamurun
Başımıza musallat olan roketlere sırtımızı çevirene kadar
Ve uzaktaki çadırlarımıza doğru yürümeye başladık yorgun.
Adamlar yürürken uyukluyordu. Birçoğu botlarını kaybetmiş
Ama topallamaya devam ettiler, kan-nallı. Hepsi sakatlandı; hepsi kör;
Yorgunluktan sarhoş; arkalarında patlayan yorgun, kendilerinden üstün çıkmış
mermi kovanlarının uğultularına bile sağır.
 
GAZ! Gaz! Acele edin, çocuklar! – El yordamıyla o sakar gaz maskelerini
Takmanın mutluluğu tam zamanında;
Ama hala bağırıp tökezliyordu biri,
Ateşin ya da kirecin içinde bocalayan bir adam gibi boşuna…
İçinden loş, dumanlı camların ve yeşil ışığın,
Yeşil bir denizin dibindeymişim gibi, gördüm onu boğulurken.
Bütün rüyalarımda, önünde çaresiz bakışlarımın,
Bana doğru atılıyor, oluk-oluk, tıkanıyor, boğuluyor.
 
Bazı duman-altı rüyalarda, yürüyebilseydiniz siz de
Onu içine fırlattığımız vagonun arkasından,
Ve izleyebilseydiniz debelenen beyaz gözlerini yüzünde,
Sarkmış suratını, sanki bıkmış bir şeytan günahlardan;
Duyabilseydiniz, her sarsılışında, oluk oluk gelen kanı
Köpükle tahrip edilmiş ciğerlerinden,
Kanser gibi müstehcen, gevişi kadar acı
Masum dillerdeki hakir, dermansız yaraların,
Dostum, bunca keyifle söyleyemezdiniz,
Umutsuz bir zafere heves eden çocuklara
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O eski yalanı: “Tatlı ve Şereflidir
Ölmek Vatanın İçin.”
(Dulce et Decorum est Pro Patria Mori)
Şair: Wilfred Owen
Orijinal İsim: Dulce et Decorum est
Çeviri: herkesinhikayesi” (2)
*
 İYİ YOLCULUKLAR TÖRENİ 
 Kapanmış, kararan dar yollardan aşağıya şarkı söylediler giderler-
ken 
Yan taraftaki-hangara, 
Ve dizdiler treni yüzlerle ümitsizce şen.

Göğüsleri dövülmüştü hep beyaz renge çelenklerle ve serpintilerle 
Adamlar gibi, ölen.

Duygusuz hamallar gözetledi onları, ve bir serseri rastgele 
Ayakta durdu bakarak sertçe, 
Üzülerek onları görmeyeceğinden yayladaki kampta 
Sonra, acıma duygusu olmadan, sinyaller baş salladı, ve bir lamba 

Göz kırptı bekçiye.

O kadar gizlice, sanki örtbas edilmiş haksızlıklar gibi, gittiler. 
Bizimkiler değildiler: 
Hiçbirzaman işitmedik bunlar hangi cepheye gönderildiler.

Ne de işittik hâla alay ederlermiydi orada ne demek istedikleriyle kadınların 
Onlara çiçek veren.

Geri dönecekler mi çalınmalarına büyük-çanların? 
Vahşi tren yüklerinde? 
Birkaçı, birkaçı, çok az sayıda olan, davullara ve bağırışmalara, 
Sürünebilir geri, gürültüsüz, kıpırdamayan köy kuyularına 
Yukarıda yarı-bilinen yollarda.

Wilfred Owen

Çeviren: Vehbi Taşar

------------------------------

(2) : yilginkelimeler.wordpress.com
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8-Sandor Petöfi ( Macar)

(1823-1849)

“Babası kasap ve meyhaneciydi. Orta öğrenimini Peşte’de ve Aszód’da yaptı. 
1839’da Nemzeti Színház’da (Ulusal Tiyatro) bir süre figüranlık yaptı. Ardından 
askere yazıldı, ama sağlık nedenleriyle ayrılmak zorunda kaldı. İlk şiiri 1842’de 
yayınlanır. 1844 ortasında Pesti Divatlap’ın (Peşte Moda Dergisi) yöneticisi yar-
dımcısıdır. Aynı yıl A helység kalapácsa (Köyün Nalbandı) adlı satirik epopesini 
yazmıştır. Bu epope satirik, tumturaklı üslubu parodize eden bir yapıttır. 1845 
Kasımındaysa halkçı akımın yazınsal olduğunun bir kanıtı olan János vitéz’i (Yi-
ğit Yanoş) yazmaya başlar. Bu yapıtta ozan, baştan sona halk şarkılarının canlı 
sesini, sunuş biçimini, halkçı-köylü atmosferini korur. Gerçekçi öğelerle ve peri 
masallarının öğeleriyle dokunmuş öyküde ezilen halk çocuğu zafere ulaşır.

Petofı’nin şiirleri ve bu epopesi kısa sürede aristokrat yazın politikasının antipa-
tisini uyandırmış ve saldırılar birbirini izlemiştir. 1845 yılında yayınlanan Versek 
1844-45 adlı şiir kitabına yapılan yersiz saldırılar, anababasının umutsuz yoksul-
luğu ve sevide aldanışı onu bir bunalıma sürükler. Bu bunalım Felhok (Bulutlar) 
adlı şiir kitabıyla ve Tigris és hiéna (Kaplan ve Sırtlan) adlı oyunu ve pek de 
başarılı olmayan “A hóhér kötele” (Celladın İpi) adlı romanıyla kurtulur.

Petofi şiirini ve yazınsal öğütleyici çalışmalarını bilinçli olarak “Macar halkının 
devrimci kurtuluşunun ve dünya özgürlüğü düşüncesinin hizmetine” adamıştır. 
Sevi şiirlerinin esin kaynağı olan Júlia Szendrey ile 1847’de evlenir. Bu şiirlerinin 
değeri yazınsal açıdan dünya yazını düzlemindedir; seviden ve evlilikten eşsiz 
bir durulukla söz eder.

Adanmışlık bilinci ve evliliği Petofi’yi ozansal doruğa çıkarır. 1947-49 yılları şi-
irlerinde başrol siyasal şiirlerinindir. Esin kaynağı ise 1848 Martına dek yaptığı 
devrimi hazırlama çalışmaları ve ulaşılan Mart zaferidir.” (1)

Kurtuluş Ordusunda subay olarak savaşırken öldürüldü.

Şiirlerinden Örnek : 

BİRİCİK ÇİÇEĞİMDİN SEN BENİM

Biricik çiçeğimdin sen benim 
Soldun, yaşamım çöl oldu gitti. 
Parlak güneşimdin sen benim 
Battın, geceler içindeyim şimdi.

 Düşlerimin kanatlarydın sen benim 
Kırıldın, uçamıyorum, bittim. 
Kanımın sıcaklığıydın sen benim, 
Soğudun, ben buz kesildim.

 Türkçesi : Tahsin SARAÇ
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Ne İdi?..

Aşk benim için ne idi ? 
Çok kere, gözyaşından bir ırmak. 
Üzerinde hafif bir sandal yüzüyordu; 
içinde sandalcı benim ruhum 
ve onu iten rüzgâr ahlarımdı.

Aşk benim için ne idi ? 
Istırapların ormanı. 
Sık merkezinde kurtların bağrışı 
ve yarasaların çığrışı duyuluyordu.

Aşk benim için ne idi ? 
Kelebekleri kovalıyan, 
bir hendeğe yuvarlanıncaya kadar 
soluk soluğa koşan 
akılsız, budala bir küçük çocuk.

Aşk benim için ne idi ? 
Ölen ümitlerin, derin elemden dokunmuş kefeni; 
yahut, beni idam yerine götürdükleri kızıl araba.

Şimdi benim için aşk nedir? 
Gül ağacında minimini bir kuş yuvası. 
İçinde neş’e ile ötüyorum; 
ve fırtına onu bozarsa 
biraz öteye gidip başkasını yapıyorum.

 Sandor Petöfi

Tercüme : Necmi Seren

Aşk ve Hürriyet Şiirleri / Ahmet Halit Kitabevi / 1943

 

----------------------------------------

(1) : balkanpazar.org
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9-İsaac Rosenberg (İngiliz)

(1890-1918)

İngiliz Edebiyatının önemli bir Yahudi şairidir.

İsaac Rosenberg, 1890 Yılında Bristol›da doğdu. 1 Nisan 1918 tarihinde Fransa› 
da cephede ölen şairlerden olup, işçi sınıfından Yahudi bir ailenin altı çocuğundan 
ikincisi olarak dünyaya gelmiştir.

Daha çok resimle ilgilendi. Resim sanatına adeta kara sevdalı idi. Portre sanatçı-
sıydı diyebiliriz. Stepney Green Sanat ve El Sanatları Okulu’nda resim dersleri al-
mak için izin aldı. Ardından  bir oymacının yanında çıraklığa başladı. Whitechapel 
Gallery’ de resim sergileri açtı. Bir ara hastalandı. Kronik bronşitten şikâyetçiydi.  
Kariyerini devam ettirmek ve bronşitten kurtulmak için sıcak iklimi tercih ederek 
Güney Afrika’ya, kardeşi Mina’nın yanına  taşınmışsa da, 1915 yılında İngiltere’ye 
döndü. Londra Üniversitesinde akşam sınıfında okudu. T.S Eliot ve Ezra Pound 
gibi modern şiirin kurucularındandır. Şairlik ve ressamlıktan geçimini sağlamaya 
çalıştı, ama, başarılı olamadı. Konuşma diline yakın mısralarla dokudu şiirlerini.  
Savaşın ve siperlerin şairidir. “Siperlerde Günün Sonu” en bilinen şiirlerindendir. 
“Kitapları Londra’da küçük bir matbaada mütevazi miktarlarda basıldı.

Savaşta öldürülünce, cesedi hemen bulunamadı.1926’ da yaklaşık on bir askerin 
cesedi bulundu. Onlaran birisi de İsaac Rosenberg idi.

Şiirlerinden Bir Örnek :

TAPINAĞIN YAKILMASI

Süleyman’ın yatışmayan öfkesi 
Nerede uykuya daldın? Bak, 
Kazandığın bunca çul 
Toprağın ve denizin bağışı__ 
Şu kızıl göklere bak.

Yoksa güneş mi battı? 
Nedir bu eriyen altın__ 
Bu kükreyen alevler, 
Bu duman göklerde tüten? 
Yeniden ölüyor o yüce kral.

Düşleri duman olmuş tütüyor 
Geçmesin diye yonttuğu 
Günlerin heykelleri kırılmış, 
Yanık otlar gibi kapkara. 
Son soluğu gibi tükenmiş.

Türkçesi : Cevat ÇAPAN
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10-Boris Smolonski (Ukrayna)

(1921-1941)

“İkinci Dünya Savaşında öldürülen bir şairdir. 1921 yılında Nikolaev’ de doğ-
muş ve 1941 Karolya’ da savaşta öldürülmüştür.”1937’deki “temizlik” hareketi 
sırasında kurşuna dizilen tanınmış bir gazetecinin oğlu olan Smolonski, 1941’ 
de İkinci Dünya Savaşında bir çatışmada öldürüldü. Hiç bir eseri, sağlığında 
yayımlanmayan bu talihsiz şairin, Garcia Lorca için yazdığı bir ağıtı da savaşta 
kaybolduğu biliniyor. Deniz temasının ağırlıkta olduğu şiirlerinde ölüm, yalnızlık, 
savaş, “gençölen” insanlar için hüzün ve yaşama isteği ağırlıktadır.”

Şiirlerinden Bir Örnek:

VE SAVAŞ DERSE BİZE

Ve savaş derse bize : “Çaldı saatin”.

Yarım kalacakmış kitaplarımız, kalsın...

“Hoşça kal” deriz biz dee fakülte duvarlarına

Vee adımlarımızı sıklaştırarak

                     yürürüz darmadağın yollar boyunca

Ve aşınmış okul kasketi

Miğfere, pilot başlığına  ya da

gemici beresine bırakır yerini.

Türkçesi : Attila Tokatlı “(1)

(1)Kaynak: Baki, HAYATİ; Şiirin Kesik Damarları-2,Promete Yay, Syf:208
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11-Edward Thomas ( İngiliz) (1878-1917)

“Çocukluğundan miras kalan kırsal bölgelere ve insanlarına olan hayranlığıy-
la kaleme aldığı bir çok kitabın yanı sıra, bir eleştirmen ve denemeci olarak 
tanınan Edward Thomas yaşamının son dönemlerinde yazmaya başladığı şiir-
lerle ‘savaş şairi’ olarak tanındı. Yazarlık yeteneğini ilk fark eden, komşuları, 
dönemin tanınan edebiyatçılarından James Aschcroft Noble’du. Onun desteği 
ve yüreklendirmesiyle Thomas henüz on beş yaşında yazmaya başladı. Ox-
ford’daki öğrencilik yıllarında sıkça akıl hocasının evini ziyaret eden Thomas, 
kısa süre sonra Noble’un büyük kızı Helen’a aşık oldu ve evlendi. Bu dönem 
yayımlanan doğa üzerine denemeleri ve ilk kitabı ‘’The Woodland Life’’ın ver-
diği cesaretle mezun olur olmaz profesyonel yazarlık yapmaya karar verdi. 
 
Babasının şiddetle karşı çıktığı bu kararı alması Thomas’ın, karısı ve üç çocu-
ğuyla birlikte büyük maddi sıkıntılar çekeceği bir dönemin başlangıcıydı. Yine de 
çok çalışıyor, yazdıkları sayesinde dönemin önde gelen eleştirmenleri arasında 
yer alıyordu.

Daily Chronicle için kitap eleştirileri yazdığı sıralarda tanıştığı, kendisi gibi Gal-
ler asıllı olan ‘’aylak şair’’ W H Davies ile dost oldular, bir kaza sonucu sakat 
kalan Davies’in rahatça yazabilmesi için ona uzun süre yardım etti. Thomas 
düzyazılarına devam ediyordu, şiire başlaması ilk romanı ‘’The Happy-Go-Lucky 
Morgans’’ı (1913) yazdığı yıl tanıştığı Robert Frost sayesinde oldu. Bütün şiirle-
rini, gönüllü olarak katıldığı I. Dünya Savaşı yıllarında yazdı. Yazdıklarının kendi 
adıyla yayımlandığını göremeden 1917’de Paris’te savaş alanında öldü.

Ölümünden sonra Edward Thomas›ın bir şair olarak ünü günden güne arttı; 
W.H. Auden,Philip Larkin, Derek Walcott gibi farklı şairler tarafından esin kaynağı 
olarak gösterildi.»(1)
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Şirlerinden Bir Örnek : 

 Gelir misin?

 
Gelir misin? 
Gelir misin? 
Gezintiye 
Bu vakitte 
Yan yana 
Gelir misin?

Gelir misin? 
Gelir misin? 
Gece de 
Parlak 
Dolunay 
Gelir misin?

Gelir miydin? 
Gelir miydin? 
Eğer gece 
Işıklar verse 
Yol gösterse 
Yalnız ay değil 
Güzel, gelir miydin?

Gelmiş olsaydın 
Gelmiş olsaydın 
Gururlu olmasaydın 
Güneş batmada 
İçimde bir kuşku 
Sevgilim gelecek misin?

Eğer geleceksen 
Çabuk gel 
Baykuşlar ötmede 
Gece geliyor 
Binelim atlarımıza 
Sevgilim, güzelim, gel.

…..Edward Thomas (1878-1917) 
…..(Çeviren:Erdal Ceyhan)(2)
(1) : rob389.com

(2) : antoloji.com, Erdal Ceyhan Sayfası.
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DÜELLODA ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER

1-Mihail Yuryeviç Lermontiv (Rus)

2-Aleksandr Puşkin (Rus)
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1-Mihail Yuryeviç Lermontiv (Rus)

(1814-1841)

15 Ekim 1814’te emekli subay Yuri Petroviç Lermontov ile zengin bir ailenin kızı 
olan Mariya Mihaylovna Arsenyeva’nın oğlu olarak Moskova’da dünyaya geldi. 
Annesinin genç yaşta ölümü üzerine, bakımını üstlenen büyükannesi Yelizave-
ta Alekseyevna Arsenyeva’nın yanına, Penzenskaya’ya yerleşti. Burada küçük 
yaştan itibaren Almanca, İngilizce, Fransızca ve Yunanca öğrendi, resim ve mü-
zik dersleri aldı. 1827’de büyükannesiyle birlikte Moskova’ya yerleşti. Her türlü 
maddi imkânın sunulduğu bir evde büyümesine rağmen, babasıyla görüşmesi 
kesin bir şekilde yasaklandığından, mutsuz bir çocukluk ve gençlik geçirdi.

Sağlığı nedeniyle hem temiz havası hem de kaplıcaları için sık sık gittiği Kafkas-
ya’da, dağlara karşı derin bir tutku geliştirdi. 1830’da Moskova Üniversitesi’nde 
felsefe eğitimi almaya başladı. Ertesi yıl babasının ölümüyle ağır bir bunalım 
geçirdi ve intiharın eşiğine geldi. Şiir yazmaya bu yıllarda başladı. Dönemin si-
yasi ortamını eserlerinde yansıttı. 1832’de ders aldığı kimi profesörlerle yaşadığı 
fikir ayrılığı nedeniyle üniversiteden uzaklaştırıldı. St. Petersburg’a giderek harp 
okuluna yazıldı ve 1834’te asteğmen olarak mezun oldu.

1837’de Rus şair ve yazar Aleksandr Puşkin’in bir düello sonucu hayatını kay-
betmesiyle derinden sarsıldı. Bu ölümün gerçek sorumlularını eleştiren ve Rus 
ulusunun Puşkin’e olan sevgisini dile getiren bir ağıt yazdı. Aristokrat çevreleri 
ve Çar I. Nikolay’ı rahatsız eden bu şiir, Kafkasya’ya sürülmesine sebep oldu. Öte 
yandan Lermontov bu şiirle beklenmedik bir ün kazandı ve bir anda ülke çapında 
“Puşkin’in varisi” olarak anılmaya başladı. Kafkasya sürgünü sırasında edindiği 
tecrübeler sonraki şiirlerinde, düz yazılarında, resim ve çizimlerinde önemli bir 
yer tutar.

1838 başında Moskova’ya dönmesine izin verildi. Başkente dönüşünde edebiyat 
çevrelerinde kahraman olarak karşılandı. Bu dönemde Rus romanının kurucula-
rından biri olarak sayılmasına neden olan “Zamanımızın Bir Kahramanı”nı yaz-
maya başladı.

1840’ın ilk aylarında St. Petersburg’da Fransız büyükelçisinin oğluyla yaptığı dü-
ello nedeniyle askerî mahkemeye çıkarıldı ve Çar I. Nikolay’ın talimatıyla yeni-
den Kafkasya’ya sürgüne gönderildi. “Zamanımızın Bir Kahramanı” nın ilk baskısı 
bu sırada yayımlandı.

Büyükannesinin çabalarıyla 1841’de kısa bir süreliğine başkente gelmesine izin 
verildi. Birliğine dönerken uğradığı Pyatigorsk’ta, bir tartışma sonucu Nikolay 
Martinov adında bir başka subayla düelloya girdi ve bu düelloda hayatını kay-
betti.

Cenazesi 17 Temmuz 1841’de binlerce kişinin katıldığı törenle defnedildi. Ertesi 
yıl, Çar I. Nikolay’ın izniyle naaşı Tarkhani’deki aile mezarlığına aktarıldı. “Maske-
li Balo” isimli bir oyunu ve “Yelken”, “Hayır, Byron Değilim”, “Şairin Ölümü”, “Bir 
Ocak”, “Valerik” gibi birçok şiiri vardır.”(1)
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Şiirlerinden Örnek :

Şairin Ölümü 
  
intikam, çar, intikam! 
kapanıyorum ayaklarına 
adil ol ve katili cezalandır 
Ki onun idamı gelecek çağlara 
senin haklı yargını duyursun 
ve caniler örnek bulsun onda.
 Şair öldü! - kuluydu namusun.- 
düştü,karalanmış,söylentilerle. 
düştü intikam özlemiyle, göğsünde bir kurşun 
egerek gururlu basını yere!
utancını değersiz tahkirlerin 
taşıyamazdı şairin kalbi 
o başkaldırdı yargısına sosyetenin 
ve öldürüldü! yapayalnız,önceki gibi..
Öldürüldü! neye yarar simdi gözyasları.. 
neye yarar boş övgülerin gereksiz korosu.. 
neye yarar zavallı özür mırıltıları.. 
kader oynadı oyununu!
ilkin kinle kovan siz değil miydiniz? 
onun özgür ve cesur yeteneğini ; 
ve eglenmek icin körüklediniz 
bir yangını ki belli belirsizdi..
daha ne? eglenin..son ıstıraplara 
dayanmaya artık gücü yetmezdi! 
söndü bir meşale gibi eşsiz deha 
soldu alnındaki zafer çelengi..
Kurtuluş yok,soğukkanlılıkla 
katil indirdi vuruşu. 
titremedi elindeki tabanca 
yüreği sanki donmustu..
Sasacak ne var? uzaktan onu 
o benzeyeni yüzlerce kaçağa 
fırlatmıstı bize kaderin buyruğu 
talih ve rütbe avına..
 Gülerek,küstahça aşağlıyordu 
yabancı bir toprağın göreneklerini 
o bizim şanımızı esirgeyemezdi 
ve bu kanlı an düşünemezdi 
elini neye kaldırdıgını !
Şair öldü ve girdi toprağa 
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O ünsüz, tatlı türkücü gibi 
sağır bir kıskançlığın kurbanı. 
onu eşsiz bir güçle betimlemişti 
acımasız bir elin yere serdiği 
o yazgı yoldaşı ozanı..
bırakarak barışçıl erinçleri ve saf bir dostluğu 
özgür yüreğin ve ateşli tutkuların boğulduğu 
bu kıskanç dünyaya niçin geldi? 
niçin verdi elini değersiz kara çalıcılara? 
niçin inandı yalan sözlere ve okşayışlara? 
o ki genc yaşından beri insanları bilirdi..
çıkarıp ilk çelengi alnından 
dikenli ve defneden bir çelenk taktılar ona, 
ve gizli iğneler dalların altından 
battılar şanlı alnına.. 
ve ağulandı son anları da 
sinsi fısıltısıyla alaycı cahillerin. 
ve öldü o -boşuna bir intikam susuzluğuyla- 
ve gizli üzgüsüyle kırılmış ümitlerin..
sesleri o eşsiz şarkıların dindi 
bir daha duyulmamacasına. 
dar ve sevimsiz sığnağında simdi 
Susuyor şair , bir mühür ağzında..
Ve sizler,kibirli çocukları 
bilinen alçaklıkla ün salmış ataların! 
köle topuklarıyla çiğneyen yıkıntılarını 
bahtın oyunuyla incinmiş soyların! 
özgürlük, defa ve şan cellatları! 
tahtın yanındaki açgözlü yığın! 
susturun gerçeği ve yargıyı 
gizlenin örtüsü altına yaslanın! 
fakat ey ahlâksızlar, tanrısal bir yargı 
ve müthiş bir yargıç bekliyor sizleri! 
O’nu kandıramaz altın şıkırtısı 
O bilir önceden her şeyi. 
o zaman boşa gidecek ama 
kötülemeler, basvuracağınız! 
ve tüm kara kanınızla, şairin 
haklı kanını yıkayamayacaksınız!..
(1873) 
Ceviren : Ataol Behramoğlu 
Sair : MİHAİL YURYEVİÇ Lermontov
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ARZU

Açın şu zindanımı, 
Verin gün ışığını, 
Kara gözlü dilberi, 
Kara yeleli atı. 
Bir kere nasip olsa 
At binmek gök ovada. 
Hayatı, özgürlüğü 
Tıpkı bir yabancıyı 
Yakından görebilsem. 
 
Verin bir ahşap kayık. 
İskemlesi köhne, çürük. 
Fırtına görmüş bezli, 
Gri, yıpranmış yelkenli. 
O zaman tek başıma 
Açılır denizlere, 
Umursuz yapayalnız, 
Engin deryada ıssız, 
Coşkulu fırtınada, sevinirdim 
Azgın dalga kaprisine. 
 
Heybetli saray verin. 
Çepeçevre bahçeleri yemyeşil. 
Ağaçların gölgeleri altında 
Kehribar sarısı üzüm yetişsin. 
Fıskiyesi durmaksızın 
Mermer salonunda çağlasın. 
Cennet hâyalleri içinde, 
Suyun serin buğusuyla 
Uyutup uyandırsın beni.

1832 - Mihail Yuryeviç Lermontov 
çeviri: Melaike Hüseyin

_______________________
(1): iletisim.com.tr
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2-Aleksandr Puşkin (Rus)

(1799-1837)

“Rus şair ve yazar. Birçok kişi tarafından en büyük Rus şairi ve Rus edebiyatının 
kurucusu olarak kabul edilmektedir.

 Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, 1799’da Moskova’da doğmuştur. Babası Sergey 
Lvoviç, soylu bir ailenin ilk çocuğudur. Annesi Nadejda Osipovna Hannibal’in 
dedesi Etiyopya›lı Hannibal’in Rus Çarı I. Petro’nun vaftiz çocuğudur. Puşkin 
soylu bir ailenin üyesidir. Annesi ve babası eğitimli insanlardır. Puşkin, ilk 
bilgilerini yabancı eğitmenlerden edinmiştir. Henüz sekiz yaşındayken Fransızca 
Rusça bilmektedir. On bir yaşına geldiğinde ise özgürlükçü ve alaycı yazarlarını 
beğendiği Fransız Edebiyatı’ndan etkilenerek Fransızca şiirler ve komediler 
yazmaya başlamıştır.

Döneminin tanınmış şair ve yazarları, Puşkin’in evine gelip gidenler arasında-
dır. Ancak hiçbiri onu kendisine Rus masallarını anlatan, eski Rus türkülerini 
söyleyen dadısı kadar etkilememiştir. Yaşlı dadısı Arina’nın anlattıkları, Puşkin’in 
çocukluk ruhunda önemli izler bıraktığı düşünülmektedir.

Şiire başlaması

Puşkin, on iki yaşına geldiğinde, Rus Çarı I. Aleksandr’ın Tsarskoye Selo’da 
(Çar’ın yazlık köyü) açtırdığı okula yazdırılmıştır ve buradaki altı öğrenim yılı 
boyunca tıpkı okulun diğer öğrencileri gibi, Petersburg’a gitme izni verilmeden 
dış dünyadan kopuk bir şekilde eğitim görmüştür.

Puşkin’in lise yıllarında yazdığı şiirlerinde gerçekçilik eğilimi açıkça göze çarp-
maktadır. O dönem şiirinde kullanılmayan kaba ve gündelik sözcükleri kullandığı 
şiirleriyle Derjavin’in dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Artık ünlü bir şair sayılmaya başlayan Puşkin, okul yıllarından sonra Petersburg’a 
gitmiştir. Yazdığı ve birçoğu yasaklanan özgürlükçü şiirleri ve taşlamaları bu sı-
ralarda toplum arasında yayılmıştır. Rus edebiyatı tarihinde şiir, ilk kez olarak, 
herkes üzerinde hayranlık uyandırmıştır. Yeni doğan ve adeta üzerine titrenen 
bir çocuk gibi coşku ile büyümeye başlamıştır.

Rus Çarı I. Aleksandr tarafından Kafkasya’ya atanmış ve burada ünlü “Kafkas 
Esiri” ve “Bahçesaray” adlı destanlarını yazmıştır. Onun edebiyatında ne klâsik 
şiirin kuralcılığı ne Romantizmin etkileri yer almaktadır. Puşkin, gerçeği olduğu 
gibi anlatmayı istemektedir.

Kafkasya’dan dönen Puşkin’in Rusya’daki askeri yönetime karşı oluşundan do-
layı dört yıl süreyle başkente girmesi yasaklandı ve ailenin sahip olduğu Mihay-
lovskoye köyünde yaşamak zorunda bırakılmıştır. Hükümet tarafından oğlunu 
gözetim altında tutmakla görevlendirilen babası da görevini yerine getirmiştir.
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Yirmi dört yaşındaki Puşkin, bu sürgün döneminde yedi yıl sonra tamamlayacağı 
“Yevgeniy Onegin” adlı romanını yazmaya başlamıştır. “Çingeneler, Peygamber 
ve Boris Godunov” adlı önemli eserlerini de yine bu sürgün yıllarında yazmıştır.

Bu uzun sürgün döneminden sonra Rus Çarı I. Nikolay tarafından Moskova’ya 
çağırılan genç şairin kaleminden çıkan her şey artık çarın sansüründen geçecek-
tir. Polis baskınları ve aşk serüvenleri ise Puşkin’in yaşamının ayrılmaz parçaları 
olmuştur.

Evliliği

Puşkin, bir baloda eski yüksek rütbeli bir memurun kızı olan Natalya Gonçarova 
ile karşılaştı ve bu genç kıza aşık olmuştur. Puşkin Natalya’ya evlenme teklif 
etmiştir; Natalya ise, şairin evlenme teklifini belirsiz bir tarihte cevaplanmak 
üzere ertelemiştir. Puşkin, bu durum karşısında umutsuzluğa kapılmıştır ve Mos-
kova’dan uzaklaşmak istemiştir. Bu nedenle de, 1829’da, bir gözlemci olarak 
Rus ordusuna katılmıştır ve Osmanlı topraklarına gelmiştir. Sonradan yazdığı 
“Erzurum Yolculuğu” adlı eserinde yol izlenimlerini anlatmış olan Puşkin’in, daha 
başka birçok eserinde de Erzurum’dan aldığı esinler yer bulmaktadır.

Moskova’ya dönmüş olan Puşkin, Natalya’ya evlenme teklifini yinelemiştir. Uzun 
çekişmelerden sonra Natalya’nın ailesini de ikna etmeyi başarmıştır ve sonunda 
nişanlanmıştır. Natalya ise, bu duruma karşı kayıtsız kalır ve sadece izlemekle 
yetinmiştir. Natalya’nın bu tutumu da sonuna kadar böyle devam ettirmiştir. 
Bitmek bilmeyen soruşturmalar ve yasaklamalar yüzünden rahatsız olsa da yaz-
maya devam etmiştir. “Yevgeniy Onegin, Don Juan, Veba Sırasında Ziyafet” gibi 
manzum trajedyalarını ve Dubrovski, “Maça Kızı” gibi önemli eserlerini bu dö-
nemde yazmıştır. Gogol ile olan arkadaşlığı da bu döneme rastlamaktadır. Öyle 
ki, Gogol’a ünlü “Ölü Canlar” romanını yazma fikrini Puşkin verdiği söylenmek-
tedir.

 
Ölümü

Bu dönemde hayatına George Charles d’Anthès adında biri girmiştir. Puşkin, o 
sıralarda yazdığı birkaç imzasız mektup aracılığıyla, d’Anthès adındaki bu Fransız 
delikanlısının karısı Natalya Puşkin’e kur yaptığını öğrenmiştir. 1837’de d’Anthès’i 
düelloya çağırmıştır. 27 Ocak 1837’de St.Petersburg yakınında Kara Dere’nin 
bir köşesinde düellonun yapılmasına karar verilmiştir. Puşkin’in şahidi arkadaşı 
Danzas’tır. Düello’da kullanacağı silahı almak için gümüşlerini sattığı iddia edil-
mektedir.

Düelloda Puşkin tarafından omzundan yaralanan d’Anthès, Puşkin’i karnından 
yaralamayı başarmıştır. Büyük bir soğukkanlılıkla iki gün boyunca can çekişen 
Puşkin, Şubat ayında bir öğleden sonrası hayata gözlerini yummuştur.
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Şairin öldüğünü duyunca evinin kapısının önünde toplanan ve “Yevgeniy Onegin”in 
son baskısını tüketen halk, şairin ölümü üzerine neredeyse hükümete karşı bir 
ayaklanma noktasına gelmiştir. Bu gerekçe ile olayların çıkmasından çekinen 
polis, bir gece yarısı, şairin tabutunu gizlice kiliseden alır ve Mihaylovskoye 
köyüne götürerek toprağa vermiştir.

Gogol, “Puşkin, olağanüstü bir olaydır.” demektedir; Dostoyevski daha mistik 
bir tavırla “ Puşkin, bize gelecekten haber veren bir peygamberimizdir.” demişir. 
Puşkin, modern Rus Edebiyatı’nın oluşmasına büyük katkılarda bulunan yazın 
ve düşün adamıdır. Puşkin, klasik Batı edebiyatını ve Rus halk ruhunu sentezle-
yerek, Rus Edebiyatı’nda “gerçekçilik akımı”nı başlatan liderlerden biri olmuştur.

Aleksandr Puşkin’in düello günü uğradığı son yer; Peterburg Nevski Prospekt’de 
Wolf’s şekercisidir (şimdiki Cafe Litteraturnia). Bu cafede Puşkin’in balmumun-
dan bir heykeli bulunmaktadır.

 Eserleri

    Ruslan i Lyudmila – Ruslan ve Ludmila (1820) (şiir) 
    Kavkazskiy Plennik – Kafkas Esiri (1822) (şiir) 
    Bakhchisarayskiy Fontan – Bahçesaray Selsebili (1824) (şiir) 
    Tsygany, – Çingeneler(öyküsel şiir) (1827) 
    Arap Petra Velikogo – Büyük Petro’nun Arabı (tarihsel roman, bitirilmemiş)
(1828) 
    Poltava (1829) 
    Küçük Trajediler (1830) 
    Boris Godunov (1825) (dram) 
    Papaz ve uşağı Balda›nın hikâyesi (1830) (şiir) 
    Povesti Pokoynogo Ivana Petrovicha Belkina – İvan Petroviç Belkin’in hikâ-
yesi (5 kısa hikâyeden oluşur: Atış, Kar Fırtınası, Cenazeci, Menzil Müdürü ve 
Bey’in Kızı) (1831) (düzyazı) 
    Çar Saltan Masalı (1831) (şiir) 
    Dubrovsky (1832-1833, yayınlandı1841, roman) 
    Prenses ve 7 Kahraman (1833, şiir) 
    Pikovaya Dama – Maça Kızı (hikâye) (1833) daha sonra operaya uyarlan-
mıştır. 
    Altın Horoz (1834, şiir) 
    Balıkçı ve Altın Balığın Hikayesi (1835, şiir) 
    Yevgeni Onegin (1825-1832) (şiirsel roman) 
    Mednyy Vsadnik – Bronz Süvari (1833, şiir) 
    Yemelyan Pugachev isyanının Tarihi (1834, düz yazı) 
    Kapitanskaya Dochka - Yüzbaşının Kızı (1836, düz yazı) 
    Kirdzhali – Kırcali (kısa hikâye) 
    Gavriiliada 
    Istoriya Sela Goryukhina – Goryukhino Köyü’nün Hikayesi (bitirilmemiştir) 
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    Stseny iz Rytsarskikh Vremen – Şövalye Hikayeleri 
    Yegipetskiye Nochi – Mısır Geceleri (kısa şiirsel hikâye, bitirilmemiştir) 
    K A.P. Kern – AP. Kern’ne (şiir) 
    Bratya Razboyniki – Haydut Kardeşler (oyun) 
    Graf Nulin – Kont Nulin 
    Zimniy vecher – Kış akşamı

Puşkin’in birçok eserini filolog Metehan Mollamehmetoğlu Türkçe’ye çevirmiştir. 
(1)

Şiirlerinden Örnek Verelim :

 

‘What Is There for Thee . . . ?’

 
What is there for thee in my name? 
For it will die, like the sad slapping 
Of waves, at a far coastline lapping, 
Like cries at nighttime on the plain.

On mem’ry’s page the trace it burned 
Is dead—the unfamiliar diction, 
The pattern of a tomb inscription 
In language foreign and unlearned.

What’s in it now? So long forgot, 
In turmoils new and wild surrender, 
Unto thy soul it will give nought, 
No recollections pure and tender.

But, on a day of silent grief, 
Pronounce it then; thy want confiding, 
Say this: A mem’ry of me keeps, 
There’s one heart, somewhere, I abide in.

—A.S. Pushkin, 1830
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HAKKINDA YAZILANLARDAN :

Puşkin’in dinî bilincinin oluşmasında Doğu’nun etkisi: 

Doğu ve Puşkin

Vladimir Kazarin*

1820 yılında Kırım gezisi sırasında ve sonrasında, Puşkin’in mektup ve eserle-
rinde, Tavrida olarak adlandırılan eski Kırım topraklarında, Ortodoks Hıristiyanlı-
ğı’nın gelişmesi ile ilgili anı ve rivayetlerden bahsetmemesi, bu konuya fevkalade 
kayıtsız kaldığını gösterir.

Taman’dayken, Kerç Boğazı’nın iki kıyısında bulunan eski Taman Hanlığı’na ve 
büyük ihtimalle, 1792 yıllarının tarihî bulguları arasında en heyecan verici eser-
lerden olan Taman Hanlığı’nın taştan yapılan muhteşem anıtına ilgi göstermiş 
ancak Puşkin “Meryem Ana’yı Himaye” kilisesinden hiç söz etmemiştir. Halbuki 
söz konusu Taman Hanlığı’nın taş anıtı bir süre bu kilisede muhafaza edilmişti. 
Ayrıca, o dönemde Meryem Ana’yı Himaye kilisesine bağlı bir rivayet çok meş-
hurdu. Bu kilise, 1022 yılında Taman Hanı Mstislav tarafından, Kosogların hanı 
Rededü ile yapılan savaşta galip geldiği için kurulmuştur.

Eski vakayinamelerde bu kilisenin Meryem Ana kilisesinin kalıntıları üzerine ku-
rulmuş olduğu rivayet edilmiştir. Puşkin’in Meryem Ana Kilisesinden ve kuruluş 
özelliklerinden haberdar olduğu muhakkaktır, çünkü kendisi Taman Hanı Mstis-
lav’ın şahsiyetine ilgi duymuş, “Kafkas Esiri” adlı uzun şiirindeki dipnotlarında 
bu handan da söz ederek, “Mstislav” adlı Taman Hanı’nı anlatan ayrı bir eser 
yazmayı düşünmüştür. Puşkin’in bütün bu olaylardan haberi vardır ancak eser-
lerinde bu konulardan hiç bahsetmemesi manidardır.

Kerç’e geldiğinde Puşkin, büyük ihtimalle Hazret Yohhan kilisesini ziyaret etmiş-
tir. Eski Bizans usulü ile inşa edilmiş bu kilise, şehrin esas görülmesi gereken 
yerlerinden birisidir, Kerç’e gelen herhangi bir seyyah mutlaka burayı ziyaret 
etmiştir. Bu seyyahlar arasında, kiliseyi 1818 yılında ziyaret eden Çar I. Alek-
sandr’ın isminin söylenmesi meseleyi yeterince açıklıyor zannederim. Hz. Yoh-
han kilisesinin kuruluş tarihleri ile ilgili tartışmalar hâla devam etmekte. Puşkin’in 
yaşadığı dönemde, kilisenin kuruluş tarihi olarak M.S. VI yüzyıl (A. İ. Mihaylovs-
ki-Danilevski) ve III-IV. yüzyıl (G. V. Gerakov) tarihleri tahmin ediliyordu. Bunun 
yanında daha gerçekçi fikirler de vardır (İ. M. Muravyev-Apostol). Günümüzde 
ise bilim adamlarının bu konuda kesin bir cevabı yoktur, tahmin edilen tarih ise 
VIII-XIV. yüzyıllardır.

Sivastopol yakınlarında Fiyolent burnunda bulunan Georgi Manastırına Puşkin’in 
yaklaşım tarzı çok manalıdır. O dönemde sadece Kırım’ın değil, bütün Rusya 
Ortodoks Hıristiyanlığı’nın önemli kutsal yerlerinden olan bu manastırın kurulu-
şunun 1000. yıldönümü yaklaşıyordu. Rivayetlere göre, günümüzde manastırın 
bulunduğu yerde eskiden bir mağara kilisesi vardı. O kilisenin papazı ise Andrey 
Havarisi idi. Puşkin ise yazılarında, ancak manastırın bulunduğu yerin manzara-
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sının çok güzel olduğuna ve manastır yakınlarında eskiden antik mitolojiye ait 
olan “İfijeni Tavrida’da” adlı rivayette anılan Diana mabedinin bulunmasından 
dolayı manastırdan bahsetmektedir.

“Bahçesaray Selsebili” adlı eserinde Hıristiyanlık (ancak Ortodoks Hıristiyanlı-
ğı değil, Katolisizm) konusu ortaya çıkacaktır. Bu konu da o dönemde moda 
olan romantizmin meydana getirdiği Avrupa (Hıristiyanlık) ve Şark (İslâm) 
kültürlerinin karşılaştırılması akımına uymasından dolayıdır.

Nihayet, sıraladığımız olaylar arasında en manidarı, bahsettiğimiz dönemde Kı-
rım’dan söz eden Puşkin, Kırım topraklarının Rus Hıristiyanlığı’nın vatanı olması 
ve burada 988 yılında Prens Vladimir’in vaftiz edilmesiyle ile ilgili bir kelime dahi 
söylememesidir. Böyle olmakla beraber, “Ruslan ve Ludmila” adlı uzun şiirin-
de ve “Mstislav” adlı uzun şiirinin karalamalarında Puşkin, Prens Vladimir’den 
bahsetmiştir. O dönem, Rusya’nın resmi tarihçisi olan N. M. Karamzin’in yazmış 
olduğu Rusya’nın vaftiz olayını anlatan kitabını dikkat ve titizlikle okumuş olan 
Puşkin’in, söz ettiğimiz döneme ait eserlerinde bu vaftiz olayını ihmal etmesi 
anlamlı ve dikkat çekici bir tavırdır. 1825 yılında Kırım’ı gezen Griboyedov, Rus-
ya’nın bu vaftiz olayını çok düşünecek ve dile getirecektir.

Puşkin’in bu önemli olaylara karşı kayıtsızlık ve suskunluğunun nedeni, 1820 
yılında, döneminin modasına uygun olarak aşırı ateist olmasıdır. Arkasında, lise 
yıllarında yazdığı “Rahip” adlı ahlaki serbest uzun şiiri (1813) vardı, ilerisinde 
daha yazılacak ve Tanrıya kahredecek “Gavriliada” (1821) ve Odesa’daki “Temiz 
Ateizm Dersleri” (1824, bahar) vardı. Dinî değerlerini ve Ortodoks Hıristiyanlı-
ğı’nı Puşkin, 1824 sonbaharında Mihaylovsko’ye geldikten sonra yeni tanımaya 
ve benimsemeye başlamıştır. İlgi çekici olan şudur: Puşkin’in dine ısınması, “Ku-
ran-ı Kerim’e nazireler” yazdıktan sonra başlamıştır.

“Kurân-ı Kerim’e nazire” yazma fikri muhakkak, doğrudan Kırımla ilgilidir. Puşkin, 
Şark kültürünü, İslam dünyasını Kırım gezisi sırasında, özellikle Bahçesaray’da bu-
lunduğu sıralarda tanımıştır. Bir yabancı olan Puşkin’i, Kırım Tatarları’nın dinî emir-
leri yerine getirme titizliği hayrete düşürmüştür. “Bahçesaray Selsebili” adlı uzun 
şiirinde Puşkin “muhteşem Doğunun insanlarının” “Kur’an’ın kutsal emirleri”ne “ti-
tizlikle riayet etmeye” hazır olduklarını, “Peygamberi sevenlerin” yaşlanırken Mek-
ke’yi görme ve savaşta şehit olup cenneti kazanma arzularından çokça bahsetmiştir. 
 
Kasım 1824’de, nazireler üzerinde çalışan Puşkin, 1790 yılında çıkan M. Verev-
kin tarafında tercüme edilen Kur’ân-ı Kerim’in metininden faydalanmıştır. Ancak 
Puşkin Kuran-ı Kerim’deki yazıları titizlikle takip etmemiştir. Onun şiirlerinin, kut-
sal kitabın surelerinin şiir diline tercümesi olduğunu söylemek yanlıştır. Puşkin’in 
şiirleri, Kuran-ı Kerim sureleri esas alınarak, Tanrı ile insan arasındaki münase-
betler üzerine yazılmış fikirlerdir.
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Haklı olarak şu fikir ileri sürülebilir: Puşkin, Rus insanın bilincinde Ortodoks di-
ninin yeri üzerinde, İslâmı tanıdıktan sonra düşünmeye başlamıştır. Bir derece-
de, Kur’ân-ı Kerim, Puşkin’i Hıristiyan buyruklarını analiz etmeye teşvik etmiştir. 
Kurân-ı Kerim’in surelerini şiir diline çevirince, Puşkin, doğal olarak İncil’in 
bölümlerini şiir diline çevirme fikrini benimsemiş ve gerçekleştirmiştir. 1823 
yılında yazılan “Eken” şiirinde Puşkin, İncil hikayesinden yola çıkarak, bu hika-
yesini “Demokrat İsa Mesih’in masalı” olarak yorumlamıştır. “Boris Godunov” 
trajedisinde (1824-1825) ise, şair tarafından tasvir edilen halk, “Hristiyanların 
gayretle ettikleri dua”nın Allah’a ulaşmasını, “Bahçesaray Selsebili”nin kahra-
manlarının coşkusuyla arzu edecektir. 
 
“Kurân-ı Kerim” naziresinden, Puşkin’in İsa Peygamber’in şahsiyetini açıklama-
ya çalıştığı ünlü “Peygamber” şiiri (1826) doğmuştur. Bu şiirde şair ilk defa bir 
Peygamberi, ferdi hayatı dışında bir Mesih olarak düşünecektir. Bunun yanında, 
“Peygamber” şiirinde, şair peygamberin vazifeleri arasında, Tanrı’dan insan 
bilincine armağan edilen dinî değerleri şöyle yansıtmıştır:

 
Çölde yatan cesedime 
Aniden bir ses geldi Tanrı’dan, 
“Kalk, Peygamber, kalk, gör, işit”, 
Diyar diyar dolaşarak, 
İrademi kabul et, ettir, git, 
İnsan kalplerini sözlerinle yak”.

 
* Vernadskiy Tavriya Milli Üniversitesi Profesörü, Rus Edebiyatı ve Yabancı Ede-
biyat kürsüsü başkanı (Simferopol, Kırım/Ukrayna).

 
 
HABER 
 
Puşkin’in büyük dedesinin konağında hazine bulundu.

30.03.2012

 
Rusya’nın kültür başkenti St. Petersburg’da bir konağın restorasyonu sırasında 
18. yüzyıla ait hazine bulundu.

Konağın gizli mahzeninde bulunan hazineler sergilenmesi için şehir müzesine 
teslim edilecek. Çaykosvsky sokağı 21 numarada bulunan tarihi konağın resto-
rasyonu sırasında, işçiler tarafından gümüş eşyalar bulundu. Olay yerine çağ-
rılan uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonunda, hazinenin 18. yüzyıla ait 
olduğu belirlendi.
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Üzerlerinde Çarlık Rusya›sının soylularından «Narışkin» ailesine ait 
armalar bulunan hazinede, çatal, tabak, kaşık gibi mutfak eşyaları, özel 
işlemeli semaverler, cep saatleri ve vazo gibi değerli eşyalar bulunuyor. 
 
Özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen restorasyon sırasında “tesadüf” ese-
ri bulunan koleksiyonun 6 metrekarelik gizli bir mahzende saklandığı bildirildi. 
Restorasyon yapan şirket; gümüş koleksiyonun, 40 adet çuval içinde ve 1917 
yılına ait gazete kağıtlarına sarılı olarak bulunduğunu açıkladı.

Gümüş koleksiyonun bulunduğu tarihi konakta, St. Petersburg Anıt ve Tarihi 
Eserleri koruma komitesi yetkilileri ve uzmanlar incelemelerini sürdürüyor.

1780 yılında yaptırılan iki katlı konak, Puşkin’in anne tarafından büyük dedesi 
olan Abram Ganibal Petroviç’e ait.

Siyahi olduğundan dolayı Büyük Petro’nun Arap’ı olarak da ünlenen Abram Ga-
nibal, aynı zamanda Rus Çarı Büyük Petro’nun sekreterliğini ve emir erliğini de 
yapmış olan ordu komutanı ve devlet adamı olarak biliniyor. 

(Kaynak: haberler.com)

HABER 
 

‘Ünlü Rus şairler Hz. Peygamber hayranıydı’ 
YAŞAR NİYAZBAYEV 

Zaman / 15 Şubat 2013

Rusya Müftüler Konseyi’nin bu yıl 7.’sini düzenlediği “Âlemlere Rah-
met, Hz. Muhammed” adlı şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. 
 
Yarışmanın jüri üyesi şair Mihail Sinelnikov, “180 Rus şairin İslamiyet ve Hz. 
Muhammed (s.a.v) ile ilgili şiiri var. Bu şairler arasında Rusya’nın ünlü şairleri 
Aleksandr Puşkin, Mihail Lermontov ve İvan Bunin önde gelenler. Bu şairlerin 
şiirlerinde Hz. Peygamber’e hayran olduklarını görüyoruz. “ ifadelerini kullandı.

Yarışmaya Rusya’dan yüzden fazla şiir gönderildi. Şiirlerde 74’ü ön elemeyi geç-
ti. Birinciliğe hak eden şiir bulunmazken İslam’ı 12 yıl önce kabul eden Rus şair 
Cennet-Sergey Markus “Kur’an’ın uçsuz bucaksız genişliği” şiiri ile ikincilik ka-
zandı. Genç şair Rinat Suleymanov “Karanlık güneş” adlı şiiri ile ikinciliği paylaş-
tı. Rus asıllı şair Valeriy İvanov ise Kadir Gecesi’ne atfen yazdığı “Leylet’ul Kadr” 
şiiri ile üçüncülüğe layık görüldü.

Rusya Müftüler Konseyi’nde (RMK) düzenlenen ödül törenine Müftüler Konseyi 
Başkanı Ravil Gaynuddin, RMK Kültürel ve Sosyal İşlerden sorumlu başkan yar-
dımcısı Mustafa Kütükçü, juri üyeleri ve yarışmacılar katıldı.

Ödül töreninde konuşma yapan RMK Başkanı Gaynuddin, Hz. Muhammed›in(s.a.v) 
doğduğu Rabiul Evel ayı boyunca Rusya›da yaşayan Müslümanların, hayırlı 
etkinlikler düzenlediklerini belirtti.  
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Gaynuddin, etkinlikler çerçevesinde hapishanelere ziyaretler gerçekleştirdikleri, 
seminer ve konferanslar düzenlediklerini ifade etti.

Moskova’nın en büyük konser salonlarından Crocus City Hall’da yaklaşık 6 bin ki-
şinin katıldığı mevlit programı düzenlediklerini hatırlatan Müftü Gaynuddin, “Bu 
programın devamı olan şiir yarışmasına da çok sayıda vatandaş katıldı. Farklı 
dinlere mensup, farklı milletlerden insanlar Peygamberimizi(s.a.v) anlatmak için 
şiir yazdı. Her yıl yarışmaya katılmak isteyenlerin sayısı daha da artıyor. Bu çok 
gurur verici ve bizim için önemli bir sevinç kaynağı.” diye konuştu.

YARIŞMAYI DUMA DESTEKLEDİ

Yarışmanın Rusya Parlamentsou Alt kanadı Duma, Moskova Belediyesi, Rus-
ya İlimler Akademisi ve Moskova Devlet Üniversitesi tarafından desteklendiğini 
belirten, RMK Kültürel ve Sosyal İşlerden sorumlu başkan yardımcısı Kütükçü, 
“Bu yarışma ile amacımız Efendimiz’in bize örnek olarak takdim ettiği hayatını 
sanatın çeşitli kollarından istifade ederek günümüze aktarmak. Bu sefer Pey-
gamber Efendimiz’in hayatından kesitleri şiirlerle okuduk. Çok mutluyuz, çünkü 
bu yarışmaya sadece Moskova’dan değil, Rusya’nın farklı şehirlerden de katılım 
gerçekleşti. Ayrıca bir diğer sevinç kaynağı ise farklı din mensuplarının da bu 
yarışmaya katılmış olmaları ve Efendimiz hakkında düşüncelerini şiirle ifade et-
meleri oldu.” şeklinde bilgi verdi.

Şiirleri okurken büyük sevgi ile yazıldıklarını hissettiğini belirten Juri üyesi Rusya 
Yazarlar Birliği mensubu şair Mihail Sinelnikov, «Çok sayıda şiir geldi. Şiirlerin 
yapıları, kaliteleri farklıydı. Aralarında çok güzel ve yetenekli şairler tarafından 
kaleme alınan şairler de vardı. Ancak bizim arayıp birincilik verebileceğimiz şiir 
maalesef yoktu. Bu yüzden bu yıl ikincilik ödülü verebildik.” dedi.

Öte yanda Sinelnikov Rus şairlerinin de İslam ve Hz. Muhammed›le ilgili bir 
çok şiir yazdıklarını belirterek, «Rus Şiir Antolojisi›nde 180 şairin İslamiyet ve 
Hz. Muhammed ile ilgili şiiri var. Bu şairler arasında Rusya›nın en ünlü şairleri 
Aleksandr Puşkin, Mihail Lermontov ve İvan Bunin var. Şiirlerinde bu şairlerin 
Hz. Muhammed›e hayran olduklarını görürsünüz. Ben, bu şairlerin İslamiyet 
ve Peygamberi ile ilgili şiirler yazdıkları anda tüm kalpten inandıklarını iddia 
edebilirim. O anda tamamen İslam›ı benimseyerek tüm güzelliklerini hissederek 
bu şiirleri yazdıklarına inanıyorum.» ifadelerini kullandı.

HZ. MUHAMMEDİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ HİSSETMEYEN, ŞİİRİ ANLAMAZ

 
Hz. Muhammed’in öğretilerine bakıldığında insanın şaşırmamasının imkânsız ol-
madığını belirten Sinelnikov, “Bence bir insan İslâm öğretilerini ve Hz. Muham-
med’in büyüklüğünü hissetmiyorsa ya da görmemezlikten geliyorsa, bu insanın 
şiiri anlaması hiç mümkün değil” diye konuştu.
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İkincilik ödülü kazanan Markus, İslamiyet ile yeni bir hayata başladığını ve şiirini 
yazarken bu duygularını ifade etmeye çalıştığını belirtti.

Markus’un şiirinin Türkçe anlamı şöyle:

Ben de sizin gibi yarı uykulu, karanlık içinde, 
Gücümü harcadım, aklımı kaybettim, 
Bir kertenkeleden daha aşağı 
Buldum, saklandım, yaşamadım 
Işık nerede, Allahın ışığı, 
Ölen ruhların dağlardan daha yüksek uçmasını sağlayan? 
Kur’an-ı Kerim ile yaşamayan, uçsuz bucaksız genişliği bilemez.

‘ONA OLAN SEVGİMİ ANLATTIM’

İkinciliği Markus ile paylaşan Rinat Süleymanov da şiir yazarken kendisi gibi 
gençlere hitap etmek istediğini kaydetti. Hz. Muhammed›in öğretilerini 
anlatmaya çalıştığını belirten Süleymanov, «Kendimden soyutlanıp elimde 
kalem değil de fırçanın olduğunu düşündüm. Adeta bir resim çiziyor gibiydim. 
Bu resimde İslamiyet›in tüm güzelliklerini ve Hz. Muhammed›e olan sevgimi 
aktarmak istedim» dedi.

Bir Şiirini Nazım HİKMET Çevirmiş. Şiir şöyle :

Kleopatra Ve ÂşıklarıSaray pırıl pırıl. Şarkıcılar hep bir ağızdan 
Destan okuyorlardı, filâvta ve rubabın akışıyla. 
Melike sesiyle ve bakışıyla 
Canlandırıyordu ziyafeti ihtişam içinde. 
Gönüller sürükleniyordu onun tahtına doğru 
Fakat altın tasın önünde, O, birdenbire daldı derinlere 
Mucizeli başını, omuzuna eğip durdu.
 
Ve şimdi muhteşem ziyafet sanki uyukluyordu, 
Davetliler susmuştu. Şarkıcılarda ne ses, ne seda vardı! 
Ama işte, eğilen başını O kaldırdı yine, 
Işıklı bir yüzle başladı sözlerine: 
“Mutluluğunuz sizin, benim aşkımdadır, 
Dinleyin beni, ben dilersem eğer, siz 
Benimle bir olabilirsiniz. 
İhtiras alışverişine kim giriyor, kim? 
Aşkımı satıyorum ben, 
Hayatı pahasına bir gecemi benim 
Söyleyin, kim satın alacak içinizden? “
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Sustu ve korku sardı herkesi, 
Yürekler burkuldu şehvetle... 
O, yüzünde soğuk bir cüretle 
Dinlemektedir şaşkın mırıltıları 
Ve küçümseyen bakışlarını ağır ağır 
Hayranlarının üstünde dolaştırmaktadır. 
Birden bir insanın çıkışıyla yarıldı kalabalık 
Onun peşinden geldi iki kişi daha 
Duruşları pervazdı, gözbebekleri ışık. 
Melike karşılıyor gelenler ve böylece 
Alışveriş bitiyor: satın alınıyor üç gece. 
Ölüm odasıdır çağıran onları artık.

Şimdi kutsal kâhinler 
Donakalmış davetliler önünde 
Uğursuz kâseden 
Sıra kur’asını çekiyor birer birer. 
Birinci Flavius, son Roma bölüğünde 
En yırtıcı asker. 
Çıldırtabilirdi onu 
Katlanmak bir kadının azametine, 
O kabul etmişti zevkin meydan okuyuşunu, 
Kızgın kavga günlerinde koşar gibi 
Düşmanın davetine. 
İkinci, Kriton, genç hakim, 
Epikür bahçelerindendi, 
Kharite’lerin, Kıbrıs’ın, Amur’un 
Şairi ve hayranlarındandı. 
Üçüncü, yeni açmış bir bahar çiçeği gibi 
Okşuyordu gözü ve kalbi. 
Ünlü değildi, adı asırlarda tutmamıştı yer; 
Yavaşça gölgeliyordu 
Dudaklarını ilk tüyler; 
Genç yüreğinde tecrübesiz gücü 
Kaynıyor ihtirasla; 
Heyecan ışıldıyor gözlerinde. 
Mağrur Melike hüzünlü bakışlarını; 
Dondurdu onun üzerinde.
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“-Ant içerim... Ey zevklerin anası, 
Mislini görmediğin gibi hizmet edeceğim sana. 
Satılık bir cariye gibi gireceğim, 
Kandırıcı ihtirasların odasına. 
Dinle beni, gücü büyük Kıbrıslı sen, 
Ve siz yer altı hükümdarları, 
Ey gazaplı Ayda’nın ilahları, 
Yemin ederim ki, sabah şafak sökene kadar 
Arzularıma hükmedenleri, ben 
Tatlı ihtiraslarla doyuracağım, 
Ve bütün esrarlı aşk hünerleriyle 
Ve misilsiz bir rehavetle onları yoracağım. 
Ama, kızıl sabah ışıklarıyla, 
Sökünce ölümsüz şafak, 
Yemin ederim ki ölümün baltasıyla 
Bu bahtiyar başlar yuvarlanacak.” 
 
Ve işte artık gün batıyor, 
Altın bir yay gibi doğuyordu ay. 
Örtüldü baygın gölgelerle 
İskenderiye’de saray. 
Fıskiyeler coşuyor, meşaleler tutuştu. 
Buhurdanlar tütüyor ağır ağır, yer yer... 
Dünya ilâhlarının bekliyor emirlerini 
Tatlı, ihtiraslı serinlikler. 
Sessiz ve ihtişamlı karanlıkların, 
Gönlü çeken mucizeleri arasında, 
Ve gölgesinde erguvani perdelerin 
Işıldıyordu altın oda... 
 
1835 
Çeviri: Nâzım HİKMET

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin   (1) : tr.wikipedia.org
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TERÖR KURBANI OLAN VEYA NAZİLERCE VB.REJİME KARŞI ÇIKTIĞI 
İÇİN  ÖLDÜRÜLEN 

ŞAİRLER :

1-Geo Milev (Bulgar)

2-Miklos Radnoti (Macar)

3-Gyorgy Sarközi (Macar)

4-Fernando Gordillo Servantes (Nikaragua)

5-Haşim Şabani (İran)

574  / M. CEYLAN



1-Geo Milev (Bulgar)

(1895-1925)

Radnevo köyünde 1895 yılında doğdu. Babası Milyo Kasabov’un bir kitap ma-
ğazası vardı.

Beş yaşına geldiğinde okuyup yazabiliyordu. Onun erken zihinsel gelişim ailesini, 
aile dostları ve okul öğretmenleri etkiledi. 16 Yaşında lise diplomasını aldı.  Dün-
yayı görmek ve gezmek, bilgi birikimini arttırmak maksadıyla Almanya’ya gitti ve 
Leipzig Üniversitesi’nde çalışmalarına başladı. Batı Avrupa kültürünün hakkında 
bilgiler topladı. Çok geçmeden Almanca ve İngilizceden şiir tercümelerine bile 
başladı.  Shakespeare’in “Hamlet” çevirisini yaptı. Daha sonra da Bulgarcave 9 
farklı dilde tercüme yapmaya koyuldu.

Şiir ve denemede oldukça başarılı oldu. Birinci Dünya Savaşı’na iştirak etti. Sa-
vaşta ağır yaralandı. 

Bir edebiyat dergisi çıkardı. Sergiler ve tiyatrolar hakkında yazılar yazdı. Askeri 
rejim tarafından ezilen halkın dili oldu. Dergiciliğini halkın sesi haline getirdi. 
“Eylül” şiiriyle üne kavuştu, ama, bu şiir onu canından da etti. Mahkemeye ve-
rildi. Cezaevinde yattı, para cezasına çarptırıldı.

Bir anda ortadan kayboldu. Sseneler sonra, öldürülerek gömülmüş bir çok Ma-
car vatandaşının Sofya yakınlarındaki mezarı açıldığında, şairin onlarla birlikte 
fırında yakılarak öldürülmüş olduğu fark edildi.

*

”Geo Milev’in gözü

29 Kasım 2008-Hürriyet Gazetesi

1980’lerin başında açılışına tanık olduğum muhteşem Kültür Sarayı harab-
eye dönmüştü. Komünist rejimin yıkılışından sonra, kapitalizm ve özgür pazar 
onuruna kat kat, bölüm bölüm, oda oda kiraya vermişlerdi. Görkemli sarayı 
gecekondulaştırmışlardı.

Park Hotel Moskova’nın adı değişmişti. Değişsin ama önündeki o görkemli 
Barış Çanı ortadan kaybolmuştu. Kimbilir nereye atmışlar ya da eritmişlerdi. 
Oysa üzerinde yüzlerce yazarın, bu arada Aziz Nesin’in, Kemal Özer’in, Ataol 
Behramoğlu’nun ve benim kabartma imzalarımız vardı.

Alexandre Nevski Kilisesi ve biraz ötedeki küçük Rus Kilisesi yerinde duruy-
ordu ama caddenin karşı tarafındaki Devrim Müzesi, yeni düzenin çapulcuları 
tarafından yerle bir edilmişti. Kolayca korunabilecek bir yeri, kapitalizmin yeni 
kapatması karşı devrim hükümeti korumak zahmetine katlanmamıştı. Tam ter-
sine, ilkel tepki ve dürtüleri fışşıklamıştı!
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* * *

Devrim Müzesi’ne, daha doğrusu ondan geriye kalan boşluğa uzaktan baktım. 
İnsan kendi tarihine karşı nasıl bunca acımasız, nankör, öfkeli, kinli ve düşman 
olabilirdi?

Komünizmin yıkılışından sonra Bulgaristan’ın sanayisine, tarımına, altyapısına 
bir dirhemlik bir şey eklememiş insanlar Georgi Dimitrov’un mozolesini havaya 
uçurmuş, Devrim Müzesi’ni yerle bir etmişlerdi. Devrim Müzesi’ni yerle bir edip, 
barbarcasına yağmalayıp, Barış Çanı’nı yok edip caddeleri McDonald’s’lar, oto-
mobil galerileri ve Batı’nın marka dükkán ve butikleriyle doldurmuşlar ve Avrupa 
Birliği ile ödüllendirilmişlerdi.

Devrimi verip yerine blucinlerini almışlardı. Genellikle keder-
li olan Bulgar’ın kederi iyice katmerlenmişti. Kimilerinde hüznün dibi tut-
muş, ruh halleri kendim ettim kendim buldum’a dönüşmeye başlamıştı. 

* * *

Devrim Müzesi’nin talan edildiğini duyduğum zaman, birden Geo Milev’in takma 
gözünü anımsadım. Müzedeydi bir zamanlar. Acaba şimdi neredeydi?

Şair Geo Milev (1895-1925) “Yazar, halkı neredeyse orada olmalıdır; halkın 
yanında, halkın ortasında olmalıdır” diyen bir kuşağın temsilcisiydi.

Birinci Dünya Savaşı’nda bir gözünü kaybetti. Yerine bir takma göz koydular. 
1925 Nisan’ında faşistler tarafından evinde tutuklandı. Şair Hristo Yasenov ve on 
iki aydınla birlikte polis fırınında diri diri yakıldı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
yakalanan katilleri olayı itiraf ettiler ve ceset kalıntılarının gömüldüğü yeri gös-
terdiler. Geo Milev’in takma gözü kalıntılar arasındaydı.

* * *

O Devrim Müzesi’nde Geo Milev’den başka, Hristo Botev’in, Hristo Yasenov’un, 
Hristo Smirnenski’nin anıları vardı. Blucin ve McDonald’s meftunları tarafından 
yok edildi bunlar.

Dostlarım, tanıdıklarım CIA’nın, STÖ (Sivil Toplum Örgütü) denen NGO’ların 
(Hükümet Dışı Örgütler), Soros’un fesat tezgáhlarının yeni yeni farkına varma-
nın şaşkınlığı içindeydiler. 
 
Ve Geo Milev’in mavi renkli takma gözü ortalıkta yoktu!.. Ama karşı devrimci-
ler, ülke halkının yarattığı bütün zenginlikleri bir tek leva karşılığında aralarında 
paylaşmışlardı.” (Özdemir İNCE)
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2-Miklos Radnoti (Macar)

(1909-1944)

« 1907 yılında Budapeşte›de doğdu. Szeged üniversitesinde okudu. Yahudi 
olduğu için öğretmenlikten uzaklaştırıldı, özel dersler ve edebiyat çalışmalarıyle 
geçimini sağladı. Efendiliği ve alçakgönüllülüğü ile tanınmıştı. Her zaman ve 
her yerde ciddi idi. Birçok defalar zulme uğradı. 1940›ta Sırbistan›da bir bakır 
madeninde çalışmaya gönderildi ve kendisinden yıllarca hiç bir haber alınamadı. 
1944›te bozgundan dönen naziler tarafından öldürüldüğü öğrenildi; Cesedi bir 
ölü yığınının arasında bulunmuştu. Ceketinin cebinden el yazısıyle şiirleri çıktı. 
Düşünce derinliği taşıyan bir şairdi. Ayrıca Shelley›yi, Cocteau›yu, La Fontaine›i 
Macarca’ ya kazandırmıştır.

İSPANYA İSPANYA

Yağar iki gündür bardaktan boşanır gibi, 
parlar çatıları Paris’in penceremi açar açmaz, 
oturur bir bulut gelir masamın üstüne, 
ıslak bir ışık yüzümü yalar geçer.

 Bağırır bana çukurdaki evlerden 
yağmurla dövülen bir is uzakta, 
öyle utanırım, öyle utanırım ki ben 
cıvık çamurlarla, kara haberlerle kirli 
bu alacakaranlıktan.

 Ey savaş, kırbaçlayan bizi! 
Ey savaş, zifir kanatlı! 
Kol gezmede sınırlarda korku. 
Ne eken kaldı orda artık, ne biçen, 
orda artık ne üzüm toplayan kaldı.

 Orda artık kuşlar şakımaz, 
güneşin ışınları yok artık orda. 
Artık anaların olmaz çocukları. 
Ey İspanya, İspanya, 
yalnız senin ırmakların 
akmada 
ye kaynamada, 
senin ırmakların 
kanlı kanlı,

Bir gün yeni ordular gelir ama, 
yoktan var olan ordular, 
gelir kasırgalar gibi, 
ordular derin maden ocaklarından 
ve yaralı tarlalardan doğru.
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Ey Özgürlük, insanlar senin geleceğinden kuşkulu! 
Hep seni çağırdılar şarkılarında bu öğle üzeri 
Yüzü ıslak bir Parisli fakir de 
hep bunun türküsünü söyler 
sızlata inlete yürekleri, sızlata inlete.

(Çev. : A. Kadir - Selâhattin Yıldırım)

KALINTI

Bugüne dek genç bir boğa gibi yaşadım 
bir inek sürüsünün ortasında sıkıldım durdum, 
güneş ortasında koşa koşa harcadım gücümü, 
salyamı bayrak yaptım oynadım. 
Bugüne dek genç bir boğa gibi yaşadım. 
Dört döndüm yararak havayı boynuzlarımla, 
çiğnedim ezdim toprağı, 
dört bir yana tutam tutam saçtım 
darmadağın olmuş çayırdaki güzel otları.

 Yaşıyorum bugün de bir boğa gibi. 
Çekirgelerle kaplı bir çayırda birden titrer bu boğa, 
sıçrayarak geldiğini duyar duymaz 
başı dönen bir ceylanın, 
yukarlardan, dağlardan doğru 
bir kurt sürüsünün kokusunu getiren rüzgârla 
başı dönen. 
Çeker boğa havayı içine, 
ve bilir ki gelince vakti, 
kaçacağına ceylan gibi, 
boş yere debelenip duracak, 
ve sonunda kurtlar oraya buraya dağıtacak kemiklerini. 
Böğürür acı acı göğe doğru boğa.

 İşte böyle savaşmadayım bekleyerek sonumu. 
Tanık kalacak kemiklerim geleceğe.

 
(Çev. : A. Kadir - Afşar Timuçin)” (1)

-------------------------------

(1) : balkanpazar.org
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3-Gyorgy Sarközi (Macar)

“1899 yılında doğdu. Budapeşte’de büyük bir yayınevinde çalıştı. Şehirli olması-
na ve «Nyugat» (Batı) dergisinde edebiyata başlamasına karşın halkçıların hare-
ketlerine katıldı. Onların «Valasz» (Yanıt) adlı dergisini yönetti ve paraca katkıda 
bulundu. Doğruluğu, arılığı ve fedakârlığı şiirlerine de yansır. 1945 yılında naziler 
tarafından öldürüldü.

YAĞMUR DAMLALARI 
Bir gün gelecek, olacağım ben sadece 
bir rafta unutulmuş ince bir kitap. 
Sevinçleriyle, acılarıyle kaderim 
örecek sessizliğini kara sözcüklerden.

 Ama sonunda uzanacak ona bir el, 
tatlı bir soluk tütecek sayfadan, 
doğacak bir sözcük, bir başka dünyanın ayı, 
bir ikinci yaşamayı tadacak okuyan.

Zaman kaynar, gelir bir boğucu sis ta nereden, 
gelir yüzer üstünde bu çizgilerin; 
saydamlaştırın beni, tutun beni ışığa, 
sonra ele geçmez sırlarımı çözün.

Ey ölüm, yaşayacağım ben ak kâğıt 
bağışlayıncaya kadar beni, 
ve yutuncaya kadar savaşan kasırgaları çağın 
bugün söylediğimiz dedelerimizin dilini.

Ey belleğim, silinmen gerekecek, silinmen, 
donmuş camlardaki buğu gibi; 
izimizin hiç kaybolmadığı çölde 
bir tohum olacaksın sen olsan olsan!

 (Çev. : A. Kadir - Eray Canberk)”(1 )

 ( 1 ) : balkanpazar.org
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4-Fernando Gordillo Servantes (Nikaragua) (1941-1967)

2 Şubat 1941 de Managua şehrinde doğdu. Fernando Alberto Gordillo Cervan-
tes, Leon Unan merkezinde (1958-1960) hukuk üçüncü sınıfa kadar okudu.  25 
Temmuz 1967 tarihinde Somoza güçleri tarafından öldürüldü.

 Önemli bir öğrenci lideri ve gençlik hareketi önderiydi. Nikaragua, Meksika ve 
Guetemala› da düzenlenen hitabet yarışmalarında hep birinci gelmiştir. 1960 
yılında, bir edebî harekete iştirak etti ve «Pençere» isimli yayınlar gerçekleştirdi.  
Nikaragua, Unan Beşeri Bilimler Fakültesi Gazetecilik Okulu›nda Eğitim Bilimleri 
ve American History Okulu›nda sosyoloji okurken,  Öğrenci Birliği Yönetim 
Kurulu üyeliği ve “Özerklik Kuşağı” üyeliği yapmıştır..

Ölümünden sonra yazdıkları, birkaç yıl boyunca İngilizce ve Almanca’ya tercüme 
edildi. Bazı gazete ve dergilerde,  denemeler, öyküler ve şiirleri yer aldı. Ve bir 
de hikâye kitabı yayınlandı. Devrimci, entellektüel ve solcu bir şairdi ve ölüme 
dahi hoşça bakıyordu.

Şiirlerinden Örnekler :

ANDREW

Andrew
Senin taş umudum olduğunu.
Bu bir yüzyıl oldu ve gördüğünüz
hepsi aynı.
Kan daha altın oldu.
Tüm kara, Andrew.
Coco göllerden,
San Juan Cape dan.
ülke yasta nerede bir gözyaşı olduğunu
taş atmak.
at!
Bir yüzyıl dışında, düşman,
Bu aynıdır.
 

*
İKİ ÖLDÜRDÜ
 İki ölü:
Her biri görme,
herkes kalbinde;
Herkes başka bir görünümü
herkesin kalbinde.
-----------------------------
Kaynak : carlosagaton.blogspot.com
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5-Haşim Şabani (İran)

10 Şubat 2011 tarihli Hürriyet Gazetesi ve diğer haber kaynaklarında, İran reji-
minin bir şairi idam ettiği haberi yayınlanmıştı. Haberin başlığında; İran›da Arap 
asıllı şair Haşim Şabani, ‹Allah›ın düşmanı› olduğu ve ulusal güvenliğe tehdit 
oluşturduğu gerekçesiyle idam edildi.” Denildikten sonra, “İran›ın Ağustosta 
göreve gelen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD›ye zeytin dalı uzatıp, nükleer 
görüşmelerinde olumlu adımlar atarak dünyaya İran›ın ‹yumuşak yüzünü› 
gösterirken, son altı ayda idam edilenlerin sayısı 300›ü geçti.”denilmekteydi.

32 yaşındaki Şabani, Diyalog Enstitüsü’nün kurucusu olarak biliniyordu ve Arap-
ça, Farsça şiirleriyle ünlüydü. 2012 yılında İran’ın devlet kontrolündeki Press 
TV’ye çıkan Şabani, insan hakları savunucularına göre ‘ayrılıkçı terörü destekle-
diğini’ itiraf etmeye zorlanmıştı.

Haberde : “Uluslararası Af Örgütü’ne göre İran’da son iki hafta içinde 40 kişi 
idam edildi. İnsan Hakları Dokümantasyon Merkezi’ne göre İran’da Hasan Ruha-
ni’nin Cumhurbaşkanı olduğu Ağustos ayından bu yana 300’den fazla kişi idam 
edildi.” Diye ifade edilen idamın 27 Ocak günü adı bilinmeyen bir hapishanede 
gerçekleştirildiği kaydediliyordu.

Diğer bazı kaynaklar ise; “Karşı devrim 35. yılını kutlarken artık “emperyalizmle” 
barışmaya başlıyor, halâ muhalif yazarları, sanatçıları, “düzen bozucu” olarak 
niteleyerek susturmaya, tutuklamaya, hâtta asmaya devam ediyor. Karşıdevri-
min 35. yılı kutlama haberleri gelirken İran rejimi Arap azınlığından, şair Haşim 
Şabani’yi idam ediyordu. Şabani, ulusal baskıyı protesto eden, rejimi eleştiren, 
Arapça şiirler yazdığı için, “Tanrı’nın düşmanı” olmakla suçlanmış (Al Jazeera, 
10/02; The Independent, 13/02). Rejimin ocak ayının başından bu yana astık-
larının sayısı 50’yi geçiyor.

Şubat veya Mart 2011›de ‹Allah’ın düşmanı’ olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 
o zamandan beri hapiste olan Şabani, etnik Araplara yönelik davranışlara kar-
şı koyan bir tavır sergilemişti. İslami Devrim Mahkemesi, Şabani ve 13 kişiyi 
geçtiğimiz Temmuz ayında “Allah’a karşı savaş açmak’ ve ‘ahlâksızlığı yaymak’ 
nedeniyle suçlu olduklarına hükmetmişti.” Şeklinde haberler yer almıştı.

*

Maalesef İran rejimi, kendi sistematiğini koruyabilmek için, zaman zaman başta 
Azerbaycan Türkleri ve azınlıklar üzerinde baskısını hissettirmeye devam ediyor. 

*

Böyledir işte devrimci şiir. İhtilâlci şiir bu. Mutlaka kendisine bir ayna misali karşı 
devrimini de hazırlar. Çağlar hep, taban ve tavan mücadelesinin şiirsel destan-
larıyla doludur ve bu idamlar, bu öldürmeler işte bu olayın imbiğinden süzülen 
sonuçlardır.
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DÖVÜLDÜKTEN SONRA ARABA İLE EZİLEREK ÖLDÜRÜLEN ŞAİR

1-Pier Paolo Pasolini (İtalyan)
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1-Pier Paolo Pasolini (İtalyan)

(1922-1975)

İtalyan film yönetmeni, senarist, şair.

Çocukluk yılları

Pier Paolo Pasolini 5 Mart 1922’de Bolonya’da doğdu. Babası piyade subayı Al-
berto Pasolini, annesi ilkokul öğretmeni Susanna Colussi idi. Babası Ravennalı 
köklü bir aileden geliyordu. 1921 yılında Casarsa’da evlendiler ve Bolonya’ya 
taşındılar.

        “İtalyan toplumunu yansıtan bir ailede doğdum; İtalyan kültürlerinin 
bir bileşkesi ve İtalyan bütünlüğünün sembolü. Babam çok köklü bir Romagna 
ailesinden gelirken, annem orta sınıf burjuvaziye adım adım geçiş yapmış 
Frulyalı çiftçi bir ailenin kızıydı. Büyükbabamın akrabaları şarap üreticisiydi. 
Büyükannemler Piedmontese’li idi ancak Sicilya ve Roma ile de yakın ilişkileri 
vardı.”

Pasolini’ler Bolonya’da uzun süre kalmadı ve sırasıyla Parma, Conegliano, Bellu-
no, Sacile, Idria, Cremona, tekrar Bolonya ve kuzey İtalya’nın çeşitli şehirlerinde 
yaşadı.

        “Tam bir göçebeye döndürdüler beni, hiçbir zaman yerleşik bir mekânımız 
olmadı.”

1925’te Belluno’da Pasolini’lerin ikinci oğlu Guido doğdu. Aile durmadan taşı-
nırken iz bırakan tek yer Casarsa oldu. Pier Paolo’nun babasıyla arası her za-
man problemliyken, annesiyle ilişkileri hep iyi oldu.

       “ Her gece akşam yemeği vaktini korkuyla beklerdim, babamın gene 
bir tatsızlık çıkartacağını çok iyi bilirdim. Sonra annemden kısa süreli bir ayrılık 
yaşamam bende nevrotik bir durum yarattı. Bu nevroz beni huzursuz yapmakla 
kalmadı, bana devamlı varlığımın nedenini sordurtan bir hal aldı. Annem doğum 
yapmaya gittiğinde gözlerimde şiddetli yanmalar hissetmeye başladım. Babam 
beni masaya oturttu, elleriyle zorla gözlerimi açtı ve Colirium döktü. Bu sembolik 
olayla birlikte artık babamı sevmeye devam etmem imkânsız hale geldi.

        Annem bana hikâyeler okur, masallar anlatırdı. O benim Sokrates’imdi. 
Annemin korkunç derecede idealistik bir dünya görüşü vardı. Kahramanlığa, 
yardımseverliğe, cömertliğe yürekten inanırdı. Ben tüm bunları ondan neredeyse 
patolojik bir şekilde miras aldım.”

Kardeşi Guido ile ilişkileri oldukça iyiydi. Guido, derslerinde başarılı ve spor ye-
tenekleri gelişmiş olan ağabeyine yoğun bir hayranlık besliyordu, bu hayranlığı 
ölümüne kadar sürdü.

Çocuklukları boyunca sürekli taşınmaları Pier Paolo›nun başarısını hiç etkilemedi. 
1928’de şairliğe ilk adımlarını attı, bulduğu bir defteri şiirler ve küçük resimlerle 
doldurdu. Bunu diğerleri takip etti ama hepsi savaş sırasında kayboldu.
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İlkokuldan sonra Conegliano ortaokuluna başladı. Bu yıllarda Teta Velata adını 
verdiği bir metin yazdı.

        Üniversite 

Pier Paolo 17 yaşında liseyi bitirdi ve Bolonya Üniversitesi’ne yazıldı. Üniversite 
yılları boyunca Luciano Serra, Franco Farolfi, Ermes Parmi (bu isim yıllar sonra 
Guido tarafından Osoppo’daki partizanlık günlerinde ödünç alınacaktı), Fabio 
Mauri ile bir grup oluşturup Bolonya’daki sol çevrelerin gazetesi Il Setaccio çev-
resinde toplandılar. Pasolini Stroligut dergisine katkıda bulunmaya başladı ve 
diğer edebiyatçı arkadaşlarıyla birlikte Academiuta di lenga furlana’ni (Furlana 
dili akademiciği) yarattı. Diyalekt kullanımı faşist rejime başkaldırı anlamına ge-
liyordu.

…………………………………………..

Diyalekt kullanımı aynı zamanda, az gelişmiş halk kitleleri üzerinde kilisenin sa-
hip olduğu hegemonyayı da kırmaya yönelik bir eylemdi. Sol da İtalyan dilinin 
kullanımından yanaydı aslında, diyalekt kullanımı onlara göre de Jakoben bir 
yaklaşım ve ayrıcalık anlamına geliyordu. Pasolini ‘sol’a diyalekt kullanımının 
kültür zenginliği anlamına geldiğini anlatmak için çaba gösterdi.

Üniversite eğitimi boyunca Casarsa’ya dönüşleri Pasolini için hep mutluluk verici 
oldu. Nisan 47’de Silvana Ottieri’ye şöyle yazdı:

        Kutsal Cumartesi olmasının hiçbir önemi yok. Kırlarda ufukların rengini bir 
görseydin... Tren Sacile’de durduğunda, koyu bir sessizliğe gömülünce çanların 
seslerini dinledim. Sacile tren istasyonundan içlere doğru kıvrılan bir yol vardı, 
küçükken o yolda koştuğumu düşündüm ya da bunu sadece hayal etmiştim.

 İkinci Dünya Savaşı yılları

 İkinci Dünya Savaşı yılları Pasolini için çok zor geçti. Ruh hali o yıllarda yazdığı 
bir mektuptan çok iyi anlaşılıyor:

        Sağlığım iyi, kötü değil, iyi, her şey iyi. Moral olarak da her şey sakinken, ki 
bu nadiren de olsa, o da iyi. Ama bunun dışında çok korkuyorum. Hayatı kaybet-
mek korkusu. Anlıyor musun Rico? Sadece benimkini değil ama diğerlerininkini 
de. Hepimiz öylesine kaderin eline düşmüşüz ki, zavallı çıplak insancıklar!

        Birbirimizi tekrar görebilir miyiz bilmiyorum. Her şey ölüm, son ve silah 
kokuyor. Bu tiplerin dünyanın içine sıçtığını görmek tiksinti veriyor. Tükürmek 
isterdim toprağa, yapraklar yeşil sürgünler kusarken sarı ve gökyüzü mavisi 
çiçeklerle, dallardaki mücevherlerle birlikte.

Pasolini 1943’te Livorno’da askere alındı. Hemen ertesi günü Almanlar’a silah 
teslimatı yapmayı reddederek kaçtı. Biraz İtalya’yı gezdikten sonra Casarsa’ya 
döndü. Pasolini ailesi Almanlardan ve bombalardan uzak olan Versutta’ya gitme-
ye karar verdi. Pasolini burada lise öğretmenliği yapmaya başladı.
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Guido’nun ölümü

O yıllara damgasını vuran olay kardeşi Guido’nun ölümü oldu. Guido, Versut-
ta’da saklanmayı reddedip partizanlara katılmıştı. Pier Paolo, Guido’yu tren is-
tasyonuna götürdü ve şüpheleri dağıtmak için de Bolonya’ya bir bilet aldı. Gui-
do, Spilimbergo’dan Pielunga’ya hareket etti ve Osoppo partizan birliğine katıldı. 
Pier Paolo’nun kaybolan arkadaşı Ermes’in adını kendine kod adı olarak aldı.

Anti-faşist grupların aralarında anlaşmazlık vardı. Garibaldi birliklerine bağlı Ko-
münist birlikler Fruili’nin Tito’nun Yugoslavyası ile birleşmesini, Osoppo birlikleri 
ise İtalyan kalmasını istiyordu. Guido, Pier Paolo’ya yazdığı mektuplarda bu ko-
nuda yazılar yazmasını ve Osoppo birliklerini desteklemesini istedi. Pier Paolo bu 
makaleleri yazma fırsatını bulamadı.

Şubat 1945’te Guido, Osoppo birliğinin diğer elemanlarıyla beraber Porzus’ta 
katledildi. Yaklaşık yüz Garibaldili silahsız taklidi yaparak birliğe yaklaştı ve 
yakaladıkları Osoppo birliği üyelerini öldürdü. Guido yaralı olarak bir köylü kadı-
nın yanına sığınmayı başardı ancak Garibaldi birlikleri tarafından bulundu, zorla 
evden dışarı sürüklenip kurşuna dizildi. Pasolini ailesi Guido’nun ölümünü ve 
nasıl gerçekleştiğini ancak savaş bittikten sonra öğrenebildi.

        Bazen Musi ile Porzus arasındaki o yolu düşünürüm, kardeşimin o yolu nasıl 
aldığını... Hayal gücüm açıklanamayan bembeyaz bir kar yangını gibi, gökyüzü-
nün parlaklığı gibi berraklaşır.

Pasolini, okuyucularının isteği üzerine, Vie Nuove adlı komünist derginin 15 Eylül 
1971 tarihli nüshasında kardeşinin ölümü hakkında konuşur:

        Olay birkaç kelimeyle anlatılabilir. Annem, kardeşim ve ben Bolonya’dan 
çıkartıldık ve Fruili’de Casarsa’ya döndük. Kardeşim Pordenone’de yüksekokula 
başladı. 19 yaşında direnişçilere katıldı. Ben ondan birkaç yaş daha büyüktüm, 
antifaşizmi ona ben aşılamıştım, çok küçük yaşlardan beri içine doğduğumuz 
bu dünyanın komik ve saçma olduğunun da farkındaydım. Ben daha Marks’ı 
bile okumamıştım, ancak bazı arkadaşlarımız Guido’yu aktif direnişe sürükledi-
ler. Birkaç ay sonra da Guido cephede savaşmak için dağlara çıktı. Graziani’nin 
herkesi silah altına çağırması, Guido’nun direnişe katılmak için motivasyonu ve 
anneme söylediği bahanesi oldu. Onu tren istasyonuna ben götürdüm, şiir ki-
taplarının altında bir silah saklıydı, kucaklaştık, bu onu son görüşüm oldu.

        Guido, dağlarda Yugoslavya ile Friuli arasında aylarca çok sert çatışmalara 
katıldı. Venedik-Giulia hattındaki Osoppo birliğine kaydolmuştu. Garibaldi birliği 
de o bölgedeydi. Bunlar korkunç günlerdi. Annem, Guido’nun bir daha asla dön-
meyeceğini biliyordu. Faşistlerle Almanlar arasındaki çatışmalarda şimdiye dek 
yüzlerce kez ölmüş olabilirdi; zira o zayıflığa veya boyun eğmeye pabuç bırak-
mayacak kadar cömert ruhluydu. Ama tabii ki çok daha trajik şekilde ölecekti.

        Venedik-Giulia hattı, Yugoslavya sınırındaydı ve bilindiği gibi o zamanlar, 
Yugoslavya tüm bölgeyi ilhak etmek istiyordu. Ama her ne kadar sosyalist de olsa 
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Guido tamamen İtalyan olan bu toprakların, Yugoslav milliyetçiliğine düşmesine 
razı gelemezdi. Buna karşı çıktı ve savaştı.

        Onun ölümü bugün bile kalbimi acıtan bir şekilde gerçekleşti. Aslında 
kendisini kurtarabilirdi. Arkadaşlarına ve komutanına yardım etmek için öldü, 
bugün hiçbir komünist partizan Guido’nun bu davranışını görmezlikten gelemez. 
Onunla gurur duyuyorum ve bulunduğum yolda onun hatırası, cömertliği ve 
tutkusuyla ilerliyorum.

Guido’nun ölümü Pasolini’leri özellikle de anneyi yıktı. Babalarının Kenya’daki 
tutsaklığından dönüşüyle Pier Paolo ve annesi arasındaki ilişki daha da sağlam-
laştı.

        Babam, Casarsa’ya bir nevi yeni tutsaklıkla döndü ve 12 yıl sürecek acısı 
başladı.

Takip eden yıllarda Guido’nun ölümü sağcı İtalyan basını tarafından Pier Pao-
lo’ya saldırmanın bir yolu olarak defalarca sömürüldü.

‘Marksist yazar Pier Paolo, kendi kardeşine acımasızca davranan sistemi savu-
nup avukatlığını üstleniyor.’ Secolo d’Italia, 24 Eylül 1960.

‘Pasolini’nin komünistlerce öldürülen kardeşi, her hâlde ağabeyinin kendisine 
yardım etmesini boşuna beklerdi.’ Il Tempo, 26 Mart 1970

 
İtalyan Komünist Partisi dönemi

1945 yılında Pasolini ‘lirik şiir antolojisi’ (giriş ve yorumlar) adlı teziyle mezun 
oldu ve Friuli’ye yerleşti. Udine yakınlarındaki Valvasone’de lise öğretmeni oldu. 
Politik faaliyetlerine de aynı yıllarda başladı. 1947’de İtalyan Komünist Partisi’ne 
yakınlaştı. Partinin haftalık dergisi Lotta Lavoro’ya yazılar vermeye başladı. Kar-
deşi Guido’nun ölüm sebebi yüzünden partiye girişinde kişisel zorluk yaşadı. 
Ancak Pasolini, kardeşinin hatırasını lekelememek için bu olayı gündeme getir-
mekten kaçınıyordu. Annesine yakınlığı daha da arttı. Babası, Guido’nun ayak 
takımına kapılıp gitmesinden dolayı annesini suçlamaya devam ediyordu.

İtalyan Komünist Partisi’ne sadakat cesaret işiydi. Pier Paolo böylece derin acısını 
bastırma fedakârlığı gösteriyordu; ne de olsa Friuli Komünist Partisi, dolaylı da 
olsa Guido’nun ölümüne yol açan kurumdu. Pasolini San Giovanni di Casarsa 
bölgesinin sekreteri oldu. Ama ne parti, ne de etraftaki entelektüller ondan pek 
hazetmiyordu. Diğerleri 1900’lerin dilini kullanıyor, Pasolini halk dilinde yazmakla 
kalmayıp derin politik konulara da pek girmiyordu. Pek çok komünist Pasolini’nin 
sosyal gerçekçiliğe olan ilgisizliğinden şüphe duyuyor ve burjuva kültürüne sem-
pati duyduğuna inanıyordu.

Pasolini, ölene kadar arkadaş kalacağı ressam Zigaina ile o yıllarda tanıştı. Ko-
münist Parti dönemi Pasoli’nin aktif olarak politik mücadele gösterdiği tek dö-
nemdir.
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Davalar

15 Ekim 1949’da Cordovado Jandarması tarafından çocuklara yönelik cinsel 
tacizle suçlandı ve hakkında dava açıldı. Ardından, oldukça hassas ve küçük 
düşürücü başka davalar da açıldı. Genel kanı, o ilk dava olmasaydı, takip eden 
diğerlerinin de olmayacağı yönündedir.

Yıllar sonra Silvana Ottieri’ye yolladığı bir mektubunda şöyle söyler: ‘Bende Rim-
baud’nun, Dino Campana’nın, Wilde’ın izleri var. Bundan memnun olsam da 
olmasam da, bu diğerlerinin hoşuna gitse de gitmese de...’

Pasolini 30 Eylül 1949’da Ramuscello’da iki ya da üç çocuğa sarkıntılık etmekle 
suçlandı. Çocukların ebeveynleri şikayetçi olup dava açmamıştı, ama Cordovado 
jandarması bu durumla özel olarak ilgileniyordu. O yıllarda sol ile sağın arası 
oldukça açıktı ve Pasolini zor durumdaydı. Ramuscello davası yüzünden hem sol 
hem sağ, aleyhindeydi. 26 Ekim 1949 günü Komünist Parti’den atıldı. Bu haber 
29 Ekim günü solcu l’Unita gazetesinde yayımlandı.

        Şair Pasolini İKP›den ihraç edildi

        Pordenone Komünist Partisi teşkilatı, Casarsa’lı Doktor Pier Paolo Pasolini’yi 
ahlaki çöküntü sebebiyle ihraç etti. İlerici gibi gözüküp aslında çürümüş burjuva 
değerlerinin yansımaları olan Andre Gide ve Sartre gibi edebiyatçıların, Pier 
Paolo Pasolini’nin moral çöküntüsüne katkıda bulunan yıkıcı birer örnek teşkil 
etmiş olduklarını belirtmek isteriz.

Roma yılları

Birkaç gün içinde Pasolini adeta içinden çıkışı mümkün olmayan bir uçuruma 
yuvarlanmış gibiydi. Ramuscello olaylarının Casarsa’daki yankıları çok büyük 
oldu, Pasolini kendini aklamaya çalışırken her şeyini yitirdi. Partiden atıldı, işini 
kaybetti, annesiyle geçici süre de olsa arası açıldı. Pasolini Casarca’dan ve adeta 
mitleştirdiği Friuli’den kaçmak istiyordu. Annesiyle birlikte Roma’ya taşındı. Pier 
Paolo için artık yeni bir hayat başlıyordu:

        Kaçtık annemle, bir bavul ve sonradan sahte çıkan birkaç mücevheri 
alarak, 
        Yük treni gibi yavaş bir trenle, 
        Kardan kalın bir örtüyle kaplanmış Furlana kırları boyunca. 
        Gittik Roma’ya doğru. 
        Giderken de, geride bıraktık babamı. 
        Üstünde eski bir asker parkası, 
        Fukara bir ocağın önünde, 
        Paranoya sendromları ve sirozun verdiği kızgınlık nöbetleriyle, 
        Bu yaşadığım, 
        Hayatımdaki tek roman sahnesi, 
        Geri kalan zamanlarda, 
        Hep bir dizenin içinde yaşadım, 
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        Tıpkı diğer deliler gibi.

Roma varoşlarının sert gerçekliğiyle tanışan Pasolini için ilk yıllar oldukça zor 
geçti. Güvencesiz, fakir ve yapayalnız yıllardı. Pasolini’nin kendi sözleri o yıllarda 
yaşadığı dramı açıkça ortaya koyuyordu:

        Roma›ya ta Friuli›den gelmiştim. İşsiz yıllardı, kimsenin beni tanımadığı 
yıllar. Hayatın benden beklediği gibi olamadığım için içsel bir korku tarafından 
tüketilen, durmadan en ağır konular üzerine çalışıp kafa patlattığım, ama kendimi 
tekrarlamaktan öteye gidemediğim yıllar. O iki-üç yılı tekrar asla yaşamak istemezdim. 
        50’lerin başında Roma’da annemle yalnızdım. Birkaç sene sonra babam 
da yanımıza geldi. O zaman Piazza Costaguti’den Ponte Mammolo’ya taşındık. 
Aynı yıllarda Ragazzi di vita nın da ilk sayfalarını yazmaya başlamıştım. İşsizdim, 
ölümcül bir ümitsizlik içindeydim. Diyalektle şiir yazan başka bir şair, Vittori Cle-
mente yardımıma yetişti ve ayda 25.000 liret maaşla Ciampino özel okulunda 
öğretmen olarak işe başladım.

Aynı dönemde arkadaşı Silvana Ottieri’ye şöyle yazıyordu bir mektubunda:

        Anlamıyorum, nasıl oluyor da benim suçumdan anneme de bir pay düşüyor? 
Neyse bu konuda fazla konuşmayacağım, zira gözlerim şimdiden yaşlandı. İki 
yaşında çocukları olan bir ailenin yanında temizlikçi ve bakıcı olarak işe girdi. 
Yeni hayatını hiç sorgulamadan, kahramanca göğüsledi. Onu her gün görmeye 
gidiyorum, baktığı çocuğu biraz gezdiriyorum. Dün benim doğum günümdü.

Babası hastaydı. Casarsa’da Pasolini’nin başına gelen tatsız olaylardan sonra 
araları iyice açılmıştı.

        İki yıllık ağır çalışma, zor bir yük; zavallıcık mutfakta otururdu hep, 
kolları masada, yüzü ellerinde, hareketsiz, hasta ve acı içinde, ölmek üzere olan 
vücutların genişleyerek, küçük bir mekânı kaplamaları gibi, oturduğu mutfağı 
adamakıllı dolduran cüssesiyle.

Sinema, kitaplar

Pasolini tanıdıkları aracılığıyla bir yerlere gelmektense kendi işini kendi bulmaya 
karar verdi ve Cinecitta’nın en alt basamaklarında senaryo editörü olarak çalış-
maya başladı, bu arada kitaplarını çeşitli yayınevlerine yolluyordu.

 
Pasolini’nin sahip olduğu yoğun Friuli miti yavaş yavaş yerini Roma varoşlarının 
düzensiz çehresine bıraktı, artık onun hayatı buydu. Sancılı bir doğum gibi bu 
kez de Roma lümpen proletarya miti ortaya çıkıverdi.

        Bu ilk iki-üç yılda tadı bambaşka bir dünyaya alıştım. Ağır sorumluluklarla 
vücudumu terbiye ettim. Tamamen duygulardan arınmış, vücuden güçlü olmam 
gereken bir dönemdi. Bir zamanlar duygusuz bulduğum için nefret ettiğim şarkılar 
gibi. Tamamen mekanik, Hristiyanlığın acıma ve yardım etme özelliklerinden 
arınmış, bencilliğin vuku bulduğu bir form. Kuzeyde, manevi değerlerin yerini 
sertlik, utanç, saygı, öfke gibi değerler aldı, içinizdeki sevgiden uzaklaşmak 
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mümkündü. İnsan ilişkilerindeki dengeyi, etki-tepki kanunları almıştı. Tamamen 
irrasyonel, tutkularla yönlendirilmiş bu insanların yanında geçer akçe sadece 
fiziki güç ve sosyal statüydü.

Pasolini, Anna Banti ve Roberto Longhi’nin ‘Paragone’ dergisi için İtalyan diya-
lektleriyle yazılmış şiir antolojileri hazırlıyordu ve ilk romanı ‘Raggazi di vita’nın 
ilk bölümü de yine bu dergide yayımlandı. İtalyan radyosundan Angioletti, onu 
edebiyat programları yapmak için davet etti. En zor Roma yılları artık yavaş ya-
vaş geride kalıyordu.

1954’te Roma’nın burjuva mahallelerinden Monteverde Vecchio’ya taşındı ve en 
önemli diyalekt şiir seçkisi ‘La meglio gioventu’yu yayımladı.

1955 yılında ilk romanı ‘Raggazi di vita’ nihayet yayımlandı. Okuyucu-
lar ve eleştirmenler kitabı çok beğendi, ancak resmi edebiyat çevreleri-
nin yaklaşımı olumsuzdu. Kitabı bayağı bir zevkin ürünü, muzır ve adice di-
yerek yorumladılar. İçişleri Bakanlığı hem yazar hem yayımcı hakkında 
dava açtı, kitap toplatıldı. Ancak mahkeme kitabı beraat ettirdi ve suça teş-
vik eden bir unsur bulunmadığını açıkladı. Kitap raflardaki yerini tekrar aldı. 
Yine aynı dönemde, Pasolini pek çok iftiraya maruz kaldı ve ucuz gazetelerin 
üçüncü sayfalarının gözdesi oldu. Hakkında uydurulan suçlar, hırsızlığa yardım 
ve yataklık, silahlı soygun gibi çok çeşitliydi.

1957 yılında, Fellini’nin La notti di cabiria (Kabirya geceleri) filminin diyalekt 
kullanılan bölümlerini yazdı. Filmin jeneriğinde ismi, Bolognini, Rosi, Vaccini ve 
Lizzani ile birlikte senarist olarak yer aldı. 1960 yılında Il gobbo filminde aktör 
olarak ilk rolünü oynadı.

Ölümü

1975’te sahilde kanlar içinde feci halde dövülmüş bulundu. Yapılan otopside 
dövüldükten sonra kafasının üzerinden de araba ile geçildiği belirtildi. Katiller ile 
ilgili çeşitli iddialar atıldı. Ancak gerçek katiller bulunamadı. 2014 yılında Abel 
Ferrara Pasolini’nin son dönemlerini anlatan bir film çekti. Pasolini adlı filmde 
ölümüne değinilmiştir. Ünlü yönetmeni filmde aktör Willem Dafoe canlandırmış-
tır.
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Şiirlerinden Bir Örnek:

GRAMSCİ’NİN KÜLLERİ-IV

Kendimle çelişmenin, seninle birlikte 
ve sana karşı olmanın utancı; seninle birlikte 
aydınlıkta, içimin gecesinde sana karşı;

babama ihanet ettim__düşüncede, 
bir eylem gölgesinde__ama biliyorum 
içgüdülerin, coşku veren güzelliğinin sıcaklığı

ile bağlıyım ona; senden eski 
proleter bir yaşama katılıp 
bin yıllık savaşımı yerine

sevincini din bildim kendime; 
doğasını, bilincinin yerine; 
insanın eylemde yitip giden

başlangıç gücü şiir gibi 
bir ışık, bir gözlem esrikliği 
veriyor ona:daha fazlasını

söyleyemem, ne desm 
doğru olur içten olmaz, 
soyut sevgi olur hüzünlü sevgi yerine...

Yoksullar içinde bir yoksul, bağlandım 
tıpkı onlar gibi utanç verici umutlara, 
yaşamak için savaşıyorum onlar gibi

bir gün, Ama kısmeti kapalı 
içler acısı konumunda: 
bujuva ürünlerinin en coşkusuna

en kusursuzuna sahibim. Ama benim 
tarihe sahip olmam gibi 
tarih de bana sahip; aydınlatıyor beni,

ama ışık neye yarar ki? 
Türkçesi : Rekin TEKSOY

Kaynak: tr.wikipedia.org
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ŞAİR KIZ ARKADAŞI TARAFINDAN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLEN ŞAİR

1-Nikolay Rubtsov (Rus)
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1-Nikolay Rubtsov (Rus)

(1936 - 1971)

Ünlü Rus şair, Arkhangelsk bölgesinde Emetsk’ de doğdu.

Rubtsov’un  babası ormancılık şefiydi, annesi Alexandra Mikhaylovna, bir ev ha-
nımı idi. Ailede altı çocuk vardı. Savaş sırasında iki kız kardeş ve  annesi  Volog’ 
da öldüler. Böylece yetim kaldı.

 1942 yılında Rubtsov, Volog’da yetim çocuklar evine gönderildi. On dört yaşına 
kadar yetimler evinde yaşadı. 1950›li yıllarda, Nikolay Rubtsov, teknik okullarda 
okudu, 7 yılda okulu bitirdi, ama mezun da olamadı. Çeşitli fabrikalarda çalıştı. 
Rubtsov, daha sonra Leningrad  Kirovsky fabrikasında çalışırken 1962 1959 lu 
yıllarda kentin edebi hayatında katıldı.

1960 yılında şair arkadaşı olan Boris Taygin ile birlikte ilk şiir kitabını yayınladı 
«Dalgalar ve kayalar».

1962 yılının sonbaharında,  Moskova’da M. Gorki Edebiyat Enstitüsü’ne girdi.

Ekim 1964 tarihinde “şiirlerinden seçme kitabı” ile  popülaritesi yükseldi.  

Şairin yaşamı boyunca toplam şiirlerinden oluşan dört koleksiyon yayınlandı: 

«Sözler» (Arkhangelsk, 1965), (М., 1967) «alanların Star», 

«Ruh tutar» (Arkhangelsk, 1969) ve «Çam ağaçları gürültü» (М., 1970)(1)

Bir şiirinde kendi ölümüyle ilgili «Ben ... soğukta öleceğim»demiştir. Ve gerçek-
ten de soğukta ölmüştür. Nasıl mı?

“

19 Ocak 1971 tarihinde şair kız arkadaşı tarafından boğularak bir aile kavgası 
sonucunda öldürülmüş ve  Volog’ da Poshekhonsky Mezarlığı’nda toprağa ve-
rildi. Pop şarkıcısı Alexander Barykin tarafından gerçekleştirilen şarkısı “Buket” 
hala popülerdir.”(2)

*

Bir başka kaynakta :

Mihayloviç Rubtsov,

3 Ocak 1936’da Arahangelsk ilinin Emetsk köyünde dünyaya geldi. Genç şair, 
1950-1952’de Totem Ormancılık Meslek Okulu’nda okudu. 1952-1953 arasında 
Arahangelsk Balıkçılık Filosu’nun “Sevrıyba” kuruluşunda ateşçilik yaptı. Son-
ra 1955’e kadar Mumansk ilinin Kirovsk kentindeki Minhimprom Yükek Kimya 
Okulu’na devam etti. 1955’ten sonra Leningrad’ın askeri deney poligonlarından 
birinde çeşitli işlerde çalıştı. 1955-1959 yılları arasında deniz onbaşısı olarak 
Kuzey Deniz Filosu’nda askeri hizmette bulundu. Terhis olduktan sonra Lening-
rad’a yerleşti ve Kirkov Fabrikası’nda vardiyalı olarak tesviyecilik, ateşçilik ve 
dökümcülük yaptı.
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O, yaşamına belli bir çeki düzen verip yazgısını değiştirmekten çok, şiiri düşündü 
ve onunla yaşadı.

 

Rubtsov, 1962’de girdiği Moskova “M. Gorki” Edebiyat Enstitüsü’nde V. Sokolov, 
S. Y. Kunyaev, V. V. Kojinov gibi başka edebiyatçılarla tanıştı ve onlar sayesinde 
hem edebiyat kültürünü geliştirdi hem de şiirlerini yayımlama olanağı yakalamış 
oldu. Enstitüde kalmasıyla ilgili bazı sorunlar çıkmış da olsa, o yazmayı bırakma-
dı ve 1960’lı yılların ortalarında ilk şiir kitabını yayımlatmayı başardı.

1969’da Edebiyat Enstitüsü’nü bitiren şair, ömründe ilk kez tek odalı bir konut 
sahibi oldu.

Arahangelsk’te çıkan ilk şiir kitabı Lirikler (1965)’den sonra onu Ova Yıldızı 
(1967), Ruhun Sakladıkları (1969), Çam Hışırtısı (1970) kitapları izledi. Baskı ha-
zırlığında kalan Yeşil Çiçekler adlı son kitabıysa ölümünden hemen sonra yayım-
landı. Son Gemiler (Moskova, 1973), Seçme Lirikler (Vologoda, 1974), Sinirotları 
(Moskova, 1975) ve Şiirler (1977) de şairin ölümünün ardından çıkan kitaplardır.

Nikolay Rubtsov, 19 Ocak 1971’de bir aile kavgası sonucunda Vologoda’daki 
evinde öldürüldü. 

HUŞ AĞAÇLARI 

 

Seviyorum dinlemeyi delice 

Düşüşünü o huş yapraklarının.

Birikiyor gözyaşlarım sessizce 

Altında bitkin gözkapaklarımın. 

İstençdışı anacağım her şeyi, 

Her şeyi kanımda hissedeceğim. 

Hem sevinç, hem hüzün saracak beni 

Aşk gibi bir hisle ürpereceğim. 

Tekdüzelik hükmediyor yaşama 

Yel gibi esiyor kasvet ve acı. 

Bugün burda mezardaki anama 

Yarenlik ediyor bir huş ağacı. 

Babamın cephede düştüğü gün de 
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Köyde başlamıştı hazanın hükmü,

Yağmur ve rüzgârın gürültüsünde 

Tam hız sürüyordu yaprak dökümü… 

 

Rusyam, huşlarını sevdim delice! 

Onlar hep ucunda dudaklarımın. 

Birikiyor gözyaşlarım sessizce 

Altında bitkin gözkapaklarımın.

ELEJİ 

 

Hiç yetmeyen ekmeğimi terk edip 

Koşacağım sükutuna ölümün. 

Varsın sevenlerim peşimden gelip 

Yokluk ırmağımın suyunda yüzsün.

Varsın her birisi beri yakadan 

En gözde yerleri bahşetsin bana 

– Ev almam uçurum yakınlarından, 

Çiçek yetiştirmem kendi adıma… 

 

*** 

 Gamlı müzik çalınırken 

Gözümde su ışıltısı, 

Ve bir kadın, veda eden, 

Ve huşların hışırtısı. 

Yaşlı gökten yağan ilk kar 

Stepin sarı otlarına.

 

 Umut veremeyen yollar 

Geciken kuş katarına. 

Bir tutku ki tüm ruhumu 

Kavuruyor ta derinden. 
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Düşlere vurgunluğumu 

Önceden bilmeliydim ben. 

Ama ne mümkün susturmak 

Söyleneni için için 

Kemanlarca hıçkırarak 

Sarı ırmak ve aşk için. 

 

 Göğün altındaki düzler,

Özün gözde pırıltısı 

– Sarı ırmak, bildik sözler 

Ve huşların hışırtısı. 

Bir ayrılık hiç bitmeyen 

Sanki bu çok karmaşık an. 

Gamlı müzik çalınırken 

– Dinleyiniz konuşmadan. 

 

 DOSTUMA SUNU 

 

Yıldızçiçeklerim donuyor benim. 

Son gecenin gelmesine çok az var. 

Topak topak olmuş sarı killerim, 

Avlumun dışında uçan yapraklar… 

Gülümsemez asla küs ufuklarım 

Yıldızlar doğsa da ne işe yarar? 

 

Çoktan uçtu benim tüm uçaklarım 

Ve benim trenlerim çoktan kalktılar.

Gemilerim ses vermiyor, baksana, 

Ötüşmüyor o şen talikalarım

– Çok kötü bir günde geldim ben sana, 

Bir yudumcuk su verirsin, umarım. 
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Yaşam tokaçları sarsmadı beni 

Yanan gözlerimi kimse çalmadı. 

Aşarken Pugaçov’un steplerini 

Asi gönül zevkten yoksun kalmadı.

Koparmadı beni zorlu dostluklar 

Toprağımın uzun sonbaharından, 

Ne atlı köylerden uzak tuttular 

Ne de göçen turna katarlarından. 

 

Kötü günde yanındaydım hep senin 

Tüm dileklerim hep sana dönüktü: 

Seferi bitmesin gemilerinin, 

Kesilmesin trenlerinin düdüğü! 

 

ÖDEŞME 

Özenli sözlere hakkın yok senin,

İhanetten aymamışsın aslında, 

Aşk ne demek unutmuş da belleğin

Sevmeden bitmişsin… sevgi adına! 

 

Ah, huyumun tuhaf özellikleri! 

Ben ona “Sus, aşkım!” demeyeceğim, 

“Çığlık at!” diyeceğim “Titret gökleri!

Bugün seni kesin dinleyeceğim!” 

 

Ne var ki o bana inanmayacak, 

Herkese inanıp kansa da tek tek. 

Benim ona ihtiyacım var ancak 

Ölümcül kaybımdır onu yitirmek.
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Düğünlerin halay halay geçtiği 

Neşeli, coşkulu dağ yollarında 

Ben hırçın ve küs bir hayalet gibi 

Yiteceğim kışın buz kollarında. 

 

YURDUMDA GECE 

 
Yüzyıllık bir meşe ve bir derin su, 
Etrafı kuşatan dingin gölgeler 
Ve öylesine bir sükut ki doğrusu 
Sanki donakalmış burda nesneler. 
Evet, yaşanmadık bir sessizlik bu, 
Sanki hiç yıldırım görmemiş engin! 
 
 Göl sanki unutmuş yel coşkusunu, 
Avluda samanlar susmaktan bezgin. 
Ve birden uykulu bir çulluk sesi… 
 
Döndüm işte – ama mazim dönmedi! 
Ne fark eder sanki? Anın böylesi 
Yaşanıp keyifle sürdürülmeli, 
 
Çünkü senden uzak yaşam korkusu 
Ve dingin çevreni saran gölgeler 
Ve öylesine bir sükut ki doğrusu 
Sanki donakalmış burda nesneler. 
 
Sen bu cazip mutluluğa dalarak 
Seve seve yitirirken kendini, 
Ruhunu sessiz bir hüzün saracak 
Dünyayı saran ayışığı gibi 
  
Nikolay RUBTSOV/ Şiirler/ Çeviren: Ahmet Emin ATASOY
 
CUMHURİYET KİTAP SAYI 1144 19 OCAK 2012  SAYFA 21
---------------------------
(1 ) : cultinfo.ru
(2) : russia-ic.com
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İDAM EDİLEREK ÖLDÜRÜLEN ŞAİR

1-Nikolay Vaptsarov (Bulgar)
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1-Nikolay Vaptsarov (Bulgar)

(1909-1942)

Günümüzde Bulgaristan topraklarında yer alan Pirin Makedonyası’ nda bulunan 
Bansko şehrinde 1909 tarihinde dünyaya geldi. Makine teknisyeni olan Vapt-
sarov çeşitli işlerde çalıştı. Ancak siyasi nedenlerden dolayı bir süre sonra işsiz 
kalması nedeniyle zor şartlar altında yaşadı. 1940 yılında tek kitabı olan “Motor 
Türküleri” yayınlandı. II. Dünya Savaşı sırasında Bulgaristan Komünist Parti-
si saflarında politik faaliyetlerde bulunmasından dolayı 1942 yılında tutuklan-
dı. Ölüm cezasına çarptırılan Vaptsarov, 23 Temmuz 1942’de kurşuna dizilerek 
idam edildi.

Vaptsarov’ un; “Ölümden Önce”, “Ayrılık” ve “Bahar” şiirleri 1970 yılında Öz-
demir İnce ince tarafından Fransızca’ dan tercüme edilerek “Dost Dergisi”nde 
yayımlandı. 1971 yılında Özdemir İnce’ nin derlediği “Bulgar Şiiri Antolojisi”nde 
diğer Bulgar şairlerin şiirleriyle birlikte Vaptsarov’ un “Ölümden Önce”, “Ayrılık 
(Veda/Karıma)”, “Bahar”, “Korkmayın Çocuklar” ve “İnanç” şiirleri de yayımlandı. 
Vaptsarov’un şiirlerinin Türkçe’ye çevrilmesi, Ataol Behramoğlu Yeni Türkü şiir 
yayınları tarafından 1982 yılında yayımlanan “Kardeş Türküler-32 Ozan 44 Şiir” 
başlıklı derlemeyle devam etmiştir. “Ölümden Önce” ve “Veda-Karıma” şiirleri 
bu derlemede yer almıştır. 1983 yılında Adam Yayıncılık tarafından yayımlanan 
“Çağdaş Bulgar Şiiri Antolojisi”nde “Doğduğum Ülke”, “Mektup”, “Veda-Karıma” 
ve “İnanç” şiirleri yayımlandı. 1998 yılında Adam Yayıncılık Erdal Alova’ nın çevi-
risiyle Vaptsarov’un “Mektup”, “Türkü” ve “Veda-Karıma” şiirleri “Çağdaş Dünya 
Şiiri Antoloji”sinde yayımlandı. 2003 yılında Evrensel Basım, şairin şiirlerinden 
oluşan “İnsana Adanmış Şarkılar” adlı derlemeyi yayımladı.

Şairin Türkçede en çok tanınan şiirlerinden biri “Veda”’dır. Dilimizde şiirin Fran-
sızcasından Ataol Behramoğlu tarafından yapılmış bir çevirisi vardır. Behramoğ-
lu’nun Karıma adıyla yaptığı çeviri Grup Ekin tarafından Geleceğim adıyla, Kavga 
adlı şiiri Mehmet Celal tarafından bestelendi. (1)

Bulgar Devrimci işçilerin dili olan şair, Komünist Partisi’nde etkin görevlerde de 
bulundu.

“Makine teknisyenliği, buharlı lokomotifte ateşçilik gibi işlerde çalıştı. 1942 Mar-
tında tutuklandı. 23 Temmuz 1942’de Sofya yedek subay okulu’nda ( şimdi mü-
zedir ) altı arkadaşı ile kurşuna dizilerek öldürüldü.

Nikola Yonkov Vaptsarov, 1942 mart ayında tutuklanır. 23 Temmuz 1942’de kur-
şuna dizilecektir. Saat 14.00 olur. Hücresinde Nazilerin ölüm mangasını bekle-
mektedir. İki sevdiği vardır: Mücadelesini verdiği, uğruna ölüme gittiği, halkı; di-
ğeri yaşamının ortağı, sevilerinin coşkusu, düşünün ilk kıvılcımının keyfi, karısı...

Ölüme giderken iki sevdiğine son bir söz söylemek ister. kağıt vardır ama yazacak 
bir şey yoktur. bileğini keser. akan kan ile iki şiir yazar. Birini halkına, diğerini 
karısına...
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İki kâğıt parçasını ölüme gitmeden önce, arkadaşlarından birine gizlice vermeyi 
başarır. Manga gelir ve Nikola›yı alır. Kurşuna dizilir…

Nikola değil ama, iki kâğıt parçasına yazılı şiir, mahpusluktan özgürlüğe ulaştırı-
lır. Sadece kendi halkı değil, bir çok dünya halkının da hep söylediği söz olur bir 
tanesi ve şöyledir:

Halkıma

“kavga zor ve acımasız 
kavga söylenenler gibi destansı 
ben yıkıldım. ötekiler alır yerimi. 
tek bir isim nedir ki?

 sonra idam taburu- kurtlar 
basit bir mantık gidişi bu. 
fakat seninle olacağım fırtınada 
halkım, çünkü sevdik seni.”

diğer kâğıda yazılı şiir özeldir. Karısına son sözüdür. Beyaz, buruşuk kâğıtta kır-
mızı kan ile şöyle yazar:

Ayrılış

 «bazen geleceğim uykudayken sen 
beklenmedik uzak bir konuk gibi. 
sokakta bir başıma bırakma beni 
sürgüleme üstünden kapıyı.

 sessizce gireceğim yavaşça 
karanlıkta gözlerimi dikip sana. 
yaş dolu gözlerimle bakıp 
öpeceğim seni ve ölüm...” (2)

Türkçesi : Ataol BEHRAMOĞLU

19 Haziran 1953’ te Budapeşte’de bir törenle Dünya Barış Konseyi’nin onur ödü-
lüne “halklar arasında barış ve dostluk amacına yaptığı katkıdan ötürü” lâyık 
görüldü.
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Dogdugum Topraklar

Doğduğum toprakların üstünde 
bütün gün gülümsedi gökyüzü. 
Gece yandı yıldız avizeler 
tan atıp gün doğuncaya

İşleri bitip akşamleyin 
dönerken eve yürüyerek, 
düşmanımı gördüm gölgede 
uğrunuğrun elinde tüfek.

Sev demiştin, anneceğim, 
İnsanları beni sevdiğin kadar. 
Sevebilirdim, anne, ama 
ekmek ve özgürlük de var.

Çeviren: Erdal Alova

Kaynak Kitap: Nikola Vaptsarov / Seçme Şiirler

*

Haydutun Türküsü

 
Rüzgar döküyor sarı yaprakları, 
eve dönmeyeli üç yaz oluyor. 
Taze gelinler dul sayıyor kendini 
Pirin’e bakıp bakıp dövünüyor.

Karanlıkta gide gide bıkmadık mı, 
çocuklarımız tütmüyor mu burunlarımızda? 
Bıkmadık mı taş yastık aramaktan, 
çalılar üstümüze örtmek için.

Saçaklarda buzlar erimeye başladı 
her yanı yabani otlar sardı, voyvoda. 
“Kurşun sık havaya, yıldızlara! 
Onurlu ve özgür düşelim savaşta.”

Çeviren: Erdal Alova

Kaynak Kitap: Nikola Vaptsarov / Seçme Şiirler
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*

AŞK TÜRKÜSÜ 
 
Bir barut fıçısı gibi çöker üstümüze 
betondan bir yapı, kocaman. 
Yüreklerimizde savaşın homurtusu, 
İçimizde isyan, ateş ve kan. 
 
Görürüm bu isyanı şimdi de 
fabrikaların bacalarında, 
gün batısındaki kızıllıkta, 
dingin, mavi gökyüzünde. 
 
Daralırken buralarda korkunç çember, 
yanaş bana, gel söyleyiver, 
suç mudur bu benim yaptığım: 
Ayırdığım yüreğimde aşka bir yer? 
 
Suç mudur yoksa, gel söyleyiver, 
gürültülerle çalkalanırken fabrikalar, 
mitralyözle taranıp biçilirken ortalık, 
suç mudur “seni seviyorum” demek? 
 
 
Aşkımızın dünyası çok daraldı, 
ne yapalım, sevgilim, bu bir gerçek! 
Bu türkücüğü bunun için yollarım sana 
gözlerimde pırıl pırıl bir gelecek! 
 
 
Nikola Vaptsarov( 1909 - 1942 )

Çeviren : A.Kadir- A.Tanış

-------------------------------

(1) : tr.wikipedia.org

(2) : eksisozluk.com
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ETKİNLİKLERDE BULUNDUĞU İÇİN ÖLDÜRÜLEN ŞAİR

1-Ven Yiduo (Wen i-To)(Çin)
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1-Ven Yiduo (Wen i-To)(Çin)

(1899-1946)

 Yirminci yüzyılın başlarında Çin şiirinde önemli bir şairdir. Klasik Çin literatür 
bilgisine sahip olmasına rağmen, argo yazmaya seçti. 1923 yılında “Kırmızı Mum  
ve Ölü Su” eserlerini yayınladı.

 15 Temmuz 1946 tarihinde, Wen Guomindang hükümetini kınayan bir ateşli 
konuşma yaptı ve o gün öldürüldü.

Eserleri 1987 yılında sıkıyönetim kaldırılana kadar Tayvan›da yasaklandı; oysa, 
Çin Halk Cumhuriyeti’nde, vatansever şair olarak yüceltiliyordu. Maalesef,  şi-
irdeki başarıları dikkate alınmadı, Çin’in demokratikleşmesi için gerçekleştirdiği 
etkinlikleriyle iktidarın öfkesini üzerine çektı.

 1926 yılında,  müzik, resim ve mimari sahasında görüşlerini önerdi, şiir teorisini 
geliştirdi . Şiirlerinde müzikalite  ve dolayısıyla ritm oldukça etkilidir. Ritmi sağla-
yabilmek için tekerrür sanatından istifade etti. Hattâ diyebiliriz ki, tekrar sanatını 
ileri götürerek “zincirbend”ler de oluşturma gayretine girmiştir.

 Şiirlerinden İki Örnek :

 
RENKLER

Yaşamım değersiz bir ak yapraktı 
Yeşil benim büyümemi sağladı. 
Çeviklik verdi kırmızı bana. 
Bana doğruluğu ve adaleti öğretti sarı. 
Katışuıksız olmayı öğretti mavi de. 
Umudu sundu bana al renk, 
Kül rengi keder sundu. 
Bu renk cümbüşünü tamamlamak için 
Ölümü başıma kakacak siyah.

 
O zamandan beri 
Tapıyorum yaşamıma 
Tapıyorum bu renklere çünkü

 
Türkçesi : Eray CANBERK
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*

ÖLÜM

Biriciği ruhumun! 
Hayatımın ! 
Bütün yenilgilerim, bütün borçlarım 
Senden sorulmalı artık, 
Ama ben ne isteyebilirim?

Bırak boğulayım derin mavisinde gözlerinin 
Bırak yanayım yüreğinin ateşinde. 
Bırak öleyim senden gelen seslerle sarhoş. 
Bırak öleyim soluğunun tatlı kokusunda boğulup.

Ya da senin yüceliğin karşısında utançla mı, 
Ya da duygusuz soğukluğunda donarak mı, 
Ya da acımasız dişlerinde ezilerek mi, 
Ya da zehirli kılıcınla mı ?

 
Sonum mutlulukla gelecek çünkü 
Mutluluğumsa istediğin; 
Ya da sonsuz acılarla gideceğim 
Özlediğin acı çekmemse.

Ölümümü istiyorsun benden, 
Hayatımı sunuyorum karşılığında, en yüce armağanım.

Çeviren :  Mustafa KOLCU
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FIRINDA YAKILARAK ÖLDÜRÜLEN ŞAİR

1-Hristo Yasenov (Bulgar)
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1-Hristo Yasenov (Bulgar) (1889-1925)

“Yasenov, Bulgar şiirinin “dışarda” olanıdır biraz. “Fildişi Kulesi”nden antifaşist 
tavrı nedeniyle çıkar; devrimci savaşıma katılır ve bu katılma, onun, polis fırı-
nında yanmasıyla biter. Alev dergisinde, onun gibi yakılan Geo Milev’le birlikte 
çalışır. Bu aykırı şairin tek kitabı “Şövalye Şatoları” dır.”(1)

 «Devrimci-Komünist-Şair› kavramı mihenk taşı olduğu zaman, aynı dönemin 
Bulgar edebiyatı çok daha kanlıdır: Onlarca intihar, onlarca idam. Geo Milev ve 
Hristo Yasenov on iki bulgar aydınıyla birlikte polisin fırınında diri diri yakılmışlar, 
Vaptzarov ise kurşuna dizilmiştir.» (2)

 «Bulgar şiiri, yıllarca demokratik ve devrimci çizgisinden asla ödün vermeden, 
ulusunun en insancıl değerlerini tüm dünyaya kabul ettirmiş güçlü bir şiirdir 
Sözcüğü onur olarak gören ve onu, ülkesinin egemenliği adına, en zor koşullarda 
da etkin bir araç gibi kullanmaktan gurur duyan nice şair (Hristo Botev, ceo 
Milev, Hristo Yasenov, Sergey Rumyantsev, Nikola Vaptsarov, Penyu Penev vb.), 
bunun bedelini yaşamlarıyla ödemekten bile çekinmediler Bu yüzden de, ne 
yazık ki, Bulgaristan, «öldürülmüş şairler ülkesi» adıyla anılmaktan kurtulamadı. 
Toprağı ve toplumuyla bu denli özdeşleşmiş olan Bulgar şiirindeki koklü gele-
neklerin arasında dünyaya açılma ve insanlıkla kucaklaşma yönsemesi en dik-
kat çekici özelliklerden biridir. Birçok dunya dillerine çevrilmiş olması, bu şiirin 
uluslararasındaki saygınlığının açık bir kanıtı olsa gerek. Bulgar şiiri, sadece dışa 
yönelik çıkışlarında değil, ülke içinde hümanizm ve ilericilik çizgisine sahip çık-
ma erdemliliği göstermiştir her zaman. Totalitarizmin en baskıcı dönemlerinde 
bile. Blaga Dimitrova, Radoy Ralin vb dünyaca bilinen şairler, soykırımına uğra-
yan Türk azınlığı cansiperane bir biçimde savunmuşlar, yapılanları acilen dünya 
kamuoyuna duyurup, bu nasyonal sosyalist çılgınlığı şikâyet etmişlerdir. ortak 
insanlık değerlerini her şeyin üzerinde gören Bulgar şiirinin günümüz yaratıcıları 
arasında bazı Türk adlarının yer alması ise ayrıca gurur verici bir şey.”(3)
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Şiirlerinden Bir Örnek :

“UYANIŞ TÜRKÜLERİ

I 
Beni sabahleyin erken kaldır, ana- 
Soğuk tan vakti : 
Güneşi görmek istiyorum, parlak güneşi 
Ve uzak mavi mavi ormanları !

Karanlık çöllerin hüznünden uzak 
Ötesinde karabasanların, düşlerin, 
Açan çiçekleri dinlemek istiyorum 
ve mırıltılarını gümüş rengi bahçenin. 
Unutmuş tanrısını bütün göklerin- 
Karnlık sularda bir tekne gibi- 
Görmek istiyorum doğduğum kırları, uzaktan, 
ve toprağını atalarımın.

Beni sabahleyin erken kaldır, ana- 
Soğuk tan vakti : 
Güneşi görmek istiyorum, parlak güneşi 
ve yurdumun uzak ormanlarını 

 
Çeviren : Özdemir İNCE

-------------------

(1) : BAKİ, Hayati; Şiirin Kesik Damarları (2), Sayfa: 244, Promete Yayınları, 
1994, Ankara

(2) : İNCE, Özdemir;  Nazım Hikmet 100 yaşında, 19 Ocak 2002 

(3) : Cumhuriyet Kitap, Sayı: 789
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İSLÂMİYETİN İLK YILLARINDA ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER

1-Huveyris b. Nukayz

2-Esma binti Mervan

3-Ebû Afek (Yahudi)

4-İbnu’l-Eşref (Yahudi)

5-Ebu Azze
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1-Huveyris b. Nukayz

Mekke döneminde Peygamber (a.s.)’e en çok eziyet edenlerdendi. Hz. Peygam-
bere hakaretler içeren şiirler söylerdi. Hz. Peygamberin kızları Fatıma ve Ümmü 
Gülsüm’e de eziyetleri olmuştu. Fetih günü Hz. Ali tarafından öldürüldü. 

*

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ›nde ŞİİR Maddesi :

“Sözlükte şiir “bir şeyi inceliklerini kavrayarak bilmek, sezerek vâkıf olmak; 
uyumlu, ölçülü ve âhenkli söz söylemek” anlamlarında masdar; “seziş, hisse-
diş, sezgiye dayanan bilgi; duygu ve heyecandan kaynaklanan uyumlu, ölçülü 
ve âhenkli söz” mânasında isimdir (Lisânü’l-‘Arab, “şT” md.; Kamus Tercümesi, 
“şT” md.; el-Mün- cid, “şT” md.).

Goldziher bu bağlamda şairi “tabiat üstü sihrî bir bilgiye dayanan sezişle bilen 
kimse” şeklinde yorumlar ( Ab- handlungen, I, 17). Şiir kelimesini İbrânîce şîr 
ile (şarkı, güfte, kaside, mûsiki, marş) ilişkili kabul edenler de vardır. Kaynağında 
sihrî bir mâna sezilen şiirin terim anlamı “engin his, hayal ve ilham ürünü olup 
sanatkârane biçimde söylenmiş vezinli-kafiyeli söz”dür (İA, XI, 530). Şiiri şiir 
yapan temel unsurlar his, hayal, ilham, lafız-mâna ilişkisi, vezin-kafiye, kasıt ve 
niyet şeklinde belirlenebilir. Şiir yazma kastı ve niyeti olmadan vezinli ve kafiyeli 
söylenmiş sözler şiir sayılmaz. Bu sebeple bazı âyet ve hadislerin bir kısım aruz 
vezinlerine uygun veya kafiyeli olarak gelmesi onların şiir sayılmasını gerektir-
mez. Şiirde mânalar lafızlara tâbi iken âyet ve hadislerde lafızlar mânalara tâbi-
dir. Sözlükte “dizmek, ipe inci dizmek” anlamındaki nazm kelimesi genellikle şiir 
ve şiir telifi için kullanılırsa da his ve hayal boyutu olmayıp yalnız vezin ve kafiye 
unsurlarını taşıyan didaktik şiir türü nazım ve manzûme diye anılır. Bu sebeple 
İbn Mâlik et-Tâî “Elfiyye” şairi değil “Elfiyye” nâzımı diye nitelendirilir. Aynı şekil-
de duygu boyutu bulunmakla birlikte vezin esasına dayanmayan kafiyeli metinler 
şiir değil edebî nesirdir. Şiirin ana malzemesinin çoğunu hayal teşkil eder, çünkü 
duygunun gücünü tasvir edebilmek için hayale ihtiyaç vardır. Bu sebeple bir kı-
sım Araplar vezinli- kafiyeli olmasa da hayal içeren her söze şiir demişlerdir. Bu 
anlayış eski ve yeni Batı şiir anlayışı ile mantıkçıların anlayışına uygun düşmek-
tedir. Nitekim Hassân b.Sâbit, oğlunun kendisini sokan yaban arısını tasvir ettiği 
(Sanki o, iki parça Yemen giysisine bürünmüştü) sözüyle ilgili olarak, “Kâbe’nin 
sahibine yemin olsun ki bu bir şiir” demiştir (İskenderî - İnânî, s. 42). Bazı Arap 
edebiyatçılarının Bedîüzzaman el-Hemedânî ile Harîrî’nin makameleri ve Kadî 
el-Fâzıl’ın risâleleri gibi hayale dayanan secili nesir ürünlerini mensur şiir kabul 
etmeleri de bu bağlamda değerlendirilmelidir.

 Kâfirlerin Kur›an›ı şiir, Hz. Peygamber›i şair diye nitelemeleri inat ve şaşkınlık 
eseri olduğundan gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü onlar Kur›an›a şiir 
nitelemesi yaptıkları gibi sihir, kehanet ve eskilerin efsaneleri gibi vasıflar da 
nisbet etmişlerdir. Temalara uygun biçimde seçilmiş kelime ve lafızlarla kurulup 
teşbih, mecaz, istiare, kinaye, cinas, tevriye gibi söz sanatlarıyla örülmüş şiir 
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dili, vezin ve kafiye ile sağlanmış müzikal armoni, hayata ve olaylara akıl ve 
mantıkla değil his ve hayal penceresinden bakış şiiri şiir yapan temel niteliklerdir. 
Kafiye şartı klasik Arap şiirine özgü olup modern zamanda Batı şiirinin etkisiyle, 
özgür şiir (free verse), nesir kasidesi (poeme en prose) gibi kafiyesiz şiirler Arap 
şiirinde de yansıma bulmuştur.

Şiir, bütün uygarlıklarda dinî ritüeller ve müzikle ilgisi dolayısıyla en kadîm edebî 
ürün kabul edilir. Çünkü şiir hayalin, nesir ise düşüncenin ürünüdür. İnsanın 
psikolojik yapısında hayal düşünceden önce gelir. Edebî nesir şiirden doğmuştur. 
Ancak konuşmada kullanılan nesrin ihtiyaç sebebiyle daha eski olduğu şüphe-
sizdir. Nitekim hiçbir kitap telif edilmeden ve hiçbir edebî nesir ortada yokken 
Homeros’un şiirleri terennüm ediliyor, İslâm öncesi Arap şiiri panayır ve toplan-
tılarda okunuyordu. Buna rağmen nisbeti şüpheli bazı kâhin ve hükemâ secileri 
dışında kadîm Arap edebî nesrinden günümüze herhangi bir şey ulaşmamıştır 
(Mecdî Vehbe - Kâmil el- Mühendis, s. 118). Şairin eserini okurken birtakım 
sembolik hareketler yapması, ilhamını doğa üstü bir kaynağa bağlaması gibi 
hususları dikkate alan bazı yazarlar şair-kâhin, seci-şiir arasında bağ kurmuş ve 
secili nesri nazma geçişte bir aşama kabul etmişse de bu doğru değildir (İA, XI, 
531).

Aristo’nun Peri Poietikes (şiir sanatı) adlı eseri şiir teorileri ve türleri hakkında 
zamanımıza intikal eden ilk kitap olup bu alanda diğer dillerde yazılan eserlerin 
ana kaynağını teşkil etmiştir. Âni ilhamın ürünleri olarak şiirle müzik arasında ya-
kın bir ilgi bulunmaktadır. Bazı şiir vezinlerinin deve çobanlarının ve savaşçıların 
ezgilerinden doğduğu kabul edilir. Ninniler, ağıtlar, ilâhiler vb. şeyler müzikal şiir 
parçalarıdır. “Özel biçimde vezni gösteren bir âhenkle şiir okuma” anlamına ge-
len inşad kelimesinin asıl mânasının “sesi yükseltmek” olması, şiir çerçevesinde 
geçen İbrânîce ve Türkçe kelimelerin müzikle ilgili anlamlar ifade etmesi şiirin 
kaynağındaki müzikal gerçeği teyit etmektedir.

 Câhiz ve ondan etkilenen Nakdü›ş-şicr sahibi Kudâme b. Ca‘fer gibi edip ve 
eleştirmenler iyi şiirin niteliklerini harfler-kelimeler, lafız-mâna, vezin-kafiye ve 
armoni olarak cüzleri arasında tam bir uyum ve kaynaşma şeklinde belirlemişlerdir 
(el- Beyân, I, 67). Hasan b. Bişr el-Âmidî temaya uygun biçimde seçilmiş lafızları, 
makama uygun temsil ve istiareleri, gereksiz uzatma ve kısaltmalardan arınmış, 
anlamı ve amacı tam karşılayan nitelikte olmayı kaliteli şiirin vasıfları diye sayar. 
Buhtürî›nin, “Şiir işareti kâfi gelen bir telmihtir, o asla hitapları uzatılmış hezeyan 
değildir” dizesi de bunu doğrulamaktadır (Mecdî Vehbe - Kâmil el-Mühendis, s. 
119).

 Nitelikli şiirin üretilebilmesi için şairde doğal yetenekle edebî zevki şart koşan 
cİyû- rü›ş-şicr sahibi Ebü›l-Hasan İbn Tabâtabâ el-Alevî bu olmadığı takdirde şiir 
ve aruz bilgisinin bir işe yaramayacağını söyler (a.g.e., a.y.). Mübalağa ve hüsn-i 
ta‘lîl de güzel şiirin temel niteliklerindendir. İbn Tabâtabâ gibi bazı eleştirmenler 
şiirin güzelliğinde gerçekçiliği esas alırken Aristo›dan itibaren Câhiz ve Kudâme 
b. Ca‘fer gibi eski ve yeni eleştirmenlerin çoğu abartıyı güzel şiirin vazgeçilmez 
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öğesi saymış, bu hususun önemini vurgulamak üzere söylenen, “En tatlı şiir 
en yalan olanıdır” sözü eskiden beri darbımesel vasfını korumuştur. Şairin tabii 
hadiselerin gerçek sebeplerini görmezlikten gelerek onlar için bağlama uygun 
edibane ve şairane sebepler ortaya koyması (hüsn-i ta’lîl) birçok şiirde güzelliğin 
ve zarafetin kaynağını oluşturmuştur.

 
Câhiz şiirin başka bir dile tercüme ve naklinin mümkün olmadığını, bu durumda 
onun değiştirilmiş ve başka bir şekle sokulmuş olacağını, beğenilen ve hayret 
uyandıran yanının ortadan kalkıp düz söz (mensur) seviyesine düşeceğini, baş-
tan mensur olarak ifade edilmiş sözün şiirden dönüştürülmüş mansur sözden 
daha güzel ve etkili kabul edildiğini belirtir. Onun bu görüşü, vezin ve kafiyeden 
doğan müzikal armoniyi ve şeklî yapıyı esas alan şiir anlayışını savunan çevre-
lerce sürdürülmüştür. Ancak iç armoniyi ve sembolizmi savunan şiir anlayışını 
benimseyenler buna karşı çıkmış, şiirin ve sanat ürününün tercüme edilmesinin 
mümkün olduğunu, bazı tercümelerin orijinallerinden daha başarılı görüldüğünü 
ileri sürmüştür. Şiiri orijinalindeki ibdâ‘ ve îka‘ seviyesinde tercüme etmenin im-
kânsızlığı hususundaki Câhiz’in görüşü geçerliliğini korumaktadır.

 Kaynağı milâttan önce II. binlere kadar uzanan Hint şiiri I. binde kutsal Veda 
metinlerinde yer alan ilâhilerle zirveye ulaşmış, daha sonra dünyevî kasideler, 
arya, gayatri, destan ve drama türünde birçok ürün verilmiştir. Yunan şiiri milâttan 
önce IX veya VIII. yüzyıllarda Homeros›un İliade ve Odissa adlı destanlarıyla 
başlamış, lirik şiir ve gazel, trajedi, komedi, hikemiyat ve pastoral şiir türlerinde 
ürünler yine Îsâ›dan önce ortaya konulmuştur. Latin şiiri Homeros›tan çevirilerle 
başlamış ve milâttan önce II. yüzyılda Ennius›un Annales›i ile (yıllıklar / 
havliyyât) kurulmuş, ardından drama, destan, gazel, felsefî ve pastoral şiir 
türünde eserler verilmiştir. Çin şiirinde en kadîm ürünler Tang çağından (m.s. 
618-906) zamanımıza gelenlerdir. İslâm öncesi döneme ait çok az ürün intikal 
eden İran şiiri, VII. yüzyılda İslâm›ın kabul edilip Arap yazısının benimsenmesiyle 
asıl ürünlerini vermeye başlamış, Arap aruzunun kullanılmasıyla IX. yüzyıldan 
itibaren gelişme yoluna girmiştir.
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Arap Şiiri.

a) Câhiliye Devri. 

Arap şiiri de diğer milletlerde olduğu gibi edebî nesirden önce başlamıştır. Hz. 
Âdem’e, İblîs’e, Cebrâil’e, Amâlika, Âd ve Semûd’dan bazı kimselere nisbet edi-
len Arapça kıta ve beyitler (Kureşî, I, 140-145) şiir râvileri tarafından uydurul-
muştur. Gerçekte günümüze intikal eden en eski örnekler V. yüzyılın sonları ile 
VI. yüzyılın başlarına aittir. Bu örnekler, dil-üslûp özellikleri ve nazım tekniği 
bakımından uzun bir mâzide oluşmuş sanat geleneği zemini üzerinde inşa edil-
diklerini kabul ettirecek olgunluktadır (İA, XI, 530). Kasidelere sevgilinin yaşadı-
ğı eski konak yerlerinin kalıntıları başında durup ağlamakla başlama geleneğini 
İmruülkays b. Hucr’ün icat ettiği yaygın bir kanaat halinde ise de bizzat onun, 
“Durun, şu yıllanmış kalıntılar başında da ağlayalım diyara, tıpkı İbn Hizâm’ın 
ağladığı gibi” dizesinde bu konudaki öncülüğü İbn Hizâm’a vermesi; Züheyr b. 
Ebû Sülmâ’nın intihal gerçeğini dile getirdiği bir dizesinde, “Biz şairler ancak 
ödünç verilmiş veya kendimizce tekrar edilmiş sözleri dile getirmekteyiz” itirafı; 
Antere’nin, “Şairler söylenmedik söz mü bıraktı!” ifadesi Arap şiirinin bu karanlık 
ve uzun geçmişine vurgu yapmaktadır. Nitekim Ebû Amr b. Alâ da, “Size eski 
şiirden çok azı kaldı, tamamı ulaşsaydı büyük bir ilim intikal etmiş olacaktı” sö-
züyle bu gerçeği ifade etmiştir. Kadîm şiir doğduğu çevreyi gerçekçi, yalın, açık 
ve abartısız biçimde tasvir etmekle Araplar’ın içinde yaşadığı muhite, hayat, örf 
ve âdetlere ilişkin sağlıklı bilgiler saklayan bir ilim hazinesi (divan, sicil) konu-
mundaydı. Ancak dar çevre ve tek düze hayat şartları özellikle deve, at, kadın, 
savaş ve araçları ile eski konak yerlerinin tasvirinde bazı mâna / tema, sûret ve 
lafız klişelerinde şairler arasında benzeşmelere yol açmıştır.

 İmruülkays, Züheyr ve Antere›nin yukarıdaki sözleri bu hususa işaret etmek-
tedir. Kadîm şiirin ilk örneklerinin kıtalar halinde kısa şiirler olduğu, ilk uzun 
kasidenin hicretten en fazla yüzyıl önce İmruülkays’ın dayısı Mühelhil (Adî) b. 
Rebîa tarafından ortaya konulduğu kabul edilmektedir. Bununla Mühelhil’in otuz 
beyte ulaşan ve günümüze intikal eden şiiri kastedilmiş olmalıdır (Mustafa Sâdık 
er-Râfiî, III, 20). Şiirde ilk defa önemli olayları (vekai’) zikreden, şiiri inceltip 
süzgeçten geçiren ve güzelleştirenin de bu şair olduğu, bu sebeple kendisine 
“Mühelhil” (unu ince eleyen) lakabının verildiği kaydedilir (Cumahî, s. 391).

Hâris b. Kâ‘b, Anber b. Amr, Düveyd b. Zeyd, A‘sur (Münebbih) b. Sa‘d, Züheyr 
b. Cenâb, Müstevgır b. Rebîa, Cezîme el-Ebraş, Ef- veh el-Evdî, Ebû Duâd el-
İyâdî gibi kadîm şairlere bazı kıtalar (mukattaât) nisbet edilmiştir (a.g.e., s. 26-
40). Kaside gibi iç düzeni olmayan bu kıtaların bir kısmı uzun kasidelerden kalan 
parçalar, bir kısmı da aslında kısa şiirler olabilir. Nitekim sonraları da aşk, din, 
felsefe vb. konularda kıtalar yazılmıştır (İA, XI, 537).

 Kadîm Arap şiirinin intikalinde usta-çırak yöntemiyle her şairin özel râvi veya 
râvileri tarafından şiirlerin ezberlenip aktarılması asıl olup râvilik, geleneği 
olan bir mektep halindeydi. Yalnız bir şairin şiirlerini belleyip aktaran râvileri, 
hâfızalarındaki şiirin miktarı hakkında menkıbevî fıkralar anlatılan Muhammed b. 
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Sâib el- Kelbî (ö. 146/763), Hammâd er-Râviye, Mufaddal ed-Dabbî ve Halef el-
Ahmer gibi büyük râviler izlemiştir. Bununla beraber kadîm şiirin yazılı intikaline 
ilişkin bazı anekdot ve kayıtlar mevcuttur. Bir kısım Câhiliye şiirlerinde “yazmak, 
yazı, yazar, ince-yumuşak deri” gibi kelimelerin geçmesi o dönemde de yazının 
bulunduğu, daha çok içtimaî ve ticarî işlerde kullanıldığı, şiirin, hatta hutbe, 
vasiyet vb. nesir örneklerinin şifahî rivayetle aktarıldığı kabul edilir. Ahnes b. 
Şihâb et-Tağlibî›nin,(Hıttân b. Avf kızının konak yerleri vardır / Tıpkı kâtibin ince 
ve yumuşak deri [rak] üzerine mektubunun başlangıç kısmını yazdığı gibi) dizesi 
yazının kullanılmakta olduğunun kanıtıdır. Lahmîler›in son hükümdarı Nu‘mân b. 
Münzir›in (ö. 602), hânedanı için söylenmiş methiyelerden oluşan bir divan teşkil 
ederek sarayının altına gömdürdüğü ve bunun Muhtâr es-Sekafî (ö. 67/687) 
tarafından çıkarıldığı rivayet edilir (İbn Cinnî, I, 393 vd.). I. Muâviye zamanında 
kurulan kütüphanede dil ve edebiyat eserlerinin bulunduğuna dair bilgi yoksa 
da Hâlid b. Yezîd b. Muâviye (ö. 85/704 [?]) adına kurulan kütüphanede şiir 
kitapları mevcuttu. I. Velîd eski şiir ve ahbârı yazdırmak için kâtip görevlendir-
miştir (İbnü’n- Nedîm, s. 9 vd.). Bunlardan başka bir muganniyenin Ömer b. 
Ebû Rebîa’nın şiirlerini içeren bir deftere (Ebü’l-Ferec el-İs- fahânî, II, 13, 37, 
78), Ferezdak’ın da Züheyr b. Ebû Sülmâ divanına sahip olduğu, II. Velîd’in Arap 
ahbâr, eş‘âr ve ensâbını toplattığı (Nâsırüddin el-Esed, s. 155 vd.) nakledilir. Bu 
tür münferit yazılı ve şifahî nakiller II. (VIII.) asrın ilk yarısına kadar sürmüş-
tür. Yüzyılın ikinci yarısında Hammâd er-Râviye’nin eI-MucaIIakdtü’s- sebci ile 
Mufaddal ed-Dabbî’nin eI-Mufaddaliyyât adlı antolojisinden sonra III. (IX.) yüz-
yılın başlarından itibaren yazılı nakil gelişip yaygınlaşmıştır. Şifahî malzemenin 
toplanmasını Ebû Amr eş-Şeybânî, Asmaî ve Ebû Abdullah İbnü’l-A‘râbî nesli 
gerçekleştirmiş, derleme faaliyetini Muhammed b. Habîb, İbnü’s-Sikkît ve Ali b. 
Hasan et-Tûsî gibi şahsiyetler tamamlamış, Sükkerî nesli ise bu yazılı rivayetleri 
bir araya getirip tasnif etmiştir. Sonuçta münferit şairlere ve kabilelere ait divan-
larla şairlerin hayat, ahbâr ve şiir örneklerini kapsayan eserler ortaya çıkmıştır 
(İA, XI, 533).

Mufaddal ed-Dabbî, Ebû Ubeyde et-Teymî, Asmaî, Cumahî, Câhiz, Ebû Hâtim 
es- Sicistânî, İbn Kuteybe, İbnü’l-Mu‘tez, İbn Düreyd, Ebû Ali el-Kalî gibi edipler 
Hammâd er-Râviye ile öğrencisi Halef el-Ahmer’in kadîm şiiri değiştirdiklerini, 
eklemeler yaptıklarını, meşhur şairler adına farkedilemeyecek şekilde şiirler uy-
durduklarını iddia etmişlerdir (Cumahî, s. 48; İb- nü’l-Mu’tez, s. 147; Ebü’l-Ferec 
el-İsfahânî, VI, 89). Bu iddiaların arka planında Basra- Kûfe dil mektebi taassu-
bu, siyasî rekabet ve husumet, şuûbiyye hareketi gibi etkenlerin bulunduğu ve 
isnatlarda bu faktörlerin rol oynayabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu sebeple 
Câhiliye şiiri bazı mahallî tasarruflar bulunsa bile bütünüyle eskidir. Bunun dışın-
da iddia edilen değişiklik ve ilâveleri yapanlar kadîm şiirin dil ve üslûp özellikle-
rine son derece vâkıf âlim ve şairler olduğundan sahteliklerinden şüphelenilen 
eserler ayırt edilemeyecek derecede başarılı benzetmelerdir (İA, XI, 534).

Bu uydurma ve değiştirme iddiası XIX. yüzyılın yarısından itibaren S. W. Muir, 
W. Ahlwardt, R. Basset, T. Nöldeke, D. S. Mar- goliouth ve F. Krenkow gibi şar-
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kiyatçılar tarafından yeniden gündeme getirilmiş ve bütün Câhiliye şiirine teşmil 
edilmiştir. C. J. Lyall, C. A. Nallino ve C. Brockelmann gibi şarkiyatçılar ise bu 
iddialara cevap vermiş ve kadîm şiirin otantikliğini savunmuştur. Diğer taraf-
tan Arap dünyasında Tâhâ Hüseyin uydurma iddiasında şarkiyatçılara katılmış, 
Fi’ş-Şicri’I-CâhiIî ve Fi’I-Edebi’I-CâhiIî adlı eserleriyle bazı makalelerinde kadîm 
şiirin, Câhiliye Arapları’nın hayatından çok müslümanların hayat ve eğilimlerini 
temsil ettiği gerekçesiyle İslâmî dönemde uydurulduğunu ileri sürmüştür. Başta 
Mustafa Sâdık er-Râ- fiî ve Muhammed Ferîd Vecdî olmak üzere Muhammed 
el-Hudarî, Muhammed Lutfî Cum‘a, Muhammed Hıdır Hüseyin gibi âlim ve eleş-
tirmenler bu iddialara cevap vermiştir.

Tabiatları, dilleri, tek düze hayatları ve yaşadıkları çevre itibariyle Sâmî kavimler 
içinde şiire en yatkın ırk olan Araplar’da şiire ilgi duymayan, şiir söylemeyen bir 
fert yok gibidir. Şair savaş halinde düşmanlara kılıçlardan tesirli hiciv okları fırla-
tan bir silâhşordu, barışta ise bir övünç ve kıvanç vesilesi olarak toplumda büyük 
itibara sahipti ve hiyerarşide kabile reisinden sonra yer alıyordu. Câhiliye dönemi 
Arabistan’ında şiiri teşvik eden vesileler ve onu besleyen çevreler vardı. Haram 
aylarda kurulan Ukâz, Zülmecâz gibi panayırlarda hakem huzurunda düzenlenen 
şiir yarışmaları, ayrıca Hîre ve Gassânî sarayları ile bazı Hicaz merkezleri bun-
ların başında yer alır. VI. yüzyıldan önceki devirlerde bazı şairler kabilelerinden 
ayrılarak gezgin methiyeciler haline gelmiş, yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Mütelemmis, Nâbiga ez- Zübyânî ve Hassân b. Sâbit gibi şairler meliklere met-
hiye sunup câize almak için Lahmî ve Gassânî saraylarını âdeta tavaf eder hale 
gelmişti. Kadîm şiirin gelişmesinde bu sarayların büyük etkisi olmuş, çölden ge-
len sert şiir dili bu muhitlerde şehirli zevkiyle temas neticesinde yumuşamış, te-
kellüflü ve garip ifadeler yerlerini basit ve kolay olanlara bırakmıştır (Ebü’l-Hasan 
el-Cürcânî, s. 21 vd.). En parlak devrini III. Nu‘mân zamanında yaşayan Hîre’nin 
602 yılında sönmesinin ardından Hicaz’ın çeşitli yerlerinde oluşan merkezlerde 
şiir rağbet görmeye devam etmiş, İslâm devletinin kurulup geliştiği Medine şiir 
ve mûsikinin olgunlaşmasında en elverişli ortam durumuna gelmiştir (İA, XI, 
531). Kadîm şiir maddî karşılığı olmayan, sadece teşekkür ve saygı amacıyla ya-
zılırken bu saray ve merkezler şiirin bir ticaret metaı haline dönüşmesinde etkili 
olmuştur. Bu çığırı, Hîre ve Gassânî meliklerinden aldığı câizelerle altın kaplarda 
yemek yiyen Nâbiga ez-Zübyânî açmış, Meymûn b. Kays el- A‘şâ belde belde 
dolaşarak şiir ticareti yapmış, hatta bu amaçla Hz. Peygamber için de methiye 
yazmıştır. Daha sonra Hu- tay’e bu geleneği sürdürmüştür.
 
Kadîm şiirden intikal eden en eski örneklerde bile lugat hazinesi fevkalâde zen-
gindir ve gelişmiş bir ortak şiir dili kullanılmıştır. Bu dil şairler, edipler ve hatipler 
arasında yaygınlaşan lehçeler üstü ortak bir edebî dildi. I. (VII.) yüzyılda kaide-
leri tesbit edilen ve kelime hazinesi büyük ölçüde belirginlik kazanan klasik Arap-
ça’nın esası da bu dildir. Söz konusu ortak edebiyat ve şiir dilinin oluşmasında 
ve gelişmesinde en büyük rolü Ukâz panayırında düzenlenen şiir müsabakaları 
oynamıştır. Şairler ve hatipler eserlerini kalabalık dinleyici kitlesine hitap ede-
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bilmek için en yaygın, en fasih kelime ve ifadelerle inşâ ediyorlardı. Neticede 
uzlaşılmış ortak edebiyat ve şiir dili teşekkül etmiştir. Bunda hâkim lehçe Ukâz’ın 
nüfuz alanında bulunduğu Kureyş lehçesiydi. Yabancı temaslardan uzak kalabi-
len Kays, Temîm, Hüzeyl ve Tay lehçeleriyle Necid bedevîleri lehçelerini de bu 
bağlamda zikredenler olmuştur.

Eski Arap şiiri çoğunlukla inşadına sebep olan bir vak‘anın hikâyesiyle birlikte 
nakledilmiştir. Bu durum şairlerin hayatla olan sıkı bağını gösterir. Eski şair ilha-
mını perisi vasıtasıyla bir kaynağa bağlarsa da bu kaynaktan faydalanabilmesi, 
dilinin çözülebilmesi ve perisinin fısıltılarını duyabilmesi için sevinç, coşku, öfke, 
korku, içki, ihtiras derecesinde arzu, özlem, aşk, acı, keder ve şiddetli heyecan 
gibi somut faktörlerin bulunmasını şart görürdü (İbn Kuteybe, s. 23-26). Nite-
kim tuzağa düşürülen Şenferâ kendisinden şiir söylemesi istenince, “Şiir neşeli 
zamanlarda söylenir” demiş, Ertât b. Süheyye, Abdülmelik b. Mervân’ın şiir söy-
leme talebine, “Bugün nasıl şiir söyleyebilirim ki ne içtim ne sevindim, ne kızdım 
ne korktum” cevabını vermiştir (a.g.e., s. 25, 504; Ebü’l- Ferec el-İsfahânî, XI, 
140; XIII, 31). Kadîm Arap şairi, ilhamını ifade etmeye elverişli ruh haline erdik-
ten sonra gözlerini müşahhas âleme açarak sanatını icra ederdi. Zamanla özgün 
ürünler veren bu gelenek değişmiş ve eskilerden beğenilip alınanlar yeniden 
düzenlenip bazı ilâveler yapılmak suretiyle şiir yazma geleneği özellikle İran’da 
ve klasik Türk şiirinde son haddine ulaşmıştır (İA, XI, 537).

Arap şiirinin en eski birimi aynı kafiyede iki mısradan oluşan recez şiirleridir. Bun-
lar deve çobanlarının ezgileri, ninniler, savaşçıların meydan okumaları, kadınla-
rın savaşanlara seslenişi gibi konularda âni ilhamın ürünleri olarak irticâlen söy-
lenmiş recez bahrinde kısa parçalardı. Başlangıçta bir sanat ürünü sayılmadığı 
için önde gelen şairler bu alanda eser vermemiştir. İlk defa recez şiirini uzatarak 
“urcûze” adı verilen kaside çığırını açan şair Ağleb el- İclî’dir (ö. 21/642). Urcûze 
mesnevi / müzdevice gibi bazı önemli nazım şekillerinin doğmasına yol açmış, 
daha sonra tarih, gramer, akaid gibi ilim dallarında çok uzun didaktik şiirlerin 
yazılmasına imkân sağlamıştır. II. Velîd’e ve Hammâd Acred’e bazı müzdeviceler 
nisbet edilirse de (Ebü’l- Ferec el-İsfahânî, V, 128 vd.; XIII, 74) İran asıllı Ebân 
b. Abdülhamîd (ö. 200/815-16), 14.000 beyitlik Kelîle ve Dimne tercümesi ve 
diğer birçok telif ve çevirisiyle mesnevi şeklinin ilk uzun örneklerini vermiştir. 
Bunlardan başka Ebû Nüvâs ve Ebü’l-Atâhiye, özellikle uzun örnekler ortaya 
koyan İbnü’l-Mu‘tez ve İbn Abdürrabbih de bu alanda zikredilen şahsiyetlerdir. 
Şiir için kullanılan eski terimlerden biri de “karîz”dir. Karîz (kesilmiş), “recezden 
kesilmiş şiir biçimi” demek olup önceleri kasideye göre daha kısa parçaları ifade 
ederken III. (IX.) yüzyıldan sonra “mutlak şiir / nazım” anlamında kullanılmaya 
başlanmıştır. Kasideye göre daha kısa parçalar için kullanılan bir diğer kadîm 
tabir “kasîd”dir. Kaside ise daha uzun, biçim ve içeriği daha farklı, belli konuların 
iç nizama göre işlendiği şiirlerdir. Klasik kaside ise iç planını doğal bir gelişme so-
nunda kazanmıştır. Bununla beraber kaside, Araplar tarafından muayyen bir şai-
rin icadı gibi telakki edilerek belli bir başlangıca bağlanmış ve ilk kaside yazarının 
Mühelhil b. Rebîa et- Tağlibî olduğu söylenmiştir (Cumahî, s. 33; İbn Kuteybe, 
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s. 256).  Kasidenin başlangıcıyla ilgili belli tarih ve şahıs tesbiti zorlamalarından 
anlaşılan husus, onun beşinci  asır ortalarında Doğu Arabistan’da Bekir ve

Tağlib kabileleri arasında gelişip Hîre muhiti vasıtasıyla yayılma imkânı bulmuş 
olmasıdır. (Blachere, s. 376; ayrıca bk. KASİDE).

Câhiliye şiirinde başta medih ile tasvir (vasf) olmak üzere gazel, fahr, risâ, hi-
kemiyat, i‘tizâr ve isti‘tâf gibi temalar işlenmiştir. Şairler övdüklerini yiğitlik, cö-
mertlik, soyluluk, adalet, akıllılık, komşuyu himaye etme, düşküne yardım elini 
uzatma gibi erdemlerle yalana ve abartıya kaçmadan övmüşlerdir. Züheyr b. Ebû 
Sülmâ’nın Herim b. Sinân ile Hâris b. Avf’ın fedakârlıkları hakkında yazdığı, derin 
saygı, sevgi ve samimi duygulardan kaynaklanan methiyeler ortaya konulduğu 
gibi Hîre ve Gassânî saraylarını dolaşarak câize toplamak için yazılan methiyeler 
de çoktur. Nâbiga ez-Zübyânî, Meymûn b. Kays el-A‘şâ, Hassân b. Sâbit, Müsey-
yeb b. Ales gibi şahsiyetler bu şairlerdendi. Kadîm şairin ince ve yalın tasvirleri 
hemen her tema ve konuda yer alıp çöl hayatının bütün etkinlik ve öğeleri, savaş 
ve silâhları, şarap ve içki meclisleri, eğlenceleri ve doğa olayları ayrıntılarıyla tas-
vir edilmiştir. Gazelde İmruülkays kadın aşkını ve fiziksel güzelliği tasvirde öncü 
kabul edilmiş, kadın onun tarafından belli ve ortak teşbih klişeleriyle tasvir edil-
miş ve ruhsal erdemleri dile ge-tirilmiştir. Antere-Able, Mahabbel es-Sa‘dî-Meylâ, 
Abdullah b. Aclân-Hind vb. arasında yaşanan ve aşk ıstırabını dile getiren ga-
zeller, Emevî devrinde ortaya çıkan ve Uzrî gazel olarak tanınan iffetli / platonik 
aşk şiirlerinin nüvesini oluşturmuştur. Kadîm mersiye ölüye ağlama veya intikam 
çağrısı ile başlar ve ölü medihte geçen erdemlerle övülür, şairler arasında belli 
lâfız ve ibarelerle dua klişeleri tekrar edilirdi. Az miktarda olan kadîm hicivde 
fert veya kabileye yönelik medihte geçen erdemlerin zıtları kullanılmış, genel-
likle açık küfür ve çirkin ifadelerden uzak ciddi ve nezih bir dile ağırlık verilmiş, 
bazılarında acıtıcı ta‘riz ve telmih üslûbu kullanılmıştır. Daha çok planlı kasidenin 
son kısmında yer alan fahriyelerde şair kendisinin veya kabilesinin erdemlerini 
övgüde geçerli unsurlarla dile getirmiştir. Ümeyye b. Ebü’s- Salt, Tarafe b. Abd, 
Lebîd b. Rebîa, Hâtim et-Tâî gibi şairler yaşanılan özlü hikemiyat beyitleri naz-
metmişlerdir. Nâbiga ez-Zübyânî, Nu‘mân b. Münzir’in ölüm tehdidine karşı özür 
beyanı, af ve merhamet talebi için yazdığı kasidelerle i‘tizâr ve isti‘tâf türü şiirin 
öncüsü olmuştur.

b) Erken İslâm Dönemi.

Arap şiir tarihinde İslâm dininin ortaya çıkmasıyla yeni bir dönem başlamıştır.

İslâmiyet›in getirdiği iman kardeşliğine mukabil müşriklerin Hz. Peygamber için 
“mecnun bir şair” demeleri (es-Sâffât 37/36) ve kadîm şiirin kabile asabiyeti 
üzerine inşa edilmiş olması müşrik devri şiirinin yasaklanması sonucunu doğur-
muş, “ancak iman edip iyi davranışlarda bulunan ve Allah’ı hatırlarından çıkar-
mayanlar bundan istisna edilmiştir” (eş-Şuarâ 26/224-227). 

Söz konusu âyetlerde yasaklanan şiirin Resûl-i Ekrem’e, İslâm’a ve müslümanla-
ra sataşan müşrik şairlerin şiirleri, istisna edilen şiirin de Has-sân b. Sâbit, Kâ‘b 
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b. Mâlik, Abdullah b. Revâha gibi onlara cevap veren müslüman şairlerin şiirleri 
olduğunu bizzat Resûlul- lah söylemiştir (Taberî, XIX, 156-159). Esasen İslâmi-
yet şiirle mûsikiyi mutlak mânada menetmemiş, insanları kötü yollara sev- ke-
den bir nitelik kazandığı takdirde zararlı bulmuştur. Hz. Peygamber şiiri bir cihad 
silâhı olarak görmüş, “Mümin kılıcı ve diliyle cihad eder” buyurmuştur (Müsned, 
III, 3, 456, 460; VI, 387). Yine, “Şüphe yok ki bazı şiirler hikmet ifadeleridir” 
(Bu- hârî, “Edeb”, 90; Tirmizî, “Edeb”, 69; İbn Mâce, “Edeb”, 41) gibi sözleriyle 
şiirin güzel ve faydalı olanlarını tavsiye etmiştir. Bu bağlamda Ümeyye b. Ebü’s-
Salt’ın bazı hikmetli şiirlerini hitabelerinde zikretmiş, Lebîd’in “ Jbb    JT yi” (İyi 
bilin ki Allah’

tan başka her şey bâtıldır) mısraı için “şairin söylediği en doğru söz”,Târafe’nin 
(Gösterecek sana günler cahili olduğun şeyleri / Getirecek sana, azık vermediğin 
[görevlendirmediğin] kimse haberleri) dizesi hakkında “Bu nübüvvet sözlerin-
dendir” ifadeleriyle takdir hislerini dile getirmiştir (Müsned, VI, 31, 138, 146, 
156, 222; Müslim, “Şi’r”, 1-6). Ebû Süfyân, Amr b. Âs ve Abdullah b. Ziba‘râ gibi 
çoğu Kureyşli olan müşrik şairlerin hücumları artınca Hassân b. Sâbit, Kâ‘b b. 
Mâlik ve Abdullah b. Revâha gibi müslüman şairler bunlara karşılık vermek için 
Hz. Peygamber’den izin istemiş, o da izin vermiş, ancak, “Ben de Kureyş’tenim, 
beni onlardan nasıl ayırıp da hicvedeceksiniz?” deyince Hassân, “Seni onlardan 
hamurdan kıl çeker gibi ayırırım” cevabını vermiştir. Bunun üzerine Resûl-i Ek-
rem, Hassân’a kabilelerin eski eyyâm, mesâlib, ahbâr ve ensâbı hakkında bilgi 
edinmesi için Ebû Bekir’e başvurmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca, “Yâ Hassân, 
onları hicvet! Şunu bilmelisin ki Cibrîl seninle beraberdir; senin sözlerin kılıçtan 
daha tesirlidir” sözleriyle onu övmüş (Buhârî, “Bed’ü’l-halk”, 6, “Megazî”, 30; 
Müslim, “FezâHü’ş-şahâbe”, 153, 157), mescidde Hassân’a tahsis ettiği minber-
de şiirlerini ashapla birlikte dinlemiştir. Şiirle ilgili bu olumlu yaklaşımlara rağmen 
varyantı dikkate alınmadığından Re- sûlullah’a nisbet edilen, “Birinizin içinin 
kusmukla dolması şiirle dolmasından daha iyidir” meâlindeki bir hadis (Buhârî, 
“Edeb”, 92; Müslim, “Şi‘r”, 7-9) şiirin mutlak şekilde mekruh olduğu kanaatine 
yol açmış, bu kanaat müslümanlar arasında yaygınlık kazanmıştır. Hz. Âişe bu 
rivayetle ilgili olarak şöyle demiştir: “Bu mahfuz değildir. Hz. Peygamber ancak 
şunu söylemiştir: Birinizin içinin kusmuk ve kanla dolması benim hicvedildiğim 
şiirle dolmasından daha iyidir” (başka yorumlarla ilgili olarak bk. İbn Hacer, XII, 
184-186).

Sahâbenin şiire yaklaşımı genellikle müsbet olmuştur. Araplar’ın en önemli bil-
gi kaynağını şiirin teşkil ettiğini söyleyen Hz. Ömer, Züheyr b. Ebû Sülmâ’nın 
şiirlerinin garip kelimelerden arınmış, yalın bir üslûp ve övülen kişide bulunan 
niteliklerle gerçekçi bir çizgide söylendiğini ifade ederek onu en büyük Arap 
şairi saymıştır. İbn Abbas, “Kur’ân-ı Kerîm’den bilmediklerinizi Arap’ın şiirlerinde 
araştırın, çünkü şiir Araplar’ın ilim hazinesidir” demiştir. Asr-ı saâdet’le Hulefâ-yi 
Râşidîn zamanında kadîm şiir yöntem, dil ve üslûp özellikleriyle devam etmiştir; 
zira bu dönem şairlerinin çoğu Câhiliye devrinde yetişmiş ve ürün vermiş şairler-
di. Bununla birlikte tema ve konularda köklü değişiklikler olmuş, kabile asabiye-
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tini, kabileler arasındaki eski savaşları zikrederek kin ve nefreti işleyen, övünme 
yarışını körükleyen şiirlerin yerini İslâm kardeşliği, cihad, fetih, din ve ahlâk 
temalarını işleyen şiirler almış, bunlar şairin dindarlık derecesine göre eserle-
rinde yansıma bulmuş, Hutay’e gibi dinî bağları zayıf şairlerse Câhiliye çizgisini 
sürdürmüştür. İslâmî tesirden uzak olan çöl şairlerinde de bu çizgi devam etmiştir. 
Gerek Asr-ı saâdet›te gerekse ilk dört halife devrinde müslümanların Kur›an›la 
ve fetihle meşgul olduğu, Câhiliye döneminde görüldüğü gibi muâraza sebepleri 
ve câize imkânları ortadan kalktığı için şiire ilgi azalmıştır. Hz. Ebû Bekir ile 
Ömer zamanında sönen kabilecilik taassubu Hz. Osman ile Ali dönemlerinde 
çıkan fitneler ve hizipler sebebiyle yeniden alevlenmiş ve Emevî devri boyunca 
canlılığını korumuştur. İlk siyasî şiir yazarı olan Hassân b. Sâbit, Resûlullah›ı 
“Kasîde-i Bürde”siyle metheden Kâ‘b b. Züheyr, Resûl-i Ekrem›in müdafii Kâ‘b b. 
Mâlik, müşrik şairlere yönelttiği hicivleriyle Abdullah b. Re- vâha, hiciv ve medihte 
Hutay›e, gazelde Humeyd b. Sevr, öldürülen müşrik kardeşlerine müslüman 
olduktan sonra da ağıtlarını sürdüren en büyük Arap kadın şairi Hansâ, Câhiliye 
devrinde de içki ve putlardan uzak durmuş olan Nâbiga el-Ca‘dî dönemin önde 
gelen şairleridir.”
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2-Esma binti Mervan

O dönemde İslâm’ın düşmanlarından biri de, Esma binti Mervan adındaki 
şair kadındı. Tüm hayatı, İslâm aleyhinde şiir üretmek, şiirlerinde İslâm ve Hz. 
Peygamber düşmanlığını işlemekle meşguldü. Bu şairi sahabeden Umeyr öldür-
dü. Hz. Peygamber onun hakkında, ‘Allah’a ve Resulü’ne gıyaben yardım eden 
birisini görmek istiyorsanız Umeyr’e bakın!’ buyurdu. Öldürülmesinden sonra da  
“O kadın için iki keçi bile toslaşmaz” dediği kayıtlartda belirtilmektedir.

* 
5 çocuk annesiydi. Beni Hatma kabilesindendi ve bu kabilede de Muhammed’e 
sadık müminlerin sayısı artmıştı. Peygamber’i eleştirenler arasındaydı. Kocası-
nın isminin Yesid b. Zeyd olduğu kayıtlarda geçer. İslâmiyet’in ilk döneminde 

öldürülen şairlerin öldürülüşünü ağzına pelesenk edip sıkça eleştiren bu bayan 
şair, bir şiirinde : (Kaynak : İbn Sad, Siret resul)

“B. Malik ve El-Nabit ve Auf ve El-Khazraj’e saygı duymuyorum. 
Sizden biri olmayan bir yabancıya 
Murad yada Mahrij (yemenli iki kabile) olmayan 
Bir yabancıya itaat ediyorsunuz. 
Ahcının pişirdiği yemeğin olmasını 
Bekleyen aç adamlar gibi bekleyen 
Resinizi öldüren bu adamdan 
Size iyilik geleceğinizi mi bekliyorsunuz? 
Aranızda onu gafil avlayarak
Oona saldıracak 
Ve ondan gelmeyecek yardımı bekleyenlerin 
Umutlarına son verecek 
Gururlu bir adam yok mu?”
Peygamberimiz şairin söylediği aleyhteki sözleri duydunca “Kim beni Mervan’ın 
kızından kurtaracak?” diye sorar.
Adiyy b. Hareşe isminde (gözleri görmeyen) bir mümin bu göreve talip olur.  
Bedir’den döndükten sonra, Ramazan’ın yirmibeşinci gecesi kadın şairin evine 
giderler. Hareşe, gözleri görmemesine rağmen kılıcını Mervan’ın göğsüne daya-
yıp yüklenir ve onu öldürür.
Başka kaynaklarda Muhammed’in söylediği son söz şöyledir :
“Onun kanı hederdir, sorup karşı çıkacak kimse yoktur” . 
(Mahmud Esad- İslam Tarihi “Tarih-i Din-i İslam” Sayfa – 550-551)
Ömer “Tebrikler doğrusu, böyle kör bir şahıs böyle mühim bir hizmette bulunsun” 
deyince Muhammed cevab olarak, “ Ya Ömer, kör deme, O gerçeği gören mert 
bir kişidir. Habersizce Cenab-ı Hakk’a ve Resulü’ne yardım etmiştir” der. Bunun 
üzerine Muhammed böyle başarılı bir işi “kör” olmasına rağmen yerine getirdiği 
için Adiyy b. Hareşe’ye Umeyr yani “gözleri gören” ismini takar.
İbn İshak Allah’ın Resulü’nün Sireti (S.675-676) 
İbn Sad “Tabakat el-Kebir” (Cilt 2 Sayfa 31)”
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3-Ebû Afek (Yahudi)

İslâm›a ve Hz. Peygamber’e saldıran Yahudi şairlerinden birisi de Ebû Afek 
adındaki şairdi. Sâlim b. Umeyr isimli sahabi de bu İslâm düşmanı Yahudi şairi 
öldürdü ve toplumu ifsat etmesinin önüne geçti.

Peygamberimiz, 622 yılında hicret ederek Medine’ye vardıktan sonra kendisi 
hakkında eleştirilerde bulunan Yahudi ve diğer putperest Araplarla mücadeleye 
girişti. 

Ebu Afak, diğer Medinelilere Peygamberimiz hakkında şiir yazarak ileri geri lâflar 
ediyordu. İslam alimi İbn İshak’ın “Siret Resulullah” eserinde bahsettiği olay şu 
şekilde geçmiştir;

Ebu Afak, Ubayda kabilesinden biriydi. “El-Harit B. Suveyd B. Samit” adlı kişinin 
öldürmesini hazmedemiyor ve eline aldığı kalem ile şiir yazarak, hoşnutsuzluğu-
nu şu sözlerle dile getiriyordu;

   “ Uzun yıllar yaşadım 
    Ama Kayla Oğulları gibi 
    Bir araya geldiklerinde 
    Üstlendikleri şeyi yapma ve müttefikleri konusunda 
    Onlardan daha sadık olan, 
    Dağları deviren ve hiç bir zaman boyun eğmeyen 
    Bir topluluk ya da halk grubu görmedim 
    Onlara gelen bir atlı onları 
    Her konu hakkında 
    “Haram” ve “Mübah” diyerek ikiye ayırmıştır 
    Yücelik ve krallığa inansaydınız 
    Tubba’yı izlerdiniz.”

    Not= Tubba, eskiden Arap topraklarını işgal etmiş Yemenli bir hükümdar. 
Kayla oğulları o›na karşı koymuşlardı.

 Bunun üzerine Allah›in sevgi ve hoşgörü abidesi, örnek insan Peygamberimiz, 
«Bu alçağı benim için kim halledecek!!» beyanatında bulunmuş ve  Salim B. 
Umeyr bu görevi üstlenmiştir.

Umama b. Müzayrıya adında bir şair; Ebu Afak’ in öldürülmesi olayından he-
men sonra şu satırları yazmıştır:

 
“Sen Tanrı dini’ ne ve Muhammet’e 

-Yalancısın-’ dedin... 
(Bu nedenle) 

Geceleyin bir Hanif sana yaklaştı, 

Senin güvenini kazandı. 
‘Yaşına ragmen al bunu Ebu Afak-’ diyerek 
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(hançeri göğsüne sapladı ve)seni gebertti... 
Gece karanlıklarında seni geberten 

İnsan mı idi? yoksa Cin mi?

Hiç bilemiyorum»

(Kaynak: İbn Sad, Tabakat, cilt 2)

Bazı kaynaklar Der ki: 

Gerçekten de Ebu Afak ‘ın öldürtülmesi şiirde ifade edilenler gibi olmuştur. Öl-
dürme  görevini üzerine alan Salim b. Umeyr, gece karanlığında Ebu Afak ‘ın 
evine giderek, onu dostça ziyaret ediyormuş gibi görünmüş ve kapıyı açan şairi 
kılıçla yere sermiştir.

İbn Sad’în kitabı Tabakat el-Kebir’de (Cilt 2 Sayfa 32) bu konu ile ilgili şöyle 
açıklamalar vardır :

“…bundan sonra Allah’ın elçisi Hicretten sonraki 20. ayın başlangıcında Salim 
İbn Umeyr el Amr’ının Yahudi olan Ebu Afak’a karşı seriyyesi gerçekleşti. Ebu 
Afâk, Beni-Amr ibn Avf’dandı ve 120 yaşına gelmiş olan ihtiyar bir adamdı. Ya-
hudiydi ve insanları Allah’ın elçisine karşı kışkırtıyordu ve Muhammed hakkında 
alaycı şiirler yazıyordu. Bedir savaşına katılmış olan Salim ibn Umeyr “Ya Ebu 
Afak’ı öldürmeye ya da onunla birlikte ölmeye yemin ediyorum” dedi.
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4-İbnu’l-Eşref (Yahudi)

Bedir savaşında Müslümanların üstün gelmesi bütün Yahudileri kızdırdı ve daha 
da hırçınlaştırdı. Bu savaş onların kinlerini açığa vurmalarını sağladı. Bedir za-
ferinden sonra Yahudi şair İbnu’l-Eşref, İslâm’a daha ağır hakaretler yapmaya 
başladı. Bedir Savaşı’nın ardından, ‘Bugün yerin altı üstünden yeğdir’ dedi.
Mekkelileri Müslümanlara saldırtmak için Mekke’ye gitti ve orada şiirleriyle ağıt-
lar yaktı. Medine’ye dönüp İslam düşmanlığına devam eden İbnu’l-Esref o kadar 
ileri gitti ki, Hz. Peygamber sonunda söyle dua etti: ‘Ya Rabbi, beni Ka’b ibnu’l-
Eşref’den ve onun şiirinden kurtar.’ Sahabeden Muhammed b. Mesleme çok 
geçmeden bu şairi katletti.
Ertesi gün, İbnu’l-Eşref’in haksiz yere öldürüldüğünü savunmak için gelen Ya-
hudilere Hz. Peygamber şöyle dedi: “O suçsuz değil; bizi aşağıladı. İslâm ve 
Müslümanlar aleyhinde şiirler söyledi (kamuoyu oluşturdu). Aranızdan her kim 
aynı fiili işlerse, onun da kafası kesilecektir. Bunu böyle bilin ve bir daha İslâm 
aleyhinde söylemeyin…”
Eşref Oğlu Kab, genç bir şairdi. Peygamberi ve ona inananları eleştiriyordu. 
Peygamber (s.a.v) bir gün arkadaşlarına sordu: “Bu adamı öldürebilcek kim-
se var mı?” Mesleme Oğlu Muhammed, ortaya atıldı: “Ben varım.” Bir gece, 
kalesinde bulunan şairin kafası kesilerek öldürüldü Ve, kesik baş, peygambe-
re götürüldü. (Buhari, Cihad/15/1, Rehn/3, Tecrid, hadis 1578; Müslim, Ci-
had/119, hadis 1801; Ebu Davud, Cihad/169, hadis 2768) Ne buyurursunuz. 

 
Cevap
Değerli kardeşimiz;
(İnternetten Alıntı)
“Kab b. Eşref, Beni Nadir Yahudilerinden olup, Allah”ın resulüne ve Müslüman-
lara aşırı düşmanlık besleyen, Mekke müşriklerini Müslümanlarla savaşmaya 
teşvik eden, savaşmaları halinde kendilerine yardım sözünü vermek suretiyle 
“hıyanet-i vataniye” suçunu işleyen, hâtta savaşı kışkırtmak adına Müslüman-
ların kadınlarına dil uzatma küstahlığını gösteren, Mekke müşriklerinin dinle-
rinin İslam dininden daha iyi olduğunu söyleyecek kadar hasmane bir vaziyet 
alan ve bu yüzden hakkında “Kendilerine Kitap”tan nasip verilenleri görmedin 
mi? Putlara ve bâtıla (tanrılara) iman ediyorlar, sonra da kâfirler için: “Bunlar, 
Allah”a iman edenlerden daha doğru yoldadır” diyorlar! Bunlar, Allah”ın lânetle-
diği kimselerdir; Allah”ın rahmetinden uzaklaştırdığı (lânetli) kimseye gerçek bir 
yardımcı bulamazsın” (Nisa, 4%51-52) mealindeki ayet inerek melun ilan edilen 
bir şahıstır.
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Bu ayette olduğu gibi Allah tarafından lânetlenerek manen idamına karar verilen 
bu adam hakkında Hz. Peygamer(a.s.m) de idam kararı vermiş ve Muhammed 
b. Melseme adındaki sahabî birkaç arakadaşıyla bunu infaz etmiştir(bk. İbn Hi-
şam, Siret, 2/51-57; İbn Kesir, İbn Kesir, es-siretu”n-nebeviye, 3/9-12).
İlgili rivayetler ve açıklaması şöyledir:
1-Ka”b İbn Mâlik (radıyallahu anh) anlatıyor: “Ka”b İbnu”l-Eşref, Resûlullah 
(aleyhissalâtu vesselâm)”ın aleyhine hicviyeler düzüyor ve bunlarla Kureyş kâ-
firlerini, ona karşı tahrik ediyordu.
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Medine”ye hicretle geldiği zaman, şehrin 
ahalisi kozmopolitti: Bir kısmı Müslüman, bir kısmı putlara tapan müşrik, bir 
kısmı da Yahudi idi. Yahudiler, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ve ashabına 
rahatsızlık veriyorlardı. Cenab-ı Hakk, Resûlü”ne (aleyhissalâtu vesselâm) sabır 
ve af emrediyordu. Allah şu âyeti onlar hakkında inzâl buyurmuş idi. (meâlen): 
“Hiç şüphesiz, sizden önce kitap verilenlerden ve Allah”a eş koşanlardan çok 
üzücü sözler işiteceksiniz. Sabreder ve Allah”a karşı gelmekten sakınırsanız bilin 
ki, bu üzerinizde sebat edilecek işlerdendir” (Âl-i İmrân 186).
 
Ka”b İbnu”l-Eşref, Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)”e eza vermekten bir 
türlü vazgeçmiyordu. Sonunda Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Sa”d İbnu 
Mu”âz (radıyallahu anh)”a, onu öldürecek birini yollamasını emretti. Onu Mu-
hammed İbnu Mesleme (radıyallahu anh) öldürdü. Ka”b öldürülünce, Yahudiler 
ve müşrikler çok korktular. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)”a gelerek: “Ar-
kadaşımızı geceleyin kapısını çalarak öldürdüler” dediler. Resûlullah (aleyhis-
salâtu vesselâm) onlara Ka”bu”l-Eşref”in geçmişte söylediklerini hatırlattı. Sonra 
da hepsini kendisiyle onlar arasında yapılacak ve sıkıntıları sona erdirecek bir 
antlaşma imzalamaya çağırdı. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onlarla ken-
disi ve bütün Müslümanlar arasında muteber olacak yazılı bir antlaşma yaptı.” 
(Ebu Dâvud, Harâc 22, (3000).)
 
2- Hz. Câbir (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) 
(bir gün): “Ka”b İbnu”l-Eşref”in hakkından kim gelecek? Zira bu Allah ve Re-
sûlüne ezâ veriyor!” buyurdular. Muhammed İbnu Mesleme (radıyallahu anh) 
atılarak: “Onu öldürmemi ister misiniz?” dedi. Aleyhissalâtu vesselâm: “Evet!” 
deyince Muhammed İbnu Mesleme: “Hakkınızda menfi şeyler söylememe de 
izin veriyor musunuz? (Güvenini kazanmamız için buna gerek olacak)” dedi. 
Aleyhissalâtu vesselâm: “(İstediğinizi) söyle(yin)” buyurdu.
Bunun üzerine Muhammed İbnu Mesleme (radıyallahu anh) Ka”b-İbnu”l-Eşref”e 
gelip onunla konuştu, aralarındaki (eski) dostluğu hatırlattı ve: “Şu adam var ya, 
sadaka istiyor ve bize sıkıntı oluyor!” dedi. Ka”b bunu işitince: “Ha şöyle! Vallahi 
ondan daha da çekeceksiniz!” dedi. Muhammed İbnu Mesleme: “Biz ona şimdi 
gerçekten tâbi olduk. Onu büsbütün terkedip sonunun ne olacağını seyretmek-
ten de korkuyoruz” dedi. Ka”b: “Söyle bana dedi, içinde ne var, ne yapmak 
istiyorsunuz?” 
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Muhammed: “Onu yalnız bırakmak, ondan ayrılmak istiyoruz” deyince, Ka”b: 
“Şimdi beni mesrur ettin” dedi. Muhammed ilave etti: “Bana biraz ödünç ver-
meni talebediyorum..” dedi. Ka”b da: “Bana rehin olarak ne bırakacaksın?” diye 
sordu. Muhammed İbnu Mesleme: “Ne istersin?” dedi. Ka”b: “Kadınlarınızı bana 
rehin bırakmalısın!” dedi. “Ama sen Arapların en yakışıklısısın. Sana kadınlarımızı 
nasıl rehin bırakalım? (Şu yakışıklılığın sebebiyle hangi kadın nefsini senden men 
edebilir?)” dedi. Ka”b: Öyleyse çocuklarınızı rehin bırakırsınız!” dedi. “Ama nasıl 
olur, birimizin çocuğuna hakaret edip: “Bir veya iki vask hurma karşılığında rehin 
edildin” diye başına kakarlar. Ama sana zırhları yani silahı rehin bırakalım” dedi. 
(Kab bu teklifi makul bulup:) “Pekala, bu olur!”dedi. Bunun üzerine Muhammed 
İbnu Mesleme, ona el Hâris İbnu”l-Evs, Ebu Abs İbnu Cebr ve Abbâd İbnu 
Bişr ile birlikte gelmek üzere randevulaştı. Bunlar geceleyin gelip onu (dışarı) 
çağırdılar. Ka”b yanlarına indi. Kadını: “Ben bazı sesler işitiyorum, bu sanki kan 
sesidir (gitme!)” dedi. Ancak O: “Hayır, bu gelen Muhammed İbnu Mesleme ile 
süt kardeşi ve Ebu Nâile”dir. Mert kişi geceleyin yaralanmaya bile çağırılsa icabet 
eder!” dedi. Muhammed İbnu Mesleme arkadaşına: “Gelince, ben elimi başına 
uzatacağım. Onu tam yakaladım mı göreyim sizi!” dedi. Ka”b kılıncını kuşanmış 
olarak indi. “Sende tîyb kokusu hissediyoruz!” dediler. Ka”b: “Evet! nikahımda 
falan kadın var. Arap kadınlarının (sevdiği) kokuyu sürüyorum” dedi. Muham-
med İbnu Mesleme: “Ondan koklamama müsaade eder misin?” dedi. Ka”b: Tabi 
ederim, kokla!” dedi. Muhammed yakalayıp kokladı. Sonra: “Bir kere daha kok-
lamama müsaade eder misin?” dedi. Sonra onu yakaladı. “Göreyim sizi!” dedi ve 
orada öldürdüler.» (Buhârî, Megâzî 15, Rehn 3, Cihâd 158, 159; Müslim, Cihad 
119, (1801); Ebu Dâvud, Cihad 169, (2768).
Ka”bu”l-Eşref aslen Araptır. Babası, Benî Tay Kabilesinin bir kolu olan Nebhânlı-
dır. Bir kan davasına karıştığı için Cahiliye devrinde Medine”ye gelip yerleşmiştir. 
Medine”de Beni”n-Nadîr”e dost olmuş, onlardan kız alarak evlenmiştir. Ka”b bu 
evliliğin mahsûlüdür. Ka”b uzun boylu, cüsseli bir insandı. Kafası iri, karnı iriydi. 
Annesi Akîle Bintu Ebi”l-Hukayk, yahudi olması ve yahudi kültürü üzerine yetiş-
mesi sebebiyle Ka”b Arap değil, yahudi biliniyordu. Şâir bir insandı.
Bedir savaşından sonra müslümanlar aleyhine hicviyeler yazdı. Mekke”ye gitti. 
İbnu Vedâ”ti”s-Sehmî”nin yanına indi. Bu zat, el-Muttalib”in babası idi. Hassan 
İbnu Sâbit bunu ve karısı Atîke Bintu Üseyd”i hicvetti. Bunun üzerine kadın 
Ka”b”ı tardetti. Ka”b tekrar Medine”ye döndü. Müslüman kadınları üzerine aşk 
şiirleri yazdı. Müslümanlar bu şiirlerden fevkalâde rahatsız oldular. Resulullah 
(aleyhissalâtu vesselâm)”a karşı da hicviyeler düzüyor, Kureyşli kâfirleri aleyhte 
tahrik ediyordu. Resulullah Medine”ye geldiğinde halk karışıktı. Hepsiyle sulh 
içerisinde yaşamak istiyordu. Ancak yahudi ve müşrik olanlar müslümanlara faz-
laca eziyet veriyorlardı.
Cenâb-ı Hakk başlangıçta Resûlüne ve müslümanlara sabır emrediyordu. Ka”b 
bu eza işinden vazgeçmeyip, dozajını artırınca, Aleyhissalâtu vesselâm bir grup 
göndererek Ka”b”ı öldürtmesini Sa”d İbnu Mu”âz”a emretti. Kab”ın öldürülmesi 
Hicretin üçüncü senesinin Rebiyyülevvel ayına rastlar. 
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Rivayetler onun Mekke”ye gidince Ka”be”nin örtüsünün yanında Mekkelilerle, 
müslümanlara karşı mücadele etmek üzere antlaşma yaptığını belirtir. Bu sırada 
Mekkeliler: “Onun dini mi,yoksa bizim dinimiz mi daha hakka yakın?” diye sorar-
lar. Ka”b “Sizin dininiz!” cevabını verir.
İbnu Hacer Ka»b»ın öldürülmesine bir başka sebep daha kaydeder. Buna göre: 
«Ka»b bir yemek hazırlar. Yahudilerden bir gruba da: «Muhammed»i bir ziyafete 
çağıracağım, gelince siz bir punduna getirip öldürün» dedi. Ziyafet hazırlandı. 
Resulullah da çağrıldı. Birkaç ashabıyla gelmişti. Oturduktan sonra Cebrâil 
aleyhisselam, heriflerin planını haber verdi. Resulullah kalktı ve Cebrail»in 
kanatlarıyla örtünerek dışarı çıktı. Resulullah»ı kaybedince onlar da dağıldı. 
Aleyhissalâtu vesselâm, işte bu sırada «Ka»b»ı bana kim halledecek?» demiştir.
Şu halde Ka»b»ın öldürülmesi sadece hicvedici şiirler yazması sebebiyle değildir. 
Daha başka muzır faaliyetleriyle bu cezaya müstehak olmuştur.
Rivayetler onun öldürülmesini üzerine alan Muhammed İbnu Mesleme”nin, 
Ka”b”ın kız kardeşinin oğlu yani yeğeni olduğunu belirtir. Keza bu işte adı geçen 
Ebu Nâile de Kab”ın süt kardeşidir. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Eğer 
yapacaksan acele etme, (planını iyi hazırla), hatta Sa”d İbnu Muazla da istişâre 
et” buyurur. Sa”d”la istişare eder. Sa”d, kendisine “Ona git, ihtiyacını aç ve ve-
resiye olarak yiyecek iste!” tavsiyesinde bulunur.
Başka rivayetler, Muhammed İbnu Mesleme”nin Resulullah”tan, kendi-
sinden şikayette bulunma, fikrini ve sözlerini kınama hususunda izin is-
teyip Ka”b”a: “Bu adamın gelişi bize bir bela olmuştur, bütün Arap-
lar bizimle savaştı ve tek bir yaydan ok attılar” dediğini; Resulullah”ın, 
öldürme ekibini, Bakîu”l-Garkad”a kadar uğurladığını, onları gönderip: 
“Allah”ın ismi üzere gidin. Allah’ım bunlara yardımcı ol!” dediğini kaydeder. 
 
Hadise üzerine, ertesi gün, “efendimiz öldürüldü” diyerek, yahudiler Resulullah”a 
gelirler. Aleyhissalâtu vesselâm, bir bir onun yaptıklarını, müslümanlara verdiği 
eziyetleri anlatarak ölümü hakettiğini açıklar. Yahudiler itiraz etmeye, cevap ver-
meye mecal bulamazlar.
Bu vak”adan sonra büyük bir korkuya düşen yahudiler, sinerler ve yıkıcı fa-
aliyetlerden ellerini çekerler. Süheylî Ebu Hanîfe”ye muhalif olarak: “Ka”b”ın 
öldürülme hadisesi, muâhid (sulh antlaşması yapan) kimse, Şâri”e sebbetti-
ği, hakarette bulunduğu takdirde katlinin caiz olduğunu ifade eder” demiştir. 
 
İbnu Hacer Süheylî”ye hak vermez. Bu hadisenin harp haline giren bir hadise 
olduğuna dair deliller kaydeder ve “Kıssada, müşrikin -umumî davet kendisine 
ulaşmış ise- İslam”a davet edilmeden öldürülebileceğine delil vardır” der.
Hadis, savaş sırasında, ihtiyaç duyulan her şeyin söylenebileceğine delildir.”
bk. Kütüb-i Sitte-Prof. Dr. İbrahim Canan
Kaynak: toplumsalbilinc.org
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5-Ebu Azze

Kaynaklarda :

“Nadiroğulları Hz. Peygamber ile bir ittifak antlaşması yaptı. Fakat barış dönemi 
uzun sürmedi. Uhud Savaşı yapıldı. Hz. Peygamber, Uhud Savaşı esirlerinden 
yalnızca şair Ebu Azze’nin öldürülmesini emretti. Bu şair, Mekkeli Müşrikleri şi-
irleriyle galeyana getirerek Müslümanlara karşı yeni bir saldırıya geçirilmesinde 
büyük bir rol oynamıştı.” Denilmektedir.

Derler Ki :

“Uhud’dan dönüşte, Peygamber efendimiz yolda münafıkların azgınlarından Ebû 
Azze el Cumehi’yi yakaladı. Resûlullah efendimiz onu Bedir’de esir etmişti. Sonra 
onu lûtfederek öldürtmemişti. 

Peygamber efendimize şöyle dedi: “Yâ Muhammed, beni bu sefer de affet” Re-
sûlullah efendimiz de şöyle buyurdu: 

“Mümin, yılan deliğinden iki kere ısırılmaz. Vallahi bundan sonra artık sen Mek-
ke’de Muhammed’e iki kere hile ettim diyemeyeceksin! Ey Zübeyr, bunun boy-
nunu vur!”  Ve azgın münafık Ebû Azze el Cumehi, Zübeyr hazretlerinin kılıcıyla 
cehennemi boylar...” (1)

Gene Derler Ki :

“Benî Cümh kabilesinin şairi olan Ebu Azze, fakir ve çoluk çocuğu fazla olan bir 
kimsedir. Bu müşrik şair Bedir savaşına katılmış ve şiirleriyle Kureyşi destekle-
miştir. Bedir de esir edilmiş olan Ebu Azze serbest bırakılma şartlarından biri 
olan dörtbin dirhemi ödeme imkânına da sahip olmadığından  Hz. Peygamber’le 
görüşmüş ve ona ödeme imkânının olmadığını bildirerek eman istemiştir.  Allah 
Resûlü (sav)’nün eman vermesi üzerine Ebu Azze Müslümanların zararına ve 
Resûlullah (sav)’ın aleyhine olan hiçbir zararlı faaliyete katılmayacağına dair söz 
vermiş ve orada Hz. Peygamber’in lehine şiir söylemeye ve onu methetmeye 
başlamış,  serbest olarak Mekke’ye dönmüştür.

Bedir’den sonra yapılan Uhud savaşına hazırlanma aşamasında Müşrikler Ebu 
Azze’ye gelip onun zayıf noktası olan dünyaya meylini harekete geçirerek onu 
Bedir’de olduğu gibi şiirleriyle destek olmasına ikna etmişlerdir. Zayıf karakterli 
ve menfaatine düşkün olan Ebu Azze, Uhud’a katılmış ve savaş sonunda geri çe-
kilen müşrik birliklerinin içerisindeyken sabaha doğru Asım b. Sabit (ra) tarafın-
dan yakalanmıştır. Resûlullah (sav)’ın huzuruna getirilen Ebu Azze, Resûlullah’ın 
Bedir’deki verdiği sözü hatırlatırcasına yüzüne bakmasına karşılık Bedir’deki gibi 
aynı mazeretleri tekrar etmeye başlamıştır. Allah Resûlü (sav), “Sen bana Be-
dir’de söz verdiğin halde sözünü yerine getirmedin. Vallahi bundan sonra ellerini 
yanaklarına sürüp Muhammed’e iki defa ihanet ettim (kandırdım) diyerek Mek-
ke’de gezmene müsaade etmeyeceğim ’ diyerek ihanetine karşılık ölüm cezasını 
tatbik ettirmiştir.”(2)
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“Burada olduğu gibi Münafık ruhlu insanlarda görülen bir özellikte her ortamın 
hesabını yapmalarıdır. Menfaat nereden gelirse oraya yönelmeyi ilke edinen bu 
tipler, fırsat verildikçe ihanete devam edeceklerdir. Kur’an’da cimri, yalancı ve 
kibir sahibi oldukları,  maddi menfaat için namaz kıldıkları, gerçekte ibadette 
isteksiz oldukları,  Allah’ı ve müminleri alaya aldıkları,  bildirilmektedir. Netice 
itibariyle münafık, içerisinde saklamaya çalıştığı birçok psikolojik hastalıkla, ken-
disinden sakınılması gereken bir görüntüdür.

Münafık zümresi özellikle fırsat buldukları an Hz. Peygamber’i arkadan vurmaya 
çalışmaktan geri durmamışlardır. Tebük savaşı Allah Resûlü (sav)’nün farklı bir 
taktik uyguladığı savaştır. Diğer savaşların tersine bu savaşta Resûlullah (sav), 
nereye gidileceğini söylemeden, gidilecek yerin uzaklığını, zamanın dar olduğu-
nu, düşmanın çokluğunu bildirerek ashabına hazırlık yapmalarını bildirmiştir. Bu 
durumu fırsat olarak değerlendiren münafıklar, savaş öncesi ve sonrasında bir 
hayli nifak faaliyetine girişmişlerdir.

Savaş öncesinde Münafıkların ilk ihaneti Süveylim isminde bir Yahudi’nin evinde 
toplanmakla başlamıştır. Zira münafıklar bu evde toplanarak Tebük savaşına ka-
tılmak isteyenlere mani olmaya çalışmışlardır. Münafıkların bu ihaneti kendisine 
ulaşınca

Allah Resûlü (sav), ashabtan Talha b. Ubeydullah (ra) başkanlığında bir ekip 
göndererek bu evi yıktırmıştır.

Savaş hazırlıkları esnasında Münafıkların Resûlullah (sav)’a karşı yaptıkları bir 
başka ihanet te Mescid-i Dırar’ı inşa etmeleridir. Allah Resûlü (sav), Tebük se-
feri için hazırlanırken mescidi yaptıran münafık gurup “Ya Resûlullah! Yağmurlu 
günde hasta ve uzağa gidemeyecek kimselerin namaz kılabilmesi için bir mescid 
yaptık’ diyerek Resûlullah (sav)’dan mescide gelip namaz kıldırmasını istemiş-
lerdir.  Zahiren bakıldığında masumane bir söylem olarak görünen bu ifadeler 
aslında menhus bir niyetin ürününden başka bir şey değildir. Münafıkların sürekli 
başvurdukları silah olan yalan ve ikiyüzlülük burada da kendini göstermiştir. Bu 
defa da siyasi ve etnik ayrımcılık denemesine teşebbüs ettikleri görülmektedir. 
Niyette İslam Cemaatini bölmek olan bu tutum ve davranış ilahi ihbar neticesin-
de akîm kalmıştır. Müslümanlar bir savaş hazırlığında iken, böyle zor bir ortamda 
münafıkların Resûlullah (sav)’a bu şekilde teklif götürmeleri de dikkat çekicidir. 
Nifak’ın zirveye çıktığı bir dönemde Nebi (sav), sıkıntının etkisiyle mescide git-
meyeceğini söylese  münafıklar ayaklanıp iç savaş tehlikesi oluşturabilirlerdi. 
Hz. Peygamber (sav), buranın nifak yuvası olduğunu hissediyordu. Fakat ortada 
kesin bir delil ve ilahi bir uyarı da olmadığından yukarıdaki tehlikeleri göz önüne 
alarak olumlu cevap vermiştir. Nitekim Mescid-i Dırar’ı  inşa edilirken onu yapan-
lardan biri olan Bahzec’e Allah Resûlü (sav) “Yazıklar olsun bununla ne yapmak 
istiyorsun ’ diye sormuş. Bahzec de “Ya Resûlallah! Vallahi iyilikten başka bir şey 
düşünmüyorum” demiştir.
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Ayrıca münafıkların Hz. Peygamber (sav)’e yaptıkları bu teklifin altında yatan 
nifakı bazı Sahabeler de sezmiştir. Sahabeden Asım b. Adiyy (ra), Resûlullah 
(sav)’ın münafıklara olumlu cevap vermesini yadırgayarak “Vallahi, bu mescidi 
münafıklardan başkası yapmaz” demiştir. Hatta bu Sahabeler Tebük seferinden 
dönünceye kadar vahy-i ilâhî’nin geleceğini ümit etmişlerdir.  Hz. Peygamber 
(sav), Tebük seferinden dönerken işin iç yüzü kendisine vahiyle bildirilmiş,  bu-
nun üzerine Allah Resûlü (sav), birlik göndererek Mescid-i yakıp yıktırmıştır.

Kendi aralarında herhangi bir şekilde toplanarak cemaatleşemeyen münafık 
zümresi, ibadet ve dindarlık gibi masumane bir bahane vasıtasıyla toplanıp ni-
faklarını organize etmek gayesiyle bu mescidi yapmışlardı. Resûlullah (sav) işte 
bu nefret verici gayeye karşı olduğundan  sert tedbirler almış ve Münafıkların bu 
şekilde bu tertiple toplanmasını kanun dışı bir hareket olarak değerlendirmiştir.  
Allah Resûlü (sav), bu tutumuyla aynı zamanda onların etnik ayrımcılık çabala-
rını da önlemiştir.

Tarihçi Heykel, Mescid-i Dırar’ın yıktırılmasıyla münafıklara karşı yürütülen siya-
setin şiddetlenmesini şöyle açıklamaktadır: Tebük seferinden sonra İslam, Medi-
ne’nin dışına çıkıp Arabistan’ın her tarafına, hatta Arabistan’ın da dışına çıkmak 
üzere idi. Dolayısıyla Hz. Peygamber (sav)’in de kontrolünün dışına çıkmış olu-
yordu. Bu zamandan itibaren Müslümanlar arasında çıkacak problemlerin takip 
edebilmesi mümkün değildi. Eğer ciddi önlemler alınmazsa münafıklar eskisin-
den daha tehlikeli olabilirlerdi. Böyle bir zamanda münafıklara göz yumulmayıp, 
aksine sert tedbirler alınması gerekmekteydi. Bundan dolayı Allah Resûlü (sav), 
Tebük seferinden sonra onlara karşı daha şiddetli davranmıştır.

Dr. Aşır ÖRENÇ

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Nisan 2013”(3)

(1 ) : ehlisunnetbuyukleri.com

      (2-3): kocar.org
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ZEHİRLİ ELBİSEYLE ÖLDÜRÜLEN ŞAİR

1-İmr’ül Kays (Arap)
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1-İmr’ül Kays (Arap)

“ İMRÜ’L KAYS VE MUALLÂKASI ” 
 

KAFİYENİN EFENDİSİ

 
------İmrü’l Kays ve Muallâkası Gülceleşti bir zamanda... 
------Demiştim ya hani: “Çıkınımda şiir gizli”... 
 
Durun! 
Durun hele, 
Orada durun! 
 
 
Çöl boyu uzanan yerler arasında, 
Dahul’den Havmel’e, Tudıh’tan Mikrat’a… 
Dalgalı kumların azalıp inceldiği, 
Sevgilinin yurdunda; 
Sıktu’l Liva’da 
Silinmemiş izler, 
Yaşıyor hatırası daha. 
Sizler, 
Hepiniz, sizler 
Durun! 
Durun hele, 
Orada durun! 
 
Durun ki; 
Anarak adını sevgilinin, 
Yana döne dolaşalım. 
Durun, durun ki, 
Hasretinin ateşiyle, 
Yana söne ağlaşalım. 
 
Siz, ey! Kalabalıklar içinden çıkmış kalabalıklar; 
“Ölü gözünde yaş, buzdağında su...” 
Ağlamak nedir? Gözyaşı dökmek… 
..............Bilemezsiniz doğrusu! 
Susun! 
Susun, 
..............Ben ağlayacağım!
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Biliyorum, 
Ne kadar uğraşırsa uğraşsın güney rüzgârları, 
Sevdiğimin ayak izlerini yok etmeye! 
Nafiledir biliyorum; 
Benden yanadır kuzeyden esen yel, 
İnadına güneyin... 
Deli poyrazlar içimde üryan, 
Mor bulutları ellerimle bağlayacağım; 
Durun ve susun! 
................Ben ağlayacağım!.. 
 
Görürsünüz, 
Kar ceylanlarının hüznünü 
Göl yeşilinde, 
Çöl sarısında... 
Terk edilmiş harabelerde ıslak sesim, 
Kök boyası nakışlarda bir duvar, 
Yarısı silinmiş bir resim… 
Ayrılık sabahında yüklerini denkleyen 
Ebu Cehil karpuzu oyar gibi, 
Gözyaşı döken ilk adresim... 
Gittiler, 
Göçüp gittiler birer birer 
Ahbap, dost, yâran! 
Mugaylan ağacıyım sanki, gölgesiz… 
Ve siz 
Süslü püslü urbalar içinde 
Cadde Cadde yürürsünüz... 
Ben, bir hatıranın bin ışığında kan, revan 
Beni böyle görürsünüz... 
“......Helâk etme kendini, 
.......Sabırlı ol, metin ol !” 
Arkadaş sesleri, işte 
Bineklerin üstünde. 
“.......Toparlan biraz, 
........Yeter ağladığın! 
........Afâkı kapladı geceleri hıçkırığın...” 
Diyorlardı, 
Diyorlar...
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Ne bilsinler? 
Bilemezler ki; 
Çarem, dermanım, şifam 
Gözyaşımda gizlidir! 
Ne bilsinler? 
Bilemezler ki, 
Âşıklar bulutlarla sözlüdür! 
 
Fakat 
Yer yer silinip giden 
Bu izlerin yanında, 
Ağlamak neye yarar? 
Efkârımın şehrini kurarım kumul tepelere; 
Acı acı esersiniz, 
Siler süpürürsünüz... 
Sonra da ceylanların düşlerini 
Çöl sarısında, 
Göl yeşilinde 
Düşünürsünüz... 
 
Diyeceğim şu ki; 
Gizliden gizliye hâlime bakıp, 
Boşuna gülüşürsünüz!.. 
 
Hey ki hey! 
Gönül hey! 
Kinde hükümdarlarından 
Hâris oğlu Hücr’ün evlâdı, 
İmrül Kays hey! 
 
Yani ben, 
Yani Esedoğulları üstüne 
Korkusuzca yürüyen, 
Jüstinyanus’un şeref misafiri, 
Istırabın türküsü, 
Kaside’nin pîr’i 
Kafiyenin Efendisi, ben...
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ANADAN ÜRYAN KIZLAR 
 
Zehirli elbiseyle 
Soyulsun baştanbaşa derim. 
Asılmasın duvarına Kâbe’nin, 
Yedi kez yedi yerde kalsın şiirlerim… 
Yağmalansın Mısır ketenlerinden Sukû Ukâz, 
Taif yansın, sökülsün o kutlu dört ay, şom takvimlerden! 
Yağsın öksüz karanfiller, yağsın öksüz panayırlara gökten! 
 
Bu dağın eteğinde yatan bir prenses beni bekler; 
Üç adım Ankara’ya, İdris Dağı işte bu yer! 
Komşum olan kadın, yolum sana çok yakın; 
Duracağım, durdukça İdris Dağı, 
Yanımda duracaksın sen de! 
Gariplerin garibi, 
Akrabayız bak... 
 
Bak! 
Bak ve gör! 
Sonra da kork içindeki korkulardan! 
Senden sana sin... 
Bir göze düşmüş asmalardan üzüm, ey! 
Karşıda Elmadağ’ı, sevdalıyım sana! 
Anladın mı iki gözüm, hey! 
 
Şimdi deniz mavisi bir türbede, sessiz 
Asırların gizemini taşıyorum, perdesiz. 
Yas inmesin ardıç diplerine, 
Yas sinmesin kına taşlarına, diye… 
Duada dilim, 
Yanımdaki prensesin dileğidir: 
“Yasin’e söyleyin okusun yasin...” 
 
Kulak verin aruzumun sesine! 
Doldurdum muallâkamı tümden, 
Gülceci bir şairin 
Selçuklu heybesine... 
 
* 
Masal Dağında kalan önceki sevgililer 
Nasıl ağlattılarsa, bu da aynı olacak. 
Yamaçlardan aşağı kayarak birer birer, 
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Som altın hatıralar yüreğime dolacak. 
Ummulhuveyris gibi akşamların ufkunda 
Yas tutarak güneşler, son baharda solacak. 
Ve de O’nun komşusu Ümmül Rebab yüzünden, 
Mütebessim bakışlar silinip kaybolacak... 
 
O iki sevgili ki; ayağa kalksalar, ah! 
Nazlı saba rüzgârı gül, karanfil kokacak. 
Gözlerimden akan yaş boşanarak göğsüme, 
Omuzda kılıcımın sırımı ıslanacak. 
Unutmadın değil mi? Mesut günler gördün Kays! 
Cümle kızlar bir olup göllerde yıkanacak. 
Ve o gün, gizlendiğin çalılar arasından 
Kızlar suya girince, usulcacık çıkacak... 
 
Teker teker toplayıp bütün elbiseleri, 
Kahkahayla gülerek yine gönlüm uçacak. 
Anadan üryan kızlar şaka içinde ciddi; 
“Elbisemi ver ey Kays!” Diyerek, yalvartacak. 
En sonunda Fatima, o ne ay’dı ya Rabb’im! 
Sökerek yerlerinden, dağları kopartacak... 
Sudan çıkan kızlara altındaki deveyi, 
Keserek kebap yapıp, yeniden kızartacak 
Bir sevdalı Kays’ım ben, kavrulan şu kalbimi 
Çıkarıp ta göğsümden ikramda bulunacak… 
Sonra yaya kalınca aynı deve üstünde, 
Fatimayla birlikte mahfede saklanacak… 
Rahat mı durdun ey Kays? Mahfede, söyle rahat… 
Ateşinden Fatima cayır cayır yanacak...

AŞK DELİSİ BİR ADAM 
 
İkimizle beraber o mahfe eğilmişti, 
Yaralanmıştı deve, aşka dair bir işti. 
 
Haklıydın sen Fatima, sonsuz kere haklıydın, 
Aşk delisi adamın iflâs etmiş aklıydın! 
Eve dönüş yolunda kafesimde saklıydın, 
İkimizle beraber o mahfe eğilmişti. 
 
Korkmuştun, diyordun ki:”İmr’ül Kays aşağı in!” 
“Of! Canımı yakıyor pençeleşen ellerin!” 
Diyorken, bin vahayı andırıyordu sesin. 
Yaralanmıştı deve, aşka dair bir işti. 
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Seslendim: 
 
-”Yürü… 
Devenin 
Yularını 
Kendi haline 
Bırak gitsin, ey yâr! 
 
Gönül 
Avutan 
Meyvelerden 
Uzaklaştırma 
Beni... Bırak gitsin!” 
 
Dediysem de duymadın, duymadın ey Fatima! 
Nice kadınlar girdi, bir bilsen hayatıma. 
 
Birçok emzikli kadın, birçok kız, gelin, gebe; 
Ortak olup gittiler hayat seyahatime... 
 
Hatırladım, o kadın emzirirken çocuğu; 
Yasak yemişler sundu gönül saltanatıma. 
 
Sonra döndü yatakta ağlayan yavrusuna 
Uzattı memesini, yaslanıp sanatıma. 
 
Aşkıydım cümlesinin kadın denen milletin, 
Gece çiçek açardı yorganlar firkatime. 
 
Gel! 
Etme 
Eyleme, 
Bırak nazı! 
Rengidir al al 
Ve parlaklığıdır 
Kiraz yapan kirazı... 
 
Gel! 
Beni 
Söyletme 
Deli dolu... 
Yeminler etme! 
Sus ve beni dinle! 
Bak mutluyum seninle... 
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Hoşuna gitmeyen bir huy gördünse bende, 
Kalbimi kalbinden çıkar at ki, rahatla! 
Aşkının esrarı başımı döndürse de, 
Taşlıkta gül dalı yeşermez ki inatla! 
......Bu sevdan beni öldürecek sanıyorsun, 
......Kendi kendine boşuna aldanıyorsun; 
.........Ah beni bir bilsen, bilemezsin güzelim!.. 
 
Yaralı gönlüme ok atıyor kirpik, 
Avcıdır iki göz, o gözlere tebrik! 
Çadırlar yurdunda asla değilsin ilk; 
Al “meysir oku” nu, bükül, yarıl, çatla! 
.......Gerçek işte budur, neden kınıyorsun? 
.......Üstelik bir de her gün yakınıyorsun; 
..........Gel desem bana, gelemezsin güzelim!.. 
 
* 
 
KAYGILI BİR GECE 
 
Üç direkli büyük çadır, 
Girdim içine içine. 
Arzum sana kavuşmaktı, 
Dolandım kara saçına. 
 
Can içinde can Fatima, 
Gönlümde sultan Fatima. 
 
Bazen de  
Kimsenin aklından geçmemiş olan 
Nice taktikler izledim, nice yollar… 
Telâşsız kadınlardı vasıtalarım; 
Kullanıp onları ulaştım ya ocağına! 
Kavuştum ya sıcağına… 
 
Can içinde can Fatima, 
En büyük destan Fatima. 
 
Ki ben, yakalanmadım gözcülere; 
Ensemde dolaşıyordu ölüm… 
Üç direkli kara çadır,  
Nefesimden tanır beni. 
Ayak sesimden, alın terimden 
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Hem de sevdalı yüreğimden… 
 
Üzeri boncuk  
Ve kıymetli taşlarla  
Süslü bir kuşak… 
Bir kuşaktı, o gece 
Parıldıyordu. 
Gecenin ortasında 
Ülker yıldızı; 
Hem gece, hem Ülker yıldızı 
Ruhumu ruhuna  
Sarıyor, sarıyordu… 
 
Gittim o sevgiliye, 
O gece gittim.  
Üstünde hafif, ince  
Tülden bir gömlek; 
Uyumak üzre  
Zannetsinler diyerek, 
Beni bekliyordu… 
 
……………………………………Gördüğünde, 
………………………….“Kurtuluş yok senden” dedi. 
………………………Tutup kolundan çıkardım dışarı. 
………………….Belli olmasın diye ayak izlerimiz 
…………….Kumlar üstünde; 
…………Tiftikten yapılmış, üstü nakışlı 
………Harmanisinin eteklerini 
……Sürüyordu… 
……Aşıp da sınırını oymağın, 
…….....Birbirine girmiş kum tepeleri 
…………..Dalgalarla örtünce bizi; 
……………..El atıp saçlarına 
…………………...Çekiverdim kendime. 
…………………………Eğildi bana doğru 
…………………………….Tombul bacaklarıyla, 
………………………………….Sanki 
………………………………………Sürünüyordu! 
 
Beyaz teni, sıkı ve hafifti, 
Karnı değildi sarkık ve büyük.  
Berraktı ayna gibi gerdanı ve göğsü. 
El değmemiş sularda sedef sarısı neyse, işte 
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Teni de  
Öyle görünüyordu. 
…………………..Utancından, çekinerek 
……………....Gösterip inci dişlerini, 
………….Ahu bakışlarıyla çevreyi 
……….Gözetliyor, sonra da 
……Söküp geceyi, geceden gözleriyle; 
…Aşk ile yüreğine, 
Yüreğine bürünüyordu. 
 
……………………..Bir geyik gerdanı… 
…………………..Ki gerdan 
……………….Yukarıya uzandığında, 
……………Uzun ve ziynetsiz değildi, 
…………..Simsiyah saçları. 
…………Bir hurma salkımı, 
……….İnce, yumuşak, lâtif bir bel. 
……..Çok sulanmış hurma fidanı boğumu, 
…..Dolgun ve sıkı bacaklar… 
…O ceylan bacaklarıyla; 
..Aşk çölünden aşk dağına, 
Durmaksızın 
Yürüyordu. 
Ve dağla  
Ve taşla  
Ve çölle beraber yürünüyordu… 
 
Kuşluk vaktine kadar uyuyan sevgilinin 
Solmayan çiçeğiydim, tüllerde perdesinin. 
……………Misk-i amber kokulu yatağına uzanmış, 
……………Cennet içinde cennet, öylesine bezenmiş. 
Üstünde geceliği gerek yok bağlamaya, 
Var ya işte kollarım, tutup onu sarmaya… 
 
…………………….İri, kalın değildi ayakları, elleri. 
………………..Ellerinde parmakları… 
Parmakları dupduru, ipince bir suydu.  
Suydu Zabyi tepesinde duran. 
Duran bembeyaz kum kurduydu. 
Duydu İshil dalı, duydu misvak yapılan ağaç… 
Ağ açtı ufkumun öte yakasında, ağ! 
Ağa uyandı, bahçe bahçe gülümseyip yâr isimli bağ... 
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Kendini ibadete vermiş papazın, 
Papazın parlak parlak yanan çerağı yüzündeki. 
Yüzündeki gece karanlığını aydınlatan yüz…  
Yüz nasılsa sonsuz kere yüz, öyleydi yüzü sevgilinin. 
………………………Dalgalandırıyordu gönül, kalemdeki 
………………..Hüzün yüklü bayrakları. 
……………..Ah ki ah!! 
………... Varsa yoksa benim için mühim olan, 
………İpincecik parmakları…  
 
Aklını başına almış 
Durulmuş olanlar bile 
Vurulurlar, yanarlardı ona. 
Çünkü; 
Yaşını almış kadınların giydiği Dir 
Ve 
Küçük kızların giydiği Micvel arasında 
Salım salım salınmaktaydı. 
 
Çıkardı geceyi üstünden bir ara, 
Yıldızları birer birer, buse buse saydı… 
Sayıldı sevda ağacımın zindan karası 
Işıltılı yaprakları… 
 
Herkesin, ama herkesin 
Aşk ve sevda peşinde koşmasının çağı geçti. 
Ama benim, ey sevgili! Ey gece güzelim, ey! 
Fatimam, varlığım, yokluğum, her şeyim; 
Deli gönlüm geçecek değildir  
Senin aşkından, 
Fatimam! Senden başkasını tanımam… 
 
Vazgeçeyim diye aşkından, 
Nice öğüt veren kimseleri reddettim teker teker! 
Onların sözleriyle,  
Aklıma bile getirmedim senden vaz geçmeyi! 
Dilimde Fatima diye başlayan türküler, 
Türküler, yetim şiirlerle beraber adını söyler… 
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Nice geceler vardır ki; 
Gam ve keder dalgalarını 
Yükleyip üstüme, denizler gibi 
İndirdin, gözsüz gölge perdelerini, 
Gam ne ki bana? Meftunum sana, 
Anlasana! 
 
Gece, gece var gece içinde; 
Gerinip uzandığında boyunu-posunu 
Ve genişlettiğinde göğsünü zaman, 
Dedim onlara: 
 
-“Açılıver ey sessizliğin fırtınası, 
Sabaha gebe ellerinin kınası. 
Seni göreyim, açılıver göz uçlarıma, 
Sabah olsun saçılıver avuçlarıma; 
Senden hayırlı değil ya sabah! 
Ah ki ah! 
Ah ki ah!..” 
 
Yezbül dağına bağlanmış, 
Sıkı bükülmüş urganlarla, 
Cümle yıldızlarıyla zeytin karası… 
Ki; 
Sen, dolunay kuşlarının yakamoz fırtınası! 
İçinde yâr taşıyan 
Bir Fatima hatırası… 
 
Ketenden halatlarla katı kayalara çakılmış, 
Göklerin sonsuzluğuna fırlatılmış 
Ve aşka dair gecelerde, mıh gibi olduğu yerde, 
Yaşın yaşın ağlatılmış Ülker yıldızı, hey! 
Gitmez bir milim ileri… 
Gönlümden uzanan merdivenler, 
Sarmaşık gülleriyle ona açmış. 
O ki; çöl yangını yüreklerde sevda, 
Okyanusta fırtına, kutuplarda kış, 
Alkış,  
……..Alkış,  
……………Alkış… 
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ATA GÜZELLEME 
 
Ben, 
Nice kimselerin  
Kırba kulplarını 
Vurmuşumdur  
Bu sırtıma, bu sırtıma 
Ve 
İkramda bulunmuşumdur 
Yolculara, yoksullara... 
 
Ayr adlı kişioğlunun vadisi gibi, 
Geçtim nice vadiyi bir uçtan bir uca. 
Vadiler ki hep otsuzdular, ıssızdılar; 
Siz, hiç gördünüz mü? Deyin hele; 
Babaları kumarda ütülüp de kalmış, 
Ağlaşarak yiyecek isteyen çocukları… 
Çocukları neyse kumarcının,  
Cümle kurtlar 
Öyle idi o vadide! 
 
Kurt ulurdu 
Ve ben ona 
“Yoksa sende bir şey 
Bende de yok” derdim. 
Boş ya ikimizin de eli, 
Boş ya… 
Boşluk bizden kurtulurdu, 
Koşardı doluya doluya… 
…………………………………Kurt, başı dik zafer diye duranda, 
……………………………Hangi gafil benzer demiş, koyuna! 
 
……………………… Tarih yazdık, ölüm öldü bir anda 
…………………Yattık Azrail’ le koyun koyuna… 
 
…………...Gemilerim gök yelkenli, bayraklı, 
………Yelken açtı körfezine, koyuna! 
 
……Kurt derdi ki: Dünya kirli, pasaklı 
Ülkü adlı ırmağında ko, yuna! 
Ve ekledim: 
“Ey kurt! 
Kendimizi doyuracağız, 
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Tutarsa ellerimiz bir şey! 
Aynı yolda yolcuyuz biz; 
Kıt kanaat yaşayanların yolcusu… 
Duysun cümle âlem diye, ikimiz 
Aynı sesle  
Haykıracağız! : 
………………………………...Severim bir kıratı, bir de kurt’u ben. 
…………………………......Severim, canımdan özge severim 
…………………..……….Bu aziz yurdu ben… 
…………………………Yemin olsun, 
………………………Soluk soluğa koşanlar üstüne! 
…………………..Tırnaklarıyla taştan kıvılcım çıkaranlar, 
……………….Ben uyurken uyumayanlar üstüne! 
……………..Bir atı severim, bir de kurt’u ben, 
…………..Severim candan özge,  
………Bu güzel yurdu ben… 
 
Ava çıkarım sabahleyin; 
Kaçarken vahşi hayvanları 
Oldukları yere mıhlayan, 
Altımdaki iri tüysüz atımla… 
Kuşların yuvalarından başlarını 
Daha uzatmadıkları bir vakitte… 
………………………………….Akıtmalı bir alınla, ayakları sekili, 
……………………………..Huri kızı yapılı Arap atım var benim. 
…………………………Ben olurum ancak onun vekili! 
………………………Güzelim ey, bi tanem ey, sultanım ey!.. 
Atım, evet atım ki 
Bilir, doğru hamleyi, 
Tekrar tekrar ilerlemeyi… 
Geri geri kaçar icap ederse, 
Yönelmesi düşmana 
Ve 
Arka çevirmesi vardır; 
Yükseklerden bir selin indirdiği 
Kaya misali, süratlidir 
Ve 
İsabetlidir. 
 
Kestane dorusu atımın üstündeki keçesi, 
Dolgunca sırt etlerinden kayıverir bir anda. 
Kayışıdır yağmurun düz kayadan aşağı, 
Ökçe ile karnına dokun da gör hele! 
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Takınıverir rüzgâr kanatlarını, 
Radardır, çevreye bakınıverir! 
Erir mesafeler, koşar, coşar, 
Taşar da kabından, ok olur 
Yok olur engeller hepten. 
Sanırsın gülerekten 
Yâr geliyor, yâr, yâr… 
At dediğim hey! 
Sonsuz diyâr... 
 
Göğsünün 
Hareketi 
Fokur da fokur, 
Kaynayan bir kazan. 
Harıltısı ne zaman 
Çıkarsa, dik durunuz… 
O sesle ay karanlık akşamları, 
Tam göğsünden vurursunuz. 
Ve bir Fatima bakışına, ay balam! 
Âşık olursunuz… 
 
Yüzer gibi ön ayaklarını uzatarak  
Koşmuyor mu? Değmen gitsin keyfime! 
Yorulup toz kaldırmağa başladığı vakit, 
Bilin ki; atlamıştır, atların en önüne 
Geçivermiştir. 
……….Ve gök ekini biçer gibi, saatleri ortadan 
…………..Biçivermiştir. 
Kuvvet alarak topraktan, sert kayadan ve taştan 
Bin hız katar hızına; 
Varmak kavuşmak ister, besbelli benim gibi, 
İçinin girdabından göz kırpan yıldızına. 
…………Vahayı, çölü, ışık huzmelerini 
…………….Alev yeleli uğultularla ay balam! 
………………..Bir solukta içivermiştir. 
 
Koşarken,  
Duramaz üstünde hafif vücutlu çocuk, 
Duramaz, kayar 
Ve ağır gövdeli kimsenin 
Uçuverir üstündeki elbise.
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Çocuğun kındap ve topaç sesini düşünün!  
Atımdan çıkan ses, o sestir.  
Geyik böğürlü, deve kuşu bacakları 
Kurdun birdenbire koşmasını andırır. 
Ön ve arka ayaklarını çift çift atması, 
Uyuklayan tilki yavrusunu 
Sabahlara uyandırır.  
 
Yerden az yukarıda düzgün ve gür kuyruğu ile 
Örter arkasını. 
Ayakta çıplak dururken, 
Üzerinde güzel kokular dövülen 
Veya 
Ebu cehil karpuzu çekirdeği kırılan, 
Düz ve sert taşa benzer sırtı… 
 
……………………………...Hangi ulus, hangi toplum, hangi insan 
…………………………..Vaz geçmiş ki, ey at! Senden? 
…………………………Avda sürüye, harpte düşmana, 
………………………..Kopup da şimşeklerden 
……………………Atılıveren, 
…………………..En kısa mesafeden 
…………………Sen… 
………Sen ki ey at! 
……Sen, makineyi deli eden sen! 
………”Sürat mefhumunun en mükemmel şeklisin! 
…………Tazıyı, tavşanı, geyiği, daha daha ne varsa neyi; 
……………Hepsini geçen, insandan bir parçasın”(*) 
……………..Baktıkça güzelleşen  
………………Aynalarda sevdasın… 
Avdasın, 
Hayvan sürüleri mi var? 
Yetişirsin en önüne. 
Göğüslersin tümünü, 
Kanlara bulanan yelen 
Kına ile boyanmış ve taranmış 
Bir ihtiyar sakalıdır gayri… 
 
Yaddasın, yabandasın. 
Yaban öküzü sürüsü çıkıverse birdenbire, 
Sırtları ak ve ayakları kara… 
Dişileri sığınıp birbirine dertop olurlar 
Ki; 
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Çevresinde Devar adlı putun, 
Siyah uzun etekleriyle genç kızların 
Dönmesine benzer bu oluş, bu dönüş, ay güzelim, ay! 
Aklı karalı Yemen boncuklarından dizilmiş 
Ve takılmış asîl bir kız çocuğunun boynuna. 
Ve sonra koparılmış bir gerdanlıktır görünen 
Sürüdeki dişiler, vay güzelim, vay! 
Dağılan yaban öküzlerinin 
En öndekine yetiştirir beni. 
Anlar diğerleri, anlar 
Kaçamayacaklar, 
Toplanıp kalırlar. 
 
Aslında, 
Terlemiş olmalıydı suya girmişçesine, 
Terlemeden her sürüyü getiriverir hizaya! 
………………………..At ki birlik, dirlik, düzen demek, 
………………………At ki, emek içinde emek… 
“…Tiranlar, sezarlar 
……Hanlar, hakanlar… 
………Kumandanlar, başbuğlar 
…………Liderler, kahramanlar 
……………Atlı yaşarlar, 
....................Yaşamışlar hep. 
…………………İndirin at üstünden herhangi birisini 
…………………..Yok olur gider onca görkem 
………………………At’tır bütün güzelliğe sebep…(**) 
 
* 
 
Çalışmaya başladı et pişirenler 
Kimi ince ince diliyor etleri, 
Kimi kebap ediyor dizi dizi, 
Kimisi de pişiriyor tencerede… 
 
* 
 
Doymaz,  
Doyamaz insan gözü,  
Bakmakla çağ açıp çağ kapatan her ata! 
Göremez bütün güzelliklerini hayranlıktan! 
Ne kadar bakarsa baksın insanoğlu,  
Aşağı ve yukarıya 
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Hayvan dünyasının ufku, en ileri unsuru 
İnsana en yakın hayat, 
Rüyâ gören at… 
Üzerinde eğer  
Ve ağzında gem; 
Durur gözümün önünde 
Dört ayağı üzerinde; 
Ayıramam onu, 
Ayıramam kendimden!

 
*

VE YAĞMUR 
 
Arkadaş! 
Şu yüksek 
Ve 
Tepesi taç gibi yuvarlak bulutta 
El hareketi gibi oynayan Balkıyış’ı 
Görüyor musun? 
Gösteriyorum işte ben sana, 
Onun ışığı aydınlatıyor etrafı. 
Bir papazın 
Bol zeytinyağına fitilini batırdığı  
Çerağ misal… 
 
Bekledik, 
Bilsen ne kadar bekledik arkadaşlarımla, 
Dâriç ve Uzeyb mevkileri arasında 
Bu bulutun yağmur yağdırmasını 
 
Zannederim bu bulutun 
Sağından gelecek yağmur Katan dağını, 
Solundan gelecek yağmur  
Sitar Dağından Yezbül Dağına kadar; 
Tutacaktır ne kadar yer varsa! 
 
Küteyfe denilen yerin etrafına, 
Bir bulut döküyor yağmurunu. 
Ve baş aşağı getiriyor, 
Toprağından söküp 
İri meşe ağaçlarını… 
Bu yağmurun Kanan dağına düşen serpintileri bile 
Bu dağın her tarafından 
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Kaçırttı dağ keçilerini, 
Bırakmadı tek hurma dalını Teyma köyünde. 
Ve o köyde 
Yalnız taştan ve kerpiçten olan  
Binalar kurtuldu. 
 
Bu sicim gibi inen yağmurun 
İri tanelerinin altında Sebir Dağı. 
Üstünde devetüyünden yapılmış 
Üzeri çizgili bir aba… 
Benziyordu cüsseli bir kabile şeyhine. 
Müceymir tepesinin çevresi sabahleyin 
Benziyordu bir kirmene; 
Üzeri dolmuştu çerçöp ve dal budakla

 
*

 
Açtı Gabiyt ovasında 
Bu yağmurdan sonra, açtı ; 
Yemenli çerçinin yere serdiği 
Kumaş renginde rengârenk, türlü türlü 
Çiçekler açtı… 
 
Sabahın seher vaktinde 
Çoban aldatan kuşlar, 
İçine biber konulmuş şaraptan içmişler sanki, 
Durmadan ötüyorlardı 
Sevinçten… 
Ada soğanı köklerine benziyordu, 
Dağ hayvanlarının görünen kısmı. 
Akşamdan 
Çamurlar içinde kalmışlardı…(***) 
 
* 
Siz ey kalabalıklar içinden çıkmış kalabalıklar : 
“Ölü gözünde yaş, buzdağında su: Sizsiniz” 
Ağlamak nedir, gözyaşı dökmek? 
..............Benim kadar bilemezsiniz… 
 
Getirin Kayser’in zehirli libasını! 
Getirin de, giyeyim bu sıcak günde! 
Varsın soyulsun hücre hücre derim… 
Milâdın 520’nci yılında Necit’ te doğup 
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Kırkbeş yıl sonra  
Sonsuzluğa giderim; 
Ankara-Elmadağ-İdris Dağı eteğinden  
Ben, 
Kafiyenin efendisi İmr’ül Kays  
Herkese selâm ederim… 
 
Mustafa CEYLAN 
 
 
---------------------------------------------- 
(*)(**)KISAKÜREK, Necip Fazıl; ATA SENFONİ, Büyük Doğu yayınları, Nisan 
1984 
 
(***)YEDİ ASKI-İmrül Kays, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1985

Konuya Ek:

ANKARA’ NIN GİZEMLİ ŞAİRİ İMR’ÜL KAYS

Doç. Dr. M.Sezai TÜRK

Bu ayki yazımda yine Ankara’nın önemli bir hazinesinden bahsedeceğim. Belki 
birçok okuyucumuz biliyordur ama ben geçen seneye kadar bilmiyordum. Dr. 
Mehmet Doğan (TYB eski başkanı) Türkiye’de bu konuyu ilk dillendiren kişidir. 
Bana konuyu anlatınca araştırmaya başladım. Yaklaşık altı ay gibi bir süre çalış-
ma yaptım ve şimdide size aktarıyorum. Ben bu çalışmayı yaparak, Ankara’da 
hayatını kaybeden ve Hıdırlıktepe’de mezarı bulunan meşhur Arap şairi Imru’l-
Kays’ı tanıtmak bu vesileyle Ankara’nın uluslararası alanda tanıtımına katkıda 
bulunmak isteyenlere fayda sağlamayı amaçlamaktayım. 

 

Imru’l-Kays’ı tanıtmadan önce cahiliye dönemi Arap edebiyatı hakkında kısa bir 
bilgi verelim. Cahiliye Dönemi adı da verilen İslam Öncesi Dönem’de Arap ede-
biyatında şiirin özel bir yeri vardı. Hatta bazı edebiyatçılar Roma döneminde 
heykel sanatı ve dünyadaki değeri ne ise, Araplarda da şiir o idi. Kuran-ı Kerim 
için bile o zaman münafıklar ne güzel şiir diye hitap etmişlerdi. Araplara göre O 
dönem dünya şiiri iki kısma ayrılıyordu. Arap şiiri ve ötekiler. Devesinin sırtında 
uzun çöl yolculuklarına çıkan Bedeviler’in söyledikleri şarkılar Arap şiirinin kay-
nağını oluşturur. Yiğitliği, sevgiyi, çöl yaşamını anlatan bu şarkılara deveci şarkısı 
anlamına gelen “hida” denir. Göçer çöl insanının söylediği bu şarkılar kentlerde 
söylenmeye başlanınca belli değişikliklere uğrayarak kesin ölçüler kazanmıştır. 
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İslam öncesi Arap şiirinden günümüze kalan en önemli örnek el-Muallakatü’s-
Seb’a’dır (Yedi Askı). Bu şiirler, altın mürekkeple yazılmış ve Mekke’nin ünlü 
tapınağı Kâbe’nin duvarlarına asılmıştır. Onlara, bir de, yalnızca, İnci Gerdanlığı 
(es Samut) adı da verilir ki, bu adın sebebi, Arap Parnası’nın üzerine, sanki 
boyna takılmış bir gerdanlık gibi, bir salonun ortasına asılmış yaldızlı bir şeref 
levhasını andırmalarındandır. Bu şiirler Ukaz panayırında düzenlenen bir şiir 
yarışmasında beğenilerek Mısır ketenine yazılmış ve Kâbe’ye asılmıştı. Hidalarla 
benzer konuları işleyen bu şiirlerde gelişmiş bir dil ve anlatım görülmektedir. 
Hangi yıllarda yazıldığı kesin olarak bilinmeyen Yedi Askı şiirlerini yazanlar ara-
sında en meşhuru Imru’l-Kays İbn Hucr Arap dünyasında olduğu gibi edebiyat 
alanında da çok tanınan bir şairdir. Tarafe ibnü’l-Abd (539-564), Haris bin Hilliza, 
Amr bin Kulsum, Antere bin Şeddad, Züheyr bin Ebu Sulme, Lebid adlı şairlerin 
şiirlerinin de Yedi Askı da yeraldığı bilinmektedir. 
 

İmruülkays İbn Hucr (540). Peygamberimiz doğmadan otuz yıl önce ölmüş bir  
şairdir. İslamiyet’in zuhurundan evvel ölmüş olan şairin künyesi, Ebu Vehb Hunduc 
b. Hucr b. El-Haris Akilü’l-Mürar şeklindedir. İmruülkays’ın hayatı hakkında yeterli 
bilgi mevcut değildir. Kendisi ile ilgili bilgiler daha çok rivayetlere dayanmaktadır. 
Necid’de doğan şairin soyu Kahtaniler’e dayanmaktadır. İmruul-Kays, bir güney 
ırkı olan Kinde adındaki bir kabiledendi; ataları Necit’te bir prenslik kurmuşlardı. 
Asıl adının Hunduc olduğu tahmin edilmektedir. İmruülkays; Kaysoğullarına 
mensup, şiddet adamı, Kays’ın kulu gibi mânalar taşıyan lâkabıdır. Bu lâkabıyla 
meşhur oldu. Bunun dışında da lâkapları oldu. İlk eğitimini babasından alarak ok 
atma, ata binme ve savaş tekniklerini öğrendi. Anne tarafından bağlı bulunduğu 
kabileye mensup ve Arap Edebiyatında kahramanlığıyla ünlü Mühelhil bin 
Rebia’dan aldığı dersler, şiir alanında önemli bir yere gelmesine vesile oldu. 
 

Şairliğinin ilk yılları ve gençliğindeki hareketlilik başına dert açtı. Şiirleriyle 
kabilenin kadınlarına sataşması, evli kadınları baştan çıkarması babasının büyük 
tepkisine sebep oldu. Önce bu kötü davranışlarından vazgeçme uyarısında 
bulunan babası Hoçr, sert bir adamdı. Oğlunun aşka karşı olan eğilimini 
cezalandırmak için çoban olarak koyun sürülerinin başına yolladı. Imru’l-Kays 
babasının ikazlarına kulak asmayınca, baba azatlı kölesine, oğlunun gözlerini 
oymasını ve kendisine getirmesini söyledi. Azatlı köle İmruülkays’a kıyamadı 
ve bir ceylanı öldürdükten sonra gözlerini babaya götürdü. ( Bu durum başka 
masallarda da sıklıkla çalınarak tekrarlanmıştır ) Babanın üzüldüğünü gören 
köle oğlunu öldürmediğini söyledi. Ancak İmruülkays kötü alışkanlıklarından 
vazgeçmeyince babası tarafından kabileden tekrar kovuldu. Arkadaşlarıyla 
kurduğu çöl çetesiyle gününü gün etmeye ve şiirlerini söylemeye devam etti. Ta 
ki babasının düşman bir kabile tarafından öldürülmesine kadar. Beni- Esed’lerin 
baş kaldırması sırasında babası Hoçr ölünce şair, bir daha ele geçiremeyeceği 
baba tahtını elde etme yolları aramak için, taçsız bir kral olarak serüvenli hayatına 
başladı. Babasının ölümüyle birlikte öç almaya karar veren İmru’l-Kays ‘ın yaşam 
macerasının bizi ilgilendiren kısmı yeni başlamaktadır. 
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Kendilerine yakın kabileleri birleştirip savaşa hazırlanan Kays  maalesef düş-
man kabile tarafından yenilgiye uğratılmıştır. Yeniden toparlanmanın zorluğu ve 
yenilmişlik psikolojisi ile kendisine destek arayan kahramanımız o dönemin en 
büyük imparatorluğu olan Doğu Roma yani Bizans devletinden yardım almak 
amacıyla zamanki adıyla Konstantinapolise gitmiştir. Kays bu yolculukta önce, 
Yahudi Hristiyan olan Ablak şatosu sahibi, Teyma prensi Samuel’e sığındı. 530 
yılında, Roma İmparatoru Justinniyen O’nu, sınırları tehdit eden Perslere karşı 
kullanmayı düşünerek, Suriye sınırlarında Bizans ordularına kumanda eden Gas-
sani prensinin isteği üzerine, kendisine yollanması için emir verdi. Bir kervana 
katıldı –kervan deve ve at kervanı idi- İstanbul’a geldi, burada, uzun süre artık 
ihtiyarlamış olarak, imparatordan çıkacak buyruğu bekledi. Filistin beyliği verildi. 

Çöle dönerken, Ankara yakınlarında öldü. Orada rivayetlere göre birkaç ay kalmış 
ve eski alışkanlıklarını imparatorluk sarayına da taşımıştır. Bir prensesi baştan 
çıkardığı için, kendisine imparator tarafından şeref mantosu olarak zehirli bir 
manto verilmiştir.  Rivayete göre; Kays’a imparator eflatun renkli mantonun bir 
imparatorluk alameti olduğunu ve bunu hiç üstünden çıkarmaması gerektiğini 
söylemiştir. Uzun yolculuğu boyunca zehirli mantosunu çıkarmayan kahramanı-
mız ter yoluyla zehri almış ve Ankara’ya geldiğinde bütün vücudu yara içinde 
kalmıştır. Öleceğini anlayınca daha önce bir Bizans prensesinin gömüldüğünü 
öğrendiği bugün Ankara Kalesinin karşısındaki Hıdırlık Tepeye gömülmek iste-
miştir. Ölmeden önce prensese yanına geliyorum diye şiir yazmayı da ihmal 
etmemiştir. Bizans Kralı büyük şairi öldürttüğü için çok üzülmüş ve şairin meza-
rına heykel diktirtmiş fakat Ankara’nın daha sonraki zamanlarda Müslümanların 
eline geçmesiyle birlikte heykel kaldırılmış ve yerine türbeye benzer bir yapı inşa 
edilmiştir. 
 

Arap şiirini belli kurallara bağlayan ve kafiye düzeni için esaslar koyan bu mut-
suz prens, İslamiyet’in zuhuru ve Peygamberimizin doğumundan evvel ölmüş 
olmasına, yani cahiliye devrinde yaşayan şair olmasına rağmen, ölümünden çok 
sonraları da devam eden övgüler ve menkıbeler ile şöhretini devam ettirmiştir. 
Şiirlerinin Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve Hazreti Ali (a.s.) tarafından övülmesi, 
Peygamber Efendimiz tarafından Arap şairlerinin öncüsü olarak nitelendirilmesi 
şöhretini daha da arttırmıştır. 

Ankaralılar tarafından “Timürlenk Tahtı” ve “Hızır Türbesi” adı ile de anılan 
Kays’ın türbesinin harap yapısı 1930’lu yıllara kadar Ankara fotoğraflarında gö-
rülmektedir. Gerçi ben çıkmadım ama günümüzde türbenin yerinde “nirengi di-
reği” bulunduğu söylenmektedir. 

 İmrul Kaysın şiirleri İngilizceden- Rusçaya, Türkçeden- Almancaya kadar birçok 
dile çevrilmiştir. Bütün dünyada tahtsız ya da taçsız kral, şairlerin kralı gibi 
lakaplarla anılan Kays, Arap dünyasında son derece önem verilen bir şairdir. 
Yapılacak bir belgesel ile Türkiye’nin ve özellikle Ankara’nın tanıtımı yapılmış 
olacaktır. (1)
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*

Cahiliye Devrinin Ünlü Arap Şairi İmruülkays’ın Mezarı Ankara’da

Abdülkerim ERDOĞAN

Cahiliye devrinde yaşamış, ünlü Arap şairidir. Şairin künyesi ise “Ebû Vehb Hun-
duc b. Hucr b. el-Hâris Âkilü’l-Mürâr”dır. İmruülkays’ı “İmruülkays ibn Abis” ile 
karıştırmamak gerekir. Bu ikinci şahıs Saadet asrında yaşamış olup İslam ile 
müşerref olmuş ve aynı zamanda şair olan bir sahabedir.

İmruülkays, Güney Arabistan’a yerleşen Kahtânîler’den olup Necid’de doğmuş 
ve Kinde’nin son hükümdarı Hucr’ün oğludur. Kaynaklarda asıl adının “Hunduc”, 
“Adî” veya “Müleyke” olduğu kaydedilmektedir. “İmruülkays” ise onun lakabıdır. 
İmruülkays; Kaysoğulları’na mensup, şiddet adamı, Kays’ın kulu gibi manalar 
taşıyan lakabıdır. Bu lakabıyla meşhur olur.

İmruülkays’ın hayatı hakkında bilinenler Küfeli âlimlerin rivayetlerine dayanır. 
Babasının sarayında binicilik, ok atma ve savaşmayı öğrenerek yetişen 
İmruülkays, dayısı Mühelhil b. Rebîa’dan ders alarak şiirde yüksek bi seviyeye 
ulaşır.

Esedoğulları kabilesinin kadınlarına şiirle sataşmaya başladığını öğrenen babası, 
önce onu uyarır, daha sonra kendisini dinlemeyip aşk şiirleri söylemeye devam 
etmesi üzerine de azatlısı Rebîa’ya oğlunu öldürmesini ve gözlerini kendisine 
getirmesini emreder. Ancak Rebîa, İmruülkays’a kıyamayıp vurduğu bir ceylanın 
gözlerini Hucr’e götürür. Rebîa, Hucr’ün pişman olduğunu ve çok üzüldüğünü 
görünce de onu öldürmediğini söyler. Babası İmruülkays’ı affeder. Şair bu alış-
kanlıklarından vazgeçmeyince babası onu kabilesinden kovar.

Bunun üzerine İmruülkays, Arap oymaklarından kendisine katılan bir grup-
la birlikte kabilelere saldırıp eşkıyalık yapmaya başlar. Babası bir isyan sonucu 
Esedoğulları tarafından öldürülür. Babasının öldürüldüğünü Yemen’de duyan 
İmruülkays, Esedoğulları’ndan intikam almaya yemin eder. İntikam almak için 
“Zü’l-halâsa” adındaki putun önünde ok falı çeker. Falın olumsuz çıkması üzerine 
okları putun başına fırlatır. Daha sonra kabile kabile, ülke ülke dolaşarak baba-
sının intikamını almak için yardım talep eder. Bunun üzerine “el-melikü’d-ıllîl”, 
şaşkın/sapkın kral, lâkabını alır.

İmruülkays’ın intikam yeminini öğrenen Esedoğulları barış teklif eder; fakat şair 
bu teklifi kabul etmez ve topladığı birliklerle Esedoğulları’nın üzerine saldırır, 
onları mağlup eder. Esedoğulları’ndan hiç kimsenin sağ kalmasını istemeyen 
İmruülkays, kabileler arasında dolaşıp tekrar yardım toplar. Akrabası olan Himyer 
kralının verdiği ve diğer kabilelerden de sağladığı kuvvetlerle Esedoğulları’na 
saldırarak onları perişan eder.

Hîre Hükümdarı Münzir b. Mâüssemâ, İmruülkays’a karşı Kisrâ Enûşirvân’dan 
yardım ister. Enûşirvân, Hîre hükümdarının Esedoğulları’nı koruma teklifini kabul 
eder ve yardım gönderir. 

652  / M. CEYLAN



İmruülkays, bu yeni güçle başa çıkamayacağını anlayınca Teymâ Emîri Se-
mev’el’e sığınır. Semev’el, Gassânî Meliki Haris b. Cebele’nin kendisine yardım 
edebileceğini söyler. Hâris’in yanına giden İmruülkays, onun aracılığı ile Bizans 
Kralı Justinianos’tan yardım almak üzere İstanbul’a hareket eder.

Bizans Kralı Justinianos, imparatorluğunun sınırlarını tehdit eden Berberîler’le 
uğraştığı için İmruülkays’ın isteğini kabul etmez ve kendisine zehirli bir gömlek 
hediye eder. Bir rivayete göre de kabul eder ve emrine bir ordu verir. Filistin Kral 
tarafından hediye edilen zehirli gömleği giyen şairin vücudunda zehirin etkisiyle 
yara ve çıbanlar çıkar, bütün vücuduna yayılır. Bu yaralardan dolayı da İmruül-
kays’a “zü’l-urûh”, çıbanlı ve yaralı lakabı verilir.

İmruülkays, İstanbul’dan geri dönerken Ankara’ya uğrar ve Ankara’da hastalanır. 
Tahminen 540 miladi yılında Ankara’da vefat eder.

İmruülkays lakabıyla anılan çok sayıda şair bulunduğundan, bu lakap altında 
geçen şiirlerin kime ait olduğu tesbit edilememiştir. Şiirleri üzerindeki bu 
şüphelere rağmen İmruülkays, büyük bir şöhrete sahip olmuştur. Bu şöhreti, 
Basralı âlimlerin onu klasik kasideye ilk şeklini veren, kasideyi ilk uzatan, 
sevgilisinin göç ettiği yerlerde durup ağlayarak hissiyatını dile getiren ilk şair 
olarak nitelemelerinden kaynaklanmıştır.

Hz. Peygamber (sav.), İmruülkays’ın şairliğini takdir etmiş, onun şairlerin öncü-
sü ve bayraktarı olduğunu buyurmuştur. Hz. Ali (r.a) da onun şiirlerini beğenmiş 
ve övmüştür. Bu övgüler kişiliğine ve yaşantısına değil, onun şiir sanatınadır. 
Kaynakların çoğunda İmruülkays, klasik kaside formunu ilk defa ortaya koyan, 
Arap şiirini belli kurallara bağlayan ve özellikle kafiye için esaslar koyan şair 
olarak tanıtılmıştır.

*

Hıdırlık Tepe, tersiyer ve kuvaterner dönemlerdeki volkanik hareketlere bağlı 
olarak oluşmuş kor kayaçların iri bir kütlesidir. Bu andezitler meşhur “Ankara 
taşı” olarak bilinip, eflatun ve gri renktedir. (2)

________________________________

Not: Bana göre, İmr’ül Kays’ın kabri Ankara-Elmadağ İlçesi –Yeşildere sınırları 
içinde, İdris Dağı eteğindedir. Yeşilderli “Arapuşağı” adı verilen sülâle tarafından 
senelerce türbedarlığı yapılan ve içinde birisi bayan olmak üzere, 3 adet sandu-
ka bulunan türbedir. (Mustafa Ceylan)

___________________________________________

(1): caginpolisi.com.tr

(2): kardeskalemler.com
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İŞİD TERÖR ÖRGÜTÜNCE ÖLDÜRÜLEN ŞAİR

1-Muhammed Beşir el-Aani (Suriye)
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1-Muhammed Beşir el-Aani (Suriye)

2016 yılı Mart ayı içerisinde  bütün Dünya Haber ajanslarına düşen bir haber de, 
bir şairin öldürülüşüne dair bilgiler vardı. Haber aynen şöyleydi :

“IŞİD, Suriyeli şair Muhammed Beşir el-Aani ve oğlu Eyass’ı Deyr ez-Zor’da öl-
dürdü.”

“IŞİD, 7 ay önce evlerinden kaçırıp belirlenemeyen bir bölgeye götürdüğü Suri-
ye’nin ünlü şairlerinden Muhammed Beşir el-Aani ve oğlu Eyass’ı Deyr ez-Zor’da 
öldürdü. Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, Arap Yazarlar Bir-
liği’nin üyesi olan 56 yaşındaki el-Aani’nin üç kitabı bulunuyor. Militanlar şairi, 
‘dinden dönmeyle’ suçladı.

 Middle East Eye’ın haberine göre, aralarında şair ve oğlu da bulunan 100 kişi, 
IŞİD militanlarından kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Aani’nin arkadaşı ve 
gazeteci Wael Sawah, Facebook’ta yayımladığı taziye mesajında, “Yeni Naziler 
IŞİD Beşir el-Aani’yi öldürdü, ancak şiiri öldüremeyecekler” ifadesini kullandı.
(12Mart 2016-Basından)”

Ortadoğu’ nun şiiri, petrolün ve kan’ın şiiridir. Bütün insanlığı öldüren terör, fır-
sattan istifade şairleri de öldürmeye devam etmektedir.
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ŞİA TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ŞAİR

  1-Ahmet Nuaymi (Irak)
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1-Ahmet Nuaymi (Irak)

Iraklı Şair… Mezhep kavgası yüzünden, yazdığı şiirlerde mezhep ayrılığı isteme-
diği ve şia’yı övmediği için, idam edilerek öldürülmüştür.(2015)

Bugün Irak içinde yaşayan şairler, enselerinde bombalarla ölümü hissettikle-
rinden, gizli ve suskun şairdirler. Irak’ı terk etmiş, başka İslâm ülkesine veya 
Batı’ya kaçmış şairler ise, ülkelerinin dün Saddam döneminde ve bugün ABD 
döneminde düştüğü duruma üzülen ve birgün mutlaka bu durumlardan kurtula-
caklarını müjdeleyen, sesleri oldukça yüksek şairlerdir.

Ahmet Nuaymi, bunlardan Irak içinde yaşayan, ama, korkmayan, susmayan bir 
şair olduğu ve tarihi gerçekleri de yalın bir şekilde haykırdığı için rejim tarafın-
dan idam edilmiştir.

Emperyalizm kana doymak bilmiyor. Bölgesel farklılıklar, etnik kimlik farklılıkları 
ve mezhep farklılıkları dahil ne bulursa istismar ediyor, acımıyor, parçalayıp, bö-
lüp öldürmeye devam ediyor. Dünya, gayri tek kutuplu dünya haline gelmiştir. 
Azgın kapitalizm petrol kaynakları üzerine çöreklenmiş, insanlığa kan, barut ve 
zulüm yağdırmaktadır.  Ortadoğu, adeta ajanların cirit attığı bir arena haline 
getirilmiştir. Kentlerin Pazar yerlerinde, en işlek ve en kalabalık caddelerinde 
patlatılan bombaların sonu gelmek bilmiyor. Azrail, bebek, yaşlı, genç, şair, ya-
zar ayırımı yapmıyor. Ve şiir de en çok buna üzülüyor işte. Bir şairin suçsuz yere 
öldürülmesi şiiri gözyaşlarına boğmaktadır.
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KAÇIRILDIKTAN SONRA ÖLDÜRÜLEN ŞAİR

1-Casim Muhammet Faraç (Türkmeneli)
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1-Casim Muhammet Faraç (Türkmeneli)

Dünyanın neresinde bir Türk varsa, yüreğimiz oradadır. İçinde yaşadığımız 
2015-2016 lı yıllarda, Türk Dünyasının bir bölümünde maalesef, işkence, kan ve 
barut hüküm sürmeye devam etmektedir. Özellikle Suriye ve Irak’ da bulunan 
soydaşlarımızın, Türkmeneli diye isim verdiğimiz coğrafyada yaşayan Türklerin 
durumları hiç de iyi gözükmemektedir. Türkmenler, kadim yurtlarından sürülüp 
atılmak istenmekte, yerlerine Kürt ve Arap nüfus yerleştirilmeye çalışılmaktadır.  

İşte sınırlarımızın hemen öte yanında bulunan Tuzhurmatu’ da yaşayan 
Türkmenlerin sesi, yüreği olan bir şairin öldürülüşüne dair bir gazete haberi 
aynen şöyledir : (1)

Irak’ın Selahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesinde Türkmen Şair Ca-
sim Muhammet Farac öldürüldü. Uzun zamandır şiddet, adam kaçırma ve 
saldırı olaylarına sahne olan Tuzhurmatu ilçesi bir kez daha sarsıldı. Bu kez 
tanmış Türkmen şair Casim Muhammet Faraç önce kaçırıldı daha sonra öldürül-
dü. (11 Kasım 2013)

“Şairi öldürmek ya da üç maymunu oynamak

Tamer ABUŞOĞLU

Şairlerin kullandıkları dil her ne olursa olsun, dizeleri evrenseldir. Çünkü onlar 
duyguya ve düşünceye hükmedendir. Şairler, yaşadığı toplumun rengarenk 
çiçekleridir. Allı, yeşilli ve morlu.

Şairler, güneşli günlerin habercisi…

Şairler zamanın tanıklarıdır. Şairi öldürmek, sadece bir insanı değil bir dünyayı 
katletmektir. Kalemin kırılması demek, şairin şahsında onun varlık nedeni ve ya-
şama gayesi olan mensubiyetine yönelmektir. Hakeza, hedeflenen Türkmenlerin 
milli kimliğidir. Türkmeneli milli coğrafyasının haritadan silinmesidir.

6 Kasım 2013 tarihinde, Kuzey Irak’ın Selahaddin şehrine bağlı Tuzhurmatu ilçe-
sinde yaşanan olay bütün dünya şairlerinin hemhal olması gereken bir zamanı 
işaret etmektedir.

İçerisinde Türkmen şair Casim Muhammed Farac’ın da bulunduğu Beyci Petrol 
Rafinerisi servis aracı mesai dönüşünde, Tuzhurmatu’nun batısında bulunan 
Depç kavşağında kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından durduruldu.

Araçta bulunanlardan sadece Casim Muhammed Farac’ı indiren silahlı kişiler, 
Türkmen şairi kaçırdılar. Daha sonra cesedi bulunan Casim Muhammed Farac’ın 
üzerinde yapılan tıbbi incelemeler sonucunda şairin kaçırıldığı gün infaz edildiği 
ortaya çıktı.

“Gül Kapısı” adlı kitabın da yazarı olan 43 yaşındaki Türkmen şair Casim Muham-
med Farac Irak Edebiyatçılar Birliği üyesiydi.

Yoğun edebi çalışmalar içinde olan Farac, 2007 yılında yine Tuzhurmatu’da Ker-
kük kahvehanesine düzenlenen bombalı saldırıda bir gözünü kaybetmişti.
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Tuzhurmatu Devlet Hastanesinden alınarak son yolculuğuna uğurlanan Türk-
men şair Casim Muhammed Farac’ın cenazesine Irak Türkmen Cephesi (ITC) 
Selahaddin İl Başkanı Heytem Muhtaroğlu, şairin yakınları ile kalabalık bir Türk-
men topluluğu katıldı.

Tarih boyunca Kürtlerin ve Arapların saldırılarına ve kitlesel katliamlarına maruz 
kalan Türkmenlerin Irak coğrafyasındaki kaderi değişmedi.

ABD’nin koalisyon güçleriyle birlikte Irak’ı işgal etmesinin ardından Türkmeneli 
coğrafyasını kontrol altına alan Barzani’ye bağlı peşmergeler, Amerikan istihba-
ratıyla birlikte Türkmen hedeflerine aralıksız olarak operasyonlar düzenlemek-
tedir.

Özellikle Kerkük’ün, Barzani devleti haline gelen “Irak Kürdistanı”na bağlanması 
için yoğun çaba sarfeden peşmergeler, bu yolda en büyük engel saydıkları 
Türkmenleri sindirmek için sistematik saldırılarda bulunuyorlar.

Türkiye’nin pasif ve teslimiyetçi bölge politikası Kürtleri cesaretlendirirken, Türk-
menleri ise sahipsiz ve kimliksiz bir toplumsal yapıya doğru itelemektedir. Casim 
Muhammed Farac’ın katledilmesi, tıpkı Kerkük’te Nüfus Dairesinin yakılması ve 
Tapu İdaresinin yağmalanması hadiseleri gibi Türkmenleri milli tarihlerinden ve 
Türk aidiyet kültüründen soyutlamaya ve arındırmaya yöneliktir.

Bu manada: Öldürülen öz yurdunda garip ve mahsun. Kimliği elinden alınmış, 
son vatan toprağı gasp edilmek üzere olan, sahipsiz ve yitik Türkmenler değil. 
Öldürülen bir Yezidi, Asuri, Keldani, Süryani özellikle Kürt asıllı bir şair olsaydı; 
şimdi haber bültenleri, kitle iletişim araçlarının bütün imkanlarıyla bölgeye 
yönelir, intikam naralarıyla karşı saldırılarda taş taş üzerinde bırakılmaz, bir 
bardak suda fırtınalar kopartılırdı.

Ancak söz konusu olan bir Türkmen ve onun hayatıysa zaten kıymet-i harbiyesi 
olan bir olay yok demektir. Çünkü Türkler Türkiye’de “Bir kaç Memed” ya da 
“kelle”; Irak’ta ise “Birkaç garip Türkmen”dir. O kadar.

Karabağ’da, Doğu Türkistan’da, Batı Trakya’da, Kıbrıs’ta susmayı tercih eden 
Türkiye ve dünya, Türkmeneli’nde de suskunluğunu korumaktadır. Bahse konu 
Türkler olunca üç maymunu oynayan “medeni” alem bu olaylar karşısında tu-
tunduğu tavırla yeni bir utanç sayfasının da hamisi olmuştur.”(2)

(1) : avrupa-postasi.com

(2) : turksolu.com.tr
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ŞEHİD OLDUKTAN SONRA ŞAİR OLDUĞU ORTAYA ÇIKAN POLİS 
MÜDÜRÜ

1)Beyazıt Çeken
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1-Beyazıt ÇEKEN

2015 Yılının Ağustos ayında gazetelere şöyle bir haber düştü.
Şehit polis Müdürü Beyazıt Çeken’in şair olduğu ortaya çıktı.
Sultanbeyli’deki bombalı saldırıda şehit olan  “Bomba İmha ve İnceleme Şube 
Müdürü” Beyazıt Çeken’in “Şair” olduğu ortaya çıktı. Çeken’in en sevilen şiiri 
“Anılar”da da ölümden bahsettiği görüldü.
10.08.2015 12:54
Başka bir Gazetenin haberi de şöyleydi:
Şehit polis Müdürü Beyazıt Çeken’in şair olduğu ortaya çıktı
HABERİYAKALA/ Elvan Ezber - Sultanbeyli’deki bombalı saldırıda şehit olan em-
niyet müdürü Beyazıt Çeken’in ölümü meslektaşlarını yasa boğdu.
1973 Konya doğumla Çeken’in 1995’te mesleğe başladığı belirtildi. Evli ve iki ço-
cuk bababası Çeken’in Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı 2012 yılında, 
Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü olarak atandığı bildirildi.
Güler yüzlü ve kibar biri olarak bilinen Çeken’in en büyük özelliği ise şair olma-
sıydı. Arkadaşları tarafından “Şair” denilen Çeken’in şiirler yazdığı ve farklı isim-
lerle sosyal paylaşım sitelerinde yayınladığı belirtildi. Arkadaş ortamlarında şiir-
ler okuyan Çeken’in en çok sevilen şiiri “Anılar” da ölümden bahsettiği görüldü.
İşte Çeken›in «Anılar» şiiri
ANILAR

Anılarla yaşamak öyle zor ki!
Ardından akşamlara sormak seni,
Aramak çaresiz ve yorgun,

Son gölgeler de hayalini.
Öyle zor ki!
Dört mevsim
Yokluğuna dayanmak
Gelecekten umutsuz
Anılarla yaşamak...
Öl ölebilirsen hadi,
Bitsin yaşam denen saltanat
Akşam sensiz başlıyor,
Güneş sensiz doğacak…

*
Kutlu vatanımızı bölmek isteyen, emperyalizmin maşası kanlı örgüt’ün Güney 
Doğu’daki şehirlerimizi işgal ettiği dönemde, nice vatan evlâdı bu yurt, bu bay-
rak için canlarını verdiler. Bu kahraman Türk şehidlerinin içinde her biri birer 
destan olan yiğitlerimiz düştü toprağa. İşte bunların içinde, daha kim bilir kaç 
tane Beyazıt Çeken gibi şairler vardı? İnşallah her birinin hayat öyküleri ve şiir-
leri zamanla ele alınacak ve şehidlerimiz asla unutulmayacaklardır.
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ŞEHİD OLACAĞINI HİSSEDEN ŞAİR

1-Süleyman Uluçamgil(Kıbrıs)
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1- ÖLÜMÜNÜ SEZEN ŞAİRİN SESİ: KIBRISLI ŞEHİT SÜLEYMAN ULU-
ÇAMGİL  

 Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2013-2 (Temmuz-Aralık) (Kıbrıs Özel Sayısı-
II), s.101-108 Ölümünü Sezen Şairin Sesi: Kıbrıslı Şehit Süleyman Uluçamgil / 
Can ŞEN

Süleyman Uluçamgil, 28 Mart 1944’te Gime’nin Dağyolu köyünde dün-
yaya gelmiştir. Liseyi Lefkoşa’da okuyan Uluçamgil, üniversite eğitimine İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlamıştır. Üniversite eğitimi devam ederken 
Kıbrıs’ta Rum terör örgütü EOKA’nın şiddet olaylarını arttırması üzerine, Türki-
ye’de okuyan pek çok Kıbrıslı genç gibi eğitimini yarıda bırakarak Kıbrıs’a dön-
müş ve Erenköy savunmasına katılmıştır. Burada 21 Temmuz 1964 günü, henüz 
20 yaşında iken bir Rum tuzağı ile hayatını kaybetmiştir (Atun, 2010: 110; De-
liceırmak, 1998: XI).

Uluçamgil, lise öğrencisi olduğu 1960’lı yıllarda yoğun olarak şiir yazmış, 
İstanbul’da ve şehit düşüne kadar vatan savunmasında iken de yazmaya devam 
etmiştir (Deliceırmak, 1998: XI). Eserlerini 1960’lı yıllarda vermiş olması dola-
yısıyla Uluçamgil, “Ulusal Direniş Dönemi (1960-1974)” şairlerindendir (Atun, 
2010: 7). Bu dönemde Rum terör örgütü EOKA Türklere karşı terör eylemlerini 
arttırır (Alasya, 1992: 53-78) ve dolayısıyla edebiyatta da vatan, millet, bağım-
sızlık, mücadele, bayrak sevgisi, Türkiye (anavatan) özlemi, Atatürk sevgisi gibi 
konular yoğun olarak işlenir; Süleyman Uluçamgil de bu konuları şiirlerine taşır. 
Uluçamgil, ayrıca doğa, ölüm, aşk temalarına da şiirlerinde yer vermiştir. (Yeni-
asır, 2009: 2288-2289; Şen, 2012: 355).

Süleyman Uluçamgil, genç yaşında şehit düşmesine rağmen arkasında 
bıraktığı şiirleriyle Kıbrıs Türk edebiyatının önemli şairlerinden birisi olmuştur: 
“Süleyman Uluçamgil, hain bir patlama sonucunda ölümle çok genç yaşta buluş-
muştur. Henüz yirmili yaşların baharında olan bu genç şair, kısa süren yaşamında 
yurtseverliğe ve hürriyete dair ölümsüz eserler ortaya koymuştur. (...)” (Yeniasır, 
2009: 2289). Uluçamgil, lirik bir his dünyasına sahip olmasına rağmen dönemin 
şartlarından dolayı sosyal konulara daha çok ağırlık vermiş ve hamasi yönü ağır 
basan şiirler kaleme almıştır. Onun lirik yönü özellikle aşk ve doğa şiirlerinde 
belirgindir. Garip akımından etkilenerek serbest tarzda şiirler yazan Uluçamgil’in 
aşk ve doğa şiirlerinde Garip akımının etkisi daha çok göze çarpar (Şen, 2012: 
356). Onu bu konulardan ziyade sosyal temalara yönelten Kıbrıs Türk’ünün için-
de bulunduğu zorlu şartlardır.1 Uluçamgil’in şiirleri ve yarım kalan diğer eserlerini 
derleyerek kitap halinde okuyucuya ulaştıran yakın arkadaşı Orbay Deliceırmak, 
Gülgün Serdar’ın sunduğu bir televizyon programında bu konuyla ilgili olarak 
şunları söylemiştir: “(...) Süleyman’ın şiiri, bir varoluş kavgası şiiridir. Çünkü bili-
yordu ki; toplum varolmadan şiir varolmazdı. Önce halk varolacaktı ki sanat da 
olabilsin, şiir olabilsin, coşku olabilsin. (...)” (Serdar, 2000: 63).
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Uluçamgil’in şiir dünyasının oluşumunda Kıbrıs Türk’ünün içinde bulunduğu du-
rumun yönlendirici olması edebiyat tarihçisi Hippolyte Taine’in görüşünü des-
teklemektedir. Taine, sanat eserinin oluşumunda sanatçının içinde bulunduğu 
fiziksel ortamın, toplum yaşantısının ve tarihsel olayların belirleyici olduğunu 
savunmaktadır (Genç, 2007: 223-224). Eğer o dönemki toplumsal olaylar mey-
dana gelmeseydi Taine’in görüşüne göre Uluçamgil’in şiiri farklı bir mecrada 
gelişebilirdi, ki onun toplumsal şiirlerine nazaran az da olsa aşk ve doğa şiirleri 
yazması bu düşünceyi kuvvetlendirmektedir. Makalemizde üzerinde duracağımız 
“Ölüm” şiirinde Uluçamgil bu düşünceyi destekler şekilde “Oysa ki dökülen yap-
raklara şiir yazmaktı / Düşündüğüm” demektedir.

Uluçamgil, Kıbrıs Türk’ünün varoluş kavgasını şiirleştirirken bir propa-
ganda şiiri kuruluğuna ve yapmacıklığına düşmez. Çünkü o, inandığı bu varoluş 
kavgasını bütün samimiyetiyle mısralara dökmüştür. Şiirde samimiyet konusun-
da M. Kaya Bilgegil’in düşünceleri Süleyman Uluçamgil’in şiiri için de geçerlidir: 
“Eğer şair, bağlı bulunduğu cemiyetin arzu ve ihtiyaçlarım ifade etmek arzusunu 
bizzat nefsinde duymuşsa, şüphesiz ki, eser samimi olacaktır. (...) Bir eserin 
yaşayabilmesinde samimiyetin inkar edilemez bir rolü olduğu da malumdur. ” 
* Uluçamgil, bu şiirinin başına İngilizce “an ordinary examin passed by credit” 
ifadesini epigraf olarak koymuştur. Bu ifade Türkçeye “kredi ile geçilen sıradan 
bir sınav” şeklinde çevrilebilir. Bu ifadeden Uluçamgil’in hayatını pek başarılı 
geçmeyen bir sınava benzettiği yorumu yapılabilir. İfadenin Türkçe çevirisinde 
ve yorumlanmasında fikrini paylaşan değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Atalay Gün-
düz’e teşekkür ederim.

(Bilgegil, 2009: 44). Süleyman Uluçamgil de bu satırlarda tarif edildiği 
gibi içinde yaşadığı toplumun acılarını ve mücadelesini şiirinde anlatmayı bir 
borç olarak hissetmiş ve şiirini Kıbrıs Türk’ünün mücadelesine adamıştır. Onun 
bu özelliği 20 yaşında dünyadan ayrılmasına rağmen kendisini Kıbrıs Türk şiirinin 
önemli isimlerinden birisi yapmıştır.
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2- Ölümünü sezen şair:

Şiirinin özelliklerine yukarıda genel olarak değindiğimiz Süleyman Ulu-
çamgil, genç yaşta hayata veda edeceğini hissetmiş ve inceleyeceğimiz dört 
şiirine bu hissi yansımıştır. Uluçamgil’in bu şiirleri “Ölüm”, “Ölümü Düşünmek”, 
“Hiçbir Şey” ve “Şehit Söyleyişi”dir. Sırayla bu dört şiiri inceleyeceğiz. Uluçam-
gil’in “Ölüm” şiiri şu şekildedir:

“Alışmıştım Kasım sabahlarının rutubetine

Safahane çarşısının küflü kitaplarını

Y adırgamıyordum artık

Nerden çıkageldi bilmem

Oysa ki dökülen yapraklara şiir yazmaktı

Düşündüğüm

Durup dururken simitçi çığlığı gibi 

Aklıma geldi ölüm

Ölüm,

Daha on dokuz yaşındayım

Sıhhatim de fena değil

Ve senden yüzde doksan beş korkmuyorum

Ama niçin düşünüyorum seni

Niçin saygı duyuyorum sana

Ey geleceğini bildiğim yaman sevgili?

Durup dururken simitçi çığlığı gibi Aklıma gel-
di ölüm Oysa ki benim Üniversite kapısında 
Dökülen yapraklara şiir yazmaktı Düşündü-
ğüm.” (Deliceırmak, 1998: 268)

Şiirin içeriğinden Uluçamgil’in bu şiirini İstanbul’da üniversite okurken 
yazdığı anlaşılmaktadır. 19 yaşındadır, İstanbul’da Hukuk okumaktadır ve şiirin 
kasım ayında yazıldığı göz önünde bulundurulursa bir yıldan az bir zaman sonra 
şehit düşeceğini bilmemektedir. Lâkin bir şair önsezisi ile ölüm aklına geliver-
miştir. Şair, bunun bir anda oluverdiğini simitçi çığlığına benzeterek imgeleştir-
miştir. Simitçinin simitlerini satmak için bağırması nasıl sessizliği bozuyorsa Ulu-
çamgil’in aklına geliveren ölüm düşüncesi de onun zihnini allak bullak etmiştir. 
Daha 19 yaşında ve sağlıklı olmasına, ölümden gençliğin verdiği bir özgüvenle 
korkmamasına rağmen ölüm düşüncesi bir anda zihnine takılıvermiştir. Oysa ki, 
şair bir ölüm şiiri yazmayı değil, aylardan kasım olması dolayısıyla yaprakların 
dökülüşünü tasvir eden bir sonbahar şiiri yazmayı istemektedir. 
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Bir anda gelen ölüm düşüncesi ona bu mısraları yazdırmıştır. Bu şiir, Süleyman 
Uluçamgil’in şiirinin mecrasının nasıl belirlendiğini dolaylı da olsa bizlere göster-
mektedir. Uluçamgil, aslında dökülen yapraklara şiir yazmak istediği gibi genel 
olarak da kendisine lirik ve romantik bir şiir dünyası oluşturmak istemiş, fakat 
Kıbrıs Türk’ünün içinde bulunduğu zor durum onu bir mücadele şiiri yazmaya 
yöneltmiştir. Şiir külliyatının bir kısmını oluşturan aşk ve doğa şiirleri onun yaz-
ma özlemi duyduğu konuların yansımasıdır. Uluçamgil, şiir külliyatının büyük bir 
kısmını Kıbrıs Türk’ünün varlığını koruma mücadelesine adamıştır.

Uluçamgil’in üzerinde duracağımız ikinci şiiri “Ölümü Düşünmek”tir2:

“Bir gün ben de öleceğim İki taş dikecek sağlar, mezarıma İki taş
Ellerimdeki iki orta parmağım gibi
Bir gün ben de öleceğim
Aynen bu günkü gibi 
Tanrıya inanarak
Yüreğimdeki şiirlerim
Ve sırtımdaki elbiselerim
Beni yüzüstü bıraktıktan sonra
İnsanların katında
Bir mezarım olacak.
Bir gün ben de öleceğim 
Bir mezarım olacak 
Mezarlar arasında 
Dolayısıyla kimse görmiyecek 
Sigara içtiğimi
Bir gün ben de öleceğim 
Mezarıma çiçek getirecekler bazan 
Bazan da fatiha okuyacaklar 
Hiç kimse sigara getirmeyecek.
Bir gün mezarlık dolacak 
Son bir mezarla
Adına eski mezarlık diyecekler.
Ve bir gün mezarlıkta 
İnşaata başlanacak 
Belki bir okul belki bir hastane 
Mezarım yıkılacak.
Bir gün mezarlık unutulacak 
Yazın işte bu söylediklerimi duvara 
Oradan geçen insanların içinde
Ölümü düşünenler bulunacak.” (Deliceırmak, 1998: 269-270)
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Şiirin adı, bu şiiri incelediğimiz bir önceki şiire bağlamaktadır. Büyük 
ihtimalle bu şiir, “Ölüm” şiiriyle aynı günlerde kaleme alınmıştır. Bu şiirdeki ölüm 
düşüncesi, bir önceki şiirde şairin aklına simitçi çığlığı gibi düşüveren düşünce 
ile aynıdır. Şair, bu şiirinde ölümünden sonrasını düşünmektedir. Şiirde tekrar 
edilen “Bir gün ben de öleceğim ” mısraı bir leitmotif olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Bu mısra ile şair, kendi ölümünü vurgulamak istemektedir. Şairin de ölen her 
insan gibi bir mezarı olacaktır. Şiirlerinden, elbiselerinden, dostlarından ayrılarak 
mezarında yalnız kalacaktır. Şiirde birkaç kez tekrar edilen sigara motifi şairin 
sigara tiryakiliğini vurgulamaktadır. Ölünce sigara içemeyecek olması şairi üzü-
yor gibidir. “Aynen bu günkü gibi Tanrıya inanarak” mısraı şairin inançlı bir birey 
olduğunu göstermektedir. Şairin ölümünden ziyade en çok üzüldüğü husus bir 
gün defnedildiği mezarlığın dolmasıyla eskiyeceği ve mezarının bir okul ya da 
hastane yapımı için yıkılacağıdır. Kendisinden dünyaya son kalan şey olan kab-
rinin de yok olacağı şairi üzmekte ve düşündürmektedir. İşte bu noktada şiirin 
ölümsüzlüğü devreye girmektedir. Şair, son kıtada bu şiiri bir vasiyet gibi bize bı-
rakmaktadır. Kendisi ölse de, mezarı yıkılsa da şiirleri dünya durdukça duracaktır. 
Kendisi nasıl ölümü düşündüyse bir gün gelecek, onun gibi ölümü düşünenler 
olacak ve şair mısralarıyla yad edilecektir.

Uluçamgil’in ele alacağımız üçüncü şiiri “Hiçbir Şey” şu şekildedir:

“Girdim bir mezarın içine 

Yalancıktan 

Toprak vardı yanlarda 

Toprağın üzerinde yatıyordum

Y attığım yer halis bıçkın taşı 

Taptaze kerpe Yanlara dayayınca ellerimi 

Toprak girdi gözüme 

Üstte hiçbir şey göremedim 

Daha sonrası öldükten sonra 

Ne göreceğimi

Kestiremedim.” (Deliceırmak, 1998: 271)

Bu şiir, bize Uluçamgil’de ölüm düşüncesinin kesafet kazandığını göster-
mektedir. Uluçamgil’in gerçekten boş bir mezara girip girmediğini, şiirde anlatı-
lanın gerçek mi, şair muhayyilesine ait bir hayal mi olduğunu bilmiyoruz. Şiirde 
anlatılanlar hayalî bile olsa, ölüm düşüncesi Uluçamgil’e kendisini mezarda ha-
yal ettirecek kadar şiddetlenmiştir. Artık o, ölümden sonrasını, mezardaki hâlini 
düşünmektedir. Bu şiirinde şairi meraklandıran ise öldükten sonra ne göreceği, 
kendisini nelerin beklediğidir. Dünyadaki somut âlemden ölerek ayrılacak olan 
birey ölümden sonrasını tahayyül edememektedir. Farklı bir âleme geçecek olan 
ruh, nelerle karşılaşacaktır? 
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Şairi düşündüren husus budur. Uluçamgil’in ölümü bu kadar düşünmesi bizce 
şaire ait bir önsezidir. O, bir şekilde, yaklaşan ölümünü, şehadetini hissetmek-
tedir. Son olarak inceleyeceğimiz “Şehit Söyleyişi” bu görüşümüzü kuvvetlendir-
mektedir:

“Sana

Tanrılar kadar insan diyeceğim 

Yurt sevgisi.

Soluk soluğa seni 

Sevişti anam babam 

Kopup geldiğinde ağlayaraktan 

Adımı duvara yazdılar 

Doğdu dediler.

Büyüdüm

Rüzgârın esti, gözlerime kaçtı toprağın 

Yetildikçe.

Bir özgürlük yaptım kendimden 

Kentlerimin acı katran sokaklarına serptim 

Gülerekten.

Adımı taşına yazdılar

Öldü dediler.” (Deliceırmak, 1998: 272)

Şiirin adının “Şehit Söyleyişi” olması çok mânidârdır. Uluçamgil, bu şiirini bir 
şehidin ağzından yazmıştır. Bu şehit, aslında Süleyman Uluçamgil’dir. Şairin bu 
şiirini İstanbul’daki eğitimini yarıda bırakarak vatanını korumak üzere Kıbrıs’a 
döndüğünde yazmış olması muhtemeldir. Bulunduğu mücadele ortamında Kıb-
rıslı Türkler şehit olmaktadır. Büyük ihtimalle vatanını korumak için şehit olan-
lar Uluçamgil’i duygulandırmış ve bu şiir ortaya çıkmıştır. Uluçamgil’in şiirini bir 
şehidin ağzından yazması ve kendisinin de vatan uğruna şehit düşmesi şairin 
şehadetini sezdiği şeklindeki düşüncemizi kuvvetlendirmektedir.

Şiirin ilk üç bendi, şairin vatan sevgisinin mısralara yansımasıdır. O, doğduğu, 
büyüdüğü vatanına derin bir sevgi ile bağlıdır. “Bir özgürlük yaptım kendimden 
/ Kentlerimin acı katran sokaklarına serptim / Gülerekten. ” mısraları ise şairin 
vatanının özgürlüğü için kendi canını nasıl feda ettiğini göstermektedir. Vatanın 
özgürlüğü, milletin hürriyeti için şehit düşmek gerekmektedir. Uluçamgil’in “27-
28 Ocak 1958” şiirinde de bu düşünce “Hürriyet bunu gerektiriyordu” (Deliceır-
mak, 1998: 93) mısraıyla karşımıza çıkmaktadır (Şen, 2012: 361).
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Şiirin son beyti de şairin vatanına bağlığını vurgulamaktadır. Şehidin adının ya-
zıldığı mezar taşı vatanın bir parçasıdır. Her ne kadar şiirin geneline hüzün duy-
gusu hâkim ise de vatanı uğruna canından geçen şehit, bu uğurda öldüğü ve 
vatanına defnedildiği için üzgün değildir.

Bu noktada son olarak Uluçamgil’in yakın arkadaşı Orbay Deliceırmak’ın sözleri-
ni aktarmak istiyoruz:

“Bugün Lefke Şehitliği’nde yatmakta olan Süleyman Uluçamgil, İstan-
bul’da okurken yazdığı bir aşk şiirinde Lefke’nin portakal kokusunu du-
yumsar, şöyle der:

‘Öp Akdeniz’i, öp

Dikenli bir portakal ağacından Lefke’nin Bir 
portakal getir bana Soyuver küçücük elle-
rinle Tırnaklarının arasında bulayım koku-
sunu Bul bana, getir bana sevgilim’

Yaşarken mezarının coğrafyasını sezinleyen şair, bugün o portakal 
çiçekleri cennetinde yatmaktadır ve 20 yaşında büyük bir şair olarak 
edebiyatımızda yaşamaktadır.” (Serdar, 2000: 70-71)

Sonuç:

İncelediğimiz dört şiirinde görüldüğü üzere Süleyman Uluçamgil ölümünü, şeha-
detini hissetmiştir. Bu önsezinin hayatının son günlerinde onu nasıl etkilediğini 
bilemiyoruz. Bizlere ondan miras kalan şiirleri, İstanbul’da bulunduğu günlerde 
ölüm düşüncesinin kendisini etkilemeye başladığını göstermektedir. Şair, adeta 
yakın bir zamanda öleceğini, şehit düşeceğini hissetmektedir. Bu düşüncenin 
kendisinde oluşmasında Kıbrıslı Türklerin Rumlar tarafından şehit edilmesinin 
etkili olduğu kesin olmakla beraber şairlere has bir önsezinin de etkili olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu önsezinin mısralara yansıması olan incelediğimiz dört şiir, şa-
irin psikolojisini göstermesi bakımından mühimdir. Bu dört şiirden yola çıkarak 
Uluçamgil’in genç yaşta dünyadan ayrılacak olmanın verdiği bir tedirginlik hissi 
duyduğunu söyleyebiliriz. “Şehit Söyleyişi” şiirinde ise şairin vatanı için şehit dü-
şeceğini hissetmenin verdiği bir teslimiyet içerisinde bulunduğunu söyleyebiliriz.

Uluçamgil, lirik bir his dünyasına sahip olmasına rağmen şiirinin Kıbrıs Türk’ünün 
mücadelesine adamış, gerektiğinde bu mücadele uğrunda şehit düşmüştür. Bu 
özellikleri, onu Kıbrıs Türk edebiyatının anıt şairlerinden birisi yapmaktadır.
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1-ABİD B. ABRAŞ
(6. yy) Arap şair. “İslam öncesi Arap edebiyatı şairlerindendir. Esed b. Huzeyme 
kabilesindendir. Hire Sarayı’nda uzun süre yaşadı. Çağdaşı şair Nabigatü’z-Züb-
yani ile burada arkadaşlık etti. Kral Münzir’in daha önce diri diri gömdürdüğü iki 
arkadaşının mezarı üzerinde öldürüldü. “(1)
“Câhiliye devri Arap şairlerinden. Esed kabilesinden yoksul bir ailenin çocuğu 
olan Abîd’in doğum tarihi bilinmediği gibi kaynaklarda hayatı hakkında da fazla 
bilgi bulunmamaktadır. İmruülkays’ın babası Kinde Meliki Hücr’ün hâkimiyeti al-
tında bulunan Esed kabilesi, aralarının açılması sebebiyle Kinde melikine haraç 
ödemeyince melik bu kabileye saldırdı; onları Kızıldeniz kıyısındaki Tihâme’ye 
sürdü ve aralarında Abîd’in de bulunduğu kabile ileri gelenlerini esir alıp hapset-
tirdi. Hapistekileri kurtarmak maksadıyla yazdığı bir şiirde meliki öven ve kabi-
lesinin yaptığı hatalardan dolayı özür dileyen Abîd, onların affedilmelerini istedi. 
Bunun üzerine melik onları affedip yurtlarına dönmelerine izin verdi. Fakat çok 
geçmeden Abîd’in kabilesi Hücr’e karşı tekrar ayaklanarak onu öldürdü. İmruül-
kays, babasının intikamını almak üzere Esed kabilesinden yüz kişiyi öldürmeye 
kararlı olduğunu belirterek bu kabileyi tehdit edince, karşılıklı şiirler söyleyip 
Abîd’le atışmaya başladılar. Kabilesini hararetle savunan Abîd, İmruülkays’ın de-
desinin ve babasının elinden çektikleri zulmü dile getiren şiirler söyledi. Hîre 
Sarayı’nda uzun bir süre yaşayan Abîd, Hîre Hükümdarı Münzir b. Mâissemâ ile 
araları açılınca melik onu öldürttü. Bu sırada elli beş yaşlarında olduğu veya yüz 
yıldan fazla yaşayarak 605’te öldüğü şeklinde farklı rivayetler vardır.
Câhiliye devrinin ünlü şairi Tarafe ile aynı tabakadan sayılmasına ve şiirleri bazı-
larınca Muallakat’a dahil edilmesine rağmen günümüze kadar gelen şiirleri pek 
fazla değildir. Bunların da bir kısmı unutulmuş, bir kısmı da muhtemelen başka 
şairlerinki ile karıştırılmıştır. Ch. Lyall’ın tesbitlerine göre otuz kasidesi ve on ye-
diye yakın tamamlanmamış şiiri vardır. Şiirlerinde işlediği konular, klasik kaside 
türünde işlenen konulardan pek farklı değildir. Kullandığı dil oldukça sade olup 
benzetmeleri çoğu zaman uzun ve etkili, tasvirleri ise canlıdır. Klasik münekkitler 
onun fırtına ve yağmuru tasvirde usta olduğunu kabul ettikleri gibi, F. Gabrie-
li’nin de belirttiği üzere, modern münekkitler şairin denizdeki balığı ve kartalın 
tilkiyi kovalaması sahnesini tasvirde çok başarılı olduğu görüşünde birleşmek-
tedirler. Titiz ve ince ruhlu bir şair olan Abîd, şiirlerinde kısa vezinleri tercih 
etmiştir. Dîvân’ında, bütün iyilik ve kötülüklerin kaynağı olan tek tanrıya inancını 
gösteren beyitleri ve hikmetli sözleri vardır.”(2)
“Kıtabü’l-Ağani’de yaşamı üzerine birçok menkıbe vardır. Elde bulunan şiirle», 
dilinin kıvraklığını ve tasvirlerinin canlılığını gösterir. Yedi ünlü İslam öncesi şairi-
nin şiirlerinin toplandığı Mu’allakût-ı Seb’a (“Yedi Askı”) adlı mecmuaya Abid’den 
de şiirler alınmıştır.
Abid’in şiirlerine kaynaklarda az rastlanmasının nedeni eski Arap şiirinin günü-
müze gelişinin belleğe dayanan sözlü rivayet şeklinde olmasıdır. Bu tür edebi 
ürünlerin yazıya aktarılması sırasında önemli bir bölüğü unutulmuştur. Öte yan-
dan dilden dile aktarımı sırasında değişikliklere de uğramıştır. Bugün eski Arap 
şiirinden, bu arada Abid b. Abraş’dan da bize pek az örnek kalması doğaldır.”(3)
(1-3):Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 2. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983
(2): TDV  İslâm Ansiklopedisi.org
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2-ŞAKERİM KUDAYBERDİEV (Kazak)

“ (1858-1931) Kazak şair ve edebiyatçısı. 24 Haziran 1858’de Semey ili Abay 
ilçesine bağlı Karavıl köyünde doğdu. Orta Cüz Kazakları’ndan Argın boyunun 
Tobıktı koluna mensuptur. Babası Kudayberdi, Kazak şair ve düşünürü Abay 
(İbrâhim) Kunanbayev’in baba bir kardeşidir. Kudayberdiev, daha yedi yaşında 
iken babası ölünce amcası tarafından büyütüldüğünden edebî şahsiyeti ve sa-
natı üzerinde Abay’ın büyük etkisi olmuştur. Köylerine gelen mollalardan ilkokul 
düzeyinde eğitim aldı. Bunun dışında herhangi bir okula gitmediği halde Abay’ın 
teşvikiyle Arapça, Farsça ve Rusça öğrendi.

Abay’ın ölümünden sonra 1905-1906 yıllarında İstanbul üzerinden hacca giden 
Kudayberdiev, İstanbul’da bulunduğu sırada kütüphanelerde Türk tarihiyle il-
gili araştırmalar yaptı. Memleketine döndüğünde yalnızlığı seven mizacının da 
etkisiyle bir köşeye çekilerek kendini eser yazmaya verdi. Muhtemelen bundan 
dolayı kitaplarında 1916 ayaklanması, 1917 Bolşevik İhtilâli ve hemen ardından 
Sovyet komünist rejiminin Kazakistan’da hâkim olması gibi siyasî konulara pek 
rastlanmaz. Sadece 1917’de kurulmuş olan Alaş Partisi ve Alaş Orda hükümetiy-
le bir müddet yakınlığı oldu. Alaş Orda hükümeti bir ara Kudayberdiev’i Semey 
eyaleti hâkimler kuruluna getirdi, fakat siyasetten hoşlanmadığı için halktan 
uzakta Şıngıs (Cengiz) dağında çalışmalarına devam etti. Sovyet hükümetinin 
1930’lardaki tasfiye hareketi sırasında pek çok aydın gibi o da rejime ihanet et-
mekle suçlanıp gözaltına alındı. Bir süre hapiste kaldıktan sonra serbest bırakıl-
dı. Ancak 2 Ekim 1931’de isyancı olduğu öne sürülerek Şıngıs dağında askerler 
tarafından öldürüldü. Ardından da eserlerinin basılması ve okunması yasaklandı. 
Bu yasağın kalkması için Kruşçev döneminde yapılan başvuru kabul edildi; böy-
lece ancak yirmi yedinci ölüm yıldönümü olan 2 Ekim 1958’de aklanarak itibarı 
iade edildi. Eserlerinin derlenmesi ve yayımı için 1964’te bir komisyon kurulduy-
sa da 1988 yılına kadar birkaç şiiri dışında hiçbir eseri neşredilmedi. Kudayberdi-
ev’in çalışmalarının yayımlanmaya ve tanınmaya başlaması, Sovyetler Birliği’nde 
1980 sonlarında başlayan açıklık politikalarının da etkisiyle yazarların aklanması 
neticesinde olmuştur. Kudayberdiev, Kazak edebiyatında daha çok “öleñ” diye 
adlandırılan halk şiiri türünde verdiği eserlerle tanınmıştır. Onun eserlerinde aşk 
ve sevginin yanı sıra öğretici ve düşünmeye sevkedici konularla birlikte dünyanın 
kötülüklerine dikkat çeken gerçekçilik de hâkimdir.

Eserleri

Daha çok edebî türde eser veren Kudayberdiev’in kitapları şiir, destan, nesir 
yazıları ve çeviriler olmak üzere dört grupta ele alınabilir.

1. Türk, Kırgız, Kazak Hem Hanlar Şeceresi (1911).

2. Musulmandık Şartı (Müslümanlık şartı) (1911).

3. Kazak Aynası (1912). Şairin yedi yaşından beri yazdığı şiirlerinden bir 
kısmı bu ad altında yayımlanmıştır. Büyük ölçüde Abay’ın etkisi altında kalan 
şair onun en iyi takipçisi olarak kabul edilir. Şiirlerinde özellikle din, inanç, ha-
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yat, hürriyet, aşk gibi konular dikkati çekmektedir. Bu yönüyle klasik Kazak halk 
edebiyatı örneklerinden ayrılır.

4. Kalkaman-Mamır (1912). “Mutılgan” (Unutulan) takma adıyla yayımladı-
ğı bu destanda 1722 yılında Orta Cüz Kazakları arasında geçen bir olay anlatıl-
maktadır.

5. Enlik-Kebek (1912). Başlık parası ve kadının toplumsal hayattaki yerini 
konu edinen destanının diğer adı Jolsız Jaza ya ki Kez Bolgan İs’tir (Haksız ceza 
ya da başa gelen iş).

Kudayberdiev, Kazak edebiyatında XX. yüzyıl başlarında ilk örnekleri görülme-
ye başlanan nesir alanında da eserler vermiştir. Aykap dergisi (1911-1915) ve 
Kazak gazetesinde (1913-1918) çıkan birkaç makalesi dışındaki nesirleri an-
cak 1988’de yayımlanabilmiştir. Yazdığı kısa hikâyeler Bayşeşek Bakşası (Çiçek 
bahçesi) adı altında toplanmış, Adil-Mariya (Kaygılı Roman) adlı bir de romanı 
çıkmıştır. Kudayberdiev’in çevirileri arasında Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn’u ile 
Hâfız-ı Şîrâzî’nin bazı gazelleri bulunmaktadır. Puşkin’in iki hikâyesini Dubrovskiy 
Engimesi (Dubrovski hikâyesi, 1924) ve Boran (1936) adlarıyla, Tolstoy’un bazı 
hikâyelerini de Asarhanod Patşa (Padişah Asarhanod) ve Üş Saval (Üç sual) is-
miyle Kazakça’ya çevirmiştir.

İbrahim Kalkan “

1-T.D.V. İslam Ansiklopedisi, 2002, 26. Cilt.
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3-İBNÜ’S-SİKKÎT

Ebû Yûsuf Ya‘kûb b. İshâk es-Sikkît (ö. 244/858) Arap dili âlimi ve edip. 186 
(802) yılı civarında Bağdat’ta doğdu. Babasının lakabı olan Sikkît’e (çok suskun) 
nisbetle İbnü’s-Sikkît diye tanındı. Babası lugat âlimi olup dilci Ali b. Hamza 
el-Kisâî’nin arkadaşıydı. Bağdat’ta çocuklara ders vererek geçimini sağlıyordu. 
İbnü’s-Sikkît öğrenimine babasının yanında başladı; ardından Kutrub, Yahyâ b. 
Ziyâd el-Ferrâ, Ebû Ubeyde et-Teymî, Asmaî, Ebû Abdullah İbnü’l-A‘râbî, Ahmed 
b. Hâtim el-Bâhilî, Ebû Amr eş-Şeybânî, Ali b. Mugîre el-Esrem ve Ebü’l-Hasan 
el-Lihyânî gibi lugat ve dil âlimlerinin talebesi oldu. Fasih dil öğrenmek, garip 
ve nâdir lugatlar, emsal ve ahbâr derlemek için bir süre bedevîler arasında ya-
şadı. Daha sonra Bağdat’ın Kantara semtinde babasıyla birlikte çocuklara ders 
vermeye başladı. Abdullah b. Tâhir’in çocuklarıyla Halife Mütevekkil-Alellah’ın 
oğulları Müeyyed-Billâh ve Mu‘tez-Billâh’ın hocalığına kadar yükseldi. Ancak sa-
raya girmesi hayatına mal oldu. Bir sohbet sırasında Mütevekkil-Alellah, Şîa’ya 
mütemâyil olduğu bilinen İbnü’s-Sikkît’e Müeyyed ve Mu‘tezz’i mi yoksa Hz. 
Hasan ve Hüseyin’i mi daha çok sevdiğini sordu. İbnü’s-Sikkît, Resûl-i Ekrem’in 
torunlarını tercih ettiğini, hatta Hz. Ali’nin kölesi Kanber’i bile Müeyyed ve 
Mu‘tez’den daha çok sevdiğini söyledi. Bu cevaba çok kızan halifenin emri üze-
rine linç edilerek öldürüldü (5 Receb 244 / 17 Ekim 858). Kemâleddin el-Enbârî, 
İbnü’s-Sikkît ile Mütevekkil arasında geçen konuşmaya dair farklı bir rivayeti 
kaydeder (Nüzhetü’l-elibbâ’, s. 140). Bilhassa Kûfe nahviyle lugat sahalarında 
otorite olan İbnü’s-Sikkît, hem çağdaşlarının hem daha sonraki âlimlerin tak-
dirlerini kazanmış, aralarında Ebû Hanîfe ed-Dîneverî, Ebû Saîd es-Sükkerî ve 
Mufaddal b. Seleme gibi dil âlimlerinin bulunduğu öğrenciler yetiştirmiştir.

İbnü’s-Sikkît çok sayıda şiir derleyerek bunları rivayet etmiş ve açıklamıştır. Onun 
rivayet veya şerhettiği divanların sayısı otuzu aşmaktadır. İlk olarak Ebü’n-Necm 
el-İclî’nin şiirlerini derlemiş, bu çalışma onun tanınmasını sağlamıştır (İbnü’l-
Kıftî, IV, 60). Derlediği İmruülkays, Nâbiga el-Ca‘dî, Hutay’e, Lebîd b. Rebîa, 
Cerîr b. Atıyye ve Kümeyt el-Esedî gibi şairlerin divanlarından sadece Müzerrid 
b. Dırâr el-Gatafânî’nin divanı günümüze ulaşmıştır (nşr. İbrâhim Atıyye, Bağdad 
1962). Ayrıca Urve b. Verd, Nâbiga ez-Zübyânî, Kays b. Hatîm, Ebû Nüvâs, Ta-
rafe b. Abd, Kattâl el-Kilâbî, Ebû Duâd el-İyâdî, Tufeyl el-Ganevî (şiirleri için bk. 
F. Krenkow, [1907], s. 815-877), Ahtal, Meymûn b. Kays el-A‘şâ, Züheyr b. Ebû 
Sülmâ, Ömer b. Ebû Rebîa, Hansâ ve Amr b. Kamîe’nin divanlarıyla el-Mu’allakâ-
tü’s-seb’i de şerhetmiştir.
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Eserleri
1. Islâhu’l-mantık. Dil hatalarını düzeltmek için yazılan ve üzerinde çeşitli 
çalışmalar yapılan eser Ahmed Muhammed Şâkir ve Abdüsselâm Muhammed 
Hârûn tarafından yayımlanmıştır (Kahire 1949, 1956, 1970, 1987).
2. el-Elfâz. Konulara göre düzenlenmiş bir sözlük olup kelimeler mensur 
ve manzum örnekler verilerek açıklanmıştır (nşr. Luvîs Şeyho, Beyrut 1897). 
Hatîb et-Tebrîzî eseri Kenzü’l-huffâz fî Kitâbi Tehzîbi’l-elfâz adıyla şerhetmiştir. 
Bu şerhin Luvîs Şeyho (Beyrut 1896-1898) ve Sâlih b. Ali (Kahire 1325/1907) 
tarafından yapılmış iki neşri vardır. Şerhte geçen örnek beyitleri Yûsuf b. Hasan 
es-Sîrâfî’nin açıkladığı kaydedilmektedir (İbn Hayr, s. 343, 474).
3. el-Ezdâd (nşr. August Haffner, Selâsetü kütüb fi’l-ezdâd içerisinde, Bey-
rut 1912, s. 163-220).
4. el-Kalbü ve’l-ibdâl. Bünyelerinde harf dönüşümleri bulunan veya farklı 
harflerin birbiri yerine kullanılabildiği Arapça kelimelere dair bir sözlüktür. 
August Haffner eseri önce 1903’te Beyrut’ta, daha sonra Texte zur Arabischen 
Lexikographie adlı eserinin içinde (Leipzig 1905, s. 3-65) yayımlamıştır. Bu 
çalışmanın el-Kenzü’l-luġavî fi’l-lisâni’l-’Arabî ismiyle tıpkıbasımı yapılmış (Kahire, 
ts.), Kitâbü’l-İbdâl adıyla Hüseyin Muhammed Muhammed Şeref tarafından da 
neşredilmiştir (Kahire 1978).
5. Hurûfü’l-memdûd ve’l-maksûr (el-Maksûr ve’l-memdûd). Müellifin baş 
tarafında maksûr ve memdûd isimlerle, munsarif ve gayri munsarif kelimelere 
dair bilgi verdiği eseri Hasan Şâzelî Ferhûd (Mecelletü Külliyeti’l-âdâb [Câmiatü 
Melik Suûd], Riyad 1983, X, 3-70; Riyad 1405/1985) ve Muhammed Muham-
med Saîd (Kahire 1985) yayımlamıştır.
6. el-Hurûfü’lletî yütekellem bihâ fî ġayri mevdı’ihâ. Müstear kelimelerle 
şiirde vezin gereği asıl yapısı değiştirilmiş olarak kullanılan bazı müfretler, tağlib 
yoluyla kullanılan tesniyeler, tekil ve ikil yerine kullanılan bazı cemi kelimeleri 
ele alan bu risâle, büyük ihtimalle müellifin günümüze ulaşmamış el-Müsennâ 
ve’l-mübennâ ve’l-mükennâ adlı eserinin bir bölümüdür. Ramazan Abdüttevvâb 
tarafından önce bir dergide (bk. bibl.), daha sonra Selâsetü kütüb içerisinde (bk. 
bibl.) çeşitli notlar, müellif ve eserlerine dair uzunca bir mukaddimeyle birlikte 
yayımlanmıştır. Nâşir, bazı kaynaklarda İbnü’s-Sikkît’e nisbet edilen Mecâzü mâ 
câ’e fi’ş-şi’r ve hurrife ‘an cihetihî adlı kitabın da bu eser olduğu görüşündedir.
7. el-Bahs. Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye’de ve el-Mektebetü’t-Teymûriyye’de 
yazma nüshasının olduğu kaydedilmektedir (Sezgin, VIII, 132).
8. el-Maksûr ve’l-memdûd. Bir konu sözlüğü olduğu ve Medine’de Ârif Hik-
met Kütüphanesi’nde yazmasının bulunduğu bildirilmektedir (a.g.e., IX, 137).
9. Mantıku’t-tayr (DMBİ, III, 698).
İbnü’s-Sikkît’in derlediği veya şerhettiği divanlardan yayımlananlar şunlardır: 
Dîvânü’l-Hutay’e (Kahire 1958; nşr. Nu‘mân Emîn Tâhâ, Kahire 1987; nşr. Müfîd 
Muhammed Kumeyha, Beyrut 1413/1993); Dîvânü’l-Müzerrid b. Dırâr (nşr. Halîl 
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İbrâhim el-Atıyye, Bağdad 1962); Dîvânü ‘Urve b. el-Verd (nşr. Muhammed b. 
Şeneb, Kahire 1923; Cezayir-Paris 1926; nşr. Abdülmuîn el-Mülevvahî, Dımaşk 
1966; nşr. Recî el-Esmer, Beyrut 1994); Dîvânü Kays b. el-Hatîm (nşr. Nâsı-
rüddin el-Esed, Kahire 1962); Dîvânü’n-Nâbiġa ez-Zübyânî (nşr. Şükrî Faysal, 
Beyrut 1968; nşr. Muhammed Tâhir b. Âşûr, Tunus 1976); Dîvânü Tarafe (nşr. 
Ahmed b. Emîn eş-Şinkîtî, Kazan 1909); Dîvânü’l-Hansâ’ (nşr. Luvîs Şeyho, Bey-
rut 1305/1888). İbnü’s-Sikkît, sahâbî Abbas b. Mirdâs’ın divanını da tertip etmiş, 
ancak eser günümüze kadar gelmemiştir.
Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlardır: 
1. el-Beyân, ed-Du’â’, 
2. Ebyâtü’l-me’ânî, 
3. el-Ecnâs, 
4. el-Emsâl, 
5. es-Serc ve’l-licâm, 
6. Serikâtü’ş-şu’arâ’ ve me’ttefekû ‘aleyh, 
7. Tabakâtü’ş-şu’arâ’, 
8. el-Ensâb, 
9. el-Envâ’, 
10. el-Esvât, 
11. el-Eyyâm ve’l-leyâlî, 
12. Fa’ale ve ef’ale, 
13. el-Fark, 
14. Ġarîbü’l-Kur’ân, 
15. Halku’l-insân, 
16. el-Haşerât, 
17. el-İbil, 
18. Me’âni’ş-şi’r, 
19. Me’âni’ş-şi’r 
20. el-Kebîr, 
21. Me’âni’ş-şi’r es-saġîr, 
22. el-Müsennâ ve’l-mübennâ ve’l-mükennâ, 
23. el-Müzekker ve’l-mü’ennes, 
24. en-Nebât ve’ş-şecer, 
25. en-Nevâdir, 
26. et-Tasġîr, 
27. et-Tevsî’a fî kelâmi’l-’Arab, 
28. el-Vühûş (bu eserler için bk. el-Hurûf [Selâsetü kütüb içinde, nşr. Rama-
zan Abdüttevvâb], s. 66-77).
 
Nasuhi Ünal Karaarslan”(1) 
1-Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, 2000, Cilt:21.
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4-İBNÜ’L MU’TEZ

Ebü’l-Abbâs Abdullâh b. Muhammed el-Mu‘tezz-Billâh b. Ca‘fer el-Mütevekkil-
Alellâh el-Abbâsî (ö. 296/908) Abbâsî halifesi, edip, münekkit ve şair. 23 Şâban 
247’de (1 Kasım 861) hilâfet merkezi olan Sâmerrâ şehrinde doğdu. Müntasır-
Billâh döneminde veliahtlıktan azledilmiş olan babası Muhammed, Müstaîn-Bil-
lâh zamanında Sâmerrâ’da üç yıl hapiste kaldıktan sonra Mu‘tez-Billâh lakabıyla 
halife ilân edilmişti (866). Oğluna çok düşkün olan Mu‘tez-Billâh onun adına 
dinar bastırdı. Eğitimi için özel hocalar tuttu. İlk derslerini bunlardan alan İbnü’l-
Mu‘tez, kardeşi İsmâil ile birlikte babası tarafından amcası Müeyyed-Billâh’ın 
azliyle veliaht tayin edildi (7 Receb 252 / 24 Temmuz 866). Babası 255’te (869) 
tahttan indirildi ve yerine geçen Mühtedî-Billâh tarafından atıldığı hapiste öldü. 
İbnü’l-Mu‘tez, bu olaydan bir süre sonra babaannesi Kabîha ile birlikte Mek-
ke’ye sürgüne gönderildi. Ardından da yeni halife ve amcası Mu‘temid-Alellah 
tarafından Sâmerrâ’ya geri getirildi. Babaannesi İbnü’l-Mu‘tezz’in eğitimiyle özel 
olarak ilgilendi. Ona zengin bir kütüphane tahsis etti; özel hocalar tutarak dil, 
tarih, lugat, ahbâr, edebiyat, şiir, kelâm, astroloji, hadis ve fıkıh gibi alanlarda 
geniş bir kültüre sahip olma imkânı sağladı. İbnü’l-Mu‘tez, Ahmed b. Saîd ed-
Dımaşkî’den dil ve din ilimleri sahasında uzun yıllar istifade etti. Basra ve Kûfe dil 
mekteplerinin önde gelen simaları Müberred ile Ebü’l-Abbas Sa‘leb, Ebû Ali İbn 
Alîl el-Anezî, Ebû Saîd İbn Hübeyre el-Esedî, İbn Ebû Fenen, Muhammed b. İm-
rân ed-Dabbî, tarihçi Belâzürî onun başta gelen hocalarındandır. İbnü’l-Mu‘tez 
ayrıca, Sâmerrâ’ya gelip kendisini ziyaret eden bedevîlerden de nâdir kullanılan 
lugat ve deyimlerle atasözü, özlü söz, nükteli hikâye ve fıkraları öğrenmeye 
çalıştı. Evinde düzenlediği ilim ve edebiyat meclislerine başta anılan hocaları 
olmak üzere zamanın ileri gelen âlim, edip ve şairleri katılıyordu. İlmî ve edebî 
toplantılara sık sık katılan Basra dil mektebi reisi Müberred her gelişinde birkaç 
gününü İbnü’l-Mu‘tezz’in konağında geçirirdi. Bu meclislerin cazibesine kapılan 
Belâzürî onun hocaları arasına girmek için babaannesine başvurmuştu. Üstadı 
Ahmed ed-Dımaşkî bu olayı duyunca gücenmiş, bunun üzerine İbnü’l-Mu’tez, 
hocasının çeşitli ilimlerdeki gücünden övgüyle söz eden bir kaside nazmetmişti 
(Merzübânî, Nûrü’l-kabes, s. 340-341; Yâkût, Mu’cemü’l-üdebâ’, III, 47-48). Bu 
kaside henüz on üç yaşında bir çocuk olan İbnü’l-Mu‘tezz’in şiir yeteneğini, dil, 
edebiyat ve din ilimlerinde geniş bir kültüre sahip olduğunu göstermesi bakımın-
dan önemlidir. Aslında İbnü’l-Mu‘tez babasının saray şairi Buhtürî’nin şiirleriyle 
büyümüştür. Onun sanat zevkinin oluşmasında bu büyük ustanın yanı sıra aynı 
zamanda iyi bir şair olan babası Mu‘tez-Billâh’ın da etkisi görülür. On yedi ya-
şında iken babaannesi Kabîha’nın vefatıyla zor günler geçiren İbnü’l-Mu‘tez, Sâ-
merrâ yakınındaki mesire yeri Matîre’ye taşındı. Hayatının on beş yılını geçirdiği 
ve eserlerinden birçoğunu telif ettiği bu dönemden şiirlerinde övgüyle söz eder.

İbnü’l-Mu‘tez, dedesi ve babasının öldürülmesinden devlet erkânını sorumlu 
tuttuğu için halifeler onun siyasetle uğraşmasını engellemek amacıyla ilim, 
edebiyat, şiir ve eğlence ile meşgul olmasına imkânlar sağladılar. 
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İbnü’l-Mu‘tez de kendisini içki, şiir, müzik ve eğlenceye, ilim ve edebiyata verdi. 

Zamanla bu duruma alışan şair, amcası Mu‘temid-Alellah’ın uzun süren hilâfeti 
döneminde (870-892) onunla ve bu devrede yönetimde ağırlığı görülen diğer 
amcası Muvaffak-Billâh ile iyi ilişkiler içinde oldu, kendileri için birçok kaside 
yazdı.

279’da (892) halife olan amcazadesi Mu‘tazıd-Billâh’ın izniyle İbnü’l-Mu‘tez hilâ-
fet merkezi Bağdat’a taşındı. Bu değişikliğin, kendisini yakından takip etmek is-
teyen yeni halifenin isteğiyle gerçekleştiğini ileri sürerler varsa da (EI² [Fr.], III, 
916) halifeyi metheden bir kasidesinden anlaşıldığına göre (Dîvân, I, 492-495, 
506-507) bu talep bizzat ondan gelmiştir. Halife, İbnü’l-Mu‘tezz’i yeni inşa ettir-
diği Süreyyâ adlı sarayın bir konağına yerleştirdi. İbnü’l-Mu‘tez, onun hilâfeti dö-
neminde (892-902) ilim, edebiyat ve eğlence meclislerinin vazgeçilmez nedimi 
olduğu gibi saray şairi sıfatıyla halifeyi öven yirmi kadar manzume ile Süreyyâ 
sarayını tasvir eden birçok kaside kaleme almıştır (Dîvân, I, 477-479, 520-521). 
İbnü’l-Mu‘tez Bağdat’ta da konağında ilim ve edebiyat meclisleri düzenledi. Bu 
meclislere başta Ebû Saîd İbn Hübeyre el-Esedî olmak üzere zamanın birçok 
âlim ve edibi devam etmiştir.

Müktefî-Billâh halife olunca (902) bu kritik dönemde kumandan Mûnis el-Mu-
zaffer, İbnü’l-Mu‘tez’den kuşkulanarak onu diğer bazı Abbâsî hânedanı men-
suplarıyla birlikte hapse attı. Ancak İbnü’l-Mu‘tez, Vezir Kâsım b. Ubeydullah 
b. Vehb’e yazdığı şikâyet dilekçesiyle hapisten kurtuldu. Halife Müktefî-Billâh 
ile veziri Kâsım b. Ubeydullah için kasideler yazmış olmasına rağmen sarayda 
dönen çeşitli entrikalardan bıkarak oradaki konağını terkedip eski bir evde ya-
şamaya başladı (Dîvân, II, 172-206). Hayatının bu devresinde törenlere, hatta 
cenaze, cuma ve bayram namazlarına bile katılmaktan çekinen İbnü’l-Mu‘tez 
devlet görevlilerinin yakın takibinden kurtulamadı (Hatîb, X, 96). Şiddetli gurbet 
ve yalnızlık duyguları ile Bağdat’a sitem ve serzenişlerini, Sâmerrâ’ya övgülerini 
terennüm ettiği şiirlerini bu dönemde kaleme almıştır (Dîvân, II, 38-47).

Muktedir-Billâh’ın hilâfete geçmesiyle (908) başta Vezir Abbas b. Hasan el-Cer-
cerâî ve halifenin annesi Şagab Hatun olmak üzere devlet görevlilerinin yöne-
timde uyguladıkları baskıcı tutum bazı kumandan, kadı ve kâtipleri rahatsız etti. 
Bunlar, 20 Rebîülevvel 296 (17 Aralık 908) tarihinde toplanarak halifeyi hal‘edip 
İbnü’l-Mu‘tezz’i Murtazî-Billâh (Râzî-Billâh, Muntasıf-Billâh) lakabıyla halife, bu 
eylemde lider durumundaki Muhammed b. Dâvûd b. Cerrâh’ı da vezir ilân ettiler. 
Ancak ertesi gün Mûnis el-Muzeffer’in başını çektiği, çoğu saray gulâmlarından 
oluşan taraftarları hücuma geçince eylemciler tutunamadılar. Yalnız kaldığını gö-
ren İbnü’l-Mu‘tez mücevher tâciri İbnü’l-Cessâs’ın evinde gizlenmek zorunda 
kaldı. Bir rivayete göre tâcirin ihbarı üzerine 28 Rebîülevvel 296’da (25 Aralık 
908) yakalandı. Beş gün süren ağır işkencelerden sonra 2 Rebîülâhir 296 (29 
Aralık 908) tarihinde öldürüldü. Bir gün, bir gece süren hilâfeti sebebiyle birçok 
tarihçi İbnü’l-Mu‘tezz’i Abbâsî halifeleri arasında saymamıştır. 
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Onun hilâfeti, bir şeyin süre bakımından kısalığı konusunda Arap edebiyatında 
darbımesel olmuştur.

İbnü’l-Mu‘tezz’in ölümüne, Ali b. Muhammed b. Bessâm el-Bağdâdî’nin birkaç 
beyitlik manzumesi dışında mersiye yazan olmamıştır (Hatîb, X, 101; İbnü’l-
Verdî, I, 370). Zamanın ileri gelen şairlerinden yakın dostu Ebû Bekir İbnü’l-
Allâf’ın, hikemiyat tarzında altmış beş beyitten oluşan fabl üslûbu ile nazmettiği 
el-Kasîdetü’d-dâliyye’sinin İbnü’l-Mu‘tezz’in vefatına bir mersiye niteliği taşıdığını 
ilk defa edip ve vezir Sâhib b. Abbâd’ın farkettiği kaydedilmektedir. Bu kasidede 
şair, güvercinlerini yiyeceği endişesiyle komşuları tarafından öldürülen kedisine 
göz yaşı dökmektedir (Seâlibî, Sîmârü’l-kulûb, s. 152; İbn Hallikân, II, 107-111; 
Safedî, Nektü’l-himyân, s. 142). Muktedir-Billâh’tan sonraki Abbâsî halifeleri, 
Ali evlâdına karşı Abbâsîler’in güçlü savunucusu konumundaki İbnü’l-Mu‘tezz’in 
anısına ve şiirlerine lâyık olduğu değeri vermişlerdir (Mes‘ûdî, Mürûcü’z-zeheb, 
IV, 362-363; Ebû Bekir ez-Zübeydî, s. 123-124).

Zekâ, kültür ve yüksek seciye timsali, mağrur, cömert, yumuşak huylu, sabırlı, 
ancak kindar bir kişiliğe sahip olan İbnü’l-Mu‘tez, Vezir İbnü’l-Furât’ı da ürküt-
müştü. Onu yönetimden uzak tutmanın akıllıca bir iş olduğu fikri İbnü’l-Furât’a 
aitti (Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, X, 274-276; Hilâl es-Sâbî, el-Vüzerâ, s. 130). İb-
nü’l-Mu‘tez, hilâfet konusunda Abbâsîler ile Ali evlâdı arasındaki kavgadan son 
derece rahatsızdı. Bu sebeple şiirlerinde iki hânedanın kardeş olduğunu, barış 
içinde yaşamaları gerektiğini savunmuş, Hz. Ali ve Hz. Hüseyin için methiyeler 
yazmış, Ehl-i beyt soyundan gelenlere karşı yergilerinde daha mutedil bir çizgi 
takip etmeye özen göstermiştir. İbnü’l-Mu‘tez, taraflar arasında barışın tesisi için 
birbirinden kız alıp vermek suretiyle gerçekleşecek zorunlu bir evlilik projesinin 
de mimarı olmuştur (Ebû Ali et-Tenûhî, IV, 111).

Çağının şairleri arasında onun kadar değişik tür ve temada şiir nazmetmiş 
bir kimse bulunmadığı için “zamanın büyük şairi” ve “Hâşimoğulları şairi” gibi 
sıfatlarla nitelenen İbnü’l-Mu‘tezz’in divanı öğrencisi Ebû Bekir es-Sûlî tarafından 
derlenmiştir. Divanında yer alan şiirler fahr, gazel, medih, muâtebât, tardiyât, 
vasf, hamriyyât, risâ’, zühd ve hicâ başlıkları altında gruplandırılmıştır. Geleneksel 
hamâsî şiirlerin devamı niteliğinde çok sayıdaki fahriyyesinde kendi cömertlik, 
yiğitlik ve cengâverliğiyle şairliğini methetmiş, atası ve Hz. Peygamber’in 
amcası Abbas ve atalarının yiğitliğiyle övünmüştür. Fahriyyelerinde ailesinden 
söz ederken Abbâsîler’le Ali evlâdı arasındaki ihtilâfa da temas etmiş, Abbâsî 
hânedanının hilâfete liyakatini savunmuş, buna karşı çıkan Şîa, Karmatî, Hâricî 
gibi grupları eleştirmiştir. Eleştirilerinde Şîa’ya karşı mutedil bir tavır sergilerken 
diğer aşırı gruplara karşı sert ve tehditkâr olduğu görülmektedir.

Abbâsî hânedanından biri olduğu için kazanç sağlamak gibi bir amacı bulunma-
dığından methiyelerinde abartıdan uzak gerçekçi bir üslûp göze çarpar. Çoğu 
Abbâsî halifelerine yazılmış methiyeleri arasında Mu‘tazıd-Billâh’a ait olanların 
dışındakiler sönüktür. Mu‘tazıd-Billâh’ın başarı ve kahramanlıklarını öven, onun 
Süreyyâ adlı sarayını tasvir eden çok sayıda kasidesi vardır. 
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Birçok kaynakta, İbnü’l-Mu‘tezz’in devlet yönetimindeki amcaları ile amcaza-
deleri hakkındaki bu şiirleri hayatından endişe duyduğu için yazdığı kaydedilir 
(M. Abdülazîz el-Küfrâvî, s. 286). Bu övgülerin Abbâsî hilâfetine karşı duyduğu 
taassubun neticesi de olması muhtemeldir. Derin insanî duygularla nazmedilmiş 
az miktardaki mersiyeleri arasında babası Mu‘tez-Billâh ile Mu‘tazıd-Billâh hak-
kındaki manzumeleri önemlidir.

İbnü’l-Mu‘tezz’in hiciv alanında şöhreti yoktur. İnsanlar arasında eşitlik, kardeşlik 
ve barışı savunan, ahlâkî erdemlere sahip, aristokrat ve kültürlü bir kimse olması 
ağır hicivler kaleme almasına engel olmuştur. Hayatı boyunca karşılaştığı acıları 
hiciv oklarıyla hafifletmek yerine sükûtle geçiştirmeyi (Dîvân, II, 430) veya kü-
tüphanesine kapanmayı (a.g.e., II, 41) tercih etmiştir. Bu sebeple divanının ilgili 
bölümünde yer alan bu tür şiirlerinin çoğu bir fantezi ve sanat gösterisi niteliğin-
de olup hiciv şairi İbn Bessâm el-Bağdâdî’ye yazdığı yergi bunlardandır. Ayrıca 
onun Bağdat, Kûfe ve bazı şehirlerle onların halklarına dair müstakil hicviyyeleri 
de vardır (a.g.e., II, 27, 451-452). Divanının fahr, medih ve muâtebât bölümle-
rinde de sitem ve serzeniş kabilinden yergilerine rastlanır.

Gazelleri işret meclislerinde câriye, muganniye ve mugannîler için söylediği 
gönül eğlendirici şiirlerdir (a.g.e., I, 314; Mes‘ûdî, el-Mürûcü’z-zeheb, IV, 203; 
Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, X, 278). Genellikle kasidelerinin giriş kısmında yer alan 
gazelleri arasında parlak teşbihlerle kadın güzelliğini tasvir ettiği manzumelerin 
yanında erkek güzelliğini terennüm ettiği parçalar da vardır. Sûlî ve Ebü’l-Ferec’e 
göre şair bu iki gazel türünde de ustadır (el-Eġânî, X, 218). Geleneksel gazel-
lerden başka bâkir hayaller, orijinal teşbihlerle süslü, kıssa ve diyalog ağırlıklı 
yenilikçi gazelleri de vardır.

Saraylı gençlerin ve prenslerin birçoğu gibi vaktini eğlence ve işret meclislerinde 
geçirmiş olan İbnü’l-Mu‘tez, III. (IX.) yüzyılın hamriyyât konusunda en fazla şiir 
yazan şairi kabul edilir (Şevkî Dayf, s. 108). Sadece konağında düzenlediği eğ-
lence meclislerinde değil Deyr-i Abdûn, Deyr-i Sûsî, Deyr-i Matîre gibi zamanının 
tanınmış meyhânelerinde gördüklerini ve yaşadıklarını tasvir eden çok sayıda 
hamriyyât yazmıştır. Şairin hamriyyâtı A‘şâ Kays, Ahtal, Hüseyin b. Dahhâk ve 
Ebû Nüvas’ınkilere benzetilir. Bu şairlerden özellikle Ebû Nüvâs’ta işret tasvirleri 
son derece samimidir. İbnü’l-Mu‘tez’de ise bu tür, fantezi, hoş vakit geçirme 
ve sanat gösterme sınırları içinde kalmıştır. Ayrıca Fusûlü’t-temâsîl fî tebâşîri’s-
sürûr (Kitâbü’ş-Şarâb) adıyla anılan, kendisine ve başka şairlere ait şiirlere de 
yer verdiği hamriyyâta dair bir eser yazmıştır.

Küçüklüğünden beri katıldığı av partilerinin de etkisiyle başarılı av tasvirleri 
(tardiyât) kaleme almış olan İbnü’l-Mu‘tezz’in bu tür şiirleri divanının yedinci 
bölümünü oluşturur. İbnü’l-Mu‘tezz’in en güzel ve yoğun teşbihleri tasvir, ham-
riyyât, tardiyât ve gazeliyyât türü şiirlerinde görülür. Buhtürî’nin övgüleri, İbnü’r-
Rûmî’nin yergileri gibi İbnü’l-Mu‘tezz’in teşbihleri de Arap edebiyatında darbıme-
sel olmuştur (Seâlibî, et-Tevfîk, s. 208-209; Simârü’l-kulûb, s. 182). 
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Ebû İshak el-Husrî, teşbihlerindeki süslülük ve çeşitlilik bakımından Zürrum-
me’den sonra İbnü’l-Mu‘tez’den daha başarılı şair bulunmadığını, Kalkaşendî ise 
onun mücevheratla ilgili teşbihlerini çok güzel bulduğunu söyler (Subhu’l-a’şâ, 
II, 98). Şairin teşbih sanatındaki üstün başarısının altında üstatları Sa‘leb ve 
Müberred ile Câhiz’in eserlerinde yer alan teşbihin tanımı, çeşitleri ve edebî 
değerine dair teorik bilgilerin etkisi bulunduğu görülmektedir. İbnü’l-Mu‘tez 
şiirlerinde teşbihin dışında istiare, cinas, tıbâk, kinaye, mecaz ve tevriye gibi 
edebî sanatları da başarıyla kullanmış, edebî sanatları ifadeyi güzelleştiren bir 
vasıta olarak değil amaç kabul eden Ebû Temmâm, Müslim b. Velîd ve Beşşâr b. 
Bürd gibi muhdes şairleri eleştirmiştir.

İbnü’l-Mu‘tezz’in Urcûze fî târîhi’l-Mu’tazıd adlı uzun kasidesi didaktik ve tarihî şiir 
türünün ilk ve en güzel örneklerindendir. Muvaffak-Billâh hakkındaki kasidesiyle 
sabah şarabının kötülük ve zararlarını incelediği kasidesi de çok beğenilen 
didaktik şiirlerindendir. Birçok araştırmacı, “eyyühe’s-sâkî …” ifadesiyle başlayan 
müveşşahı İbnü’l-Mu‘tezz’e nisbet ederek onu müzikalite özelliğiyle bestelenmeye 
elverişli olan bu şiir türünün öncüsü saymışsa da şiirin, Endülüs’ün İbnü’l-Mu‘tezz’i 
olarak tanınan emîr ve şair Mervân b. Abdurrahman’a veya müveşşahâtı ile ünlü 
Endülüslü şair İbn Zühr’e ait olması ihtimali daha kuvvetlidir. İbnü’l-Mu‘tezz’in, 
Abbâsî hilâfetine karşı çıkan Ali evlâdı ile bazı dostlarına hitaben yazdığı şiirleri 
hafif yergiler, sitem ve serzenişler kabilinden olması dolayısıyla muâtebât (itâb) 
türüne dahildir. Bazı dostlarına yazdığı manzum mektuplarıyla ihvâniyyât türü 
şiirin de öncülerinden sayılmıştır. Onun Mükâtebâtü’l-ihvân bi’ş-şi’r adlı bir eseri 
olduğu kaydedilmektedir. Gençliğin güzellik ve lezzetlerini, ihtiyarlığın acılarını 
ve dertlerini tasvir ettiği, zamandan ve insandan yakındığı, hayat, ölüm dü-
şüncesi, toplum, zenginlik-yoksulluk, ahlâk ve fazilet gibi temalardan söz ettiği 
hikemiyyât ve zühdiyyâta dair şiirleri de vardır.

Şiirlerinde gramer, felsefe, kelâm vb. ilimlerin terimleri görüldüğü gibi ney, ud, 
mizher, mizmâr, veter, dülâb, naûra, def, destbend, sunûc, semâ’, tasfik, lehv ü 
tarab gibi mûsiki alet ve terimlerine de rastlanır (Dîvân, II, 214, 234, 255, 277, 
287). İmruülkays, Nâbiga ez-Zübyânî, Antere, Ömer b. Ebû Rebîa ve Cerîr b. 
Atıyye’nin bazı kasidelerine nazîreler (muârazât) kaleme alan İbnü’l-Mu‘tezz’in 
birçok beyti belâgat kitaplarında özellikle teşbih konusunda örnek olarak 
verilmiştir. İbnü’l-Mu‘tez’den etkilenen, şiirlerine nazîre yazan veya onlardan 
intihalde bulunan şairler arasında İbnü’l-Mu‘tez el-Endelüsî, Mervân b. Hakem, 
Temîm b. Muiz, Küşâcim, Mütenebbî, İbn Vekî‘, Ve’vâ, İbn Hafâce el-Endelüsî, 
Ebû Firâs el-Hamdânî ve İbn Senâülmülk sayılabilir.

Nesirde yalın, tabii ve akıcı üslûbu ile Abdülhamîd b. Yahyâ ve İbnü’l-Mukaffa‘ 
çizgisini takip eden İbnü’l-Mu‘tezz’in Sa‘leb, Ahmed b. Hasîb, İbnü’l-Müneccim, 
Ali b. Mehdî el-İsfahânî, Kâsım b. Ahmed, Ebü’t-Tayyib en-Nümeyrî ve Ubey-
dullah b. Tâhir gibi zamanın edip ve şairlerine yazdığı mektuplarının yanı sıra 
Sâmerrâ ve Bağdat’ı öven risâleleri de vardır (Ebû İshak el-Husrî, I, 185, 187; 
II, 445, 565-567; Ahmed Zeki Safvet, IV, 305-313, 344-351). III. (IX.) yüz-

683ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER / 



yılda müstakil bir disiplin haline gelen edebî tenkidin önemli ustalarından biri 
olan İbnü’l-Mu‘tez şiir ve sanat anlayışında muhafazakârdır ve eski değerlerin 
korunmasından yanadır. Aynı zamanda, bir edebî parçadaki güzellik-çirkinlik öl-
çüsünün kurallar ve prensipler değil dil zevki olmasının gerektiği esasına daya-
nan “intibâiyye” ilkesinin de öncüsüdür. Tabakâtü’ş-şu’arâ’da şairlerle onların 
şiirlerinin eleştirilerine yer verdiği gibi Serikâtü’ş-şu’arâ’ ve Risâle fî mehâsini Ebî 
Temmâm ve mesâvi’ihî adlı risâlelerinde edebî tenkidin temel meselelerinden 
olan serika ve intihali, ayrıca şairlerin yaptığı bazı hataları incelemiştir.

İbnü’l-Mu‘tez, yüksek düzeyde mûsiki zevk ve kültürüne sahiptir. Gerek el-
Câmi’ fi’l-ġınâ’ adlı eserinde gerekse bazı dostlarına yazdığı mektuplarda mûsiki 
konusunda edebî tenkit anlayışının aksine yenilikçi bir çizgi takip etmiş, bazı 
nağme ve notaların değiştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Ebü’l-Ferec el-
İsfahânî, İbnü’l-Mu‘tezz’in mûsiki sanatı ve nağmeler hakkında bilgi sahibi 
olduğunu belirtir ve onun kendi şiirlerinden yaptığı dokuz besteden söz eder 
(el-Eġânî, IX, 142; X, 276).

Eserleri

1. el-Bedî’. Arap belâgatına ve edebî sanatlara dair kaleme alınmış ilk müs-
takil eserdir. Kitapta on sekiz edebî (bedîî) sanat âyet, hadis, sahâbe sözü ve 
eski şiirden verilen örneklerle açıklanmıştır. Müellif ilk dönem Abbâsî şairlerinden 
Beşşâr b. Bürd, Müslim b. Velîd, Ebû Nüvâs ve Ebû Temmâm gibi muhdes şairle-
rin bedîî sanatları yoğun şekilde kullandıklarını ve buna yeni tarz şiir anlamında 
“bedî‘” adını verdiklerini, ancak bu sanatların eski şiirde, Kur’an ve hadislerde de 
bulunduğunu söyler ve eserini bu görüşleri kanıtlamak için telif ettiğini belirtir 
(el-Bedî’, s. 76). Kitapta “istiare, tecnîs, mutâbakat (tıbâk), reddü’l-acüz ale’s-
sadr, el-mezhebü’l-kelâmî” adlarını verdiği beş türü “temel sanatlar” (usûl) kate-
gorisi altında inceledikten sonra “söz güzellikleri” (mehâsinü’l-kelâm) kategorisi 
altında on üç sanattan daha söz eder. Onu takip eden Kudâme b. Ca‘fer, Ebû Hilâl 
el-Askerî, İbn Reşîk el-Kayrevânî, Şerefeddin et-Tîfâşî, İbn Ebü’l-İsba‘ el-Mısrî 
gibi belâgat ve bedî‘ âlimleri bu sanatları 150’ye kadar çıkarmıştır. İlk defa İngi-
lizce geniş bir mukaddimeyle birlikte Ignaty Yulianovich Krachkovsky’nin yayım-
ladığı eser (London 1935) Bağdat (1976) ve Beyrut’ta (1399/1979, 1402/1982) 
basılmış, Muhammed Abdülmün‘im el-Hafâcî tarafından da şerhedilerek yayım-
lanmıştır (Kahire 1364/1945; Beyrut 1401/1990).

2. Tabakâtü’ş-şu’arâ’(i’l-muhdesîn). Asıl adının Tabakâtü’ş-şu’arâ’ fî med-
hi’l-hulefâ’ ve’l-vüzerâ’ olduğu belirtilen eser, İbn Sellâm el-Cumahî’nin Tabakâ-
tü’ş-şu’arâ’ adlı kitabından sonra türünün ikinci örneğidir. İbnü’l-Mu‘tez bu ese-
rinde “yeni şairler” (muhdes / müvelled) adı verilen Abbâsî şairlerini ele almıştır. 
Kitapta, biyografi ve şiir örnekleri yerine daha çok “keşkül tarzı” denilen ahbâr, 
nevâdir ve şiir örnekleri halinde, her kaynakta şiirlerine rastlanmayan 132 şa-
irden söz edilmiştir. İbnü’l-Mu‘tez, 293 (905-906) yılından sonra kaleme aldığı 
eserinde şairlere yer yer edebî tenkitler yöneltmiş, bu arada dönemin ünlü şairi 



İbnü’r-Rûmî’den başka Yahyâ b. Ziyâd el-Hârisî, Dîkülcin gibi aynı devirde ya-
şayan yirmiden fazla şairi kitabına almamıştır. İngilizce bir mukaddime ve ince-
lemeyle birlikte Abbas İkbal tarafından yayımlanan eseri (London 1939) daha 
sonra Abdüssettâr Ahmed Ferrâc neşretmiştir (Kahire 1956, 1981). Şerefeddin 
İbnü’l-Müstevfî kitabı Muhtasaru Tabakâti’ş-şu’arâ’ adıyla kısaltmıştır (Tabakâ-
tü’ş-şu’arâ’, neşredenin girişi, s. 6-7; Brockelmann, GAL Suppl., I, 130).

3. Kitâbü Serikâti’ş-şu’arâ’ (ve mâ ‘îbe ‘aleyhim). Eski şairlerin yeni şairlere 
üstünlüğünü ortaya koymak amacıyla yenilerin eskilerden yaptığı çalıntıları ele 
alan edebî bir tenkittir. Yazar eserde dil ve sanat kusurlarına da temas etmiştir 
(nşr. Abdülkerîm Habîb, MMLAÜr., X/51 [Amman 1416-1417/1996], s. 167-209).

4. Risâle fî mehâsini Ebî Temmâm ve mesâvi’ihî (nşr. Abdülkerîm Habîb, 
a.g.e., XIX/48 [Amman 1415/1995], s. 287-321).

5. el-Âdâb. Hikmetli sözlerle anonim vecizeleri ihtiva eden eserde İbnü’l-
Mukaffa‘ hikemiyyâtının etkisi görülür. Eser Ignaty Yulianovich Krachkovsky (Le 
monde orientale, XVIII [Napoli 1924], s. 56-121; ve müstakil olarak Uppsala 
1924; London 1935) ve Sabîh Redîf (Bağdad 1972) tarafından neşredilmiştir.

6. Fusûlü’t-temâsîl fî tebâşîri’s-sürûr (Kitâbü’ş-Şarâb). 279 (892) yılından 
sonra kaleme alınan eser ilk defa Kahire’de (1344/1925) basılmış, daha sonraki 
tabı Cûrc Kanâzi‘ – Fehd Ebû Hadre (Dımaşk 1410/1989) ve Mekkî es-Seyyid 
Câsim (Bağdad 1410/1989) yayımlamıştır.

7. Urcûze fî târîhi’l-Mu’tazıd-Billâh. Mu‘tazıd-Billâh döneminin tarihi için 
belge niteliğinde 417-420 beyitlik bir manzume olup Almanca şerh ve tercüme-
siyle birlikte Otto Loth (Leipzig 1882) ve Long (ZDMG, XL [1886], s. 563-611; 
XLI [1887], s. 232-279) tarafından neşredilmiş, ayrıca Kahire’de de basılmıştır 
(1329-1331/1911-1913).

8. Resâ’ilü İbni’l-Mu’tez fi’n-nakd ve’l-edeb ve’l-ictimâ’. Muhammed Abdül-
mün‘im el-Hafâcî eseri derleyerek uzun bir mukaddimeyle birlikte yayımlamıştır 
(Kahire 1365/1946).

9. Dîvân. İbnü’l-Mu‘tezz’in on bölümden oluşan hacimli divanını ilk defa Azîz 
Zend (I-II, Kahire 1207/1792) ve Corcî Zeydân (Kahire 1891) neşretmiş, daha 
sonra şerhiyle birlikte Muhyiddin el-Hayyât (Beyrut 1312-1322/1894-1904), 
Mîşîl Nu‘mân (Beyrut 1969) ve Kerem el-Bustânî (Beyrut 1381/1961) tarafından 
yayımlanmış, Muhammed Bedî‘ Şerîf geniş bir incelemeyle birlikte ilmî neşrini 
gerçekleştirmiştir (I-II, Kahire 1977-1978). Ayrıca müellifin öğrencisi Ebû Bekir 
es-Sûlî rivayetiyle gelen divanı Bernhard Lewin tarafından Şi’ru (‘Abdillâh) İbni’l-
Mu’tez adıyla yayımlanmış (III-IV, İstanbul 1945; I-II, İstanbul 1950), Ebû Bekir 
es-Sûlî, Kitâbü’l-Evrâk adlı eserinin bir bölümünü İbnü’l-Mu‘tezz’in şiirlerinden 
yaptığı seçmelere ayırmıştır (London 1355/1936, s. 126-143).

10. el-Fusûlü(‘s-sıġâri)’l-kısâr. Hikemiyyât, ahlâk, âdâb ve siyaset gibi ko-
nulara dair anonim sözlerden derlenen eser 274’ten (887) önce yazılmış olup 
er-Resâ’il’in içinde yer almaktadır (s. 64-76).



İbnü’l-Mu‘tezz’in kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlardır: 

Eş’ârü’l-mülûk; Kasîde; Muhtârât min hikemiyyâtı İbni’l-Mu’tez (el-Fusûlü’l-kı-
sâr’dan yapılmış seçmeler olmalıdır; bk. GAL Suppl., I, 128); Bâbü’l-kavl fi’ş-
şarâbi’l-ebyaz (Fusûlü’t-temâsîl’inden bir bölüm olmalıdır); Ahbâru Şâriye el-
Muġanniye (Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, XVI, 4; Ebû Hayyân et-Tevhîdî, II, 614); 
Ahbâru ‘Arîb el-Muġanniye (Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, XVIII, 177); Risâle fî med-
hi’d-dünyâ (İbn Ma‘sûm, II, 374-375); Kitâbü’z-Zehr ve’r-riyâz; Tehzîbü Muhta-
sarı mâ yesta’milühü’l-kâtib li’bn Hübeyre el-Esedî (İbnü’l-Kıftî, II, 85); el-Câmi’ 
fî(ahkâmi)’l-ġınâ’ (Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, X, 276); Kitâbü’s-Sayd bi’l-cevârih 
(Kitâbü’l-Cevârih ve’s-sayd); Halyü’l-ahbâr.

İsmail Durmuş”(1)

1-Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, 2000, Cilt:21.
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5-İBNÜ’L-MUKAFFA

Ebû Muhammed (Ebû Amr) Abdullâh (Rûzbih / el-Mübârek) b. el-Mukaffa‘ 
(Dâdeveyh) (ö. 142/759) İran asıllı mütercim, edip ve kâtip. Muhtemelen 106 
(724) veya 102 (720) yılında İran’ın Cûr (Fîrûzâbâd) kasabasında dünyaya geldi. 
Hûz’da (Hûzistan / Ahvaz) doğduğuna dair rivayetler (İbnü’n-Nedîm, s. 522) 
Cûr’un Hûz şeklinde okunmasından kaynaklanmış olmalıdır. Asıl adı Rûzbih’tir. 
Hayatının sonuna kadar Mecûsî olarak yaşayan babası Dâdeveyh, Haccâc’ın ver-
gi tahsildarı iken görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle kendisine işkence ya-
pılmış, bu yüzden eli sakat kaldığı için “Mukaffa‘” (eli büzülmüş, çolak) lakabıyla 
tanınmıştır. Onun lakabını “Mukaffi‘” (sepet ve küfe yapıp satan) şeklinde kay-
dedenler de vardır. İlk eğitimini Cûr’da Fars kültürü ve Mecûsî geleneğine göre 
aldığı anlaşılan İbnü’l-Mukaffa‘, babasının Dîvânü’l-harâc’daki görevi sebebiyle 
küçük yaşta Basra’ya gitti. Basra’daki ortamdan etkilenen ve Arap geleneğine 
uyarak oğluna Ebû Amr künyesini veren Dâdeveyh onun iyi bir eğitim görmesi 
için özen gösterdi ve zamanın ediplerinin meclislerine devam etmesini sağladı 
(Belâzürî, III, 218). İbnü’l-Mukaffa‘, Basra’da fesahatiyle ünlü Yemen asıllı Âl-i 
Ehtem’in himayesinde olmaları sebebiyle (Câhiz, I, 355) bu aileden fasih Arapça 
öğrendiği gibi, Basra civarındaki bedevî kabilelerle de yakın ilişki kurarak Ebü’l-
Câmûs el-A‘râbî ve Ebü’l-Gûl el-A‘râbî gibi fesahatiyle tanınan bedevîlerden Arap 
diline dair sağlam bilgiler edindi. Dinî, ilmî ve felsefî fikirlerin harmanlandığı 
zengin bir kültür merkezi olan Basra’da dönemin yönetici ve ediplerinden Ma‘n 
b. Zâide, Müslim b. Kuteybe, İbn Ebû Leylâ, İbn Şübrüme, Ammâr b. Hamza, 
Abdülhamîd el-Kâtib ve Halîl b. Ahmed gibi şahsiyetlerin meclislerine devam 
etti. Başta Arap dili ve edebiyatı olmak üzere Fars, Hint, Yunan kültürleri hakkın-
da geniş bilgi sahibi oldu.

Memuriyet hayatına babası gibi kâtiplikle başlayan İbnü’l-Mukaffa‘, Emevîler dö-
neminin sonlarında Irak Valisi Ömer b. Hübeyre’nin oğulları olan Basra ve Kûfe 
Valisi Yezîd ile Kirman Valisi Dâvûd’un kâtipliklerini yaptı. Abbâsîler dönemin-
de Halife Mansûr’un amcalarından Basra Valisi Süleyman b. Ali’nin kâtibi iken 
halifeyle tanışma imkânı buldu. Halifenin isteği üzerine, daha önce Farsça’ya 
çevrilmiş bazı Yunan klasiklerini Farsça’dan Arapça’ya tercüme etti. Ardından 
Kirman Valisi Îsâ b. Ali’nin hizmetine girdi ve asıl şöhretine onun döneminde 
(750-752) kavuştu. O zamana kadar Mani ve Mezdek dinleriyle karışık Mecûsî 
inancına sahip olan İbnü’l-Mukaffa‘, bir akşam yemeğinde bir çocuğun okuduğu 
Kur’an’ın etkisi ve Îsâ b. Ali’nin teşvikiyle davetliler huzurunda İslâmiyet’i kabul 
etti. Bu tarihten sonra Abdullah b. Mukaffa‘ olarak tanındı. Yeni doğan oğluna 
Muhammed adını verdiği için Ebû Muhammed künyesiyle de anıldı. Bir süre 
Halife Mansûr’un amcalarından Ahvaz ve Musul Valisi İsmâil b. Ali’nin yanında 
çalıştı. Onun çocuklarının eğitimiyle meşgul oldu. Bir müddet Nîşâbur Valisi Me-
sîh b. Havârî’nin kâtipliğini yaptı (Cehşiyârî, s. 105). İbnü’l-Mukaffa‘ müslüman 
olduktan sonra fazla yaşamamış, tercih edilen görüşe göre 142 (759) yılında 
Basra’da öldürülmüştür. Muhammed Kürd Ali ise onun eserlerinin sayısına ve 
muhtevasına bakarak altmış yaşlarında öldürülmüş olduğunu ileri sürmüştür. 
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Ölüm tarihini 143 (760) veya 145 (762) olarak zikreden kaynaklar da vardır.

İbnü’l-Mukaffa‘ın katledilmesinin sebebi ve şekli hakkında değişik görüşler ileri 
sürülmüştür. En güvenilir rivayete göre, Mansûr’un hilâfetini kabul etmeyip isyan 
eden amcası ve Suriye Valisi Abdullah b. Ali, Ebû Müslim-i Horasânî kuman-
dasında gönderilen orduya yenilince kardeşleri Îsâ ile Süleyman’ın himayesine 
sığınmıştı. Bunlar Mansûr’dan Abdullah için af talebinde bulununca halife, yazılı 
olarak eman dilemeleri halinde Abdullah’ı bağışlayacağını vaad etmişti. Ancak 
vaadine rağmen emannâmenin bir açığını bulup Abdullah’ı mutlaka cezalan-
dırmayı düşünüyordu (Cehşiyârî, s. 104). Bu sırada Îsâ b. Ali’nin kâtibi olan 
İbnü’l-Mukaffa‘ın kaleme aldığı ve büyük bir zekâ eseri olan yorumlara kapalı, 
ağır ihtiyat şartlarıyla dolu bir üslûpla yazılan emannâmede (Ya‘kûbî, II, 368) 
açık bulamayınca, halifenin şartlardan birini ihlâl ettiği takdirde karıları boş, kö-
leleri âzat edilmiş, biatı bâtıl olacağı, bütün dinlerde kâfir sayılacağı (Cehşiyârî, 
s. 104) şeklindeki ağır şartlara kızarak Basra Valisi Süfyân b. Muâviye’ye İbnü’l-
Mukaffa‘ın katledilmesi için tâlimat gönderdi. Nîşâbur valisi iken şehrin önceki 
valisi Mesîh b. Îsâ ile aralarında çıkan ihtilâfta Mesîh’in tarafını tuttuğu için İb-
nü’l-Mukaffa‘a düşman olan Süfyân’ın, İbnü’l-Mukaffa‘ın organlarını birer birer 
kesip ateşe veya kuyuya attığı yahut onu bir hamama hapsederek öldürttüğü 
nakledilmektedir (Belâzürî, III, 221-222; Cehşiyârî, s. 104). Şiî müelliflerinden 
Sa‘d b. Abdullah el-Eş‘arî el-Kummî Kitâbü’l-Makâlât ve’l-fırak adlı eserinde, Süf-
yân tarafından yakalanan İbnü’l-Mukaffa‘ın Mansûr’a götürülüp teslim edilmek 
istenince zehir içerek veya kendini asarak intihar ettiğini kaydeder. Câhiz de 
İbnü’l-Mukaffa‘ın yukarıda belirtilen sebeple öldürüldüğünü söyler (Şevkî Dayf, 
III, 509). Onun Risâletü’s-sahâbe’sinde Abbâsîler’in siyasetini ve Mansûr’un ida-
resini açıkça eleştirmesi, hatta Tâhâ Hüseyin’e göre bu risâlenin Mansûr’a karşı 
bir ihtilâl beyannâmesi mahiyetinde olması (Min Hadîsi’ş-şi’r ve’n-nesr, s. 41), 
ayrıca Kelîle ve Dimne’sinde Mansûr’un istibdat idaresine karşı üstü kapalı ten-
kitlerinin bulunması sebebiyle öldürüldüğü de ileri sürülmektedir (Ömer Ferruh, 
el-Minhâc, II, 83). Fars dinine, siyaset, idare ve kültürüne dair Arapça’ya çevir-
diği birçok eserin İslâm kültürüne karşı Fars kültürünü yayma gayreti ve Fars 
asabiyeti gütme olarak algılanmasını katledilmesinin sebepleri arasında sayanlar 
da vardır.

Sahâbeden sonra Arap’ın en zekisinin Halîl b. Ahmed, Acem’in en zekisinin de 
İbnü’l-Mukaffa‘ olduğu kaydedilir. Onun sahip olduğu ahlâkî erdemlerin yanı 
sıra, Arap-Fars dil ve kültürüne olan derin vukufu gibi sebeplerle kendisini çe-
kemeyenlerin kin ve husumetlerinin kurbanı olduğu söylenebilir. Hür  fikirleri 
ve özellikle toplumda hukuku hâkim kılarak şahsî ve keyfî yönetime son verme 
yolundaki gayretleri, ıslah taraftarı olması, idarenin zayıf noktalarını çekinmeden 
belirtmesi yanında, idarecilerin suistimallerini yüzlerine karşı söyleyecek cesareti 
kendisinde bulması genç yaşta katledilmesini hazırlayan önemli etkenlerdir.
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İbnü’l-Mukaffa‘ın öldürülmesinin en önemli sebeplerinden biri de başta 
kendisine nisbet edilen Mu’ârazatü’l-Kur’ân olmak üzere Mezdek, Mani, Zerdüşt 
gibi Fars din ve inançlarına ait birçok kitabı Arapça’ya çevirmesi veya telif 
etmesinden dolayı zındıklıkla itham edilmesidir. Câhiz, İbnü’l-Mukaffa‘ın İran din 
ve inançlarına ait bu tür eserleri onları eleştirmek amacıyla yazdığını söyler. 
Câhiz’e göre İbnü’l-Mukaffa‘, din ve inançların anlatım ve tasvirinde başarılı 
olmasına karşılık eleştiri yeteneği zayıf olduğu için yanlış anlaşılmıştır. Ayrıca 
kendi isteğiyle müslüman olup Abdullah adını alan ve oğluna Muhammed adını 
veren bir kimsenin zındık olması uzak bir ihtimaldir. Aslında İbnü’l-Mukaffa‘ın 
gerçek amacı, Farsça’dan çevirdiği Aristo mantığına dair kitaplarla İslâm 
toplumunun dil ve düşüncesine, Fars siyaset ve tarihine dair çevirileriyle İslâm 
siyaset ve idaresine, Hint hikmetine dair eserlerle de fert ve toplumun hayatına 
yeni açılımlar kazandırmaktı. Bu amaçla telif ettiği eserlerin birçoğunu ahlâk, 
edep ve eğitim konularına ayıran, İslâm’ın önemsediği değerleri daha çok akla 
dayalı olarak işleyen İbnü’l-Mukaffa‘ın eserlerinin hiçbirinde İslâm’a aykırı bir 
görüş veya kendisinin zındık olduğunu gösteren bir delil yoktur (Muhammed 
Kürd Ali, Ümerâ’ü’l-beyân, I, 122; Ahmed Emîn, I, 223 vd.). Kelîle ve Dimne’nin 
baş tarafında yer alan bölümde, bütün din ve inançların taklit ve geleneğe dayalı 
olma özelliğini eleştiren kısımların bulunmasının İbnü’l-Mukaffa‘a zındıklık itha-
mında etkili olduğu öne sürülmektedir. Theodor Nöldeke ve bazı araştırmacılar, 
Enûşirvân’ın kâtibi Büzürcmihr’e ait olan bu bölümün İbnü’l-Mukaffa‘ tarafından 
yazıldığını iddia etmişlerdir. Ancak bu kısmın, Kelîle ve Dimne’nin Arapça tercü-
mesi dışındaki nüshalarda da bulunması (Ross, IV [1927], s. 449 vd.) İbnü’l-
Mukaffa‘ın mütercim durumunda olduğunu kesin biçimde kanıtlamaktadır.

İbnü’l-Mukaffa‘a nisbet edilen, Kur’an’a ve İslâm inançlarına karşı Maniheizm’i 
savunan Mu’ârazatü’l-Kur’ân adlı eserin ona ait olması imkânsız veya en azından 
şüphelidir. Çünkü İbnü’l-Mukaffa‘ gibi çok ünlü bir edip tarafından yazılmış, İslâm 
toplumu içinde tepki uyandırması gereken böyle bir eserden zındıklara reddiyeler 
yazan Iraklı kelâmcıların haberdar olmaması mâkul görünmemektedir. Öte 
yandan eser, İbnü’l-Mukaffa‘ gibi bir edipten beklenen edebî muâraza üslûbuyla 
değil cedelci bir üslûp ve savunmacı bir anlayışla yazılmıştır. Maniheizm’e ait 
fikirler, bu kitabı bir Maniheizm müdafiinin yazmış olabileceğini düşündürmektedir. 
Kuvvetli bir ihtimalle II. (VIII.) yüzyılın ikinci yarısında Irak dışında bir Mani sa-
vunucusu tarafından yazılan eser, bu tarihte veya Zeydî müellifi Kâsım er-Res-
sî’nin (ö. 246/860) kitap üzerine kaleme aldığı reddiyenin (bk. bibl.) telifinden 
biraz önce İbnü’l-Mukaffa‘a nisbet edilmiş olmalıdır. Reddiye müellifinin Hicazlı 
olduğu, bu tarihte Hicaz’da Mani dininin müntesipleri bulunduğu da dikkate 
alınmalıdır (Chokr, s. 206). Ayrıca Ressî dışında eski kaynakların hiçbirinde onun 
hakkında böyle bir itham görülmez. Halîl b. Ahmed ve Câhiz gibi ediplerin ken-
disinden övgüyle söz ettiği İbnü’l-Mukaffa‘ı III. (IX.) yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren zındık, mülhid, mel‘un, Maniheist olarak itham etmek bir gelenek halini 
almıştır (Bâkıllânî, s. 35; Şerîf el-Murtazâ, I, 93-94; Bîrûnî, s. 132; Abdülkâdir 
el-Bağdâdî, III, 409-410). 

689ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER / 



Daha sonra gelen bazı kişilerin, onun şöhretinden yararlanarak başta Mu’âraza-
tü’l-Kur’ân olmak üzere telif ettikleri bazı risâleleri ona izâfe etmiş olmaları da 
kuvvetle muhtemeldir. Mu’ârazatü’l-Kur’ân’ın bazı parçalarını bulan J. van Ess 
de bu kitabı ona izâfe edilen bir eser olarak tanıtmıştır (bk. bibl.). Söz konu-
su ithamın yaygınlık kazanmasında Ressî’nin yazdığı reddiyenin büyük payının 
olduğu muhakkaktır. Ressî’nin eseri, Michelangelo Guidi tarafından İtalyanca 
tercümesiyle birlikte Kitâbü’r-Red ‘ale’z-zındîk el-la’în İbnü’l-Mukaffa’ adıyla ya-
yımlanmıştır (Roma 1927).

Sınır komşusu olduğu Bizans’ın idarî teşkilâtının tesiri dışında başka kültürlere 
kapalı olan Emevîler devrinden sonra yabancı kültür ve medeniyetlere, özellikle 
İran asıllı Bermekî vezirlerin de etkisiyle Fars kültürüne kapılarını açan, onlardan 
âzami istifade imkânları arayan Abbâsîler’in ilk yıllarında İbnü’l-Mukaffa‘ tercü-
me ve telif eserleriyle Arap, Fars, Hint ve Yunan kültürlerini kaynaştırmış, bu kül-
türlerden faydalanarak zamanın yönetimine çeşitli alanlarda önerilerde bulun-
muştur. Nitekim Farsça’dan Arapça’ya çevirdiği eserlerin çoğu, Abbâsîler’e göre 
daha eski ve köklü bir yönetim düzenine sahip olan Sâsânî saray âdâbına aittir. 
Bu eserleri aynen çevirmekle yetinmeyen İbnü’l-Mukaffa‘, bunları İslâm toplum 
düzenine uyarlamak amacıyla gerekli tasarruflarda bulunmuştur (Gibb, s. 252-
253). Mütercim Fars kültür, tarih, siyaset, âdet ve gelenekleriyle dinî hayatına 
dair bu çevirilerinin bir kısmını bizzat Halife Mansûr’un emriyle yapmıştır. Man-
sûr’a siyasî ve idarî konularda tavsiyelerde bulunmuş, tarımla uğraşan sınıfların 
durumlarının sağlamlaştırılıp saltanatın askerî gücünün bunlara dayandırılması-
nı, Emevîler’den yana olanların gönüllerinin alınmasını, din adamlarının devlete 
bağlanarak ulemânın resmî hiyerarşi içinde tutulmasını ve hukukî meselelerdeki 
kararlarda nihaî olarak halifenin yetkili kılınmasını teklif etmiştir (Ahmed Emîn, 
I, 205-216).

Halife II. Mervân’ın kâtibi Abdülhamîd el-Kâtib ve İbnü’l-Mukaffa‘dan önce Arap 
nesri, aralarında mantıkî bir irtibat bulunmayan, garip ve nâdir kelimelerin yo-
ğun şekilde kullanıldığı özlü sözler ve kopuk cümlecikler şeklindeydi. Lafzı az, 
anlamı geniş söz (îcâz) belâgat sayılıyordu. İlk defa İbnü’l-Mukaffa‘, “el-mübâşi-
rü’l-Mukaffaî” veya “el-üslûbü’l-müsâvî” diye anılan yeni bir ifade tarzının çığırını 
açmıştır. Bu yeni üslûpta cümleler daha uzun, lafızlar daha kolay ve halkın anla-
yışına yakın, lafızla mâna nicelik itibariyle denktir. Cümleler arasında mantıkî sil-
sile ve irtibat hâkim olup hikâye ve inşâ tarzları mezcedilmiştir. İbnü’l-Mukaffa‘, 
lafız güzelliğinden çok mâna güzelliğine özen gösterdiğinden eserlerinde başta 
seci olmak üzere lafzî sanatlara nâdiren ve çoğunlukla alay ifadesi olarak yer 
vermiştir. Kullandığı mânaya ilişkin sanatlara tabiilik hâkimdir. Güç ve anlaşılmaz 
kelimelerden uzak, açık, abartısız, gerçekçi bir anlatımın yoğunlaştığı nesrinde 
Fars ve Arap üslûplarını mezcetmiş, Kur’an’ın üslûbundan etkilenerek onun lafız, 
tâbir ve kıssalarından iktibaslar yapmıştır. Abdülhamîd’den sonra Arap nesrinin 
ilk önemli ismi olan müellifin üslûbunun Abdülhamîd’inkinden farkı cümleler ara-
sında mantıkî irtibat bulunması, cümlelerin lafzî ve sunî süslerden uzak olmasıdır. 
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Tercüme kokusu hissettirmeden, açık ve akıcı bir dille yaptığı çevirilerinde de bu 
üslûp özellikleri kendini gösterir. İnce felsefî fikirlerin ve mantıkî kıyasların hâkim 
olduğu el-Edebü’s-saġîr ile el-Edebü’l-kebîr’inde zor ibarelerin bulunması bu ki-
tapların felsefî nitelik taşımasının tabii sonucudur (Hannâ el-Fâhûrî, s. 54-58; Ali 
Şelak, II, 28-29). İbnü’l-Mukaffa‘a göre belâgat, sıradan bir kimsenin bile söy-
leyebileceği zannını uyandıracak derecede yalın ve basit olan (sehl-i mümteni) 
sözdür. Hatta maksadı en iyi anlatan her çeşit vasıtayı, yerinde bir sükûtu ve bir 
hareketi bile belâgat kapsamında görür (Câhiz, I, 115).

İbnü’l-Mukaffa‘ın sonraki nesiller üzerinde önemli etkileri olmuştur. Kelîle ve 
Dimne çevirisiyle Arap edebiyatına fabl türü hikâye tarzını getirmiş, bu eser Sehl 
b. Hârûn, İbnü’l-Hebbâriyye, Ebü’l-Alâ el-Maarrî ve Şehâbeddin İbn Arabşah 
gibi birçok müellif tarafından taklit edilmiş, İhvân-ı Safâ risâlelerinde ondan 
iktibaslar yapılmıştır. Attâbî (Külsûm b. Amr), Mütenebbî, Maarrî gibi şairler, 
şiirlerinde İbnü’l-Mukaffa‘ın hikmetli sözleriyle görüşlerinden alıntı yaptıkları gibi 
İbn Kuteybe ‘Uyûnü’l-ahbâr, İbn Abdürabbih el-’İkdü’l-ferîd, Turtûşî Sirâcü’l-
mülûk’ünde onun nesir üslûbundan etkilenmiştir. Fârâbî ile İbn Sînâ siyaset, 
dostluk ve valilerle ilgili görüşlerinde Kelîle ve Dimne’nin tesirinde kalmışlardır. 
Ayrıca saray ve muaşeret âdâbı, adliye ve maliye teşkilâtı, hükümdar-tebaa 
ilişkileri gibi konularda yenilikçi fikirleri daha sonraki halifeler tarafından be-
nimsenmiştir (Hannâ el-Fâhûrî, s. 52-54). Ebû Temmâm’ın el-Hamâse’sinde yer 
alan, Yahyâ b. Ziyâd el-Hârisî için nazmettiği kısa bir mersiyesiyle (Hatîb et-
Tebrîzî, II, 333-334) rûmî aylara dair didaktik bir kasidesi dışında İbnü’l-Mukaf-
fa‘ın şiiri bilinmemektedir. İbnü’l-Mukaffa‘ bazı yazarlarca, kendisi gibi edip ve 
mütercim olan ve Yahyâ el-Bermekî için Aristo’nun bazı kitaplarını Yunanca’dan 
Arapça’ya çeviren oğlu Muhammed b. İbnü’l-Mukaffa‘ ve Kıptî hıristiyan patriği 
Ebû Bişr Sâvîrûs İbnü’l-Mukaffa‘ ile karıştırılmıştır (Ali Şelak, II, 14).

Eserleri
1. A) Tercümeleri
2. Kelîle ve Dimne. İbnü’l-Mukaffa‘ı üne kavuşturan en önemli eseri olup 
Hüsrev I. Enûşirvân zamanında tabip Berzeveyh (Berzûye) tarafından Hindis-
tan’dan getirilip Pehlevîce’ye tercüme edilen Panchatantara’nın (beş makale / 
söz / nasihat / ders) Arapça’ya çevirisidir. Aslı Sanskritçe olan eser, Hint Hü-
kümdarı Debşelim’in emriyle veziri Beydebâ tarafından kaleme alınmıştır. Hay-
vanların diliyle yazılmış hikâyelerden (fabl) oluşan eserin adı iki çakal kardeşten 
(Kelîle, Dimne) gelir. Kelîle ve Dimne Farsça, Arapça, Süryânîce, İngilizce, İtal-
yanca, Almanca ve Fransızca gibi çeşitli dillere çevrilmiş, Arapça çevirisi ilk defa 
Silvestre de Sacy tarafından Calila et Dimna ou fables de Bidpai adıyla yayımlan-
mış (Paris 1816), daha sonra Bulak, Kahire ve Beyrut’ta birçok baskısı yapılmıştır 
(bk. KELÎLE ve DİMNE).
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3. Siyerü’l-mülûk (Siyerü mülûki’l-’Acem, Hudâynâme). III. Yezdicerd za-
manında Sâsânî Devleti’nin resmî salnâmelerinden faydalanılarak kaleme alın-
mış Hudâynâmec adlı Pehlevîce tarihin tercümesidir. Başta Firdevsî’nin Şâhnâ-
me’si olmak üzere Sâsânî tarihi üzerine kaleme alınan Farsça ve Arapça kitaplara 
doğrudan veya dolaylı olarak kaynak teşkil eden eser üzerinde Mario Grignaschi, 
Nihâyetü’l-ireb fî ahbâri’l-Fürs ve’l-’Arab adlı anonim kitapla karşılaştırarak ge-
niş bir çalışma yapmıştır (bk. bibl.). Reynold Aleyne Nicholson, Siyerü’l-mülûk’ü 
Arap tarihçilerinin tarih yazımı konusunda örnek aldıklarını söyler (A Literary 
History of the Arabs, s. 348).
4. Kitâbü’l-Âyîn (Kitâbü’r-Rüsûm). Sâsânî devlet ve toplum teşkilâtıyla Fars 
âdet ve âdâbından bahseden Pehlevîce Âyennâmec’in çevirisi olup günümüze 
ulaşmamıştır. İbn Kuteybe’nin ‘Uyûnü’l-ahbâr’ı (I, 8, 18, 62; III, 221, 278; IV, 
59) başta olmak üzere bazı kitaplarda eserden nakiller bulunmaktadır.
5. Risâletü Tenser. Erdeşîr-i Bâbekân’ın oğlu zâhid ve bilge şehzade Ten-
ser’in Taberistan Hükümdarı Cüşnesf Şah’ın (Güşnesf Şah) mektubuna yazdığı, 
Pehlevîce Nâme-i Tenser adıyla bilinen cevabın tercümesidir (İbn İsfendiyâr, s. 
10). Siyasî ve ahlâkî meselelere dair olan mektubun aslı ve İbnü’l-Mukaffa‘ın 
Arapça çevirisi kayıptır. İbn İsfendiyâr’ın Târîh-i Taberistân’ında Arapça tercüme-
nin özetinin Farsça çevirisi yer almaktadır. Darmesteter Farsça çeviriyi Fransızca 
tercümesiyle birlikte ayrıca neşretmiştir (JA, seri IX, III [1894], s. 185 vd., 502 
vd.). Risâlenin eski bir yazmaya dayanan daha iyi bir neşri Mustafa Mînovî tara-
fından gerçekleştirilmiştir (Tahran 1311 hş. / 1932).
6. Kitâbü’t-Tâc fî sîreti Enûşirvân. Nûşirevân’ın hayat hikâyesiyle 
hükümdarlara nasihatlerini ve uymaları gereken kurallara dair bilgileri içeren 
risâlenin tercümesidir. İbn Miskeveyh’e göre eser bizzat Nûşirevân tarafından 
yazılmıştır. Ebû Ali Miskeveyh’in Tecâribü’l-ümem’i ile İbn Kuteybe’nin ‘Uyûnü’l-
ahbâr’ında (I, 5, 11) eserden bazı nakiller yer almaktadır.
7. Kitâbü’s-Segîserân. Türkler’le İranlılar arasındaki savaşlardan, Siyavuş, 
Rüstem-i Zâl, İsfendiyâr ve Kuştâb gibi eski İran destan ve menkıbelerinden 
bahseden eserin tercümesi olup Hudâynâme’de bulunmayan birçok bilgiyi ihtiva 
etmesi bakımından önemlidir (Christensen, Les Kayanîdes, s. 142 vd.).
8. Kitâbü’l-Peykâr. Keyânîler tarihinden ve İsfendiyâr’ın savaşlarından bah-
seden eserin çevirisidir (a.g.e., s. 143).
9. Kitâbü Mazdek. Sâsânîler zamanında Zerdüşt’ün dinini terkeden başrahip 
Mazdek’in hayatını, Nûşirevân’ın babası Kral I. Kubâd ile olan münasebetlerini 
anlatan Pehlevîce kitabın tercümesidir (Christensen, Le règne, s. 44 vd.). 
Nöldeke’ye göre eser Mazdeizm’le ilgili olmayıp edebî bir kitaptır (Ahmed et-
Tavîlî, s. 21). Edebî bir üslûpla yazılmış, roman ve hikâye tarzı anlatımın hâkim 
olduğu eserden Nizâmülmülk’ün Siyâsetnâme’si (s. 260-284) başta olmak üzere 
birçok kitapta nakiller bulunmaktadır.

10. Kitâbü Melikin min mülûki’l-Fürs li-ra’iyyetih (Köprülü Ktp., nr. 2366).
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11. Kitâbü’l-Mantık. Aristo’nun mantığa dair Categorias (Kitâbü’l-Makûlât), 
Peri Hermenaias (Kitâbü’l-’İbâre) ve Analytica (Kitâbü’l-Kıyâs) adlı üç eseriyle 
Porphyrios’un sûrî mantıkla ilgili Eisagoge (Îsâġûcî) adlı kitabının Pehlevîce’ye 
yapılmış tercümelerinin telhis ve şerhlerle Arapça’ya çevirisidir. Bazı yazmalarda 
(Haydarâbâd Âsafiye Ktp., nr. 179) İbnü’l-Mukaffa‘ın oğlu Muhammed b. Abdul-
lah’a nisbet edilen bu çeviriler İbn Bihrîz’in Hudûdü’l-mantık adlı eseriyle birlikte 
neşredilmiştir (Tahran 1978).
12. B) Telifleri
13. el-Edebü’l-kebîr (ed-Dürretü’l-yetîme [fî tâ’ati’l-mülûk], el-Hikmetü’l-
medeniyye, es-Siyâsetü’l-medeniyye, Kitâbü’l-Âdâb, Risâle fi’l-ahlâk, Risâle fî 
mekârimi’l-ahlâk ve’s-siyâseti’l-medeniyye). Bir mukaddime ile iki bölümden 
oluşan eserin mukaddimesinde eskilere uymanın, onların ilim ve eserlerinden 
faydalanmanın önemine temas edildikten sonra birinci bölümde hükümdar, ve-
zir ve valilerin idarî ve siyasî davranışlarından, ikinci bölümde insanlar arası 
ilişkilerden, görgü kurallarından ve gerçek dostun vasıflarından söz edilmiştir. 
Ebü’l-Hasan el-Âmirî, bu eserin Zerdüşt’ün kutsal kitabı Avesta’da yer alan ah-
lâkî öğütlere dayandığını ileri sürmektedir (el-İ’lâm, s. 160-161). Kitabın birçok 
neşri arasında Emîr Şekîb Arslan (Kahire 1311/1893), Muhammed Hasan el-
Mersafî (Kahire 1331/1913), Ahmed Zekî Paşa (İskenderiye 1330; Kahire 1914), 
Muhammed Kürd Ali (Resâ’ilü’l-büleġâ’ içinde, Kahire 1331/1913) ve Ahmed 
Rif‘at el-Bedrâvî (Beyrut 1974) neşirleri zikredilebilir. Esere Muhyiddin İbnü’l-
Arabî tarafından ‘Izatü’l-elbâb ve zehîretü’l-iktisâb adıyla bir tetimme yazılmıştır 
(yazma nüshaları için bk. Brockelmann, GAL Suppl., I, 236). el-Edebü’l-kebîr 
Hollandaca, Fransızca ve Almanca gibi dillere çevrilmiş, ayrıca üzerinde çalışma-
lar yapılmıştır (a.g.e., a.y.).
14. el-Edebü’s-saġîr. Bir mukaddime ile bir bölümden ibaret olan eserin mu-
kaddimesinde, aklın edebe ihtiyacı ve aklın gelişmesinde edebin etkisi üzerinde 
durulduktan sonra akıllı insanın nefsini terbiye etmeye çalışmasının gereğinden, 
nefis muhasebesi yaparak nefsini kötülüklerden arındırmasının öneminden, di-
nakıl ilişkisiyle Allah’ın varlığının bazı delillerinden söz edilmektedir. Hükümdar, 
vezir ve valilere dair âdâbın yanında özellikle avama yönelik ahlâkî öğütler, ve-
cizeler ve hikmetlerin yer aldığı eserdeki bazı sözler Kelîle ve Dimne’de de geç-
mektedir. Kitabın çeşitli neşirleri içinde Ahmed Zekî Paşa (Kahire 1329/1911), 
Muhammed Mudar (Kahire 1331, 1364), Muhammed Kürd Ali (Resâ’ilü’l-büleġâ’ 
içinde, Kahire 1331/1913), Ahmed Ebû Halâka (Beyrut 1960), İn‘âm Fevvâl 
(Beyrut 1960) ve Ömer Ebü’n-Nasr (Beyrut 1966) neşirleri sayılabilir. Her iki 
eser üzerinde Paule Charles Dominique (Arabica, XIII [Leiden 1965], s. 45-66) 
ve Müfîd Kumeyha (Riyad 1989), el-Edebü’s-saġîr üzerinde de Güstav Richter 
(Islamica, XIX [Leipzig 1931], s. 278-281) çalışma yapmış, Osman Reşer kitabın 
Arapça metniyle birlikte Almanca tercümesini yayımlamıştır (Stuttgard 1915). 
İbnü’l-Mukaffa‘ın iki eserde de geçen “edep”ten kastı nefis ve ahlâk terbiyesidir. 
Onun bu konudaki açıklamaları İslâm’ın ruhuna uygun olmakla birlikte daha çok 
akla dayanmaktadır. Çünkü müellife göre ahlâk her şeyden önce akılla ilgilidir. 
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Din, ahlâkın temeli olan iyi ile kötüyü bildirmemiş olsa bile akıl tabiatı gereği 
onları ayırt edebilir (Hannâ el-Fâhûrî, s. 26-27). Fars kültürünün hâkim olduğu 
bu iki eserde Yunan ve İslâm hikemiyâtına da yer verilmiştir.
15. el-Edebü’l-vecîz li’l-veledi’s-saġîr. Müellifin, oğluna hitaben kaleme aldığı 
ahlâkî öğütlerden meydana gelir. Bu öğütlerinde özellikle şükretmek, sabırlı, 
sükûnet ve vakar sahibi olmak, kendini hüzünlere kaptırmamak, kendi aleyhine 
de olsa doğruluktan ayrılmamak gibi erdemleri tavsiye ettiği görülür. Eseri 
Muhammed Kürd Ali (Resâ’ilü’l-büleġâ’ içinde, Kahire 1331/1913, s. 132-138), 
Muhammed İkbal (Kahire 1342) ve Muhammed Gufrânî el-Horasânî (Kahire 
1943) yayımlamıştır. el-Edebü’l-vecîz, Nasîrüddîn-i Tûsî tarafından Ebü’l-Feth 
Nâsırüddin Abdürrahîm b. Ebû Mansûr adına 633’te (1235) Farsça’ya tercüme 
edilmiştir (nşr. Gulâm-ı Hüseyin Âhenî, İsfahan 1961; nşr. Muhammed Takî 
Dânişpejûh, Tahran 1339).
16. Risâletü’s-Sahâbe (Risâletü’s-Siyâse, Risâletü’l-Hâşimiyye). Halife Man-
sûr’a hitaben yazılmış siyasî, idarî, askerî, malî, adlî ve içtimaî aksaklıkları ve 
bunların çözümüne dair tavsiyeleri, sarayın iç sorunlarını, halifenin vezir, vali ve 
emirlerin seçiminde dikkat etmesi gereken hususları, halkın saraydan beklenti-
lerini açık ve cesur bir dille ifade eden ıslahat programı niteliğinde önemli bir 
mektuptur. Öldürülmesinin sebepleri arasında görülen bu mektupta İbnü’l-Mu-
kaffa‘, toplumu başı hükümdar olan piramit biçiminde tasavvur etmesiyle Eflâ-
tun’un cumhuriyet teorisini hatırlatmakta, ancak önerdiği konuların birçoğunda 
Fars tarihinden, Sâsânî yönetim düzeninden esinlendiği görülmektedir. Risâle, 
İbnü’l-Mukaffa‘ın yönetim ve toplum sorunlarına çözümler arayan bir fikir adamı 
kimliğini ön plana çıkarmaktadır. Risâletü’s-sahâbe, Mecelletü’l-Muktebes’te (sy. 
3 [Kahire 1326], s. 221-224), ayrıca Muhammed Kürd Ali (Resâ’ilü’l-büleġâ’ ve 
Ümerâ’ü’l-beyân adlı eserleri içerisinde) ve Ali Şelak (II, 143-160) tarafından 
yayımlanmıştır.
17. Hikemü İbni’l-Mukaffa’ (Risâle fi’l-hikem). Müellife ait hikmet ve veci-
zelerden derlenmiş olup Muhammed Kürd Ali (Resâ’ilü’l-büleġâ’ içinde, Kahire 
1331/1913, s. 118-120) ve Abdülazîz el-Hâncî (Kahire’de Filozof Beydebâ’nın 
hikemiyatı ile birlikte) tarafından, ayrıca İbn Teymiyye’nin Kitâbü Şerhi hadîsi’d-
Dârî kenarında (Kahire 1906) ve Risâle fi’l-hikem adıyla müstakil olarak (Kahire 
1324) yayımlanmıştır. Michelangela Guidi’ye göre risâle sonradan telif edilip İb-
nü’l-Mukaffa‘a nisbet edilmiştir.
18. Yetîmetü’s-sultân. Hikmetli sözler, ahlâkî öğüt ve tavsiyelere dair olan 
eseri Muhammed Kürd Ali (Resâ’ilü’l-büleġâ’ içinde, s. 146 vd.) ve Ali Şelak (II, 
125-143) neşretmiştir.

19. el-Yetîmetü’s-sâniye. İyi hükümdarla kötü tebaa arasındaki ilişkilere dair 
muhtemelen fabl tarzında bir eserdir. Rıdvân es-Seyyid’in anonim bir kitap ola-
rak yayımladığı el-Esed ve’l-ġavvâs’ın (baskı yeri ve tarihi yok), üslûp benzerliği 
sebebiyle İbnü’l-Mukaffa‘ın bu eserinin bir parçası olabileceği ileri sürülmüştür 
(a.g.e., II, 27).
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20. el-Kasîde fi’l-eşhüri (fi’ş-şuhûri)’r-rûmiyye (el-Mesîhiyye ve şerhuhâ). Ni-
sandan başlayarak rûmî ve Süryânî aylara ve bu aylardaki hava durumuna dair 
bilgiler veren bu kasideyi Osman Reşer “Die Qaçîde des İbn el-Moquffa‘ über 
die griechischen (Christlichen) monate” adıyla neşretmiştir (Orientalische mis-
zellen, II [1926], s. 1-29).
21. Resâ’il. Müellifin birkaç kısa mektubunu ihtiva etmekte olup Muhammed 
Kürd Ali tarafından Resâ’ilü’l-büleġâ’ içinde yayımlanmıştır (Kahire 1331/1913).
22. Mersiye. Yahyâ b. Ziyâd el-Hârisî hakkındadır (A‘lem eş-Şentemerî, I, 
589).
23. el-Fevâ’id ve’l-kalâ’id. Veciz sözlere dair olan eserin bir nüshası Köprü-
lü Kütüphanesi’ndedir (nr. 2953). Ayrıca Kitâbü (Tevzî’u’d-dünyâ ve) Rubu’u’d-
dünyâ adlı eser İbnü’l-Mukaffa‘a nisbet edilmekte olup Makdisî’nin el-Bed’ ve’t-
târîh’inde (IV, 150) bundan yapılmış nakiller mevcuttur.
İsmail Durmuş”(1)  
1-Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, 2000, Cilt:21.
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6-İBNÜ’L-GURBÂLÎ

“Ebû Bekr Abdullâh b. Hüseyn b. İbrâhîm b. Hüseyn b. Âsım es-Sekafî el-Kurtubî 
(ö. 403/1013) Astronomi-meteoroloji âlimi, edip ve şair. Endülüslü seçkin bir 
ailenin çocuğu olarak Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. Büyük dedelerinden Âsım’a 
nisbetle İbn Âsım diye de anılır; İbnü’l-Gurbâlî lakabını neden aldığı ise bilin-
memektedir. Tahsilini Kurtuba’da yaptı; muhtemelen 330 (941) yılında şehre 
yerleşen nahivci Ebû Ali el-Kâlî’nin talebesidir. Öğrenimini tamamladıktan sonra 
şurta teşkilâtına girerek sâhibü’ş-şurtalığa kadar yükseldi. Emîr Muhammed b. 
Abdurrahman’ın güvenini ve dostluğunu kazandığı için üst düzey bir yetkili sı-
fatıyla saraydaki toplantılara katıldı (Humeydî, II, 417). Endülüs’te karışıklık ve 
isyanların baş gösterdiği bir dönemde âsi Berberîler’in Kurtuba’yı ele geçirme-
leri sırasında 5 veya 6 Şevval 403 (19 veya 20 Nisan 1013) tarihinde öldürüldü 
(İbnü’l-Ebbâr, II, 445). 

Özellikle astronomi, meteoroloji, ziraat ve coğrafya gibi ilim dallarında geniş 
bilgiye sahip olan İbnü’l-Gurbâlî, bu konularda kaleme aldığı Kitâbü’l-Envâ’ ve’l-
ezmine adlı eserinde kendinden öncekilerden intikal eden bilgileri tenkide tâbi 
tuttu ve bizzat ilmî gözlemlerde bulunarak müphem noktalara açıklık getirmeye 
çalıştı. Arap dili ve edebiyatına dair yazdığı bildirilen Muhtasarü’l-Beyân ve’t-
tebyîn adlı eser de aynı zamanda edip olduğunu gösterir; ayrıca klasik kaynaklar 
onun şairliğinden bahseder ve şiirlerinden örnekler verir.

Eserleri. İbnü’l-Gurbâlî’nin günümüze ulaşan tek eseri Kitâbü’l-Envâ’ ve’l-ezmine 
ve ma’rifeti a’yâni’l-kevâkib, müslüman Araplar’ın özellikle halk astronomi ve 
meteorolojisiyle ilgili birikimlerini ortaya koydukları “kitâbü’l-envâ’ ve’l-ezmine” 
türünün en önemli örneğidir. Bu türde yazılan yaklaşık elliye yakın eserden gü-
nümüze gelebilenler sadece dört tane olup bunlar arasında İbnü’l-Gurbâlî’ninki 
tarih itibariyle ikinci, muhteva ve metot itibariyle birinci durumundadır. Eser, bir 
girişle otuz üç bölüm (kavl) ve bu bölümlerin çeşitli sayıdaki alt bölümlerinden 
oluşmuştur. 

Araplar’ın gökyüzünü, felekleri, kutupları ve burçları adlandırmadaki metotlarını, 
güneş, ay ve gezegenlerin hareketlerini, kıble tayinini ve atmosferde meydana 
gelen olayların tesbitini ele alır. Ayrıca develerle koyunların aşım, doğum ve 
yavrularının sütten kesilme zamanları gibi çiftçilikte bilinmesi gerekli hususlarda 
ve çeşitli ziraî konularda da bilgi vermektedir. Eserin dikkat çeken bir yönü de 
lengüistik bir özelliğe sahip olmasıdır. Genellikle terim ve kavramların tahliline 
girişilmekte ve pek çok yerde etimolojik açıklamalar yapılmaktadır. Konuların yo-
rumunda ise âyet, hadis, emsâl ve dil kurallarına başvurulmuş, yer yer de Arap 
efsanelerinden faydalanılmıştır. 

Müellif tarafından da belirtildiği gibi kitap, bu alanda yazılmış pek çok eserin 
gözden geçirilmesi ve onlardaki dağınık bilgilerin bir araya toplanarak özetlen-
mesi suretiyle meydana getirilmiştir. İbnü’l-Gurbâlî’nin faydalandığı müellifler 
arasında Kisâî, Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ, Ebû Zeyd el-Ensârî, Asmaî, İbnü’s-Sikkît, 
İbn Kuteybe, Ebû Hanîfe ed-Dîneverî ve Ebû Ali el-Kâlî gibi şahsiyetler bulun-
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makta, bununla birlikte onun kitabını hazırlarken öncekilere tamamen bağımlı 
kalmadığı, seçici, eleştirici ve yenilikçi olduğu görülmektedir. 

Eserin bilinen tek yazma nüshası İstanbul’da olup (TSMK, III. Ahmed, nr. 3508) 
önce Fuat Sezgin tarafından tıpkıbasımı (Frankfurt 1985), arkasından bazı bö-
lümlerinin Rafael Munoz tarafından İspanyolca’ya çevirisi (Revista del Instituto 
Egipcio de Estudios Islamicos en Madrid, XXV [1991-1992], s. 102-117) ve Nûrî 
Hammûdî el-Kaysî ile Muhammed Nâyif ed-Düleymî tarafından tahkikli neşri 
yapılmıştır (Beyrut 1996). Daha sonra Hüseyin Elmalı kitabı bir giriş yazısı ile 
birlikte tekrar yayımlamıştır (Ankara 1997). İbnü’l-Ebbâr’ın verdiği bilgiye göre 
İbnü’l-Gurbâlî, Câhiz’in Arap dili ve edebiyatı konusunda yazdığı en önemli eseri 
olan el-Beyân ve’t-tebyîn’i de ihtisar etmiştir (et-Tekmile, II, 445).

Ömer Mahir Alper”(1)

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, 2000, Cilt:21.
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7-İBNÜ’L FARADÎ

“Ebü’l-Velîd Abdullâh b. Muhammed b. Yûsuf el-Kurtubî el-Ezdî (ö. 403/1013) 
Tarihçi, edip, fakih ve hadis hâfızı. 351 (962) yılında Kurtuba’da (Cordoba) doğ-
du. Babasının ferâiz ilminde meşhur olması sebebiyle İbnü’l-Faradî diye anılır. 
Çocukluk ve gençlik yıllarını doğduğu şehirde geçirdi ve Yahyâ b. Mâlik b. Âiz, 
Muhammed b. Yahyâ el-Harrâz, Muhammed b. Muhammed b. Ebû Düleym, 
Ebû Abdullah İbn Fahhâr, İbn Ebû Zeyd, İbn Müferric, Ebû Ca‘fer İbn Avnul-
lah ve Abbas b. Asbağ gibi hocalardan hadis, fıkıh, edebiyat ve tarih okudu. 
382’de (993) hacca gitti. Mekke’de bulunduğu sürede Ebû Ya‘kûb İbnü’d-Dâhilî 
ve Ebü’l-Hasan İbn Cehdam ile diğer bazı âlimlerin derslerine katıldı ve onlardan 
rivayet için icâzet aldı. Hacdan dönerken bir müddet Mısır’da ve Kayrevan’da 
kalıp ilim adamlarının yanında bilgilerini genişletti. Endülüs’e dönüşünden sonra 
ders okutmaya başladı; aralarında kendisi gibi edip, şair ve âlim olan oğlu Ebû 
Bekir Mus‘ab ile İbn Abdülber en-Nemerî, İbn Hayyân, Ebü’l-Asbağ el-Ahfeş, 
İbn Battâl el-Kurtubî ve İbn Hazm’ın da yer aldığı birçok öğrenci yetiştirdi. Mer-
vânîler’den Mehdî-Billâh el-Ümevî döneminde (1009-1010) Belensiye (Valen-
cia), onun öldürülmesinden sonra da İstice (Ecija) kadılığına tayin edildi. Ancak 
Kurtuba’da bulunduğu bir sırada 6 Şevval 403 (20 Nisan 1013) günü Berberî 
isyancıları tarafından evinde öldürüldü. Harabe haline getirilen evinde çok zen-
gin bir kütüphanesi vardı. Yaşadığı dönemde rivayet bilgisinin genişliği, hadis 
ezberlemedeki şöhreti ve ricâl tenkidi konusundaki birikimiyle büyük ün yapan 
İbnü’l-Faradî, Endülüs’ün âlimleri ve devlet adamları hakkında biyografi yazan 
ilk kişidir. Eserleri aynı zamanda ülkenin siyasî tarihi hakkında önemli bilgiler içe-
rir. İlmî kişiliğinin yanında edebî yönüyle de tanınır; şiir yazdığı ve bir divanının 
olduğu rivayet edilmektedir.

Eserleri

1. Târîhu ‘ulemâ’i’l-Endelüs (Târîhu’l-’ulemâ’ ve’r-ruvât li’l-’ilm bi’l-Endelüs, 
Riyâzü’l-üns [Kitâbü’l-Mevsûl] fî târîhi ‘ulemâ’i’l-Endelüs, Kitâbü Târîhi’l-Endelüs 
ve ricâlihâ). İbnü’l-Faradî, başlangıçta bütün İslâm şehirlerindeki ulemâ hakkın-
da geniş bir eser meydana getirmeyi arzulamışsa da bu amacına ulaşamamış ve 
yalnız Endülüs âlimleriyle yetinmiştir. On bölümden oluşan kitabın başında, ilk 
Endülüs Emevî emîri I. Abdurrahman’dan Halife II. Hişâm’ın tahta çıkışına ka-
dar (756-976) süren Endülüs’ün siyasî tarihi kısa bir şekilde anlatıldıktan sonra 
âlimlerin biyografilerine geçilmektedir. Ebû Ali el-Gassânî, eserdeki edebiyatla 
ilgilenen hadis hâfızlarının biyografilerini seçerek bir cüz oluşturmuş, müellifin 
öğrencilerinden Muhammed b. Ahmed de esere bir zeyil yazmıştır. Humeydî’nin 
(ö. 488/1095) Cezvetü’l-muktebis’i de eserin ilk zeyillerindendir. Ancak asıl meş-
hur olan zeyli daha sonra İbn Beşküvâl’in kaleme aldığı Kitâbü’s-Sıla’dır ve buna 
İbnü’l-Ebbâr et-Tekmile li-Kitâbi’s-Sıla, İbnü’z-Zübeyr es-Sekafî de Sılatü’s-Sı-
la adıyla birer zeyil yazmışlardır. İbn Abdülmelik ise hem İbnü’l-Faradî’ye hem 
İbn Beşküvâl’e, ikisine birden bir zeyil ve tekmile kaleme almıştır. Târîhu ‘ule-
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mâ’i’l-Endelüs Francisco Codera y Zaidin (I-II, Madrid 1891-1892), İzzet el-Attâr 
Hüseynî (Kahire 1373/1954), İbrâhim el-Ebyârî (Kahire-Beyrut 1983-1984) ve 
Rûhiyye Abdurrahman es-Süyûfî (Beyrut 1417/1997) tarafından neşredilmiştir.

2. Kitâbü’l-Elkâb. Muhaddislerin isimleriyle lakaplarının karıştırılması sonu-
cunda ortaya çıkan yanlışlıkları düzeltmek amacıyla yazılan ilk eserlerden biridir. 
Kitabın Müntehabü Kitâbi’l-Elkâb adlı muhtasarı Muhammed Zeynühüm Mu-
hammed Azb (Beyrut 1412/1992) ve Ahmed el-Yezîdî tarafından yayımlanmıştır 
(Ebü’l-Velîd İbnü’l

Faradî el-Kurtubî içinde, II, 185-326). Bu kitabın, müellifin el-Mü’telif ve’l-muh-
telif li’l-hadîs adlı eserinin bir bölümünü teşkil ettiği veya el-Müştebeh (el-Mü-
teşâbih) fî esmâ’i ruvâti’l-hadîs ve künâhim ve ensâbihim adlı eseriyle aynı ol-
duğu da ileri sürülmektedir (a.g.e., II, 185-186).

İbnü’l-Faradî’nin kaynaklarda adı geçen Ahbâru (Tabakâtü) şu’arâ’i’l-Endelüs, 
el-Mü’telif ve’l-muhtelif fi’l-hadîs, el-Müştebeh (el-Müteşâbih) fî esmâ’i ruvâti’l-
hadîs ve künâhim ve ensâbihim, Risâle fi’l-fıkh, Kitâbü’l-Mü’ellef fi’n-nahviyyîn, 
Riyâzü’n-nüfûsi’n-nakıyye fî ‘ulemâ’ ve meşâyihi İfrîkıyye adlı eserleriyle bir 
divanı ve birkaç risâlesi daha vardır (a.g.e., I, 377-397; DMBİ, IV, 398).

Thomas B. Irvıng”(1)   

1-Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, 2000, Cilt:21.
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8-İBNÜ’D DEMÂMÎNÎ

“Ebû Abdillâh Bedrüddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. Ömer el-Mahzûmî el-İsken-
derî ed-Demâmînî (ö. 827/1424) Arap dili ve edebiyatı âlimi. 763’te (1362) İsken-
deriye’de doğdu. İbnü’d-Demâmînî veya Demâmîn diye tanınır. İskenderiye’de 
akrabası Bahâ İbnü’d-Demâmînî, Abdülvehhâb el-Karavî, Kahire’de Sirâcüddin 
İbnü’l-Mülakkın, Mecd İsmâil el-Hanefî ve Kemâleddin ed-Demîrî, Mekke’de Kadı 
Ebü’l-Fazl en-Nüveyrî gibi âlimlerden tahsil gördü. Memleketinde zamanının ileri 
gelen ilim adamları ile ve bilhassa İbn Haldûn’la uzun süre beraber bulundu. 
Nâsır et-Tinnîsî, İbn Arafe, Cemâl İbrâhim el-Emyûtî, Celâleddin Abdurrahman 
b. Ömer el-Bulkînî gibi âlimlerden de istifade etti. İskenderiye’de birçok medre-
sede ders veren İbnü’d-Demâmînî, Kadı Ahmed İbnü’t-Tinnîsî’nin nâibliğini yap-
tı. Daha sonra onunla beraber gittiği Kahire’de de bir süre aynı göreve devam 
etti. Ezher’de Arap dili ve edebiyatı dersleri verdi. 800 (1398) yılında Dımaşk’a 
geldi ve oradan hacca gitti. Hac dönüşü Kahire’deki nâiblik görevini bırakarak 
İskenderiye’ye döndü. Şehrin büyük bir camisinde imam-hatiplik yapmaya baş-
ladı. Ayrıca ticaretle de meşgul oldu. Borca girerek büyük bir dokuma tezgâhı 
kurdu. Tezgâhla birlikte evi yanınca ekonomik durumu iyice sarsıldı. Alacaklıla-
rından kaçıp Mısır’ın Saîd bölgesine gittiyse de yakalanıp Kahire’ye getirildi. Bu 
sırada Kahire’de bulunan edip ve şair İbn Hicce el-Hamevî ile sır kâtibi Nâsırüd-
din İbnü’l-Bârizî’nin yardımları sayesinde borçlarından kurtuldu ve eski itibarına 
kavuştu. Memlük Sultanı el-Melikü’l-Müeyyed el-Mahmûdî tarafından Mısır’da 
Mâlikî kadısı olarak tayin edildi. Bazı ciddi suçlamalara mâruz kalması üzerine 
görevinden ayrılarak tekrar hacca gitti (819/1416). Ertesi yıl Yemen’e geçip Ze-
bîd Camii’nde bir yıl kadar ders okuttu. Fakat burada daha fazla kalma imkânı 
bulamayıp Hindistan’a geçti. Hindistan’da verdiği dersler ve çalışmalarıyla kısa 
sürede kendini kabul ettirdi. Ancak buradaki hayatı da uzun sürmeyen İbnü’d-
Demâmînî 827 Şâbanında (Temmuz 1424) Hindistan’ın Gülberge şehrinde vefat 
etti. Bazı kaynaklarda zehirlenerek öldürüldüğü kaydedilmektedir (Sehâvî, VII, 
185; Ahmed Bâbâ et-Tinbüktî, s. 489). İbnü’d-Demâmînî dil, edebiyat âlimi ve 
şair olmasının yanı sıra fıkıh, tefsir ve hadis alanlarında da söz sahibiydi.

Eserleri

1. el-’Uyûnü’l-ġâmize ‘alâ habâya’r-Râmize (Şerhu’l-Hazreciyye, Şerhu 
‘Arûzi’l-Hazrecî). Ebû Muhammed Abdullah b. Osman el-Hazrecî’nin el-Hazreciyye 
ve er-Râmize adlarıyla anılan aruza dair kasidesinin şerhidir. Bazı kaynaklarda 
iki ayrı kitap olarak gösterilen eserde Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-
Gırnâtî’nin er-Râmize üzerine yazdığı şerhi esas alan müellif, hocalarının aruza 
dair görüşleriyle kendi görüşlerini mezcetmiştir. İlk olarak kenarında Şeyhülislâm 
Ebû Yahyâ Zekeriyyâ el-Ensârî’nin Fethu Rabbi’l-beriyye bi-şerhi’l-Kasîdeti’l-
Hazreciyye adlı eseriyle birlikte el-’Uyûnü’l-fâhiretü’l-ġâmize ‘alâ habâya’r-
Râmize ismiyle basılan eserin (Kahire 1303) ilmî neşri el-’Uyûnü’l-ġâmize ‘alâ 
habâya’r-Râmize adıyla Hassânî Hasan Abdullah tarafından gerçekleştirilmiştir 
(Kahire 1383/1973, 1415/1994).
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2. Tuhfetü’l-ġarîb bi-şerhi Muġni’l-lebîb. İbn Hişâm en-Nahvî’nin i‘rab ve 
edatlarla ilgili Muġni’l-lebîb adlı eserinin şerhidir. Bu eser Mısır’da (1305), Ta-
kıyyüddin eş-Şümünnî’nin Kitâbü’l-Munsıf mine’l-kelâm ‘alâ Muġnî İbn Hişâm 
adlı eserinin hâşiyesinde yayımlanmıştır. İbnü’d-Demâmînî’nin aynı eser üzerine 
bir şerhi daha vardır. Hindistan’da kaleme aldığı şerhe el-Hindiyye, Yemen’de 
yazdığına el-Yemeniyye adı verilmiştir. Eserin “Kıt’a min Tuhfeti’l-ġarîb” adını 
taşıyan bir bölümü Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde bulunmaktadır (Veliyyüddin 
Efendi, nr. 3002).

3. Ta’lîku’l-ferâ’id ‘alâ Teshîli’l-fevâ’id. İbn Mâlik et-Tâî’nin nahve dair ese-
rinin şerhidir. 820 (1417) yılı civarında Hindistan’da öğrencilerin isteği üzerine 
yazılan şerh, Gucerât Sultanı I. Muzaffer’in oğlu I. Ahmed’e ithaf edilmiştir. İb-
nü’d-Demâmînî et-Teshîl üzerine iki şerh daha yazmıştır. Bunlardan biri noksan-
dır; diğeri tamam olup Mısır’da kaleme alınmıştır (Keşfü’z-zunûn, I, 406). Ta’lî-
ku’l-ferâ’id’in çeşitli yazmaları mevcuttur (Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 
1890; Nuruosmaniye Ktp., nr. 4561).

4. el-Menhelü’s-sâfî (eş-şâfî) fî şerhi’l-Vâfî. Muhammed b. Osman el-Bel-
hî’nin el-Vâfî fi’n-nahv adlı eserinin şerhi olup Gucerât Sultanı I. Ahmed’e ithaf 
edilmiştir (Âtıf Efendi Ktp., nr. 2573; Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 1170).

5. Lemhatü’l-Bedr. Kısa makâme türünde bir eserdir (Süleymaniye Ktp., 
Cârullah Efendi, nr. 720).

6. ‘Aynü’l-Hayât. Hocası Demîrî’nin Hayâtü’l-hayevân’ının muhtasarıdır. İb-
nü’d-Demâmînî, eserdeki uzun kısımları özetleyerek ve gerekli ilâveleri yaparak 
meydana getirdiği ihtisarını 823 Şâbanında (Ağustos 1420) tamamlayıp I. 
Ahmed’e ithaf etmiştir. Eserin bir nüshası İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde 
kayıtlıdır (AY, nr. 1681).

7. Nüzûlü’l-ġays fî şerhi Lâmiyyeti’l-’Acem. Şenferâ’nın Lâmiyyetü’l-’Arab 
adlı kasidesine karşı Tuğrâî tarafından kaleme alınan Lâmiyyetü’l-’Acem üzerine 
Selâhaddin es-Safedî’nin yazdığı şerhe reddiye olup 794’te (1392) Kahire’de telif 
edilmiştir (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 1949; Reîsülküttâb Mustafa Efendi, nr. 
932).

8. el-Mesâbîh ‘ale’l-Câmi’i’s-sahîh. Buhârî’nin el-Câmi’u’s-sahîh’ine yapılan 
şerhlerden biri olup Gucerât Sultanı I. Ahmed adına kaleme alınmıştır. Eski nüs-
halarından birinin sonunda ise eserin Yemen’in Zebîd şehrinde tamamlandığı 
yazılıdır (Keşfü’z-zunûn, I, 549). Şerhin İstanbul kütüphanelerinde çeşitli nüsha-
ları vardır (meselâ bk. Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 192; Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 
945, Lâleli, nr. 533).

9. Risâle latîfe fî ba’zi mehâsini Dımaşk (Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, 
nr. 1720).

10. Kitâbü’l-Kavâfî. Aruza dair olan eseri Muhammed b. Osman el-Belhî şer-
hetmiştir.
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11. Cevâhirü’l-buhûr. Yine aruzla ilgili olup Muhammed b. İbrâhim b. Lü’lü’ 
ez-Zerkeşî (ö. 882/1477) tarafından şerhedilmiştir.

12. Şemsü’l-Maġrib fi’l-murkıs ve’l-mutrib. Edebî mektup örneklerinden olu-
şur.

13. el-Fethu’r-Rabbânî fi’r-red ‘ale’l-Binbânî. Hindistan âlimlerinden Bin-
bânî’nin, müellifin el-Mesâbîh adlı eseriyle Teshîlü’l-fevâ’id şerhine yöneltmiş 
olduğu eleştirilere reddiyedir (eserlerinin yazma nüshaları için bk. GAL, II, 33; 
Suppl., II, 21).

İbnü’d-Demâmînî’nin kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlardır: 

İzhârü’t-ta’lîli’l-muġlak li-vücûbi hazfi ‘âmili’l-mef’ûli’l-mutlak, Ma’dinü’l-cevâhir, 
el-Kevâkibü’l-bedriyye, Şerhu’l-Masdari’l-cevâhir, Mücelled fi’l-i’râb, Makâti’u’ş-
şürb (hamriyyâta dair şiirler).

M. Reşit Özbalıkçı”(1)

1-Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, 2000, Cilt:21.
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9-İBN ZÜMREK

Ebû Abdillâh Muhammed b. Yûsuf b. Muhammed b. Zümrek es-Sureyhî (es-
Sarîhî) el-Gırnâtî (ö. 798/1395 [?]) Endülüslü vezir, kâtip ve şair. 14 Şevval 
733’te (28 Haziran 1333) Gırnata’nın (Granada) kenar mahallelerinden Bey-
yâzîn’de (Albaicin) doğdu; yoksul bir ailenin çocuğudur. Dedelerinden birinin 
adı olan Zümrek kelimesini farklı şekillerde (Zemrek, Zümrük, Zimrik, Zemrec, 
Semrek) tesbit edenler olmuştur. Ancak Nasrî sultanlarından Nâsır-Lidînillâh III. 
Yûsuf tarafından derlenen el-Bakıyye ve’l-müdrek min şi’ri İbn Zümrek adlı ese-
rin başlığındaki “müdrek” ile “Zümrek” kelimeleri arasında tam seci bulunduğu 
düşünülerek söz konusu adın Zümrek şeklinde okunması daha uygun görülmüş-
tür (Ahmed Selîm el-Hımsî, s. 82-84). İbn Zümrek ilk öğrenimini tamamladıktan 
sonra Gırnata’da dil, edebiyat ve dinî ilimleri tahsil etti. Ebû Abdullah Muhammed 
İbnü’l-Fehhâr, kadı ve şerif Ebü’l-Kâsım Muhammed el-Hüseynî (el-Hasenî) ve 
Ebû Saîd İbn Lüb’den sarf, nahiv, lugat ve belâgat okudu. Şiir ve nesirde devrin 
otoritesi kabul edilen Lisânüddin İbnü’l-Hatîb’den edebiyat ve şiir, Ebû Saîd İbn 
Lüb ve Ebû Ali Mansûr ez-Zevâvî ile Nefhu’t-tîb müellifi Ahmed b. Muhammed el-
Makkarî’nin atası Ebû Abdullah Muhammed el-Makkarî’den fıkıh ve fıkıh usulü, 
Ebü’l-Berekât İbnü’l-Hâc el-Billifîkî ve İbn Beybeş el-Abderî ile Ebû Abdullah el-
Levşî’den hadis, Fas’ın Tilimsân şehrinden gelerek Elhamra Sarayı’na imam olan 
fakih, sûfî ve hatip İbn Merzûk’tan hitabet ve belâgat dersleri aldı. Bu derslerin 
etkisiyle hocası İbn Merzûk’u ve onun şerhetmeye başladığı Kâdî İyâz’ın eş-Şifâ’ 
adlı eserini öven bir methiye yazdı (İbnü’l-Hatîb, el-İhâta, II, 301; Makkarî, Nef-
hu’t-tîb, VII, 165-166). Bu yıllarda Ebû Ca‘fer İbnü’z-Zeyyât el-Kelâî ile kardeşi 
Ebû Mehdî’nin mensup olduğu bir tarikata intisap etti (İbnü’l-Hatîb, el-İhâta, II, 
301). İbn Zümrek ile üstatları Ebü’l-Kâsım Muhammed el-Hüseynî ve Zâhid Ebû 
Abdullah el-Makkarî arasındaki yakın ilişkinin oluşmasında onun bu tasavvufî 
eğiliminin etkisi görülür. Şairin bu döneme ait bazı şiirlerinde rastlanan tasavvufî 
çeşni de bu yaşantının sonucudur.

Öğrenimini tamamladıktan sonra Endülüs ve Mağrib’de yaygın olan seyahat 
geleneğine uyarak Fas’a giden İbn Zümrek, burada Şerif Ebû Abdullah 
Muhammed b. Ahmed el-Alvînî et-Tilimsânî’den aklî ilimleri öğrendi (a.g.e., II, 
303; Makkarî, Nefhu’t-tîb, VII, 147). Ebü’l-Hüseyin İbnü’t-Tilimsânî’den de hadis 
rivayet etti. Daha sonra Gırnata’ya dönerek sarf, nahiv, lugat, belâgat, ahbâr, 
tefsir ve fıkıh dersleri vermeye başladı. Fas Merînî Sultanı Ebü’l-Hasan Ali’nin 
yakın dostu olan hocası İbn Merzûk vasıtasıyla, o sıralarda sultanın Gırnata’ya 
iltica etmiş olan oğlu Emîr Ebû Sâlim İbrâhim ile tanıştı. Bir süre sonra onun 
özel kâtibi oldu. Gırnata Nasrî (Benî Ahmer) hükümdarlarından Ganî-Billâh 
zamanında hocası Vezir Lisânüddin İbnü’l-Hatîb’in aracılığıyla kâtip olarak tayin 
edildi. Zekâsı, hoş sohbeti, siyasî dehası ve methiyeleriyle V. Muhammed’in 
gözüne giren İbn Zümrek, sultanın ölümüne (793/1391) kadar otuz yedi yıl 
boyunca onun yanında yer aldı. V. Muhammed, 760 (1359) yılında kardeşi 
Ebü’l-Velîd II. İsmâil tarafından tahttan indirilince Fas Merînî Sultanı Ebû Sâlim 
İbrâhim’e sığındı. Birçok devlet erkânı ve âlimle birlikte İbn Zümrek de sultanın 
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maiyetinde Fas’a gitti. Vezir İbnü’l-Hatîb, Fas’ta onlardan ayrılıp Mağrib’in çeşitli 
şehirlerini dolaşırken İbn Zümrek sultanın yanından ayrılmadı. Sohbetleriyle 
yalnızlığını gidererek onunla daha sıcak ve güçlü dostluk kurma imkânı buldu. 
Bu arada Gırnata’da iken bir süre kâtipliğini yaptığı yeni Merînî sultanı Ebû Sâlim 
İbrâhim ve hocası İbn Merzûk ile de ilişkilerini güçlendirdi. Sultan Ebû Sâlim’in 
kendisine gösterdiği yakınlığa bir methiye yazarak karşılık verdi (İbnü’l-Hatîb, 
el-İhâta, II, 227-230; Makkarî, Nefhu’t-tîb, IV, 683-684). Fas’ta sürgünde iken 
tahtını gasbeden kardeşi II. İsmâil’i adamları vasıtasıyla öldürten (761/1360) V. 
Muhammed, onun yerine geçen VI. Muhammed’in (Gâlib-Billâh) 763’te (1362) 
Gırnata’yı terketmesi üzerine yeniden tahtına kavuştu. İbnü’l-Hatîb’i başvezir, İbn 
Zümrek’i de sır kâtibi olarak tayin etti (a.g.e., IV, 692). İbn Zümrek, bu tarihten 
itibaren “reis” ve “fakih” unvanlarıyla anılmaya başlandı ve sultan katındaki 
itibarı arttı. Elhamra Sarayı’nın resmî şairi sıfatını alan şair, V. Muhammed için 
methiyeler yazmaya devam etti. Sultan, Elhamra Sarayı’nın duvarlarını süsleyen 
kitâbelerin çoğuna İbn Zümrek’in bu şiirlerinden seçmelerin nakşedilmesini 
emretti. Bu kitâbelerin bir kısmı zamanımıza ulaşmıştır (Alcantara, s. 121-122; 
Palencia, s. 141).

İbn Zümrek ile Vezîr İbnü’l-Hatîb arasındaki dostluk Şâban 770’e (Mart 1369) 
kadar devam etti. Vezir İbnü’l-Hatîb’in, V. Muhammed’i tahttan indirme planları 
içinde olduğu şâyiası sultanı kuşkulandırdı. İbn Zümrek de sultanın nüfuzuna 
boyun eğerek onun safında yer aldı. İbnü’l-Hatîb, düşmanlarının körüklemesiyle 
bu şâyianın kurbanı olacağını hissedince Fas’a kaçarak Merînî Sultanı Ebü’l-Fâris 
I. Abdülazîz’e sığındı (773/1371). Bu olaydan sonra söylentilerin gerçek olduğu-
na inanan V. Muhammed onun yerine İbn Zümrek’i vezir tayin etti. Eski vezirini 
ele geçirip cezalandırmak için de onun iade edilmesini istedi. Bu isteğinin sonuç-
suz kalması üzerine Merînî prensleri arasındaki taht mücadelelerini körükleme-
ye başladı. Neticede İbnü’l-Hatîb’in yakalanmasını temin etmek şartıyla Merînî 
prenslerinden Ebü’l-Abbas Ahmed b. Ebû Sâlim’e yardım ederek onun Merînî 
tahtını ele geçirmesini sağladı (775/1373). İbnü’l-Hatîb’in yakalanması üzerine 
Gırnata’dan Fas’a giden İbn Zümrek’in başkanlığındaki bir mahkeme heyeti bazı 
eserlerinde küfür, ilhâd ve zındıklık ifadeleri bulunduğu iddiasıyla onun zinda-
na atılmasına karar verdi. İbnü’l-Hatîb bir süre sonra İbn Zümrek’in adamları 
tarafından boğularak öldürüldü (Cemâziyelevvel 776 / Ekim 1374). Hocası ve 
dostu İbnü’l-Hatîb’i ortadan kaldırdıktan sonra Gırnata emirliğinde ikinci adam 
konumuna yükselen İbn Zümrek hayatının bundan sonraki döneminde başvezir, 
saray şairi ve resmî elçi olarak görevlerini sürdürdü.

İbn Zümrek’in uzun süren vezirliği sırasında devlet erkânına karşı takındığı 
cüretkâr, zalim ve küçümseyici tavırlar kendisinden nefret edilmesine yol açtı. V. 
Muhammed ölünce yerine geçen oğlu II. Yûsuf tarafından azledilerek Mürsiye 
(Murcia) zindanında hapsedildi. Yirmi ay kadar zindanda kaldıktan sonra Rama-
zan 794’te (Ağustos 1392) görevine iade edildi. Birkaç ay sonra vefat eden II. 
Yûsuf’un yerine sultan olan oğlu VII. Muhammed de İbn Zümrek’i bu olumsuz 
davranışları yüzünden azletti. Onun bu sıralarda Elhamra Saray Camii ile 
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Mâleka’da (Malaga) verdiği bilhassa tefsir ve fıkıh derslerinin büyük ilgi gördüğü, 
Gâlib-Billâh VII. Muhammed’in de birçok dersini takip ettiği belirtilmektedir 
(İbnü’l-Hatîb, el-İhâta, I, 222; Makkarî, Nefhu’t-tîb, V, 168). Azlinden bir yıl 
sonra vezirlik görevine iade edilen İbn Zümrek, devlet erkânına karşı yine sert 
ve zalimce davranışlarda bulunmaya devam edince sultanın emri üzerine iki oğlu 
ile birlikte öldürüldü. Bu olayın ne zaman meydana geldiği kesin olarak belli 
değildir. Bu hususta 790 (1388), 791, 795 (1393) ve 796 tarihleri kaydedilirse 
de İbn Zümrek’in divanında onun 797 (1394-95) yılında hayatta olduğu belirtil-
mektedir (Dîvânü İbn Zümrek el-Endelüsî, s. 60). Dolayısıyla söz konusu hadi-
senin 798’de (1395) cereyan etmiş olması kuvvetle muhtemeldir. İbn Zümrek’in 
öldürülmesinde İbnü’l-Hatîb’in yakınlarının etkisi olduğu anlaşılmaktadır (Mak-
karî, Nefhu’t-tîb, III, 99; IV, 693). Nasrî prenslerinden III. Yûsuf, İbn Zümrek’in 
ölümü üzerine bir mersiye kaleme almıştır (a.g.e., VIII, 164). İbn Zümrek’in öğ-
rencilerine dair kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Gırnatalı 
fıkıh usulü âlimi İbrâhim b. Mûsâ eş-Şâtıbî (ö. 790/1388) el-İfâdât ve’l-inşâdât 
adlı eserinde, kitabın beyân ilmine dair olan kısmının “arkadaşımız” dediği İbn 
Zümrek’ten tuttuğu notlardan oluştuğunu söyler.

İbn Zümrek hakkında ilk kaynak Lisânüddin İbnü’l-Hatîb’in eserleridir. İbnü’l-
Hatîb, henüz araları iyi iken telifini tamamladığı el-İhâta’sında onu övmüş, Fas’a 
kaçtıktan sonra kendisine karşı tavır değiştiren öğrencileri Kadı Ahmed b. Ferkûn, 
Kadı Ebü’l-Hasan en-Nübâhî ve İbn Zümrek hakkında önceden yazdıklarını 
gözden geçirerek yeniden kaleme aldığı el-Ketîbetü’l-kâmine’sinde ona “yalan 
ve entrikadan yaratılmış, düzenbaz” gibi ağır hakaretlerde bulunmuştur. Bununla 
birlikte şairliğini, özellikle uzun kasidelerdeki başarısını kabul etmiş ve şiirlerinden 
birçok parçayı örnek olarak nakletmiştir. İbnü’l-Hatîb’in oğlu Ali b. Lisânüddin de 
babasının el-İhâta’sına yaptığı ilâvede İbn Zümrek’e duyduğu hıncı yansıtmış, 
onun hakkında babasının söylediği müsbet vasıfların tam aksini söylemiştir.

Methiye, mevlidiye ve müveşşah türü şiirleri, bilhassa uzun kasideleriyle En-
dülüs edebiyatının büyük şairleri arasında yer alan İbn Zümrek’in şiirleri Nasrî 
sultanlarından Nâsır-Lidînillâh lakabıyla tanınan III. Yûsuf İbnü’l-Ahmer tarafın-
dan derlenerek el-Bakıyye ve’l-müdrek min şi’ri İbn Zümrek adıyla bir divanda 
toplanmıştır. Son yıllara kadar kayıp olduğu sanılan bu divanı Muhammed Tevfîk 
en-Neyfer adlı Tunuslu bir üniversite öğrencisi dedesi Muhammed en-Neyfer’in 
özel kütüphanesinde bulmuş ve yeterlik tezi olarak neşre hazırlayıp (1971) daha 
sonra da yayımlamıştır (Tunus 1984). 4584 beyit ihtiva eden divanda 345 kaside 
yer almaktadır. Kasidelerin başında yazılış ta-rihleri ve sebepleriyle kime takdim 
edildiklerine dair bilgi bulunmaktadır. Bu bilgiler divanı derleyen tarafından kale-
me alınmış olmalıdır. Şairin çeşitli eserlerde dağınık halde bulunan diğer şiirleri 
de Tevfîk en-Neyfer tarafından divanın sonuna eklenmiştir. İbn Zümrek’in gü-
nümüze ulaşan şiirleri 7500 beyti aşmaktadır (Dîvânü İbn Zümrek el-Endelüsî, 
s. 63).
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Divanı dışında İbn Zümrek’in en çok şiirini ihtiva eden eser Makkarî’nin Ezhâ-
rü’r-riyâz’ı olup eserde şairin on beş müveşşahı ve 2481 beyti bulunmaktadır. 
Birçoğu Hz. Peygamber’in methine, ayrıca at ve cihad tasvirlerine dair olması 
sebebiyle İbn Zümrek’in şiirlerine geniş yer verdiğini söyleyen Makkarî bunları 
Tilimsân’da gördüğü divandan seçmiş olduğunu belirtir (Ezhârü’r-riyâz, II, 11, 
21). Makkarî’nin Nefhu’t-tîb’inde ve Lisânüddin İbnü’l-Hatîb’in başta el-İhâta’sı 
olmak üzere diğer eserlerinde de İbn Zümrek’in şiirlerine dair bol miktarda ör-
nek bulunmaktadır. Bu şiirlerde Endülüs müslümanlarının sosyal ve kültürel du-
rumu, örf ve âdetleri hakkında orijinal bilgiler yer alır.

İbn Zümrek’in övgü, tasvir ve gazel temalarında yoğunlaşan şiirleri klasik 
tarzdadır. Neo-klasik dönem kasidelerinin özelliklerini yansıtan kasidelerinde 
genellikle uzun bir nesîbden sonra övgüye geçilir. Ancak Hz. Peygamber’in 
methine dair kasidelerle dinî bayramlar münasebetiyle nazmedilmiş kasidelerde 
nesîb kısmı bulunmaz. İbn Zümrek’in şiirlerinde çok sayıda klişe ifade ve tekrar 
bulunduğu görülür. Bunun sebebi, III. (IX.) yüzyıldan itibaren saray şairleri 
arasında gelenek halini alan irticâlen şiir söyleme zarureti ve şairin çok sayıda 
şiir yazmasıdır. Bilinen on beş müveşşahı ile Endülüs müveşşah şairlerinin önde 
gelenlerinden olan İbn Zümrek’in bu tür şiirleri, biçim yönünden kasideye yakın 
olup geleneğin aksine son beyitleri halk dilinden alınmıştır. Tasvir, gazel, özlem, 
kutlama ve hamriyyât konularında yoğunlaşan bu şiirler, ritim ve müzikalite ba-
kımından diğer şiirlerine göre daha edebî ve orijinaldir.

İbn Zümrek, V. (XI.) yüzyıldan itibaren Mağrib ve Endülüs’te başlayıp yaygınla-
şan mevlidiye türünde kasideler de yazmıştır. Hz. Peygamber’in doğum yıl 
dönümü münasebetiyle sultan saraylarında düzenlenen kutlamalarda saray 
şairleri tarafından yazılıp okunan bu tür kasidelerde Resûl-i Ekrem övülür ve 
onun bazı mûcizeleri anlatılır. Bu şiirlerin geleneksel övgü kasidelerinden bir 
farkı da yoğun bir duygu ile nazmedilmiş olmasıdır. VIII. (XIV.) yüzyılda Gırnata 
krallarının Elhamra Sarayı’nda düzenlediği mevlid kutlamaları ve bu vesileyle 
nazmedilmiş mevlidiyeler konusunda V. Muhammed döneminin önemli bir yeri 
vardır. Bu dönemde Elhamra Sarayı’nda okunmuş çok sayıda mevlidiyeden on 
birinin zamanımıza ulaştığı bilinmektedir. Bunlardan altısı İbn Zümrek’e aittir. 76-
110 beyit arasında değişen bu kasidelerin dördü 765, 767, 768, 769 (veya 770) 
yıllarındaki mevlid kutlamalarında okunmuştur. İbn Zümrek’in bu tür kasideleri 
Ahmed Selmî tarafından derlenerek Les mawlidiyyat 

devrin tarihine, Elhamra Sarayı’nda yaşanan geleneklere ve Merînîler’le ilişkilere 
dair değerli malzeme d’Ibn Zamrak adıyla yayımlanmıştır (Hespéris, XLIII [Paris 
1956], s. 335-435).

Onun şiirlerinin önemli bir kısmını Ganî-Billâh V. Muhammed için nazmettiği ka-
sideler oluşturur. Sultanın yaklaşık otuz yedi yıllık saltanatı boyunca Elhamra 
Sa-rayı’nda düzenlenen mevlid, bayram, doğum, sünnet kutlamaları, tebrik ve 
tâziye gibi çeşitli münasebetlerle İbn Zümrek onun için altmış altı kaside kaleme 
almıştır. 
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68-146 beyit arasında değişen bayram kasideleri müstakil divan teşkil edecek 
bir hacme sahiptir. “el-Ganiyyât” adı verilen bu şiirler ihtiva etmektedir.

Endülüs şairleri arasında yine bir gelenek halini alan bahçe, çiçek, gece, mehtap 
gibi tabiat tasvirleri İbn Zümrek’te de yüksek düzeydedir. Onun başka şairler-
de pek rastlanmayan sabah tasvirleriyle karanfil tasvirleri orijinal bulunmuştur. 
Özellikle Elhamra Sarayı’nın köşkleri, bahçe, çiçek ve fıskıyeleri, sarayda düzen-
lenen çeşitli tören, şenlik ve kutlamalara ilişkin tasvirleri beğeniyle karşılanmış 
ve bunların birçoğu V. Muhammed’in emriyle sarayın duvarlarına kitâbe olarak 
nakşedilmiştir. Bundan dolayı İbn Zümrek “Elhamra şairi” olarak da tanınır (Go-
mez, Cinco poetas, s. 169). Genellikle methiyeleri ve müveşşahları içinde yer 
alan tasvir parçalarında cihad, savaş ve savaş aletleriyle av, at yarışı tasvirleri ve 
hamriyyât temalarının yoğunluğu hissedilmektedir.

İbn Zümrek, kasidelerinin girizgâhında yer alan gazellerinde muhayyel 
sevgililere dair platonik bir aşk terennüm ederek geleneksel kalıpların dışına 
çıkmıştır. Tasavvufî şiirler de nazmeden İbn Zümrek bu şiirlerinde Allah’a tâzim, 
Hz. Peygamber’i medih, cihad gibi konuları işlemiş, bu vesileyle Kur’an’dan 
bol miktarda iktibas yapmıştır. Az sayıdaki mersiyelerinde tâziyeden çok ölen 
kişinin erdemlerinin sayıldığı övgü karakteri ağır basar. Methiyelerinin sonunda 
yer alan fahriyelerinde de sadece sanatı ve şiirleriyle övündüğü görülür. 
Genellikle şiirlerinde lafız sanatlarından cinasın, mâna sanatlarından ise istiare 
ve tevriyelerin bulunduğu görülür.

İbn Zümrek’in resmî ve özel mektuplarından sadece birkaçı zamanımıza 
ulaşmıştır. Lisânüddin İbnü’l-Hatîb ile İbn Haldûn’a yazdığı bu mektupların (İbn 
Haldûn, et-Ta’rîf, s. 290-298; Makkarî, Nefhu’t-tîb, VII, 458-460) baş tarafında 
yer alan övgü ve tâzim kısmı sanatlı, talep kısmı ise düz nesirle ifade edilmiştir. 
Zorlama secilerin yer aldığı mektupları şiirleri kadar başarılı değildir.

İsmail Durmuş”(1)   

1-Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, 1999, Cilt:20.
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10-İBN VEHBÛN
“Ebû Muhammed Abdülcelîl b. Vehbûn el-Mürsî (ö. 483/1090) Endülüslü şair. 
420-430 (1029-1038) yılları arasında Mürsiye’de (Murcia) doğdu. Yoksul bir ai-
lenin çocuğudur. Başı büyük olduğu için Demga lakabıyla da anılır. Mürsiye’de 
çeşitli hocalardan İslâmî ilimler, şiir ve edebiyat dersleri alan İbn Vehbûn genç 
yaşta şiir yazmaya başladı. Tahsilini ilerletmek ve kendisine bir hâmi bulabil-
mek için İşbîliye’ye (Sevilla) gitti. Burada İbn Abbâd el-Mu‘temid’in sarayında 
bir müddet hizmetkârlık yaptı. Bu sırada Mu‘temid’in çocuklarına dil ve edebi-
yat dersleri veren A‘lem eş-Şentemerî’nin ders halkasına katılma imkânı buldu. 
Ondan Mütenebbî’nin divanını okudu. Şentemerî’nin vefatı üzerine (476/1084) 
onun için bir mersiye yazdı. Bu yıllarda söylediği şiirlerle dikkatleri üzerine top-
layan İbn Vehbûn, Mu‘temid’in veziri şair İbn Ammâr el-Endelüsî’nin yardımıyla 
saray şairleri arasına girmeyi başardı. Daha sonra Mu‘temid ve oğlu Reşîd için 
methiyeler yazdı. Mu‘temid ile ona isyan eden Vezir İbn Ammâr arasında ara 
buluculuk yaptı ve İbn Ammâr’ın affedilmesi için çalıştıysa da başarılı olamadı. 
Mu‘temid, İbn Ammâr’ı bizzat kendi elleriyle öldürdü; İbn Vehbûn onun için 
mersiye olarak ancak bir beyit söyleyebildi.
İbn Vehbûn, 12 Receb 479’da (23 Ekim 1086) meydana gelen Zellâka Savaşı’ndan 
sonra İşbîliye’de fazla kalamadı. Mu‘temid’le arasının açılması üzerine Meriye’ye 
(Almeria) giderek hükümdar İbn Sumâdıh el-Mu‘tasım’ın himayesine girdi (Feth 
b. Hâkân el-Kaysî, s. 243). Şair İbn Hafâce ile birlikte İşbîliye’nin de dahil olduğu 
Endülüs’ün güneyini ellerine geçiren Murâbıtlar’dan kaçarken yollarını kesen bir 
grup hıristiyan atlı tarafından öldürüldü (a.g.e., s. 13-14).
Daha çok methiye türü şiirler yazan İbn Vehbûn’un şiirlerinde tasvirlerin önemli 
bir yeri vardır. Methiyelerinin bir diğer özelliği, bazı tarihî olaylara yer vererek bu 
konuda tarihçilere ışık tutmasıdır. Bunun yanı sıra mersiye ve gazel de yazmıştır. 
İbn Vehbûn’un şiirlerinde Mütenebbî’nin etkisi görülür. Bunun sebebi genç yaşta 
üstadı Şentemerî’den divanını okuması, onun gibi yoksul bir aileden gelmesi ve 
yükselmek istemesidir. Bir şair için küçümsenmeyecek bir düzeye ulaşmış olma-
sına rağmen eriştiği bu düzeyi yetersiz bulan İbn Vehbûn, daha az yetenekli 
kimselerin sarayda önemli mevkilere getirilirken kendisinin hakkı olduğuna inan-
dığı mevkilere yükselememesini bir türlü hazmedememiş, bu duygu onu karam-
sarlığa sevketmiştir. İbn Vehbûn bu yönüyle de Mütenebbî’ye benzemektedir.
İbn Bessâm, İbn Vehbûn’un şiirlerini el-İklîlü’l-müştemil ‘alâ şi’ri ‘Abdilcelîl (b. 
Vehbûn) adlı bir eserde toplamış, ancak bu kitap zamanımıza ulaşmamıştır. 
İbn Bessâm ez-Zahîre’sinde de ona ve şiirlerine bir bölüm ayırmıştır. Kalâ’idü’l-
’ikyân’da İbn Vehbûn’a birkaç sayfa ayıran İbn Hâkân’ın onun çeşitli zevk ve 
eğlenceler münasebetiyle söylediği şiirlerine yer vermesi dikkat çekicidir. İbn 
Vehbûn’un Zellâka Savaşı ve Mu‘temid’in 481’de (1089) Yûsuf b. Tâşfîn’den 
yardım istemek üzere Fas’a yaptığı yolculuk münasebetiyle yazdığı bazı şiirleri 
de günümüze ulaşmıştır. Mübârek el-Hadrâvî, edebiyat ve biyografi kitaplarında 
yer alan onunla ilgili malzemeyi derleyerek Ahbâru İbn Vehbûn ve bakıyyetü 
eş’ârih adıyla bir yeterlik tezi hazırlamıştır (1985, Külliyyetü’l-âdâb ve’l-ulûmi’l-
insâniyye [Tunus]).
Rahmi Er”(1)
1-Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, 1999, Cilt:20.
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11-KEMÂLEDDÎN-İ İSFÂHÂNÎ

Ebü’l-Fazl İsmâîl b. Cemâlüddîn Muhammed b. Abdirrezzâk el-İsfahânî (ö. 
638/1240 [?]) İranlı şair. 568’de (1173) İsfahan’da doğdu. Döneminin önemli 
şairlerinden Cemâleddîn-i İsfahânî’nin oğludur. İsfahan’ın tanınmış ailelerinden 
Âl-i Sâid’in himayesinde yetişti. Hârizm, Rey ve Nîşâbur’da bulunduğu birkaç yıl 
dışında hayatının büyük bir bölümünü İsfahan’da geçirdi. Son yıllarında mektup-
laştığı Şehâbeddin es-Sühreverdî’nin müridi oldu ve inzivâya çekildi. Moğollar’ın 
İsfahan’ı ikinci defa kuşatması sırasında öldürüldü. İsfahan’ın Moğollar tarafın-
dan zaptı 633 (1236) veya 638 (1240) yılında gerçekleştiğine göre Kemâleddin 
bu tarihlerden birinde katledilmiş olmalıdır. Devletşah onun 2 Cemâziyelevvel 
635’te (21 Aralık 1237) öldürüldüğünü kaydeder.

Büyük Selçuklular ve Hârizmşahlar’ın son dönem kaside şairleri arasında yer 
alan Kemâleddin babasıyla birlikte Irak üslûbunun öncülerindendir. Şiirlerinde, 
ancak iki defa okunduğu takdirde anlaşılabilen ince mânalara yer verdiği için 
kendisine “Hallâkulmeânî” unvanı verilmiştir. 

Ancak kaside ve diğer şiirlerinde edebî sanatları gereğinden fazla kullanması 
sebebiyle Abdurrahman-ı Câmî tarafından eleştirilmiştir. Şiirlerinde toplum ha-
yatıyla ilgili bilgiler, dinî çekişmeler, tasavvufî ve hikmetli sözlerin yanında Moğol 
istilâsının yarattığı huzursuzlukların da yansıtıldığı görülmektedir.

Kemâleddin’in divanında, Şâfiî mezhebine mensup Âl-i Hucend ile Hanefî mez-
hebine mensup Âl-i Sâid aileleri hakkındaki kasideleri önemli bir yer tutar. Bun-
ların yanında Hârizmşahlar’dan Alâeddin Tekiş ile Celâleddin Hârizmşah, Sal-
gurlular’dan Atabek Sa‘d b. Zengî, oğlu Ebû Bekir ve Hüsâmüddevle Erdeşîr-i 
Bevendî’ye dair kasideler de bulunmaktadır. Tasavvufa intisap ettikten sonra 
sûfiyâne gazeller yazan Kemâleddin’in divanı ilk olarak Bombay’da (1307 h.), 
ardından Bahrülulûm tarafından Tahran’da (1348 hş.) yayımlanmıştır. Bu bas-
kı, şairin bir dostuna yazdığı taşlama niteliğinde bir mesneviyle Risâletü’l-kavs 
adlı eserini de içermektedir. Kemâleddîn-i İsfahânî’nin bazı şiirlerini Louis Harold 
Gray The Hundred Love Songs of Kamal addin of Isfahan adıyla İngilizce’ye 
çevirmiştir (London 1903).

Adnan Karaismailoğlu   

Kaynak: T.D.V. İslam Ansiklopedisi, 2002, 25. Cilt.
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12-KEMÂLEDDİN-İ HÂRİZMÎ

Kemâlüddîn Hüseyn b. Hasen-i Hârizmî-yi Kübrâvî-yi Zehebî (ö. 836/1433 veya 
840/1436) İranlı sûfî ve şair. Aslen Mâverâünnehirli olup daha çok Hârizm’de 
oturduğu için Hârizmî nisbesiyle tanınmıştır. Bazı kaynaklarda Necmeddîn-i 
Kübrâ’nın soyundan geldiği, bu sebeple Kübrâvî nisbesini aldığı kaydedilmek-
tedir (Ali Şîr Nevâî, s. 10). Küçük yaşta Mâverâünnehir’in ünlü şeyhlerinden 
Ebü’l-Vefâ-yi Hârizmî’ye intisap eden Kemâleddin ondan Mevlânâ Celâleddîn-i 
Rûmî’nin Mesnevî’sini okudu. 

Bir şiirinden dolayı Hanefî fakihleri tarafından tekfir edilerek Şâhruh’a şikâyet 
edildi. Şâhruh’un fermanıyla Herat’a getirilen Kemâleddin, kendisini tekfir eden-
lerle yaptığı tartışmadaki savunması üzerine Hârizm’e dönmesine izin verildi. 
Özbekler’in 836 (1433) veya 840’ta (1436) Hârizm’deki ayaklanmaları sırasında 
öldürüldü ve şeyhi Ebü’l-Vefâ-yi Hârizmî’nin kabri yanına gömüldü.

Eserleri

1. Yenbû’u’l-esrâr fî nesâyihi’l-ebrâr. Ahlâkî konuları içeren eserin mukad-
dimesinde müellif dönemin hükümdarından da faydalandığını kaydeder. Bu hü-
kümdarın huzurunda ilmî tartışmaya giriştiği Şâhruh olması mümkündür. Eserin 
bir nüshası Tahran’da Meclis-i Şûrâ-yı Millî Kütüphanesi’nde bulunmaktadır (nr. 
591).

2. Cevâhirü’l-esrâr ve zevâhirü’l-envâr. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mes-
nevî’sinin ilk üç cildinin şerhi olup on bölümlük bir önsözle başlar. Birinci bö-
lümde Hz. Ali ile Necmeddîn-i Kübrâ’ya kadar otuz bir sûfînin hal tercümesi 
ve Mevlânâ’nın tarikat şeceresi hakkında bilgi verilmiş, ikinci bölümde bazı ta-
savvuf terimleri açıklanmış, diğer bölümlerde tasavvufla ilgili konular üzerinde 
durulmuştur. Kemâleddin eseri şerhederken bazan secili ifadelere yer vermekle 
birlikte genellikle sade bir dil kullanmıştır. Eser taş basması olarak üç cilt halinde 
Leknev’de basılmış (1312/1894), ayrıca Cevâd Şerîat tarafından yayımlanmıştır 
(İsfahan 1361 hş.).

3. Keşfü’l-hüdâ. Bûsîrî’nin Kasîdetü’l-bürde’sinin Hârizm Türkçesi ile 
yapılmış şerhi olup bilinen tek nüshası Berlin’deki Staatsbibliothek Preussischer 
Kulturbesitz’de (nr. 1688) bulunmaktadır (Götz, s. 531). Özbek Ebü’l-Hayr’a 
ithaf edilen eser üzerinde Devin A. Deweese neşir, tercüme ve tarihsel bir girişle 
Indiana Üniversitesi’nde tez çalışması yapmıştır.

4. Künûzü’l-hakâ’ik fî rumûzi’d-dekâyık. Kemâleddin’in müridlerinin isteği 
üzerine yazdığı tasavvufa dair bu manzum eser Keşfü’z-zunûn’da (II, 1805-
1806) mensur olarak gösterilmiştir.

Rıza Kurtuluş” (1)

1-T.D.V. İslam Ansiklopedisi, 2002, 25. Cilt.
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13-KAYS B. HATÎM
“Ebû Yezîd Kays b. el-Hatîm (Sâbit) b. Adî b. Amr el-Evsî (ö. m. 620) Medineli 
şair. Câhiliye devrinde doğdu. Evs kabilesinin Benî Zafer koluna mensuptur. De-
desi Adî’nin Abdülkayslı bir kişi tarafından öldürülmesinin ardından babası Hatîm 
de intikamını alamadan Hazrecli Mâlik adında biri tarafından öldürüldü. Kays’ı 
annesi Kureybe bint Kays büyüttü. Büyüyünce dede ve babasının katledildiğini 
öğrenen Kays, babasının katilini Medine’de, dedesinin katilini Zülmecâz’da bu-
lup öldürdü. Şiirlerinde övünerek söz ettiği bu olaylar (Dîvân, s. 41-52), daha 
sonraki dönemlerde epik unsurların karışmasıyla bir yiğitlik destanı mahiyetine 
bürünmüştür (Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, III, 4-8). Daha çok bununla tanınan Kays, 
Evs ve Hazrec kabileleri arasındaki savaşlara katıldı; kılıcı ve şiirleriyle kabilesini 
savundu. Bu savaşların birinde yaralanarak sakat kaldı. Şiirlerinde özellikle Evs-
Hazrec arasında geçen Buâs savaşından sıkça söz eder. Şiirleri tarihî yönden 
olduğu kadar töre ve geleneklere temas etmesi bakımından da önem taşır.
Kays b. Hatîm’in müslüman olmadığı, eşi Havvâ bint Yezîd’i müslüman olduğu 
için tâciz ettiği, ancak Hz. Peygamber’in ikazı üzerine bundan vazgeçmeye söz 
verdiği, bu sebeple Resûl-i Ekrem’in onun hakkında, “Sözünün eri çıktı” dediği 
rivayet edilir. Ancak şiirlerinde İslâmiyet ve Hz. Peygamber’le ilgili hiçbir işaretin 
bulunmayışı bu rivayetin uydurulmuş olması ihtimalini düşündürmektedir (EI² 
[İng.], IV, 835). Kays hicretten önce Hazrec kabilesinin kararıyla intikam için 
öldürülmüştür. Son nefesini vermeden yerine Yezîd b. Avf’ın öldürülerek intika-
mının alındığı kaydedilir (Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, III, 12-13).
Kays’ın iki kızından Leylâ, Resûl-i Ekrem Medine’ye gelince kızlarıyla birlikte gi-
dip ona biat etmiştir. Leylâ, Hz. Peygamber’e biat eden ilk kadın olup ezvâc-ı 
tâhirâta da dahil olmuştur. Kays’ın oğullarından Yezîd, Uhud Gazvesi’nde yarala-
nınca, Hz. Peygamber ona “Câsir” (yiğit) unvanını vermişti. Bir ara Kûfe valiliği 
de yapan diğer oğlu Sâbit, Hz. Ali ile birlikte Cemel, Sıffîn, Nehrevan savaşlarına 
katılmış, kendisi Yevmü’l-Cisr’de, üç oğlu da Yevmü’l-Hârre’de şehid düşmüştür.
Hayatının çoğunu Medine’de geçiren Kays, şiirlerinde şehirli zevk ve üslûbu ile 
bedevî şiir özelliklerini birleştirmiştir. Şiirlerinde hamâse, hiciv, fahr ve gazel te-
malarıyla başarılı savaş ve kadın tasvirleri, ayrıca yer yer hikemiyat gözlenir. 
Başta Hassân b. Sâbit ile Abdullah b. Revâha olmak üzere, zamanındaki Haz-
recli şairlerin hemen hepsiyle şiir atışmaları (münâkazât) yapan Kays’ın birçok 
şiiri bestelenip okunmuştur (a.g.e., III, 14-26). Bazı eleştirmenler onun şiirlerini 
Hassân’ınkilerden üstün kabul eder (Cumahî, I, 228). Ebû Zeyd el-Kureşî Cem-
here’sinde Kays’ı dördüncü tabaka şairleri arasında saymış, bir kasidesini de 
“müzehhebât” kategorisine dahil etmiştir. Kays b. Hatîm’in yaklaşık 300 beyitten 
ve yirmi üç kaside ve kıtadan oluşan divanı İbnü’s-Sikkît rivayetiyle zamanı-
mıza intikal etmiştir. Divanın İngilizce tercümesiyle birlikte ilk neşrini Tadeusz 
Kowalski gerçekleştirmiş (Leipzig 1914), daha sonra Nâsırüddin el-Esed (Kahire 
1381/1962) ve İbrâhim es-Sâmerrâî – Ahmed Matlûb (Bağdad 1381/1962) ta-
rafından yayımlanmıştır.
İsmail Durmuş”  (1)
1-T.D.V. İslam Ansiklopedisi, 2002, 25. Cilt.
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14-KATARÎ B. FÜCÂE

(ö. 78/697 [?]) Hâricîler’in Ezârika kolunun son lideri. Büyük bir ihtimalle hic-
retin ilk on yılından sonra Benî Mâzin’in yerleşim yeri olan Katar’ın A‘dân belde-
sinde doğdu. Asıl adı bilinmemektedir. Katar asıllı olması dolayısıyla bu nisbe ile 
anılmış olması muhtemeldir (İbn Cinnî, s. 27). İbnü’l-Kelbî’nin belirttiğine göre 
babasının adı Ca‘vene, diğer müelliflere göre ise Mâzin b. Ziyâd b. Yezîd’dir. 
Uzun bir süre Yemen’de izini kaybettirip birden bire ortaya çıkması sebebiyle 
Fücâe (sürpriz) diye anıldığı belirtilmektedir (Cemhere, I, 371). Bazı geç devir 
müellifleri, Katarî’nin adının Ca‘vene olduğunu söylüyorsa da (meselâ bk. İbn 
Hallikân, IV, 261) bu husus yanlış bir anlamadan kaynaklanmaktadır. Çocuklu-
ğunun ilk yıllarını kardeşi Cürmûz ile geçiren Katarî, muhtemelen Irak’ın fethi 
esnasında yahut fetihten bir süre sonra Basra’da yerleşmek isteyenlerle beraber 
Irak’a geldi. Gençlik dönemini ve hayatının önemli bir bölümünü burada geçirdi. 
Kaynaklarda hatip ve şair olarak zikredilmesine rağmen bilgi ve kültür seviyesiy-
le ilgili herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî, Katarî’yi 
“kaba saba bir ümmî” olarak tasvir eder (Câhiz, II, 310).

Hâricîler’e katılmadan önce Basra’nın önemli şahsiyetlerinden olan, 42 (662) 
yılında Abdurrahman b. Semüre ile beraber Sicistan ve çevresinin fethine katılan 
Katarî’nin Nâfi‘ b. Ezrak’ın Mekke’den dönüşü sırasında görüşlerini benimsediği, 
65’te (684) onunla birlikte Dûlâb muharebesine katıldığı, muhalifleri tekfir et-
mek, çocuklarını öldürmek, kadınlarını esir almak ve isti‘râz gibi aşırı düşüncele-
rini kabul ettiği bilinmektedir (a.g.e., III, 264). Katarî, Nâfi‘in ölümünün ardından 
Ezârika ileri gelenleriyle birlikte muhaliflerle mücadele etti; cesareti, metanet ve 
sabrı sayesinde önemli bir mevkiye sahip oldu. Zübeyr b. Mâhûz’un İsfahan’da 
öldürülmesi üzerine fırka mensupları Ubeyde b. Hilâl el-Yeşkürî’yi lider seçmek 
isteyince Ubeyde bunu kabul etmeyerek Katarî’nin seçilmesini teklif etti. Bunun 
üzerine 69 (689) yılı sonunda Katarî’ye biat edildi (Wellhausen, s. 82).

Katarî’nin liderliği üstlendiği dönemde Mühelleb b. Ebû Sufre’nin mağlûp ettiği 
Ezârika büyük bir buhrana sürüklenmiş bulunuyordu. Sarsılmaz bir iradeye sa-
hip olan Katarî, taraftarlarından hayatta kalanlarını Kirman dağlarına çekerek 
yeniden teşkilâtlandırmayı başardı. Daha sonra Irak’a gidip Ahvaz’ı ele geçirdi ve 
buradan Basra’ya yöneldi. Mus‘ab b. Zübeyr’in Meskin’de yenilgisi (72/691) ve 
Irak’ın Abdülmelik b. Mervân’ın hâkimiyetine geçmesinden sonra da Düceyl neh-
rinin sol yanında tutunmaya muvaffak oldu. Abdülmelik tarafından Irak valiliğine 
tayin edilen Haccâc b. Yûsuf, Ezârika’ya karşı sürdürülen harekâtın kumandanlı-
ğını tekrar Mühelleb’e havale edince Mühelleb, Katarî ve mensuplarını Düceyl’in 
öte yanına atarak Kirman bölgesinin ortalarına kadar takip etti. Buna rağmen 
Katarî uzun süre durumunu korumayı başardı. 75 (694) yılında emîrü’l-mü’minîn 
(emîr-i vurvişnikan) olarak kabul edilen Katarî adına bir tarafı Pehlevîce, bir ta-
rafı Arapça gümüş para basıldığı bilinmektedir.

Onun liderliği esnasında Ezârika içinde Araplar ile mevâlî arasında ortaya çıkan 
anlaşmazlık ordunun bölünmesine sebep oldu. 
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Bu sırada Katarî fırkayı iyi idare edememekle suçlandı. Benî Kays b. Sa‘lebe’nin 
mevlâsı Abdürabbih es-Sagīr ve Benî Yeşkür’ün mevlâsı Abdürabbih el-Kebîr bu 
dönemde Katarî’nin önde gelen rakipleriydi. Çoğunluğu mevâlîden oluşan Ezâ-
rika’nın askerî güçleri arasında çıkan savaş sırasında Katarî, Kirman yakınların-
da umumi karargâhın bulunduğu Cirüft şehrini terkederek Taberistan’a sığındı. 
Bölünen Ezârika’nın mevâlî güçlerini Mühelleb kolaylıkla ortadan kaldırdı. Katarî 
üzerine gönderilen Süfyân b. Ebred el-Kelbî kumandasındaki ordu onun kuv-
vetlerini bir dağ geçidinde kuşatıp baskın yaptı. Atının altına düşen ve adamları 
tarafından terkedilen Katarî bir yerli tarafından teşhis edilerek öldürüldü. Kesilen 
başı önce Kûfe’ye, oradan da Şam’a gönderildi. Katarî’nin ölüm tarihi kaynaklar-
da 77 (696) (Taberî, VI, 308), 78 (Halîfe b. Hayyât, I, 356) ve 79 (Ya‘kūbî, II, 
276) olarak kaydedilmekle birlikte ikinci tarihin daha isabetli olduğu belirtilmek-
tedir (Wellhausen, s. 87).

Katarî b. Fücâe, mezhebine uygun olan uzlaşmaz tutum, kahramanlık ve hır-
çınlık özelliklerini kendinde toplayan şahsiyetiyle Ezârika’nın prensiplerine bağlı, 
Arap ve bedevî olmakla iftihar eden mutaassıp bir Hâricî’dir. Birçok Hâricî lideri 
gibi şiir ve hitabet kabiliyetine de sahip bulunan Katarî’nin mücadeleye teşvik ve 
davet, yiğitlik ve kahramanlık, savaş esnasında sabır ve sebat, Emevîler’i tehdit 
vb. konularda bazı şiirleri günümüze ulaşmıştır (meselâ bk. İhsan Abbas, s. 119-
135). Câhiz’in belirttiğine göre ayrıca çok sayıda ezberlenmiş sözü (el-Beyân 
ve’t-tebyîn, I, 270) ve mensuplarını cihada teşvik eden küçük hitabeleri yanında 
dünyaya bağlılığı kınayan uzunca bir hutbesi bulunmaktadır (a.g.e., II, 104).

Mustafa Öz   

Kaynak: T.D.V. İslam Ansiklopedisi, 2002, 25. Cilt
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15-İBN HÂNÎ

“Ebü’l-Kâsım Muhammed b. Hânî b. Muhammed el-Mağribî el-Endelüsî (ö. 
362/973) Fâtımî Halifesi Muiz-Lidînillâh’ın saray şairi. 320-326 (932-938) yılları 
arasında Endülüs’ün İşbîliye (Sevilla) şehrinde doğdu. Yemen’den Kuzey Afri-
ka’ya göç eden Ezd kabilesine mensuptur. Soyu İfrîkıye Valisi Yezîd b. Hâtim 
el-Ezdî’ye (772-787) veya kardeşi Ravh b. Hâtim’e dayanır. Babası Hânî, III. 
Abdurrahman devrinde Fâtımîler’in ilk başşehri Mehdiye’den Endülüs’e göç et-
miş, bir süre Kurtuba’da (Cordoba) kaldıktan sonra İşbîliye’ye yerleşmişti. Onun 
Endülüs’e hangi maksatla gittiği kesin olarak bilinmemekle birlikte bazı çağdaş 
araştırmacılar Kuzey Afrika’da Mehdiye’yi kuran, Mısır’ı almak için yaptığı iki ba-
şarısız teşebbüsten sonra Kurtuba’daki hilâfeti ele geçirmeyi düşünen ve çok 
sayıda İsmâilî dâîyi görevlendiren Mehdî el-Fâtımî’nin bir şair olan Hânî’yi de 
bu amaçla Endülüs’e göndermiş olabileceğini ileri sürmüşlerdir (meselâ bk. EI² 
[İng.], III, 786).

İbn Hânî, öğrenimini İşbîliye’de tamamladıktan sonra Kurtuba’ya giderek 
bilgisini geliştirdi. Kaynaklarda hocaları ve tahsil ettiği ilimler hakkında bilgi 
yoktur. Ancak şiirlerinden eski Arap şiiriyle yakından ilgilendiği, bu konudaki 
tarihî birikimi geleneksel muhtevasıyla çok iyi öğrendiği anlaşılmaktadır. İbn Hânî 
İşbîliye’ye dönünce siyasî ve felsefî düşüncelerini açıkça ortaya koymaya başladı. 
Ancak düşünceleri bulunduğu ortamın yapısına ters düşüyordu. Muhalifleri onu 
Fâtımîler’e yakın olmak, Yunan felsefesinin tesirinde kalmak ve ayrıca zındıklıkla 
itham ettiler. Kaynakların yakın dostu olduğunu söylediği (Muhammed el-Ya‘lâvî, 
İbn Hânî el-Maġribî el-Endelüsî, s. 115-116), fakat adını vermediği İşbîliye valisi 
ona bir süre İşbîliye’den uzaklaşmasını tavsiye etti. Bu sırada yirmi yedi yaşında 
olan İbn Hânî valinin bu tavsiyesine uyarak Mağrib’e gitmek üzere Endülüs’ten 
ayrıldı.

347 (958) yılında Mağrib’in batısına yaptığı seferden dönen Cevher es-Sıkıllî 
kumandasındaki Fâtımî ordusu Fas’ın kuzey kesimlerine geldiğinde İbn Hânî adı 
geçen kumandanın himayesine girdi ve Mağrib’de ilk kasidesini onun için yazdı. 
Mağrib’de Emevîler’i ağır bir dille yeren şiirler yazan İbn Hânî, doğuda ve batıda 
yayılmacı politika takip eden Fâtımîler’in güçlü bir savunucusu ve propaganda-
cısı olarak faaliyet göstermeye başladı. Bir süre sonra Cezayir’in doğusundaki 
Mesîle şehrine giderek şehrin hâkimi olan ve İbnü’l-Endelüsiyye diye tanınan, 
Muiz-Lidînillâh’ın sütkardeşi Ca‘fer b. Ali b. Sa‘dûn el-Ezdî ve kardeşi Yahyâ’nın 
himayesine girdi. Ca‘fer ve Yahyâ’dan büyük ilgi gören şair onları ve aile fert-
lerini öven pek çok şiir kaleme aldı. Şiirleri geniş bir çevrede okunup şöhreti 
Mağrib’de yayılınca Halife Muiz, Ca‘fer ve Yahyâ’dan onu Kayrevan’a gönderme-
lerini istedi. 354 (965) yılında Mansûriye Sarayı’nda halifenin huzuruna çıkan İbn 
Hânî, buradaki Ebü’l-Kâsım el-Fezârî el-Kayrevânî ve Ali b. Muhammed el-İyâdî 
et-Tûnisî gibi saray şairlerine karşı zamanla büyük bir üstünlük sağladı. Fâtımî 
imamlarını ve özellikle hâmisi olan Muizz’i insan üstü sıfatlarla yücelten şiirleri 
(meselâ bk. Dîvânü Muhammed b. 
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Hânî el-Endelüsî, s. 181-187) sayesinde büyük bir itibar gördü. Onun Muiz hak-
kındaki şiirleri (el-Muizziyyât) müstakil bir divan teşkil edecek kadar çoktur. Bu 
şiirler Kuzey Afrika sınırlarını aşıp Endülüs’ten Bağdat’a kadar uzanan geniş bir 
bölgeye yayılarak İsmâiliyye doktrininin tanınmasını sağlamıştır. Fâtımîler’in Mı-
sır’ı ele geçirmesinden sonra Muiz ile birlikte Mısır’a giden İbn Hânî ömrünün 
geri kalan kısmını Fâtımî sarayında geçirdi. 362 (973) yılında ailesini Mısır’a ge-
tirmek üzere Mağrib’e giderken Libya’nın doğusundaki Berka’da öldü. Bu olayla 
ilgili olarak Berka’daki bir dostunun verdiği ziyafette içkinin tesiriyle öldüğü, 
içkili olarak sefere çıkıp yolda öldürüldüğü, kemeriyle boğularak Berka’daki su 
dolaplarından birine asıldığı ve Endülüs Emevî Devleti hesabına çalışanlarca kat-
ledildiği şeklinde değişik rivayetler nakledilmiştir. Halife Muiz-Lidînillâh doğulu 
şairlere karşı onunla övünmeyi ümit ettiği sırada ölmesinden dolayı büyük üzün-
tü duymuştur (Ya‘kût, XIX, 93; İbn Hallikân, IV, 50).

İbn Hânî’nin çağdaşı olan müellifler ve günümüz araştırmacıları onu Endülüs’ün 
ve Mağrib’in en büyük şairlerinden biri olarak kabul ederler. İbn Hânî şiirlerindeki 
üslûp ve tema benzerliği, ifade sağlamlığı, hayal zenginliği, fikirlerindeki aşırılık 
ve sıradışılık, övgülerindeki güzellik gibi sebeplerle Mütenebbî ile mukayese 
edilerek “Mağrib’in Mütenebbîsi” olarak nitelendirilmiştir (meselâ bk. Makkarî, 
IV, 41; Safedî, I, 352). Şiirdeki ustalığını daha önce örneğine pek rastlanmayan 
bir tarzda geliştiren İbn Hânî, Fâtımîler’e olan yakınlığından dolayı şiirlerinde 
İsmâilî akîdesiyle paralellik arzeden konuları Câhiliye üslûbu ile dile getirmiştir. 
Manzumelerinde Câhiliye dönemi ve bilhassa muallaka şairlerinin etkisi yanında 
Ebû Temmâm, Buhtürî ve Mütenebbî’yi geniş ölçüde örnek aldığı görülür. 
Şiirlerinde kullandığı kelimeler, edebî sanatlar, tasvirler, özellikle medih türü 
şiirlerindeki üslûp ve lafızlar şairin Câhiliye şiirinden ne ölçüde etkilendiğini 
açıkça gösterir. Tıbâk, mukabele ve teşbih sanatlarına sıkça yer verdiği şiirleri 
genellikle methiye türündedir. Az da olsa mersiye, tasvir, hiciv, gazel ve hikmet 
türü şiirleri de vardır. Methiye tarzındaki şiirlerinin büyük bir bölümü Halife Muiz-
Lidînillâh ile Ca‘fer b. Ali b. Sa‘dûn ve aile fertleri için yazılmıştır. Bunlar genellikle 
altmış-doksan beyit arasında değişir. Divanındaki en uzun manzume Muiz için 
yazdığı 202 beyitlik kasidedir (Dîvânü Muhammed b. Hânî el-Endelüsî, s. 342-
360). Bunun yanında iki beyitlik kıtaları, genellikle halife ve maiyetindekilerle 
kumandanlarının kılıçlarını tasvir eder. Bunların dışında birkaç mersiye ile 
irticâlen söylenmiş bazı şiirleri de bulunan İbn Hânî, kulağa hoş gelmeyen bazı 
garip kelimeleri çok kullandığı için tenkit edilmiştir.

Şiirlerinde Şiî-İsmâilî olduğunu gizlemeyen İbn Hânî bu mezhebin terimlerini 
geniş ölçüde kullanmıştır. Methiyelerinde küfre varan aşırı ifadelere rastlanır. 
Meselâ Muiz hakkındaki bir kasidesine, “Kaderin dediği değil senin istediğin olur, 
hükmet, sen vâhid ve kahhârsın” (a.g.e., s. 181-182) ifadesiyle başlamış, diğer 
bazı manzumelerinde ona ilâhî sıfatlar isnat etmekten çekinmemiştir (a.g.e., s. 
73-139).
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İbn Hânî divanının dünyanın önemli kütüphanelerinde ve Hindistan’da Şiî-İsmâilî 
ilim adamlarının özel kitaplıklarında bulunan yazma nüshalarının sayısı yirmi 
sekize ulaşmaktadır (nüshalarla ilgili geniş bilgi için bk. Muhammed el-Ya‘lâvî, 
İbn Hânî el-Maġribî el-Endelüsî, s. 31-41). Divanın ilk baskısı, şairin İbn Hallikân 
tarafından yazılmış olan biyografisi ve bazı kelimelerin açıklamasıyla birlikte 
Bulak’ta yapılmış (1274/1857), bu neşrin kelime açıklamalarını vermeyen, 
fakat okunuş itibariyle nisbeten daha iyi bir neşri Beyrut’ta gerçekleştirilmiştir 
(1302/1884, 1304/1886). Beyrut’ta yapılan üçüncü baskı ise Bulak baskısının 
açıklamalarıyla birlikte tekrarıdır (1326/1908). Hindistanlı Zâhid Ali, eserin British 
Museum nüshasını esas alıp bu nüshayı Hindistan’ın Sûret şehrindeki âlimlerin 
özel kütüphanelerinde bulunan nüshalar ve matbu nüshalarla karşılaştırmış, 
hazırladığı metin, şerhi ve İngilizce tercümesi Oxford Üniversitesi’nde doktora 
tezi olarak kabul edilmiştir (1932). Bu çalışma, metnin İngilizce tercümesi çıkarılıp 
Tebyînü’l-me’ânî fî şerhi Dîvâni İbn Hânî adıyla yayımlanmıştır (Kahire 1352). 
Ayrıca Kerem el-Bustânî’nin şerhiyle birlikte Dîvânü İbn Hânî adıyla Beyrut’ta 
iki defa yayımlanan (1372/1952, 1384/1964) divanın en mükemmel neşri, bu 
baskılarda kullanılmayan diğer yazmalardan da faydalanmak suretiyle, Zâhid Ali 
neşrinde eksik olan yahut hiç bulunmayan şiirler de ilâve edilerek Muhammed 
el-Ya‘lâvî tarafından gerçekleştirilmiştir (Havliyyâtü’l-Câmi’ati’t-Tûnisiyye, 
VI [1969], s. 79-110; IX [1972], s. 75-100; ayrıca Beyrut 1994). Divan, A. 
Wormhoudt tarafından İngilizce tercümesi ve şerhiyle birlikte neşredilmiştir 
(Oskaloosa 1985).

İbn Hânî’nin hayatı ve şiirleri hakkında Münîr Nâcî, Ebü’l-Kâsım Muhammed 
Kirrû, Ahmed Hâlid, Muhammed b. Ali el-Hirfî ve Ahmed Hasan Besec müstakil 
çalışmalar kaleme almıştır (bk. bibl.)

M. Faruk Toprak”(1)

1-Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, 1999, Cilt:19.
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16-EBU YAHYÂ İBN ÂSIM

Ebû Yahyâ Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Endelüsî el-Gırnâtî (ö. 
857/1453’ten sonra) Mâlikî fakihi, şair ve edip. Büyük dedelerinden Âsım’a nis-
betle İbn Âsım diye tanınmıştır. Babası Ebû Bekir İbn Âsım’ın hapse atıldığı sırada 
(814/1411) genç yaşta olmasından hareketle (Cennetü’r-rızâ’, II, 203-204) VIII. 
(XIV.) yüzyılın sonlarında doğduğu söylenebilir. Babası ve amcası (veya babası-
nın amcasının oğlu) Ebû Yahyâ İbn Âsım’dan başka Ebü’l-Hasan İbn Sem‘a, Ebû 
Abdullah el-Mintûrî, Ebü’l-Kâsım İbnü’s-Serrâc, Ebû Abdullah el-Beyyânî, Ebû 
Ca‘fer İbn Ebü’l-Kâsım es-Sebtî gibi âlimlerden ders aldı. Yetiştirdiği talebeler 
arasında Ebû Abdullah İbnü’l-Ezrak el-Gırnâtî, Muhammed b. Yûsuf el-Mevvâk, 
Ebû Abdullah İbnü’l-Haddâd el-Vâdîâşî gibi âlimler bulunmaktadır.

Nasrîler Sultanı Gâlib-Billâh IX. Muhammed’in teveccühüne mazhar olan İbn 
Âsım babasının ölümünün ardından divan kâtipliğine getirildi (829/1426). Daha 
sonra sır kâtipliği yaptı, 838 (1434-35) yılında kâdılkudâtlığa tayin edildi. Gırna-
ta’daki iç karışıklıklar sebebiyle birkaç defa tahttan uzaklaştırılan Gâlib-Billâh’ın 
diğer yakın adamlarıyla birlikte İbn Âsım da çeşitli sıkıntılara uğradı. Nitekim 
849’da (1445) kız kardeşinin oğlu Ebü’l-Haccâc Yûsuf b. Ahmed ile yaptığı mü-
cadelede mağlûp olarak tahtını tekrar kaybeden Gâlib-Billâh ile birlikte Mâle-
ka’ya kaçmak zorunda kaldı. Ancak kısa bir süre sonra aralarında bir anlaşma 
sağlamak üzere yeni sultana elçi sıfatı ile gönderildi. Adını bir yerde Ebü’l-Haccâc 
(Cennetü’r-rızâ’, I, 180), başka bir yerde Müstain-Billâh (a.g.e., II, 65) olarak 
verdiği bu sultanla Mağrib hükümdarı arasında da elçilik yapan İbn Âsım, iki yıl 
sonra tekrar tahta geçen Gâlib-Billâh’ın hizmetinde önemli görevlerde bulundu. 
852’de (1448) İspanyollar’a karşı kazanılan zafer münasebetiyle kaleme aldığı, 
içinde bulunulan olumsuz şartları ve bunların sebeplerini açıklayarak cihad ve 
birliğin önemini vurguladığı beyannâme de bu mevkiini göstermektedir (a.g.e., 
II, 289-311). Safer 857 (Şubat 1453) tarihli bir menşurla (Makkarî, Ezhârü’r-
riyâz, I, 172-179) kâdılkudâtlık görevi yanında öğretim ve imam-hatiplikle il-
gili işlerin yönetimi de kendisine verilen İbn Âsım’ın, aynı yılın sonunda tahtı 
ele geçiren Nasrî Hükümdarı Ebû Nasr Sa‘d el-Müstain-Billâh’ın emriyle sultan 
Gâlib-Billâh ve diğer yakınlarıyla birlikte öldürüldüğü tahmin edilmektedir.

Kaynaklarda İbn Âsım’ın çeşitli unvanlar yanında vezirlik rütbesi de elde ettiği 
belirtilmektedir. Tayin edildiği görevler içinde vezirlik açıkça anılmasa da bazı 
devletlerde sır kâtipliğinin vezirlikle aynı anlamda kullanıldığı ve hayatı boyunca 
Gâlib-Billâh’ın en yakın adamı ve geniş yetkilere sahip bir yönetici olduğu göz 
önüne alınırsa bu bilgi doğru kabul edilebilir. İbn Âsım, kadılık görevinde Lisâ-
nüddin İbnü’l-Hatîb’in halefi olması, ilmî çalışmalarında onun izinden gitmesi, 
genelde Endülüs ve özellikle de Gırnata tarihinin kaleme alınmasına selefi gibi 
önemli katkılarda bulunması sebebiyle İbnü’l-Hatîb es-Sânî lakabıyla anılmıştır.

Bir fıkıh âlimi ve dirayetli bir yönetici olan İbn Âsım aynı zamanda babası gibi 
edip ve şairdi. Makkarî’nin naklettiği bir kasidesinde lafzî ve mânevî sanatlardan 
örnekler sergilemektedir. 
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Bu kasidede kırmızı ve yeşil mürekkeple tefrik ettiği kelimeler ayrı ayrı yanyana 
getirildiğinde iki müstakil kaside ortaya çıkmaktadır. Bu ikisinde de bazı kelimeler 
yine farklı renklerle ayrılmış olup bunlar ardarda sıralandığında birer müveşşah* 
çıkmaktadır (bunlar ve şiirlerinden diğer bazı örnekler için bk. Cennetü’r-rızâ’, I, 
143-155; Makkarî, Ezhârü’r-riyâz, I, 147-157, 179-185; III, 323).

Eserleri

1. Şerhu Tuhfeti’l-hükkâm (yazma nüshaları için bk. GAL, II, 341; Suppl., 
II, 375; Muhammed Âbid el-Fâsî, I, 451-455). Babasının fıkha dair eserinin şer-
hi olup nazarî bilgilerden başka Gırnata ulemâsının o günkü içtimaî ve iktisadî 
hayatı yansıtan fetvalarına da yer vermesi bakımından önem taşımaktadır (bazı 
örnekler ve eserin bu açıdan bir değerlendirmesi için bk. Muhammed Benşerîfe, 
s. 227-236). Daha sonraki âlimler de İbn Âsım’ın ve ondan naklen diğer âlim-
lerin fetvalarına eserlerinde yer vermişlerdir (meselâ bk. Venşerîsî, III, 25, 28, 
138, 220, 224; V, 200).

2. Cennetü’r-rızâ’ fi’t-teslîm limâ kadderallâhu ve kazâ’. Endülüs’ün İslâm 
hâkimiyetinden çıkmaya başladığı bir dönemde müslümanların mâruz kaldığı 
musibetlerin sebeplerini, bu güçlükleri aşmanın yollarını ve ilâhî takdire rızâ 
göstermenin önemini konu alan eser, Gırnata’da hüküm süren Nasrîler’in siyasî 
tarihi için ilk elden bir kaynak olduğu gibi o günkü içtimaî, iktisadî ve kültürel 
hayatı yansıtması bakımından da büyük öneme sahiptir (bir değerlendirme için 
bk. Sa‘d Abdullah el-Bişrî, XVII/6 [1417/1996], s. 485-498). Eser Salâh Cerrâr 
tarafından neşredilmiştir (I-III, Amman 1410/1989).

3. er-Ravzü’l-erîz fî terâcimi zevi’s-süyûf ve’l-aklâm ve’l-karîz. Nasrîler dö-
neminin yönetici, ulemâ, şair ve ediplerinin biyografisine dair olup Lisânüddin 
İbnü’l-Hatîb’in el-İhâta fî ahbâri Ġırnâta adlı eserinin zeyli mahiyetindedir. Mak-
karî’nin Nefhu’t-tîb ve Ezhârü’r-riyâz’ında nakilde bulunduğu eserden bir varak 
Escurial Library’de kayıtlı bir mecmuada (nr. 1879/5) mevcuttur.

Cengiz Kallek”(1)

1-Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, 1999, Cilt:19.
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17-KÂMRÂN MİRZA

 “(ö. 964/1557) Bâbürlü Devleti’nin kurucusu Bâbür’ün oğlu. 915’te (1509) Kâ-
bil’de doğdu. Annesi, Sultan Ali’nin kardeşi Gülruh Begüm’dür. Bâbür, Kande-
har Kalesi’nin fethinden sonra idaresini Kâmrân Mirza’ya verdi. 932’de (1526) 
Panipat Savaşı’nın ardından üvey kardeşi Hümâyun Hint fetihlerine katılmış ve 
Agra’ya kadar olan yerleri babası adına ele geçirmişti. Bâbür, Hümâyun’un bu 
zaferleri sırasında Hindistan’dan alınan ganimetin bir bölümünü Kâmrân Mir-
za’ya gönderdi. Ayrıca Belh ve Hisar’dan tahsis ettiği toprakları da ona ihsan etti.

Bâbür’ün vefatı (937/1530) ve yerine Hümâyun’un geçmesinden sonra kar-
deşler arasındaki anlaşmazlık su yüzüne çıktı. Hümâyun, Afganlılar’ın yanı sıra 
kardeşleriyle de uğraşmak zorunda kaldı. Lahor Kalesi’ne giden Kâmrân Mirza, 
Safevîler’den Şah I. Tahmasb’ın Kandehar’ı boşaltması üzerine burayı ele ge-
çirdi (1532). Ancak Afganlı Şîr Han’ın Kuzey Hindistan’a hâkim olması üzerine 
Kâbil’e çekildi. Bir ara Sind yöresine gitti. Ardından gizlice tekrar Kâbil’e döndü 
ve bir baskınla Hümâyun’un oğlu Ekber’i maiyetiyle birlikte ele geçirdi. Kâmrân 
Mirza’nın bu arada kardeşi Hindal Mirza ile de arası açıldı. Girdikleri çarpışmada 
Hindal yaralanarak ölünce ağabeyi Hümâyun’un intikamından çekinerek Afgan-
lılar’dan Şîr Han’ın oğlu Selim Han’a sığınmak istedi, ondan yüz bulamayın-
ca eşkıyalıklarıyla tanınan Kokharlar’ın (Khokar) yanına giti. Ancak Kokhar reisi 
tarafından Hümâyun’a teslim edildi. Afganlılar ile bir olup Hindal’ı öldürmekle 
suçlanarak gözleri oyuldu. Böylece devlet işlerinden elini çekmek zorunda kaldı.

Argunlu Hükümdarı Şah Hasan’ın kızı olan hanımı Mâh Çiçek Begüm ile 961 
(1554) yılında hacca giden Kâmrân Mirza Zilhicce 964’te (Ekim 1557) Mekke’de 
vefat etti; birkaç ay sonra da hanımı öldü. Kâmrân Mirza’nın kendisi gibi şair 
olan oğlu Ebü’l-Kâsım, Ekber tarafından tehlikeli bir rakip olarak görüldüğünden 
964’te (1557) Gevâliyâr’a sürüldü, birkaç yıl sonra da öldürüldü.

Kâmrân Mirza, Bâbürlü edebiyatının ilk temsilcilerinden olup vasat bir şair olarak 
kabul edilir. Hâfız-ı Şîrâzî’nin tesirinde kalmış, şiirlerinde genellikle aşka, zaman 
zaman da hikemî ve dinî-tasavvufî unsurlara yer vermiştir. Kâmrân Mirza’nın 
Türkçe ve Farsça şiirlerini içeren divanının Bankipûr Şarkiyat Kütüphanesi (nr. 
105) ve Kalküta nüshaları bilinmektedir. Kalküta nüshası 1912’de Bankipûr Şar-
kiyat Kütüphanesi’ndeki nüshadan istinsah edilmiştir. Eser Ali Alpaslan ve Ke-
mal Eraslan tarafından yayımlanmıştır (“Kâmrân Mirzâ Divânı I”, TDED, XXIII, 
[1981], S. 37-137; XXVI [1993], s. 11-78). Farsça divanının tek nüshası Pat-
na’da Hudâbahş Kütüphanesi’nde (The Oriental Public Library) bulunmaktadır 
(nşr. M. Mahfûzü’l-Hak, Kalküta 1929). Mevlevî Abdülvelî’nin Türkçe ve Farsça 
şiirlerinden yaptığı seçmeler Bombay’da yayımlanmıştır (1914).

Enver konukçu”(1)   

1-T.D.V. İslam Ansiklopedisi, 2001, 24. Cilt.
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18-MERVAN B.EBÛ HAFSA

“Ebü’s-Sımt (Ebü’l-Heyzâm / Ebü’l-Hendâm) Mervân b. Süleymân b. Yahyâ b. 
Ebî Hafsa Yezîd (ö. 182/798) Methiyeleriyle tanınan Arap şairi. 105’te (723) 
Yemâme’de doğdu ve orada yetişti. Kendisine nisbetle İbn Ebû Hafsa olarak da 
anıldığı büyük dedesi Ebû Hafsa Yezîd’in Horasan Ya‘kūbîleri ailesinden geldiği 
söylenir. Ebû Hafsa, Hz. Osman’ın Mervân b. Hakem’e (I. Mervân) hibe ettiği 
kölelerinden biriydi. Hz. Osman’ın evi sarılıp şehid edildiğinde gösterdiği kahra-
manlıktan dolayı Ebû Hafsa’yı âzat eden Mervân Medine valisi olunca onu Ye-
mâme haracını toplamakla görevlendirmişti. Genç yaşta şiir söylemeye başlayan 
Mervân, nesilden nesile halifelere ve devlet büyüklerine methiyeler söylemiş bir 
aileden gelir. Bir beytinden dolayı Zülkimr lakabıyla anılan ve torunu Mervân el-
Asgar’dan ayırt edilmek için Mervân el-Ekber olarak da tanınan şair, bir yakını 
tarafından Emevî Halifesi Velîd b. Yezîd’e takdim edilmesinden sonra Hz. Ali 
taraftarı Seyyid el-Himyerî, Di‘bil el-Huzâî gibi şairlere karşı Emevîler’in safında 
yer aldı; Mervân b. Muhammed’in (II. Mervân) yakın dostları arasına girerek 
bütün faaliyet ve mücadelelerinde onunla beraber bulundu. 159 (776) yılına 
doğru Bağdat’a giden Mervân zekâsı sayesinde Abbâsî sarayında itibar gördü. 
Başta Abbâsî halifeleri Mansûr, Mehdî-Billâh, Hâdî-İlelhak ve Hârûnürreşîd ile 
Abbâsî vezirleri ve Bermekîler olmak üzere zamanın devlet büyüklerine sunduğu 
methiyeleriyle yüklü bir servet edindi. Özellikle Yemen ve Sicistan valiliklerinde 
bulunan, cömertliği ve yiğitliğiyle tanınan Ma‘n b. Zâide eş-Şeybânî ile müna-
sebet kuran şair onun vefatına kadar hakkında yazdığı methiyelerle servetini 
çoğalttı, ölümü üzerine de onun için mersiyeler kaleme aldı. Ma‘n hakkındaki 
bir övgüsünü aşırı bulan Mansûr ile Mehdî-Billâh’ın, şairi bir yıl saray meclisle-
rine kabul etmedikleri kaydedilir. Hz. Ali taraftarlarına karşı yazdığı yergileriyle 
Hârûnürreşîd’in ilgisini çekmeye çalıştı. Siyasî içerikli bu şiirlerinde Abbâsîler’in 
hilâfetteki haklılığını kanıtlamaya büyük çaba harcamıştır. Aşırı derecede haris 
ve cimri olup düzensiz bir hayat yaşadığı nakledilen Mervân, muhtemelen Hz. Ali 
taraftarlarından birinin suikastı sonucunda öldürüldü.

Zamanının çoğunu Yemâme’de geçiren Mervân’da yabancı kültürlerle karışmış 
Bağdat Abbâsî kültür ve medeniyetinin etkisi belirgin değildir. Bu sebeple şiirleri 
daha çok çöl şairlerinin geleneğini yansıtır. Zengin ve fasih kelime örgüsü içinde 
muntazam, âhenkli bir söz dizimiyle duygu ve düşüncelerini hareketli ve hitabe-
te benzer bir hava içinde anlatır. Bu sebeple II. (VIII.) yüzyılın sonlarında ortaya 
çıkan ve “minberî şiir” adı verilen tarzın önde gelen temsilcilerinden sayılır. Mer-
siye, hiciv, gazel ve tasvire dair az miktardaki şiirleri hariç tutulursa eserlerinin 
tamamına yakınını methiyeler oluşturur. Övdüğü kişilerin daha fazla teveccüh ve 
ihsanına nâil olmak için methiyeleri üzerinde bir yıl çalıştığı kaydedilir. Bu süre-
nin dört ayının nazım ve telif, dört ayının düzeltme ve süsleme, dört ayının da 
usta şair ve eleştirmenlerin incelemesiyle geçtiği, bunun sonucunda beğenildiği 
takdirde şiirlerini övdüğü kişiye ve halka arzettiği belirtilir. Mervân bu şiirlerinde 
“havliyyât” ve “münakkahiyyât” adı verilen kasidelerin sahibi olan Züheyr b. Ebû 
Sülmâ ve Hutay’e gibi külfetli şairlerin geleneğini sürdürmüştür.
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İbnü’n-Nedîm’in Mervân b. Ebû Hafsa’ya nisbet ettiği 300 varaklık divan 
zamanımıza ulaşmamıştır. Kaynaklardan derlenen şiirleri Mervân b. Ebî Hafsa ve 
şi’ruh (nşr. Kahtân b. Reşîd et-Temîmî, Necef 1972), Şi’ru Mervân b. Ebî Hafsa 
(nşr. Hüseyin Atvân, Kahire 1973, 1982) ve Dîvânü Mervân b. Ebî Hafsa (şerh 
ve nşr. Eşref Ahmed Adre, Beyrut 1414/1993) adlarıyla yayımlanmıştır. Ayrıca 
İsmâil b. İbrâhim b. Hamed es-Semâîl, Şâ’irü’l-Yemâme Mervân b. Ebî Hafsa 
isimli bir eser kaleme almıştır (Riyad 1414/1994).

Süleyman Tülücü”(1)   

1-Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, 2004, Cilt:29.
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19-KÂ’B B. MA’DÂN
“Ebû Mâlik Kâ‘b b. Ma‘dân el-Eşkarî (ö. 102/720) Arap şairi, hatip ve savaşçı. 
Muhtemelen Basra’da doğup büyüdü. Ezd (Yemen) kabilesinin Eşkar kolundan-
dır. Gençlik yıllarında Ezd kabilesine mensup Arap fatihlerinden Mühelleb b. Ebû 
Sufre ile dost oldu. Mühelleb 79’da (698) Horasan’a vali tayin edilince kendisiyle 
birlikte Horasan’a gitti ve onun Mâverâünnehir’deki fetihlerine, özellikle Hâricî-
ler’in ilk büyük kolu olan Ezârika’ya karşı yaptığı savaşlara katıldı. Mühelleb’e 
övgü şiirleri yazdı.
Mühelleb ailesinden sonra 85 (704) yılında Horasan’a vali tayin edilen Kuteybe 
b. Müslim ile birlikte Hârizm ve Semerkant’taki savaşlara katılan Kâ‘b b. Ma‘dân, 
Kuteybe b. Müslim’in Hârizm’i fethetmesi üzerine nazmettiği bir şiirinde daha 
önce buraya saldırmasına rağmen başarısız olan Yezîd b. Mühelleb’i hicvetti. Bu 
durum Mühelleb ailesiyle bağlarının kopmasına sebep oldu. Yezîd 97’de (715) 
Horasan’a ikinci defa vali tayin edilince Kâ‘b’ı hapsettirdi ve ardından kendi ye-
ğenine öldürttü. Bir rivayete göre, Yezîd vali olunca onun hakkındaki hiciv şiirleri 
sebebiyle hayatından endişe duyan Kâ‘b, Uman’a kaçıp bir müddet orada yaşa-
mış, ancak daha sonra Yezîd’e bir kaside yazarak kendisinden özür dileyip affını 
istemişse de Yezîd kabul etmemiş ve onu Uman’da iken yeğenine öldürtmüştür. 
Bazı kaynaklarda şairin Yezîd’in valiliği sırasında Horasan’da kaldığı, Yezîd’in onu 
önce hapsedip ardından serbest bıraktığı kaydedilmektedir. Aynı kaynaklarda 
Kâ‘b’ın, Halife Ömer b. Abdülazîz’e Horasan’daki vergi memurlarından şikâyet 
ettiği bir kasidesini göndermiş olması delil gösterilerek Yezîd’in Halife Ömer tara-
fından Horasan’daki valilik görevinden alınmasından sonra da şairin Horasan’da 
ikametine devam ettiği belirtilmektedir. Kâ‘b’ın, Ömer b. Abdülazîz döneminde 
(717-720) Mühelleb ailesinin kendisini öldüreceği haberini alınca Uman’a kaçtı-
ğı, oradaki ikameti sırasında Yezîd b. Mühelleb’in tahrik ettiği yeğeni tarafından 
102 (720) yılında öldürüldüğü de rivayet edilmektedir (Hüseyin Atvân, s. 263).
Emevîler dönemi nekâiz şairlerinden Ferezdak kendisini, Cerîr, Ahtal ve Kâ‘b’ı 
İslâmî dönem şairleri olarak tanıtır ve Kâ‘b’ın şiirin yaratıcısı olduğunu söyler 
(Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, XIV, 266). Emevî halifelerinden Abdülmelik b. Mervân 
ile Ömer b. Abdülazîz ve Abbâsî Halifesi Mansûr, Kâ‘b’ın Mühellebîler için yazdığı 
övgüleri takdir ve gıptayla karşılamışlardır.
Kâ‘b’ b. Ma‘dân’ın günümüze ulaşan şiirlerinin çoğu Mühelleb b. Ebû Sufre ve 
ailesi için kaleme aldığı methiyelerdir. Şair, bu şiirlerinde Mühelleb ailesinin Ezâ-
rika’ya karşı yaptığı savaşlarda gösterdiği kahramanlıklardan, savaşlarda Mühel-
leb’e yardım eden kabilesi Ezd’den, Yemen halkının şeref ve faziletlerinden fahr 
ve hamâse ile karışık bir şekilde söz eder. Bu konudaki seksen üç beyitlik bir 
şiiri (a.g.e., XIV, 267-268) Arap edebiyatında epik şiir türünün en güzel örnekleri 
arasında sayılır. Kabile taassubuna dayalı siyasî şiir niteliği taşıyan hicviyelerinin 
çoğu Ezd’in düşmanı olan Abdülkays kabilesi, onların şairi Ziyâd el-A‘cem’le ve 
Bekir b. Vâil kabilesiyle ilgilidir. Şairin diğer şiirleri aşk, hikmet, itâb, felekten 
şikâyet, gurbet gibi konulara dairdir. Kâ‘b’ın bazı şiirleri Ebü’l-Ferec’in el-Eġânî’si 
(XIV, 267-268, 270, 278-280), Taberî’nin Târîhu’r-rusül ve’l-mülûk’ü (VI, 386-
387), İbnü’l-Esîr’in el-Kâmil’i (IV, 498-499) gibi kaynaklarda yer almaktadır (şi-
irlerinin kaynakları için bk. Sezgin, II, 377-378).
Kenan Demirayak” (1)
1-T.D.V. İslam Ansiklopedisi, 2001, 24. Cilt.
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20-ŞEHÎD-İ SÂNÎ

“Zeynüddîn b. Alî b. Ahmed el-Cübaî el-Âmilî (ö. 966/1559 [?]) Şiî âlimi. 13 
Şevval 911 (9 Mart 1506) tarihinde Lübnan’ın güneyindeki Cebeliâmil’de bu-
lunan Cüba‘ (Cübaulhalâve) beldesinde doğdu. Haksız yere öldürüldüğü için 
“Şehîd-i Sânî”, ayrıca babası gibi İbnü’l-Hücce (İbnü’l-Hâcce) olarak anılır. İlk 
öğrenimini babasından aldı. 925’te (1519) babasının ölümü üzerine Lübnan’ın 
güneydoğusunda bulunan ve o dönemde önemli bir ilim merkezi sayılan Mey-
sülcebel’e giderek burada çeşitli hocalardan yaklaşık sekiz yıl süreyle ders aldı. 
Daha sonra Lübnan’da Zahle şehrinin kuzeydoğusundaki Kerekinûh’ta öğren-
diklerini geliştirme fırsatı buldu. Kayınpederi Abdülâlî el-Mîsemî, Hasan el-A‘recî, 
Şemseddin Muhammed b. Mekkî ed-Dımaşki, Hüseyin el-Cürcânî, Şehâbeddin 
İbnü’n-Neccâr el-Hanbelî, Nâsırüddin el-Melkânî, Muhammed b. Nehhâs, Ab-
dülhamîd es-Senhûrî ve Muhammed Abdülkâdir eş-Şâfiî başta gelen hocalarıdır. 
934 (1528) yılında Cüba‘a döndü. Burada fetva vermenin yanı sıra öğretim ve 
vâizlik görevlerini sürdürdü. İki defa gittiği Dımaşk’ta bir yıl kaldıktan sonra tek-
rar memleketine geldi. 942’de (1535) Sünnî âlimleriyle fikir alışverişinde bulun-
mak ve bilgilerini ilerletmek amacıyla gittiği Mısır’da yaklaşık bir buçuk yıl kalıp 
Şehâbeddin Ahmed b. Hamza er-Remlî’den icâzet aldı. Ardından hac görevini 
yerine getirmek için Mekke’ye gitti. Ertesi yıl Cüba‘a döndü. İki yıl sonra Irak’ta 
bulunan imamlara ait kutsal mekânları ziyaret edip 948’de (1541-42) Kudüs’e 
geçti. Aldığı davet üzerine İstanbul’a gitmek için yola çıktı ve 17 Rebîülevvel 952 
(29 Mayıs 1545) tarihinde üç buçuk ay kalacağı İstanbul’a ulaştı. Asıl maksadı-
nın Ba‘lebek’teki bir medresenin öğretim kadrosunda görev almak olduğu anla-
şılmaktadır. Bu tür görevlere yapılacak tayinlerde mahallin kadısından Anadolu 
kazaskerliğine arzda bulunarak söz konusu kişiye izin verilmesi gerekirken Zey-
nüddin, böyle yapmayıp on değişik ilme dair bir risâlesini takdim etti. Kazasker 
Muhammed b. Kutbüddin Muhammed onun ilmî seviyesinden oldukça etkilendi 
ve Dımaşk yahut Halep’te seçeceği bir medresede hocalık yapabileceğini belirtti. 
Ancak Zeynüddin, Ba‘lebek’teki Nûriyye Medresesi’nde görevlendirilmeyi tercih 
etti. Evrakı tamamlandıktan sonra ikinci defa Irak’a giderek kutsal mekânları 
ziyaret etti ve 953 yılı Safer ayı ortalarında (Nisan 1546) yeni görevine başladı. 
Bu medresede İslâmî ilimlerle ilgili diğer dersleri yanında fıkıh derslerini İmâmiy-
ye fıkhı dahil olmak üzere beş mezhep çerçevesinde okutmaya başladı. Başta 
damadı Nûreddin Ali b. Hüseyin el-Âmilî el-Cizzînî olmak üzere Hür el-Âmilî’nin 
babasının dedesi Muhammed b. Hüseyin el-Hür el-Âmilî, İbnü’l-Ûdî diye bilinen 
Muhammed b. Ali el-Âmilî, Bahâeddin el-Âmilî’nin babası Hüseyin b. Abdüssa-
med el-Âmilî gibi şahsiyetlerin yetişmesinde büyük payı oldu. Son üç öğrencisi 
İstanbul ve Kahire seyahatlerinde kendisine refakat etmiştir.

955 (1548) yılında Cüba‘a dönen ve hayatının son yıllarını burada geçiren Zey-
nüddin mahallî rakiplerinden daima endişe ederek yaşadı. Kendisinin müctehid-
lik iddia eden bid‘atçı bir kişi olduğu yolunda ortaya atılan ve İstanbul’a kadar 
ulaştırılan şikâyetlerle karşı karşıya kaldı. Dönemin Sayda kadısı Ma‘rûf, onun 
sapık mezhepli (heretik) bir kişi olduğu şeklinde padişaha yahut aktif Şiî propa-
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gandası yaptığı gerekçesiyle Rüstem Paşa’ya şikâyet etmesi üzerine soruşturma 
yapılması için İstanbul’a götürülmesine karar verildi (Hasan-ı Rumlu, s. 406). 
965 yılı başlarında (Ekim-Kasım 1557) Mekke’ye giden Zeynüddin burada yaka-
lanıp kırk gün süreyle hapsedildikten sonra İstanbul’a götürüldü, ancak padişah 
ve sadrazamın huzuruna çıkarılmadan öldürüldü. Diğer bir rivayete göre ise 
Anadolu’ya ulaşınca muhafızı tarafından katledilmiştir. Kendisini öldüren muhafı-
za kısas uygulandığı rivayet edilir. Bu olay sebebiyle, Şîa arasında Şehîd-i Evvel 
diye anılan Muhammed b. Mekkî el-Âmilî’den 180 yıl sonra kendisine Şehîd-i 
Sânî denilmiştir. Ölüm tarihi 965 (1558) veya 966 (1559) olarak verilmektedir.

Eserleri
Âlim kişiliğinin yanında şair olan Şehîd-i Sânî’nin çoğu fıkıhla ilgili şerh ve hâşiye 
niteliğindeki eserlerinin sayısı yetmişi aşmaktadır. Bunların bir kısmı şunlardır:
1. Tefsîrü’ş-Şehîdi’s-sânî. Besmelenin geniş bir açıklamasıyla Tevbe sûresi-
nin muhâcirîn, ensar ve onlara tâbi olanların övgüsüne dair 100. âyetinin tefsiri-
ni ihtiva eder (Âgâ Büzürg-i Tahrânî, IV, 327; A’yânü’ş-Şî’a, VII, 143).
2. ed-Dirâye fî ‘ilmi mustalahi’l-hadîs (Necef 1960).
3. el-Bidâye fî ‘ilmi’d-dirâye. Şîa’nın önemli hadis usulü kitaplarından 
olup müellifi tarafından er-Ri’âye fî ‘ilmi’d-dirâye adıyla şerhedilmiştir (nşr. 
Abdülhüseyin Muhammed Ali Bakkâl, Kum 1406, 1408/1987).
4. Şerhu’l-Bidâye fî ‘ilmi’r-rivâye. Muhteva bakımından bir önceki esere 
benzeyen kitabın birinci babı bir önceki eserin nâşiri tarafından yayımlanmıştır 
(Tahran 1402/1982).
5. Hakâ’iku’l-îmân (nşr. Mehdî er-Recâî, Kum 1409; ayrıca bk. Âgâ Büzürg-i 
Tahrânî, VII, 31).
6. er-Ravzatü’l-behiyye fî şerhi’l-Lüm’ati’d-Dımaşkıyye. Şehîd-i Evvel’in fı-
kıhla ilgili eseri üzerine yazılan bir şerh olup (I-II, Tebriz 1270, 1274, 1276, 
1303; Tahran 1273, 1276, 1302; nşr. Abdullah es-Sebtî, Kahire 1378/1960; nşr. 
Muhammed Kelânter, Tahran 1380/ 1961) bunun üzerine de birçok şerh ve hâ-
şiye yazılmıştır.
7. Mesâlikü’l-efhâm fî tenkihi Şerâ’i’i’l-İslâm. Muhakkık el-Hillî’ye ait eserin 
şerhidir (I-II, Tahran 1267-1268, 1273, 1282, 1285, 1310-1312; Tebriz 1267, 
1285; Tahran, ts., taşbaskı). Hüseyin b. İbrâhim el-Kazvînî eseri metniyle birlikte 
Me’âricü’l-ahkâm adıyla şerhetmiştir.
8. Esrârü’s-salât (nşr. Muhsin Akil, Beyrut 1410/1990).
9. et-Tenbîhâtü’l-’aliyye. Namaz esnasında yapılması gereken kalbî amelleri 
ele alan bir eserdir (nşr. Sefeuddin el-Basrî, Meşhed 1413/1371 hş.).
10. Keşfü’r-raybe fî ahkâmi’l-ġaybe. İmâmiyye Şîası’nda gaybetle ilgili hü-
kümlere dair bazı karşı görüşlerin reddine dairdir (Necef 1963).
11. Münyetü’l-mürîd fî edebi’l-müfîd ve’l-müstefîd. Eğitim ve öğretimde 
hoca-talebe münasebetleriyle ilgili hacimli bir eserdir (Tahran 1307, Muhakkık 
el-Hillî’nin Risâle fi’t-teyâsür fi’l-kıble ve İbnü’l-Mutahhar el-Hillî’nin Ravzü’l-
’inân’ı ile birlikte; nşr. Rızâ el-Muhtârî, Kum 1409/1989).
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12. Müsekkinü’l-fu’âd ‘inde fakdi’l-ahibbe ve’l-evlâd. el-Me’âlim müellifi Ha-
san’ın dışındaki çocuklarını kaybettiğinde bu durumda olan bir kimsenin dinen 
yapması gereken hususları anlattığı eseridir (Beyrut 1412/1991). Şehîd-i Sânî 
bu eserini Müberridü’l-ekbâd fî muhtasari Müsekkini’l-fu’âd adıyla özetlemiştir 
(eserlerinin bir listesi için bk. Ali Sâdıki Gulâmî, s. 55-70).
Mustafa Öz”(1)   

1-TDV, İslam Ansiklopedisi, 2010, Cilt: 38.
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21-SABİT BİN KAYS

“Peygamber efendimizin (s.a.v.) hatîbi olmakla şereflenen zât Ensâr-ı kirâmdan-
dır. Bütün gazâlarda bulundu. Hazreti Ebû Bekir zamanında Yemâme cenginde 
şehîd oldu. Nesebi, Sabit bin Kays bin Şemmas bin Züheyr bin Mâlik bin İmr-
ül-kays bin Mâlik bin Salebe bin Ka’b bin Hazrec’tir. Künyesi, Ebû Muhammed 
veya Ebâ Abdurrahmân, Lakabı Hatîb-i Resûlullah veya Hatîb-ul-Ensâr’dır. Pey-
gamber efendimizin hicretinden evvel îmân etti. Hazreti Sabit bin Kays, fesahat 
ve belagat ile çok güzel konuşur, dinliyenleri hayran bırakırdı. Bu hasleti, sevgili 
Peygamberimiz tarafından sevilir ve takdîr edilirdi.

Peygamber efendimiz, Medine-i Münevvere’ye teşrîf ettikleri zaman, müslüman-
lar bayram yapıyor, fevkalâde sevinç içerisinde coşuyorlardı. Hazreti Sabit bin 
Kays, Peygamber efendimizi karşıladı. Son derece, fasîh ve belîğ olarak, “Biz 
kendimizi ve çocuklarımızı nelerden koruyorsak, sizi de onlardan koruyacağız. 
Buna karşılık bize neyi va’dediyorsunuz?” şeklinde güzel sözler söyledi. Hazreti 
Peygamberimiz, bu samimi karşılama ve suâle karşı tek kelime ile cevab verdi-
ler “Cennet.” Orada olan herkes bu cevabdan çok memnun olup, hepsi “Razıyız” 
dediler. Peygamber efendimiz burada olduğu gibi, hayatları boyunca hiç bir kim-
seye, dünyâya âit bir şey va’d etmediler. Kendisine tâbi olanlara, Allahü teâlânın 
rızasını, Cenneti, iki cihan se’âdetini müjdelediler.

Zaten, Eshâb-ı kiramın hepsi, Peygamber efendimize, bu güzel niyyet ve mak-
sadlarla tâbi oldular. Başka şeylere kıymet vermediler.

Hicretin 5 (m. 626) senesinde Peygamberimiz Mureysi gazâsında alınan esîrleri 
Eshâbına paylaştırdı. Esîrler arasında Benî Mustalık’ın reîsi Hâris’in kızı Hazreti 
Cüveyriye de bulunuyordu. Hazreti Cüveyriye, Hazreti Sabit bin Kays ile onun 
amca oğlunun hissesine düştü. Hazreti Sabit bin Kays ve onun amca oğluyla do-
kuz altın karşılığında, hürriyetine kavuşmak üzere anlaştılar. Daha sonra, Hazreti 
Cüveyriye’nin babası Dirâr bin Haris kızının kurtulmalık fidyesini ödemek üzere 
bir kaç deve alıp, Medine’ye geliyordu. Yolda gelirken develerden iki tanesine 
kıyamayıp, onları sakladı. Medine’ye gelince, Peygamber efendimiz, Ona, “Falan 
yerde bıraktığın iki deve nerede?” diye buyurdular. Bunun üzerine Dırâr îmân 
etti. Oğullarından ve kavminden bir çok kimsenin îmân etmesine sebep oldu. 
Peygamber efendimiz, Cüveyriyye’yi babasına teslim etti. Cüveyriyye de îmân 
etti. Resûlullah (s.a.v.) efendimiz buna çok sevindiler. Hazreti Cüveyriyye’yi de 
sevindirmek için O’nu babasından istedi. Böylece Hazreti Cüveyriyye, Peygam-
ber efendimizin zevceleri arasına girmekle şereflendi. Diğer Eshâb-ı kiram bu 
hali görünce, “Peygamber efendimizin mübârek hanımı Hazreti Cüveyriyye’nin 
akrabalarını esîr olarak kullanmak bize yakışmaz” diyerek esîrleri serbest bırak-
tılar. (Bkz. Hazreti Cüveyriyye)

9 (m. 630) senesinde Benî Temim’den 80-90 kişilik bir heyet, Peygamber efen-
dimizin huzûr-ı şerîflerine gelerek, “İzin verirseniz biz, sizinle övünme yarışı yap-
mak istiyoruz” dediler. Peygamber efendimiz de: “Hatîbinize izin verdim. Konuş-
sun.” buyurdular. Utarid isminde bir hatîb ayağa kalktı. 
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Zengin olduklarını, paralarıyla iyi işler yaptıklarını, doğu halkının en güçlüsü ol-
duklarını, sayıca çok ve savaşa çabuk hazırlandıklarını, halkın reîsleri ve en fa-
ziletlileri olduklarını sayıp döktü. Sonunda da “Bizim gibi faziletlere sahip ola-
bileniniz varsa çıksın da görelim?” deyip oturdu. Peygamber efendimiz (s.a.v.) 
Hazreti Sabit bin Kays’a cevap vermesini emir buyurdular. Sabit bin Kays (r.a.) 
şöyle cevab verdi: “Hamd Allahü teâlâya mahsûstur. Ben O’na hamd ederim ve 
O’ndan yardım isterim. O’na îmân eder, O’na güvenirim. Ben, Allah’dan başka 
ilâh olmadığına, O’nun bir olduğuna, eşi ortağı ve benzeri bulunmadığına îmân 
ederim. Göklerde ve yerlerde ne varsa hepsini yaratan, yaşatan O’dur. O’nun 
ilmi her şeyi içine almıştır. Gizli ve açık her şeyi bilir. Kâinattaki her şey, O’nun 
lütfu ve ihsânıdır. Bizi hakim kılması da bu ihsânlarından biridir. Allahü teâlâ, 
mahlûklarının en hayırlısı ve en güzelini peygamber olarak gönderdi. O Peygam-
ber ki, insanların en iyisi, en doğru sözlüsüdür. Soyu en asîl soydur. İtibarca en 
fazîletli olandır. O, insanların en cömerdi, en güzeli, en hayırlısıdır. O emîndir. Her 
bakımdan insanların en üstünüdür. Hiç bir kimse, hiç bir bakımdan O’nun üstün-
de değildir. O’nu yaratan böyle yaratmıştır. Allahü teâlâ O’na kitabını indirdi. O 
yüce Peygamber insanları Allahü teâlâya ve kendisine îmân etmeye davet etti. 
Biz O’nun bu davetini kabûl ettik. O’na tâbi olduk. Bu daveti kabûl edenler, kav-
mimizin en hayırlıları oldular. Bundan sonra, bu davete karşı gelenlerle, bozuk 
yol tutanlarla Allah yolunda cihad edeceğiz, Allah’a ve Resûlüne îmân edenlerin 
canlarını ve mallarını koruyacağız. Allahü teâlâya hamd olsun ki bizleri, kendine 
ve Resûlüne îmân etmekle, Resûlünün yardımcıları olmakla ve dininin yayılması 
için vasıta olmakla şereflendirdi. Ben bunları söylüyorum. Allahü teâlâdan ken-
dim ve bütün mü’minler için afv ve afiyet dilerim. Ves-Selâmü Aleyküm.”

Temim heyetinin şâiri Zibrikan bin Bedr ayağa kalkıp söz aldı ve şiirini okudu. 
Sevgili Peygamberimiz, bu şiire Hazreti Hassan bin Sâbit’in cevap vermesini 
emir buyurdular. Hazreti Hassan bin Sabit aynı vezin ve kafiyede söylediği uzun 
bir şiir ile Zibrikan bin Bedr’e cevap verdi. İslâm hatîb ve şâirinin, Benî Temim’in 
hatîb ve şairini bastıracak şekilde hutbe ve şiir okumaları Peygamber efendimizi 
ve diğer müslümanları çok sevindirdi. Benî Temim’in reîslerinden Akra bin Habîs, 
Peygamber efendimiz için dedi ki: “Bu zât muvaffak olmuştur. Vallahi, O’nun 
hatîbinin hitâbeti ve O’nun şairinin şiiri bizimkinden daha güzel, ses ve sedaları 
da bizimkinden daha gür ve daha tatlıdır. Bu zat, Allahü teâlâ tarafından korunu-
yor, destekleniyor” diyerek, Peygamber efendimize yaklaştı ve kelime-i şehâdet 
getirip müslüman oldu. Sevgili Peygamberimiz, “Bundan önceki hâlin sana zarar 
vermez.” buyurdu. Bundan sonra, Benî Temim heyetinin diğer fertleri de müslü-
man oldular. Peygamber efendimiz, onları çeşitli hediyyelerle taltif ettiler.

11 (m. 632) senesinde Tuleyha isminde birisi, Peygamber olduğunu iddia etti. 
Halife Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Hâlid bin Velîd komutasında bir orduyu Tuleyha 
bin Huveylid’i yola getirmek üzere gönderdi. Bu ordunun bir kanadına Hazreti 
Sabit bin Kays kumandanlık yaptı.
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Hazreti Ebû Bekir’in hilâfetinin ikinci senesinde, Hâlid bin Velîd (r.a.) kuman-
dasında, müslüman ordusu Müseylemet-ül-Kezzab ile Yemame’de çarpıştı. Bu 
savaşta Müseyleme ve 20 bin mürted öldürüldü. Buna karşı ikibin İslâm askeri 
şehîd oldu. Hazreti Ebû Dücane, Peygamberimizin hatîbi Hazreti Sabit bin Kays, 
Hazreti Huzeyfe-tebni Utbe, üçyüzaltmış Muhacir ve o kadar da Ensâr şehîd 
oldu. Hazreti Sabit bin Kays, şehîd olduğunda geriye Muhammed Abdullah, 
Yahyâ, Abdurrahmân, Abdullah ve İsmail isimlerinde çocukları kaldı.

Beyhekî, Abdullah-ı Ensârîden bildiriyor ki: Hazreti Sabit bin Kays’ı kabre koyar-
ken “Muhammeden Resûlullah ve Ebû Bekir-i Sıddîk ve Ömer-i şehîd ve Osman-ı 
rahîm” sesini duyduk.

Hazreti Sabit bin Kays, çok cömerd idi. Bir günde beşyüz ağacın hurmalarını 
toplayıp hepsini sadaka vererek, evi için hurma bırakmadı. Bunun üzerine En’âm 
sûresi, 141. âyeti; “Ekini hasad ettiğiniz zaman, fakîrlerin hakkını verin ve isrâf 
etmeyin. Allahü teâlâ isrâf edenleri elbette sevmez.” buyuruldu.

Hazreti Sabit bin Kays, Peygamber efendimize (s.a.v.) karşı çok hürmetli idi. 
Peygamberimiz de (s.a.v.) onu sever, bu sevgisini zaman zaman bildirirlerdi. 
Hazreti Sabit bin Kays bir gün hastalandı. Resûl-i ekrem (s.a.v.) onu ziyâret 
ederek: “Ey Allahım, Sabit bin Kays bin Şemmas’ın hastalığına şifa ver!” diye 
duâ buyurdular.”(1)

1- İslam Alimleri Ansiklopedisi, 2. Cilt
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TARZÎ, Tarzî Mehmed Efendi
Asıl adı, Mehmed; mahlası Tarzî olup İstanbulludur. Sultan Murad (saltana-
tı:1623-1640) devri şâirlerinden ve Rumeli kazaskerlerindendir. Sultan Murad’ın 
ok nişânına “Seyr idenler bu nişânı didiler târîhini/ Nâvek-i Sultân Murâd-ı ‘âdile 
dikdük nişân” mısraını tarih düşürmüştür (Altun 1997: 44). Tarzî Mehmed Efen-
di, 1072/1661-62’de Mısır’da hastalanıp kethüdası tarafından katledilmiştir. 

Teşrîfâtü’ş-Şu’arâ’da, Tarzî Mehmed Efendi’nin âlim, nüktedân, nazma hakîm 
bir şâir olduğu söylenir. Anadolu’nun Urfî-i Şirâzî ve Enverî’si, nesir türünde 
Veysî’nin rehberi, nazım âleminin İmrü’l-Kays’ı olarak tavsîf edilir (Yılmaz 2001: 
165-66). Rıza ise, Tarzî’nin, meşhur şairlerden olup şiirlerinin benzersiz olduğu-
nu ve beğenildiğini kaydeder (Zavotçu 192). Sicill-i Osmânî’de manzum Vasiyet-
nâme’si ve Dîvân’ı (Mehmed Süreyyâ 1308-15: IV/174); Tezkire-i Mucîb’de de 
“Tıflî lisânından meşhur olan Vasiyet-nâme bunlarun nazmıdır” ifadesiyle Vasi-
yetnâme’si olduğu söylenir (Altun 1997: 44). Dîvânı elde değildir. 

Tarzî Mehmed Efendi’nin bu eserler dışında Zille-nâmesi vardır. Fakat kaynak-
larda, Zille-nâme’nin müellifi hakkında ihtilaflar vardır. Öyle ki, Zağralı ve İs-
tanbullu olmak üzere Tarzî mahlaslı iki şair vardır. Fuad Köprülü, “hezl-âmiz” 
mahiyetteki bu Zille-nâme’yi, “garîp ve tetkike değer” bulmakta (Köprülü 1999: 
399) ve Eski Zağralı Tarzî Mehmed Çelebi’nin “gûya Tıflî’nin lisânından, acîb 
ve garîb ibârat ile Vasiyyet-nâme ve Zille-nâme adlı iki manzume yazdığını” 
(Köprülü 1988: 234) belirtmektedir. Nâil Tuman, “Tarzî” maddesinde, Tarzî’nin 
Zağralı olup 1070 / 1659-1660’da vefât ettiğini belirterek “Mucîb ve Safâyî’nin 
Vasiyyetnâme adlı manzumeyi İstanbullu Tarzî’ye mâl etmesi ve Safâyî’nin vefât 
tarihini 1072/1661-62 göstermesinin yanlış olduğu kanaatindedir (Kurnaz 2001: 
587) Müstakimzâde ise, Tarzî için “mahlas Muhammed el Gazi bi Rûmî erraha’l 
Hamdi rıhletühü bi kavlihî bi’l Fârisiyyeti fevt şod Tarzî bilâdîdehü 1072 li dîvâni 
ve Vasiyyetihi Tıflî” (Müstakimzâde 2000: 301) diyerek, Tıflî’nin Vasiyeti ve Dîvâ-
nı’nda Hamdî’nin Farsça olarak 1072/1661-62 tarihini düştüğünü ifade eder. Bu 
Vasiyetnâme’yi Tıflî’nin eseri olarak takdim etmekte ise de bu eser İstanbullu 
Tarzî’ye aittir. Zille-nâme ve Vasiyyet-nâme yayımlanarak bu eserlerin İstanbullu 
Tarzî Mehmed Efendi’ye ait olduğu tespit edilmiştir (Çınar 2006; Çınar 2003). 

Agâh Sırrı Levend, mizah ve hicivden bahsederken Nef‘î’nin Sihâm-ı Kaza’sı, 
Bahâyî, Küfrî, Havaî, Tıflî, Tarzî, Tırsî ve Sürûrî’nin dîvânlarının müstehcen ifa-
delerle dolu olduğunu belirtir (Levend 1988:151). Zille-nâme de, Tarzî’nin hiciv 
türünde bir eseridir. Kaside tarzındadır. Fuad Köprülü’nün “hezl-âmiz” olarak 
nitelendirdiği bu eserde, şaka ve latîfe yollu bir söyleyişten çok; yer yer küfre va-
ran ve yaralayıcı ifadeler içeren bir söyleyiş vardır. Dönemin pek çok şair, yazar 
ve din adamına açıkça bir sataşma vardır. Bu kişiler bir veya birkaç beyitle açık-
ça hicvedilmiştir. Bunlardan en dikkate değer olanları Nef’î, Fâizî, Tıflî ve Riyâzî 
hakkında söylenmiş olan sözlerdir. 17. yüzyılın hiciv ve kaside üstâdı Nef’’ î: “Ne 
zarta vasf idemez bin kasîde tarh itse/ Hezâr kûşiş [ü] sa’y ile Nef’î-i üstâd” 
beytiyle hicvedilir. Eserde, devrin sosyal hayatı ile ilgili bazı bilgiler bulmak da 
mümkündür. (Çınar 2006: 21) 
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Eserlerinden Örnekler

ZİLLE-NÂME’DEN

Nedür bu zille-i billûr pâk-i sâf-nijâd
Ki zevk-i Larkı virür ‘ukde-i derûna güşâd
 
Ne zille ta‘ne-zen-i günbed-i sipihr-i bülend
Ne zille hande-kün-i kasr-ı çarh-ı süst-nihâd
 
Ne zille tûde-i gül-berg-i gülşen-i iglâm
Ne zille püşte-i simin-i vâdi-yi ifsâd
 
Ne zille kasr-ı Havernak-nişân-ı şehvâri
Ne zille şâh-nişin-i sarây-ı Lark-âbâd
 
Ne zille kand-ı zi şebbûş-gir-i ‘uryân-ten
Ne zille tâc-ı zer-endûd-ı Edşir-i Kubâd
 
Ne zille anda görürdi cihân cihân ‘âlem
Sikender âyineveş eyleseydi piş-nihâd
 
Ne zille hâce-i bâzâr-ı şehvet-i tevkân
Virürdi nakd-i revânın eger olaydı mezâd
 
Ne zille nisbet olınmaz ana metânetde
Esâs-ı mümteni‘ illâ ne üss-i Kasr-ı Dâd
 
Ne zille vâsıl olan âşıka ba‘îd olmaz
İderse fart-ı safâdan vukû‘ın istib‘âd
 
Ne zille nâzük-i nerm-i latîf iken eyler
Kemâl-i hâsıyeti zât-ı mihr-i zî pûlâd
 
Ne zille resmini meşşâta-i külâle-i zâr
İdinse hâtıra ber-vefk-i hâtır-ı nâşâd
 
Yazınca resmini dîbâce-i ‘arûsâne
Virirdi mâ-melekin yüz görümlüğü dâmâd
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Ne zille bir küre-i nârdur harâretde
Girince gülle-i engîz olur misâl-i remâd
 
Harâreti o kadar şu‘le-sûz kim meselâ
Ana göre küre-i zemherîr der-mîkâd
 
Ne zille levha-i mecmû‘a-i günehkârı
Ki zevk-i seyri ider fi‘limüñ gamını neşâd
 
Ne zille çıkmaz aña çıntıyân murâd üzre
Bu atlas-ı felek-i âsmânî-i bî-kâd
 
Ne zille sâlik-i güm-kerde-râhı iglâma
Şikâf-ı dil-keşidür reh-nümâ-yı semt-i Kubâd
 
Ne zille anda olan safveti eger görse
Olurdı reşkile sad-pâre şîşe-i âknâd
 
Ne zille can [u] göñülden olurdı meftûnı
Göreydi kıt‘a-i mergûbesini Mîr ü ‘İmâd
 
Ne zille calk-zenân-ı tahayyül-i şeb [ü] rûz
Zamân-ı haşre dek eyler esîr-i derd-nihâd
 
Ne zille hokka-i tiryâk-i ef‘i-i mehraz
Ne zille mâye-i terkîbi kîmyâ-yı nesâd
 
Ne zille cünbiş-i tâkât-rübâ-yı ‘işve-geri
Vücûd-ı âşık-ı bî-tâba mâye-i ircâd
 
Ne zille pertev-i ‘âlem-fürûzı câ‘izdür
Fetîl-i şem‘-i şeb-ârâyı eylese ikâd
 
Ne zille zevk-i visâline nâ’il oldukca
Misâl-i rûh diler kim nihân ola ecsâd
 
Ne zille birdür anuñ zevki ikiye çıkmaz
Olunsa lezzet-i ‘âlem birer birer ta‘dâd
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Ne zille mûy-ı dil-âvîz-i ‘anberîn-bûyı
Demîde sünbül-i miskîn-i gülsitân-ı murâd
 
Ziyâsı pertev-i hurşîd-i dehr ile tev‘em
Vücûdı beyza-i sîmurg-ı Kâf ile hem-zâd
 
Olaydı şa‘şa‘a-efşân-ı leyle-i muzlim
Görürdi râzı dili mûrı kûr-ı mâder-zâd
 
Olurdı taht-nişîn-i memâlik-i ‘âlem
Göreydi ‘âlem-i rüyâda muklim-i bî-zâd
 
Kemîne zarta vü nâzük-teri zuhûr itse
Serây-ı şeş-cihet-i pür kılur sadâ-yı icâd

(Çınar, Bekir (2006). Bir Hiciv Örneği: Tarzî’nin Zille-nâmesi”. Türklük Bilimi 
Araştırmaları. XX-2006-Güz. 17-32.)
 
Gazel
Bir nigâh-ı nim-mest-i fitne-engîz eyledün
Neyledüñ zâlim şikest-i câm-ı perhîz eyledün
 
 Gamze-i mest-i mey-i ‘işvenle yıkdun ‘âlemi
 Sâgar-ı tâkat riyâ-yı nâzı leb-rîz eyledün
 
Âfitâbı rûy-ı ‘âlem-tâbuna mir’ât idüp
Neçesinde şâne-i zülf-i dil-âvîz eyledün
 
Leşker-i müjgânıla dem-dâr itdüñ gamzeni
Mülk-i dîn ü dilde kâfir şûr-ı Cengîz eyledün
 
Ablak-ı mevzûn-hırâm-ı kilküne Tarzî yine
Ser-zemín-i şi‘ri cevlân-gâh-ı Şeb-dîz eyledün

(Zavotçu, Gencay (hzl.). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmed Rızâ Hayatı, Eserleri, Ede-
bi Şahsiyeti Tezkiresi. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10746,metinpdf.
pdf (1) 
(1):PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK, turkedebiyatiisimlersozlugu.com
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ŞEYBÂNÎ HAN

Kaynaklarda kendisinden “Şîbân, Şeybânî Han, Şeybek Han, Şâh-baht Han, Şâhî 
Beg Han” gibi farklı ifadelerle söz edilen Şeybânî Han’ın asıl adı Muhammed’dir. 
O, Şîbânîler hanedanının kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Şîbân adının kökeni ko-
nusunda Barthold “kelimenin aslı Cuci’nin küçük oğlu Şiban’dan gelmektedir ve 
Müslüman rivayeti sonradan bu kelimeyi Şeyban’a çevirmiştir. Bunun neticesin-
de Şeyban’ın halefi Türkistan’daki Özbek ülkesinin kurucusu Şeybani şeklinde 
şairlik lakabı almıştır. Arap kabilelerinden birinin adı olan bu lakap özellikle Ha-
nefi mezhebinin fakihlerinden birinin nisbesi olarak meşhurdur. Pek muhtemeldir 
ki İslam âleminde pek meşhur olan bu ad Şiban’ın Şeyban’a çevrilmesine ve 
bu suretle Şeybani adının çıkmasına sebep olmuştur” yorumunu yapmaktadır 
(Barthold 1975: 225). Togan ise kelimenin Şâh-baht’ın Şaybak şeklinde telaf-
fuzu ve yazımından kaldığını, anılan hükümdarın şiirlerinde “Şîbânî” ve “Şîbân” 
mahlaslarını kullandığını, Arapçada İmâm Şeybânî’nin maruf ismiyle birleştirile-
rek “Şeybânî Han” diye yazıldığına değinmekte, ancak bunun yanlış olduğuna 
ve bu yanlışlığın Avrupalılara da geçtiğine işaret etmektedir (Togan 1927: 22).

Soyu Cengiz Han’a dayanan Şeybânî Han, Özbek Hanı Ebulhayr’ın torunu Şâh 
Budak Han’ın oğludur. Dedesi Ebulhayr Sibirya’da Tobolsk’un batısındaki Tura 
şehrinde 1428 de han ilan edilerek Özbeklerin başına geçmiştir. Ebulhayr, han-
lığın merkezini fethettiği Sığnak’a taşımış ve bu şehir 1469 yılına kadar Özbek-
lerin merkezi olarak kalmıştır. Ebulhayr’ın 1468’de Kazaklarla yaptığı savaşta 
öldürülmesi üzerine oğlu Şâh Budak Han başa geçer. Şeybânî Han, Şâh Budak’ın 
iki oğlundan biri olup 855/1451 yılında muhtemelen Sığnak’ta dünyaya gelmiştir. 
Annesi ise bir Kalmuk prensesi olan Ak Kuzı Begüm’dür (Togan 1981:157). Şey-
bânî Han, babasının öldürülmesi üzerine kardeşi Mahmûd’la Astarahan’a gelip 
Kâsım Han’ın yanına sığınmıştır. Daha sonra geçtiği Buhara’da eğitimini tamam-
lamış, burada Arapça ve Farsçayı öğrenmiş, Nakşibendî ve Yesevî şeyhleriyle ta-
nışıp onlardan etkilenmiştir. Ardından memleketi Deşt-i Kıpçak’a dönerek Çağa-
tay Hanı Mahmûd’un hizmetine girmiş ve kendisine burada bir bölge verilmiştir. 
907/1501’de Bâbür ile Semerkant için savaşıp onu yenmiş, Taşkent’in arkasın-
dan Belh’i ele geçirmiş ve Hüseyin Baykara’nın vefatından sonra bölgede daha 
da güçlenerek Herat’ı da topraklarına katmıştır. Dedelerinden Cengiz’in toru-
nu Cuci’nin oğlu Şeybân’a nisbetle Şeybân (Şîbân) Hanlığını kurmuştur. Babürle 
mücadele eden Şeybânî Han döneminde Semerkant iki kez bu iki hükümdar 
arasında el değiştirmiş ve Babür son kez yenilince Afganistan taraflarına göç 
etmek zorunda kalmıştır. Yakaladığı Timurlu hanedanı mensuplarını öldürerek 
bu hanedana son veren, kendisini Cengiz Han ve Timur Han’ın varisi olarak gö-
ren Şeybânî Han, Herat’ta “imamü’z-zamân ve halifetü’r-rahmân” ilan edilerek 
Sünnî dünyasının kahramanı konumuna yükseltilmiştir. Bu sebeple Şiîliğin dinî ve 
siyasî lideri Şâh İsmâîl ile karşı karşıya gelmiştir. Şeybânî Han’ın Kazak sultanları 
üzerine yaptığı sefer başarısızlıkla sonuçlanınca bundan yararlanan Şâh İsmâîl 
Meşhed’i almıştır. 
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Şeybânî Han ise Merv Kalesine sığınmıştır. Kaleyi kuşatan, ancak alamayan Şâh 
İsmâîl, Şeybânî Han’a mektup göndererek onu meydan savaşına çağırmış ve 
Merv yakınlarında yaptıkları savaşta Şeybânî Han’ın sayıca çok az olan ordu-
sunu yenmiştir. Şeybânî Han, yaralı hâlde sığındığı bir çiftlikte 916/1510 yı-
lında vefat etmiştir. Şâh İsmâîl, Şeybânî Han’ın başını kestirip Memluk Sultanı 
Kansu Gavrî’ye, başının yüzülen derisine de saman doldurarak Osmanlı sultanı 
II. Bâyezîd’e göndermiştir. Şeybânî Han, Semerkant’ta yaptırdığı medresenin 
bahçesine gömülmüştür. Şâh İsmâil’e muhalefet amacıyla yeşil sarık taktığı için 
“Yeşil Başlı” lakabıyla anılmıştır. Çağataylar’dan Yûnus Han’ın kızı Mihri Nigâr, 
Bâbür’ün kız kardeşi Hanzâde Begüm ve kendisine Semerkant’ı teslim eden Zeh-
râ Begüm ile evli olan Şeybânî Han’ın Muhammed Timur, Bahâdır Hürrem Şâh, 
Ebulhayr ve Süyünç Muhammed isimli dört oğlu vardır (Türkoğlu 2012:44).

Timurlular hâkimiyetine son vererek Orta Asya’nın en güçlü hükümdarı konu-
muna yükselen, adıyla anılan devletin kurucusu Şeybânî Han Savran, Yesi, Se-
merkant’taki türbeleri, medrese ve vakıfları ihya etmiş, halkının zenginleşmesini 
sağlamıştır. Kaynaklar onun âlim ve sanatçıları koruduğunu, sefere giderken 
kütüphanesini yanında götürdüğünü, koyu bir Sünnî olup âlimlerle tartışacak 
kadar dinî bilgiye vakıf olduğunu yazmaktadırlar. Babür’ün Türkistan’ı terk etme-
sine ve Afganistan taraflarına gitmesine sebep olduğu için Bâbür’ün hatıratında 
Şeybânî Han’dan sıkça bahsedilmekte ve kendisi için “Birkaç günde bir zevksiz 
bir beyit söyler ve onu minberlerde okutup, pazarlarda astırarak şehir halkından 
takdirler alırdı. Vakıa erken kalkar, beş vakit namazını terk etmez ve kıraat ilmini 
iyi bilirdi. Fakat böyle delice, budalaca, küstahça ve kafirce söz ve işler ondan 
pek çok sadır olurdu.” yorumlarıyla söz edilen Şeybânî Han, Bâbür’ün gözünde 
iyi bir şair değildir (Arat 1946: 229). Fransız şarkiyatçısı Grousset ise, Şeybânî 
Han’ı Cengiz zihniyetinin diriliş merhalesi olarak görmektedir. Ona göre Şeybânî 
Han “oldukça dikkate değer bir düşünce sahibi, soyunun büyüklüğüne inanmış 
kendi şahsında zafere ulaşan Cengiz zihniyetinin dirilişinin önemini kavramış bir 
hükümdardır” (Grousset 1980: 445). Nitekim Şeybânî Han’ın hayatını ve savaş-
larını anlatan eserler yazılmış, bu eserlere tür olarak Şeybân-nâme denmiştir. 
Bunlardan ilki kendi vakanüvisi Molla Benâî’nin, diğeri ise Muhammed Sâlih’in 
yazdığı Şîbânî-nâme’lerdir. Fazlullâh bin Rûzbihân-i Huncî, Şeybânî Han’ın iste-
ğiyle yazdığı, Şeybânîler dönemi ve özellikle Şeybânî Han hakkındaki tek kaynak 
değerinde olan Mihmân-nâme-i Buhâra’sında onun on dört aylık hükümdarlık 
dönemindeki olayları anlatmıştır (Alışık 2004b:118).

Hükümdarlığının yanı sıra aynı zamanda iyi bir edebî bilgiye ve kültüre sahip 
olan Şeybânî Han’ın eserleri şunlardır: 

1. Dîvân: Şairin Çağatay Türkçesiyle yazdığı eserde “bir tevhid, üç yüz gazel, 
yirmi yedi rubai, dört tarih, kırk altı muamma” vardır. Tek yazma nüshası “Top-
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi III. Ahmet Kitaplığı Bölümü 2436”da kayıtlıdır. 
Dîvân üzerinde Karasoy’un hazırladığı doktora tezi (1989) yayımlanmıştır (Kara-
soy 1998).

735ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER / 



2. Bahrü’l-Hüdâ: Şeybânî Han, iki yüz otuz dört beyitlik bu küçük mesnevîsinde 
günlük siyasî olay ve mücadeler ile dinî-ahlakî konulardan bahsetmiştir. Bahrü’l-
Hüdâ’nın tek nüshası British Museum’dadır (Add.7914: vr.1b-22b). Eser üzeri-
ne Eraslan bir tanıtma yazmıştır (1991:103-177).  

3. Risâle-i Ma’ârif: Şeybânî Han’ın oğlu için kaleme aldığı eser nasîhat-nâme 
özelliği göstermektedir. Şeybânî Han, metinde Ahmed Yesevî’nin ve Hakîm 
Ata’nın şiirlerini nasihatler eşliğinde oğluna aktarmıştır. Risâle-i Ma’ârif’in tek 
yazma nüshası British Museum’dadır (Or. no. 12956). Eser üzerinde Alışık bir 
bildiri yayımlamıştır (2004a:131-155).

Yukarıdakilerin dışında Şeybânî Han’ın döneminin bir şiir antolojisi mahiyetin-
deki Mihmân-nâme-i Buhârâ adlı eserde üç manzumesi tespit edilmiş, bunlar 
Karasoy (2003: 1005-114) ve Alışık (2004b:118-140) tarafından tanıtılmıştır.

Şeybânî Han, fırtınalı ve savaşlarla dolu geçen hayatını şiirlerine aynen yansıtmış 
bir şairdir. Onun şiirlerinde Türkistan coğrafyasındaki Horasan, Semerkant, 
Tebriz, Herat gibi şehirler; Ahmed Yesevî, Hüsâmeddîn Sığnakî, Kılıç Burhâneddîn 
gibi evliya ve şeyhler; Hâfız ve Buhârî gibi şairler; Bâbür ve Timur gibi tarihi 
şahsiyetler yer almıştır. Karasoy; şairi “O, İslamî ilimleri ve tasavvuf nazariyele-
rini bilen, İran edebiyatına vakıf olan, güzel sanatlardan anlayan sanatkâr ruhlu 
bir insandır. Etrafına her türlü fikir ve sanat adamlarını toplamış, onlarla ilim ve 
sanat meseleleri hakkında tartışmalar yapmıştır. Askerî ve siyasî işlerinin ara-
sında sanatın her çeşidine karşı ilgisiz kalmamıştır. Hatta Ahmedî’nin İskender-
nâme’sini seferlerinde yanında bulundurur. Zeki Velidi’ye göre Dîvân’ındaki Batı 
Türkçesi özellikleri ve tesiri Şiban Hanın sürekli İskender-nâme’yi yanında bulun-
durmasındandır. Nevâyî’ye yazdığı nazireler, edebî cesaretinin en büyük delille-
rindendir. Şiban, eski geleneklere bağlı kalarak şaraptan bilhassa bal şarabından, 
musikî âlemlerinden büyük bir zevkle bahseder. Buna itiraz eden mollalara sufi-
lere şiddetle karşı çıkar” diyerek değerlendirmiştir (Karasoy 1998: 28). Şeybânî 
Han hakkında “taraftarlarının iddiaları derecesinde bir şair olmadığı muhakkak 
olan Şeybani, orijinal ve samimi manzumeleri, bilhassa, Nevayî klasisizminin ya-
nına Yeseviliğin edebi ananelerine bir yer vermek hususundaki gayretiyle Çağa-
tay edebiyatının tekâmülünde ihmal edilmeyecek bir simadır”yorumunu yapan 
Köprülü’ye (1945: 312) göre, Şeybânî’nin şairlik yönünü kusurlu olsa da Yesevî 
geleneğinin devamını sağlamasıyla Çağatay edebiyatı içerisindeki yeri önemlidir. 
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Eserlerinden Örnekler

Gazel
Uşol dilber firâkındın uzun tünle yatalmas min
Yakıp cânımga ışk otı tang atkunça yanalmas min
 
Özüm tizginsem özümdin özümde uş bolur peydâ
Bu hırs u bu hevâ birle anıng sarı tayalmas min
 
Bilip nefsimni sivmes min anıng sözün işitmes min
Hakikatdın ayak birse içip andın kanalmas min
 
Tarîkat hâfızın körsem şerî’atdın su’âl itsem
Şerî’atdın kanat saplap takı munda kadalmas min
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Şibânî derdidin sözler özindin hîç haber yoktur
Bu derdni dost bilür bolsa irenlerdin uyalmas min

Karasoy, Yakup (hzl.) (1998). Şiban Han Divanı (İnceleme, Metin, Dizin, Tıpkı-
basım). Ankara: TDK Yay. 219. 
 
Gazel 
körüng barı sultânlar ıyd-ı kıyâmetni
min niçege tartayın ay şeyh riyâzetni
 
ay Hâce-i Mevlânâ tingle bu ne gavgâdur
bu ravza-i devlettür çal ıyd-ı sa’âdetni
 
bu ıyd-ı sa’âdetde kildi barı sultânlar
câm-ı mey-i işret tut ur tabl-ı beşâretni
 
 kördüng tîr ü ıyd ayını tab-ı tîr ü lâgar
zâhid bile sûfîga kıldı bu işâretni
 
ayb-ı mey ü men’-i ney sûfî sanga âdettür
mey içgil ü insân bol koy sûfî bu âdetni
 
tesbîh ü ridâ sinde ay şeyh alâmettür
tut câm-ı mey-i sâfî koygıl bu alâmetni
 
kad kâmeting ey mukrî Şîbânîni hiç yakmas
ay sâkî-i gül-çehre körset kadd ü kâmetni
 
Hak birdi ser-efrâzî Şîbânîga kim tün kün
baş üzre koyuptur ol bu tâc-ı ibâdetni 

Karasoy, Yakup (2003). “Mihmân-nâme-i Buhârâ ve Şiban Han’ın Bilinmeyen Üç 
Şiiri”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (13): 111-112.(1)
Kaynak:
Prof.dr.Toprak Funda, turkedebiyatiisimlersozlugu.com
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Francis Villon(Fransız)

Bir papazı öldürerek hapishaneye giren Fransız şair, hapishaneden çıktığı gün 
linç edildi.

Modern Fransız şiirinin kurucularından. 1431-1465 yılları arasında yaşadığı kabul 
edilir. Paris’te doğdu. Asıl adı François de Montcorbier’dir, François des Loges olarak da  
tanınmaktadır. Babasız kaldığı için, Guillaume de Villon adlı bir papaz tarafın-
dan büyütüldüğü ve  öğrenim görmesi sağlandığı bilinmektedir. Paris Üniver-
sitesi’nde okudu, düzensiz bir yaşam sürdü,  çeşitli kavga, öldürme ve soygun 
olaylarına adı karıştı. Birçok kez tutuklandı, idama mahkum edildi. 

 
Ancak her defasında ya kaçtı ya da bağışlandı. Yaşamı hakkındaki en son bilgi, 
1463’te Paris Châtelet Cezaevi’nde idamını beklerken bağışlandığı ve Paris dışı-
na sürgün edildiğidir.

 
Eserlerinde gerçekçilikle lirizm,yergi ile mizah bir aradadır; bilinen şiir konu, 
ölçü ve kalıplarına gündelik hayat dili ve argoyu sokarak, kuralları hiçe saymış-
tır.
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EVVEL ZAMAN KADINLARI BALADI

Deyin bana nerde, hangi diyarda 
Flora, o güzel Romalı şimdi? 
Thais nerde, nerde Archipiada, 
Birbirinin emmi kızı mı, kimdi? 
Çayda, gölde bir ses olduğu demde 
Dile gelen Echo hangi âlemde? 
Güzelliği yoktu benî Âdemde. 
Ama nerde bıldır yağan kar şimdi!

Acep o pek bilgiç Helois nerde? 
Âşıklık var Pierre Esbaillart serde, 
Uğrunda katlandı bütün bu derde, 
Hadım oldu tuttu abalar giydi, 
Keza nerde o kraliçe, hani, 
Buyurdu kim koyup çuvala anı 
Seine nehrine atın şu Buridan’ı! 
Ama nerde bıldır yağan kar şimdi!

Nerdesin sütten ak kraliçemiz 
Bülbül gibi şakır söyleşirdiniz? 
Koca ayaklı Berthe, Bietris, Allis, 
Ya Hareburg Maine iline hâkimdi? 
Nerde Jehanne, gönlü saf Loraineli kız. 
Rouen’da yakmıştı anı İngiliz? 
Nerdedirler acep Meryem anamız? 
Ama nerde bıldır yağan kar şimdi!

ARMAĞAN

Hey Sultanım, sorma bu yıl, bu hafta, 
Nerde diye, bulamazsın etrafta. 
Gönlünde yer verme bu nakarata: 
Ama nerde bıldır yağan kar şimdi!

Türkçesi: Sabahattin Eyüboğlu
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EL LİBİ

“incanews / Haber Merkezi 

El Fidaa sitesi ‘Küresel Cihat Hareketi’  tarihinin sembol isimlerinden Ebu Yahya 
El Libi’nin (1963-2012)  kasidelerini yayınladı. Türkçe altyazı ile hazırlanan vi-
deoda Ebu Yahya el-Libi, Müslüman gençleri savaşa teşvik eden şiirler okuyor. 

el-Libi diğer pek çok ‘Cihat Hareketi’ önde gelen ismi gibi 4 Haziran 2012’de 
Pakistan’ın Veziristan Bölgesi’nde ABD insansız hava aracı saldırısında hayatını 
kaybetmişti.

Ebu Yahya el-Libi kimdir?

1963’te Libya’nın Fizan Bölgesi’nin Merzuk şehrinde doğan ve gerçek ismi Mu-
hammed Abdulmecid Hasan Kaid olan Ebu Yahya el-Libi küçük yaşlardan iti-
baren önce Libya’da daha sonra ise Moritanya’da uzun süre yoğun bir İslami 
ilimlerde eğitim aldı.

 Ebu Yahya el-Libi›nin doğduğu bölge ve ailesi

1990’ların başında ‘şer’i mes’ul’ ve ‘İslam alimi’ olarak askeri kamplarda eğitim 
vermek ve halka davet çalışması yapmak için Afganistan’a yerleşen Ebu Yahya 
el-Libi’nin ‘Cihad Hareketleri’yle halen Libya’da yaşayan Bingazi Tıp Fakültesi 
mezunu abisi Abdulvehhab Muhammed Kayid (Ebu İdris el-Libi) (1960-) aracılı-
ğıyla 1980’li yıllarda tanıştığı biliniyor.

1980’lerin sonunda Afganistan’a yönelik Sovyetler Birliği işgaline karşı savaş-
mak üzere bu ülkeye giden ve 1994’de Libya’ya geri dönen Ebu Leys el-Libi 
(1967-2008) tarafından 1995’te kurulan ‘Libya İslami Savaş Cemaati’nin ger-
çekte temelleri 1980’li yıllarda atılmış, Ebu Leys ile temasları o yıllara dayanan 
Abdulvehhab Kayid aracılığıyla Ebu Yahya el-Libi de daha sonraları ‘Küresel Ci-
hat Hareketi’ olarak isimlendirilecek uluslararası yapılanmanın Libya bölümünde 
başından itibaren yerini almıştı.

90’lı yılların ikinci yarısında Kaddafi rejimine karşı savaşa girişen ‘Libya İslami 
Savaş Cemaati’ Şubat 1996’da Kaddafi’ye suikast girişiminde de bulunmuş, dev-
rilme korkusu yaşayan Kaddafi rejimi, 1970’li ve 80’li yıllarda Suriye’deki Hafız 
Esed rejiminin uygulamalarını andırır biçimde toplu hapishane ve şehir katliam-
larına girişerek “halkı sindirip susturma politikası” ile bu hareketi bastırabilmişti. 

O yıllarda tutuklanan Abdulvehhab el-Kayid Libya Devrimi ile 2011’de serbest 
kalmış, Ebu Leys el-Libi ise önce Libya’dan Suudi Arabistan’a geçmiş, 25 Hazi-
ran 1996’daki Hobar Kuleleri Saldırısı sonrası bu ülkede hapse atılmış, hapisten 
kaçmayı başararak 90’lı yılların sonunda Afganistan’a gitmişti.

2001’de Afganistan’ın ABD öncülüğündeki ittifakça işgalinin ardından savaşını 
sürdüren ve Amerikan Savunma İstihbarat Örgütü’nce “Gerilla Savaşında İleri 
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Derecede Uzman” olarak tanımlanan Ebu Leys’in 29 Ocak 2008’de Pakistan’ın 
Veziristan Bölgesi’nin Mir Ali kasabasında Amerikan insansız hava aracı saldırı-
sında öldürüldüğü bildirilmişti.

Kendi ülkesinden tüm bağlantılara sahip olan 1995’te Libya’da yaşanan gelişme-
ler öncesinde Libya’dan Afganistan’a geçen Ebu Yahya el-Libi 2001’e kadar bu 
ülkede halka ve savaşçılara yönelik İslami eğitim programları yürütmüş, 2001’de 
başlayan ABD işgali sonucunda ise NATO ve Pakistan ordularının ortak operas-
yonu ile yakalanıp ünlü Bagram Hapishanesi’ne konulmuş, ‘Cihat Hareketi’nde 
üst düzey bir isim olduğunun tespit edilmesinin ardından en sıkı bir denetim 
altına alınmıştı.

Temmuz 2005’te diğer üst düzey 3 ‘Cihat Hareketi’ mensubu ile birlikte (Ku-
veytli Ömer el-Faruk, Arabistanlı Muhammed Cafer Cemal el-Kahtani, Suriyeli 
Abdullah eş-Şami) ile birlikte daha sonraları Libi’nin sevenlerince “bu ancak bir 
keramet olabilir” şeklinde açıklanacak bir biçimde çok sıkı denetim ve koruma 
altındaki hapishaneden kaçmayı başaran Ebu Yahya el-Libi tekrar ‘Küresel Cihat 
Hareketi’ savaşçılarının saflarına katılmış ve 4 Haziran 2012 tarihinde Veziris-
tan’da ABD’nin insansız hava aracı saldırısında katledilmesine kadar çalışmala-
rını sürdürmüştü.

Ölüm haberini büyük bir başarı olarak kaydeden ABD medyasında el-Libi›nin 
el-Kaide›nin Eymen ez-Zevahiri›den sonra ikinci en önemli ismi olduğu iddia 
edilmiş ve vurgulanmıştı.

‘Alim, hatip ve şair’ kimlikleri ile dikkat çeken Ebu Yahya el-Libi’nin yaptığı 
konuşmalar, yazdığı ve okuduğu şiirler, yazdığı eserlerin geniş ölçekte  İslam 
dünyasında büyük etkiye neden olduğu belirtiliyor, ‘Küresel Cihat Hareketinin’ 
uluslararası mücadelesine teşvikte en önde gelen isimlerden biri olduğunun altı 
çiziliyordu.” (1)

(1) : http://kureselanaliz.com
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KOFİ AWOONOR (Gana)

Ganalı şair, Kofi Awoonor, Nairobi’de Öldürüldü

 

Publish Date : Monday 23 Eylül 2013

“İBNA’nın The Telegraph’dan aktardığı habere göre dünyanın farklı ülkelerinden 
birçok yazar ve şair, geçtiğimiz günlerde Kenya’nın başkenti Nairobi’de yapı-
lan terör saldırısı sırasında öldürülen Ganalı şair, Prof. Kofi Awoonor için, bu 
ölümden duydukları hüznü anlattıkları mektuplar yazdılar.

78 yaşında olan Prof. Kofi Awoonor, Hay Festivaline katılmak için Nairobi’ye 
gitmiş ve eğer bu saldırı olmasaydı, Pazar akşamı yapılması planlanan törende, 
konuşma yapacaktı.

 
Kofi Awoonor’un ölüm haberi, Nairobi’deki Ganalı yüksek heyet tarafından, dün 
sabah onaylandı. 

Awoonor’un konuşma yapmak için gittiği Hay festivali, Kenyalı gençleri daha çok 
kitap okumaya ve bilgi edinmeye yönlendirmeyi amaçlıyordu.

Festival sorumluları yaptıkları açıklamada “Awoonor’un bu festivale ka-
tılmak için buraya gelmesinden büyük gurur duyuyor ve onun gençle-
rin aydınlanması için gösterdiği çabalar karşısında saygı ile eğiliyoruz. 
Prof. Awoonor, her zaman Afrika’nın en büyük şairlerinden biri olmuş ve 
onun açtığı ışık, sonsuza kadar bizim yönlendiricimiz olacaktır.” Demişlerdi. 
 
Hay festivalı dün akşam, hayatını bu saldırıda kaybeden kişilerinin anıldığı ve 
onların yakınlarının da katıldığı bir tören ile, işine son verdi.

Awoonor’un ölümü, özellikle sanal dünyada birçok yazar ve şair tarafından bü-
yük hüzün ile karşılandı. şair Nii Parkes ve film yapımcısı Kwame Dawes, Awoo-
nor’un ölümü hakkında yazılar yazdılar.

Awoonor’un Rediscovery and Other Poems adlı ilk şiir kitabı, 1964 yılında yayın-
lanmıştı ve ondan sonra da 1971 yılında kadar, 3 şiir kitabı daha yayınlanmıştı. 
Aynı yıllarda Awoonor, siyasi suçlamalar nedeni ile bir müddet hapise düşmüştü. 
Awoonor, yaşamının diğer yıllarında ise öykü kitapları yazmış ve Gana’nın en 
önemli diplomatlarından biri olmuştu. Awoonor 1990-1994 yılları arasında, Bir-
leşmiş Milletler’de Gana büyükelçisi olarak görev yapmıştı.” (1)
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Konuya Ek :

Zübeyir Koçulu

20.10.2013

DÜNYA HALİ/Öleceksek, Bir Doğulu Gibi Ölelim

Masal’da altı oğlu Batı tarafından yutulan baba buralardan gideli uzun zaman 
oldu. Yedinci oğlun göğe doğru bir sütun gibi uzandığı doğru. “Tâ kalplerinden 
vurulmuş” olup onu ziyaret edenlerin şifa bulduğu da. Ancak onun, “kendisini 
değiştiremesinler” diye ettiği duası unutulmuş gibi. Batı kapısında da olsa “bir 
doğulu gibi ölmek” silik bir rüya sanki.

Batı kapısında bir şair öldü

Eylül ayında Kenya’nın başkenti Nairobi’de “Batı Kapısı” anlamına gelen West-
gate Alışveriş Merkezi’ne yapılan terör saldırısı hala tazeliğini koruyor. Bunda, 
adına “uluslararası kamuoyu” denilen heyulanın propaganda marifetinin de et-
kisi yok değil. Nairobi’deki saldırıyı hemen herkes bilir ama 2012 Hama katliamı 
denilince hafızasını yoklaması gerekir birçoğumuzun. Ama konumuz bu değil. 
Katliamı katliamla yarıştırmıyoruz ne de olsa. Nairobi üzerine yapılabilecek de-
rinlikli bir okuma, Bağdat’ın, Kabil’in, Şam’ın da işine yarayabilir.

Westgate kitabında arasına işaret koyduğum sayfa, Afrika’nın altı oğlundan biri-
ne ait: Ganalı şair ve diplomat Profesör Kofi Nyidevu Awoonor.

awoonor

Şair, Hay edebiyat festivalinde yapacağı konuşma için Kenya’da bulunuyordu. 
Afrikalı gençleri kitap okumaya teşvik etmeyi amaçlayan edebiyat festivalinden 
bir gün önce, oğluyla birlikte Westgate Alışveriş Merkezi’ne gitti. Ölen 67 kişi-
nin arasında o da vardı. Oğlu ise, saldırıyı omzundan yaralanarak atlattı. Siyahi 
şairin ani ölümü, Türkçede henüz keşfedilmemiş şiirlerini daha dokunaklı kıldı:

Bana bir şeyler oldu

Ağlayamayacağım kadar muhteşem

Öldüğümde silah ateşleyecek oğullarım yok

Sözüm bittiğinde ağıt yakacak kızım

Kırlarda gezindim

İnsanların hayat dediği muazzam kırlarda

Yağmur beni alt etti

Keskin kökler bıçaklar kadar hevesli

Öteye gidip dinleneyim.

Yakınım yok, kardeşim de

Ölüm evimize savaş açtı.
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78 yaşındaki Ganalı şair Awoonor, 13 Mart 1935’te, Avrupalı güçler tarafından 
yıllarca sömürülen bir coğrafyada doğdu. Gana Üniversitesi’nden mezun olduk-
tan sonra, ülkesinde Afrika Edebiyatı üzerine dersler verdi. Londra’da edebiyat 
eğitimi aldı. 1970’lerde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversitelerde hem 
eğitim aldı, hem de öğretmenlik yaptı. Batılı güçlerin sömürgesi olan bir coğ-
rafyada yetişip, Batı üniversitelerinin amfilerinde “insanlık ve kardeşlik” konulu 
dersler verdi. ABD’de kaldığı yıllarda, “Yeryüzü, Kardeşim ve Kanım” adlı şiirini 
yazdı.

Yürüdüler,

Çayır boyunca dağa doğru

Sessiz bir duaya eğildiler

Yeniden açıp, dağa doğru yol gösterdiler

Çömeldiler,

Muhammed’in ibadet arkadaşları gibi

Birden doğruldular.

Ellerini kalabalığa doğru uzatarak

Kimliğin savurgan mimiklerinde

Yuhalamalar ve alkışlar kutladı onları

Güldükçe ve dalgalandıkça

Dev bir kayık yolculuğu gibi.

Ani bir sessizlik indi

Kalabalık itişip bağırırken

Bir kurşunun aydınlık ve keskin sabahına doğru.

70’lerin ortalarında Gana’ya döndü. Askeri hükümeti devirmeye çalışan bir aske-
re yardım ettiği suçlamasıyla yargılanmadan hapse atıldı. Ancak aylar sonra ser-
best bırakıldı. Sonraki yıllarda diplomatik görevlerde bulunan Awoonor, ülkesini 
Brezilya, Küba ve Birleşmiş Milletler’de büyükelçi olarak temsil etti.

Awoonor, mensup olduğu Ewe kabilesinin 3 milyon kişi tarafından konuşulan ye-
rel dilini Batı’ya tanıttı. Ewe kültürünün sözlü edebiyatından İngilizce’ye yaptığı 
çeviriler, edebiyat çevrelerinde ilgi gördü.
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De ki onlara evleri düşüyor

Ve tel örgülerdeki ağaçları

Kanatlı karıncalar yedi

Çekiçler lanetliyor onları

Sor onlara neden aylaklar orada

Burada acı çekerken biz, ve kum yerken

Karga ile akbaba

Bekleyip duruyor kırık çitlerimiz üzerinde

Ve yabancıların payımıza konması işten bile değil.

İsmi Ewe dilinde “İnsanoğlu altından daha değerlidir” anlamına gelen kızı 
Amewsika’ya yazdığı şiirde, silahların gölgesinde özgürlüğü mırıldandı:

“Neredeyim ben? Senin çok yakınında.

Ama kapımda demir parmaklıklar

Bir adam elinde silahıyla duruyor

Bana ekmek ve su getiriyor

Şimdi ve sonra.

Hayalimde çok yakın

Sen ve ben hepimiz

Özgür olacağız.”

               Kofi_Awoonor

…………………………………………….”

-----------------

(1) : ibna.ir

(2) : kulturgundemi.com
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AYAT EL GİRMEZİ(Bahreyn)

22/04/2011 tarihinde Ajanslara bir cinayet haberi daha düştü. Bahreynli şair 
Ayat el Girmezi, yazdığı rejim karşıtı muhalif şiirleri yüzünden akıl almaz bir te-
cavüz ve işkence sonucu askeri hastanede hayatını kaybetti.

Yirmi yaşında bir şair böyle öldü.

Etha’da yer alan haber birçok haber sitesinde yayınlandı. Habere göre: Bah-
reyn’de polis tarafından gözaltına alınan ve henüz yirmi yaşında olan genç şair 
Ayat el Girmezi, uğradığı tecavüz ve işkence sonucu kaldırıldığı hastanede haya-
tını kaybetmiş. Şiirlerinde Bahreyn yönetimini ve Başbakan Halife İbni Selman 
El Halife’yi sert bir dille eleştirmesinden dolayı polis tarafından gözaltına alındığı 
söylenilen şairin ailesi, yaşanan süreci anlatmış.

Ailesinden aktarılan bilgiye göre; Mart ayı sonunda polis tarafından evi basılıp, 
nerede saklandığı öğrenilen Ayat’tan o günden sonra haber alınamamış. Nisan 
ayında ismini açıklamayan bir kişiyle yaptıkları telefon görüşmesinde aile, kız-
larının askeri hastanede komada olduğunu öğrenmiş. Doktorların kendilerine, 
Ayat’ın çok kez tecavüze uğradıktan sonra ve işkencenin ardından komaya gir-
diğini söylediğini belirten aile, tüm çabalara rağmen kızlarının kurtarılamadığını 
açıklamış.(1)

(1):dunyabizim.com
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Bölüm-III

Öldürülen Azerbaycanlı Şairler (Nasirler dahil)
-1. Ahundzade Ahmet Cevat...........................................
2. İsmayılzadə Mikayıl Müşfik………………………………………….
3. Hacı Kerim Sanıyev (Sanılı)
4. Salman Mümtaz 
5. Xuluflu Veli
6. Gafur (Qantəmir) Sadrettinoğlu 
8. Ahmedov Əliabbas (Müznib) Mutelliboğlu 
9-Ulvi Recep
10-Şahbazi Tagi Simurg Abbasoğlu
11-Ümmügülsüm
12-Hüseyin Câvid
13-Vedâdî
14-Vâkıf
15-Abbas Beğ
16-Nesimi
17-Abbas Mirza
18-Ali Nazim
19-Hanife Zeynallı
20-Seyyare Zeynallı
21-Yusuf Vezir Çemenzeminli
22-Ali Razi Şamçızade
23-Hacıbaba Asgeroğlu Nazarlı
24-Trinç Ahmed Bedi Recepoğlu
25-Seyfullah Şamiloğlu
26-Ali Hüseyin Dağlı
27-Cabbar Mirza Nasullahoğlu Amirov
28-Axund Mir Mehmed Kerimağa
29-Muhammed Alekberov
30-Süleyman Axundov
31-Almas İldırım
32-Ahmedov Emin Abid Muttaliboğlu
33-Çobanzade Bekir Vahapoğlu
34-İsmail Sekreter
35-İbrahimov Ali Settar
36-İsmailzade Cafer Bamioğlu
37-
38-Abasalt Rızai
39-Yusuf Hacızade
40-Ekberov Murat Derviş
49. Ahundov Mirza Muhammed - “Molla Nasreddin” çi, şair.
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1. Ahmet Cevat 

“Asıl adı Ahmet Cevat AHUNDZADE’ dir.  5 mayıs 1892 yılında Gence yakınla-
rında bulunan Şemkir İlinin Seyfeli kasabasının Mehirli köyünde dünya’ya geldi. 
Annesi Yahşı hanım, babası çevresinde saygınlığı ile tanınan İmam Muhammed 
Ali Beydir.

        Ahmet Cevat, doğduğu günlerde aileye ayrı bir mutluluk ayrı bir bereket 
getirmişti. Adının koyulması hakkında iki değişik riveyet vardır. Bunlardan birisi; 
Babası adını koymak için eline kur’an-ı kerimi alır “ bismillah” diyerek bir sayfa 
açar. Bu sayfada karşısına çıkan ilk isim “Cevat” olduğundan adını “ cömert 
” manasına gelen Cevat koyar ve oğlunun doğumundan duyguğu mutluluğu, 
Allah rızası için üç gün üç gece yemek verir. Başka bir rivayete göre de; Ahmet 
Cevat’ın dedesi olan büyük müctehitlerden meşhur Gence Hanı Cevat Han’ın is-
minin koyulması idı. Cevat Han da hayatını vatanı ve milleti uğrunda feda etmiş 
büyük bir şahsiyetti. Bu insanın kahramanlıkları, vatan ve milleti uğrunda şehit 
olması, dillere destan olmuştu. Baba Muhammed Ali Bey, oğlunun dedesine 
benzemesi, dileğiyle adını Ahmet Cevat koyduğu rivayet edilir.

2.1 Çocukluk Dönemi

Cevat, 5 yaşındayken Kur’an okumaya başlar, 7 yaşındaykan de hafızlığını ta-
mamlar. Babası kendinin ve ailenin saygıylığının devam edebilmesi için, oğlunu 
da kendi duygu ve düşüncelerine göre yetiştirmek, çevresinde saygın bir kişi, 
devletine ve milletine yararlı bir şahsiyet olmasını istiyordu. Bunun için baba 
Muhammed Ali, daha küçük yaşlarda olmasına bakmayarak Onu, döneminin 
münevverlerinin katıldığı sohbet toplantılarına götürüyor, ruh ve gönül dünyası-
nın o meclislerdeki atmosfer içerisinde olgunlaşmasını istiyordu. Ahmet Cevat’ın 
bu hayat devresi, “ ömrümün tarihi ” olarak nitelendirdiği Gence medresesine 
başladığı 1906 yılına kadar devam eder. Ahmet Cevat, bu yıllarda Gence’deki 
Şah Abbas mescidi nezdindeki dini seminerlere iştirak etmiştir.

         Ahmet Cevat, üzüntü ve kederle ilk defa babası Muhammet Ali Bey’in 
ölümüyle tanıştı. 1900 yılında daha 8 yaşında iken ilk gönül mimarı olan babasını 
kaybetti.

Cevat’ın medrese hayatı 1906 yılından başlayarak, 1912 yılına kadar devam 
eder. Gence medresesi onun hayatının şekillenmeye başladığı ikinci devredir. 
Burada başarılı bir tahsil hayatı geçirir. İlahiyat, Kur’an Kerim, Rusça, Arapça, 
Farsça, Tarih ve Coğrafya dersleri onun en başarılı olduğu dersler arasında idi. 
İlk eğitim ve öğretim hayatına başladığı Gence medresisini kendi ömrünün bir 
dönüm noktası olarak kabul etmesi, mana adına ruh ve gönül dünyasının ilk 
defa buranın ışığıyla aydınlanmasına bağlamaktadır. Bu duygusunu:

                  Aklımdan hiç çıkmaz, o geldiğim gün                                

                  Başladı tarihi benim ömrümün[1]
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mısralarıyla ifade etmişti. Gence medresesinde Arapça, Farsça tahsilinin yanın-
da; Kur’an, Hadis, Akaid eğitimini de başarıyla tamamlar. Bu dönem kendi ta-
biriyle de “ ömrünün tarihi ” olarak, hayat dinamiklerine ayrı bir halka daha 
katmıştır.

Ahmet Cevat, daha küçük olmasına rağmen, yaşından beklenmeyen sözleri ve 
zekasıyla etrafındaki insanları adeta büyülüyordu. Konuşurken seçtiği kelimeler, 
kullandığı ifadeler onun yaşından çok daha büyüktü. Çünkü onun hayattan bek-
lentileri çok farklıydı. Çok çalışıp, başarılı olmak, milleti uğrunda yapacağı her 
işte en önde olmak, temsil ettiği davayı en güzel bir şekilde temsil etmek, kendi 
alanında çok başarılı olmak ve hepsinden önemlisi adını aldığı Cevat Han gibi, 
vatanı için hayırlı işlere imza atmak gibi bir ideali vardı ve öylede oldu. Çoğu 
insan mal-mülk edinip, rahat bir hayatı düşlerken, O, rahat yerine çile ve ızdırap-
larla dolu bir hayatı seçecek ve o yolda da ömrünü tamamlayacaktı.

Onu tanıyanlar onun zekasına hayrandılar. Zekası hakkında sadece “ Allah (cc) 
vergisi ” demekle yetiniyorlardı.. “Şairlikte, Öğretmenlikte, Tercümecilikte, hita-
bette... Her şeyde önde olmak arzusuyla doluydu. Bunu da başarmıştı. Onun 
başka bir hususiyeti ise, müthiş bir ikna kabiliyetinin olmasıydı. ” [2] İşte bütün 
bunlar daha önceleri babasıyla gittiği, körpe denebilecek yaşlarda boyandığı o 
manevi ruh ve manevi dinamiklerle dopdulu olan meclislerin eseriydi.

Ahmet Cevat, 45 yıllık hayat yolunda defalarca ölüp ölüp dirilmişti. Hayatın bü-
tün zorlukları onun daha küçük yaşlarda yakasına yapışmış, ömrünün sonuna 
kadar da ellerini yakasından çekmemişti. İnsanlık tarihinde belli bir makama 
gelen, halk tarafından kabul edilen önder insanlar, mutlaka hayatlarının belli bir 
bölümünü çıle ve ızdırap atmosferinde  yaşamışlardır.

 

2.2 Gençlik Dönemi

Ahmet Cevat, daha çok genç denebilecek bir yaşta 16 yaşında öğretmenliğe 
ilk adımını atar. Ahmet Cavad, 1096-1912 yılları arasında Gence medresinede 
ilk tahsili alır. 1913 yılında Kafkaz Seyhül İslamı Pişnamazzade’nin imsazı ile 
öğretmenlik diplomasını alır. Bu yıldan itibaren öğretmen olarak çalışmaya baş-
lar. 1915-1920 yılları arası Şimkir, Gedebey, Zaqatala ve Gence’de görev yapar. 
1920-1922 yılları arası Qusar rayonunun Xulug kendinde Türk ve Rus dili öğret-
menliği vazifesinde bulunur. O, değişik aralıklarla Okul müdürlüğü, Rayon maarif 
müdürlüğü görevlerinde de bulunur.

Ahmet Cevad, 1922 yılında Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesine girer 
ve 1926 yılında burayı başarıyla bitirir. 1927 yılında Baku Pamukçuluk İnstutu-
sunda, daha sonraları da Azerbaycan Kend Tasarrufatı Instutusunda Türkçe ve 
Rusça bölümlerinde dersler vermeye başlar. Çalıştığı bu dönemlerde  doçentlık 
ünvanını ve nihayetinde de aynı üniversitede Profösör ünvanına layik görülür.
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Kırkbeş yıllık ömrünün 29 yılını, peygamber mesleği olan öğretmenlikle geçirir. 
O, her simaya milli ruh ve milli düşünceyi yerleştirmeyi kendisine bir borç biliyor-
du. Zaten hayatı boyunca milletinin HAKK bağıran sesi olmuştu. Bu duygusunu;

Soranlara ben yurdun,

                        Anlatayım, nesiyim.
                        Ben çiğnenen bir ülkenin
                        HAKK bağıran sesiyim.    
                        

diye dile getiriyordu.

Onun hayatında boş oturma, başkalarının eline bakma ve onlardan birşeyler 
beklemenin yeri asla yoktu. Bir yandan hayır cemiyetlerinin faaliyetlerine ko-
şarken diğer bir yandan da öğretmenliğe devam ediyordu. Öğrencilerinin gönül 
dünyalarını aydınlatırken, bir yandan değişik yerlerden gelen feryatlara değişik 
gazete sayfalarından cevap veriyordu. Bir eğitimci olarak faaliyet gösterdiği yıl-
larda değişik dillerden bir çok eseri Azerbaycan diline tercüme ederek, Azerbay-
can halkının kültür dağarcığını zenginleştiriyordu. Öyle bir hoşgörü insanı olmuş-
tu ki, her kesim onu takdir ediyordu.O kadar ki, Ruslar, 16 yaşında öğretmenliğe 
başlamış bu zeki gence Azerbaycan milleti içerisinde ilk Rus dili Profösörü ünvanı 
veriliyordu. O hayatı boyu hep bir bahçıvan olup, güller yetiştirmek ve o güllerle 
vatanının her köşesini gül bahçelerine çevirmek istiyordu. Her çiçeğin kendi ren-
ginde, kendi güzelliğinde ve kendi kokusunda kokmasını istiyordu. Ona ayrı bir 
ünvar verilecekse, gönlü insan sevgisiyle dopdolu olan “ Gönül İnsanı” ünvanı 
verilmesi daha uygun olurdu.

Cevat, içindeki bu yardım duygusunu tatmin etmek için,1912 yıllarında daha 
genç denebilecek yaşlarda Türkiye’de kurulan “ Kafgaz Gönüllüler Cemiyeti” ne 
üye olarak, zülüm görmüş, darda kalan insanlara yardıma koşmaya başlamıştı. 
Artık onu kimse durduramazdı. Kabına sığmıyor, gece gündüz insanlık için ko-
şuşturuyordu. Hatta onun için bu konularda milliyet söz konusu olamazdı. Ken-
disiyle beraber yanına topladığı vatanperver insanlarla koşuşturmaya başlayan 
Cevat, yine kendisi gibi vatanperver bir şair olan Abdullah Şaik’le beraber Balkan 
şavaşlarıyla kötü günler yaşayan Türk insanın yardımına koşmuştu. Bununla da 
yetinmeyen , kendi arkadaşlarıyla bir araya gelerek değişik isimler altında hayır 
cemiyetleri kurar. Kurdukları bu cemiyetlerle, Kars, Sarıkamış, Batum, Ardahan 
ve Gürcistan’da Ermenilerin zülmüne uğrayan insnalara yardıma koşarlar. 1915 
yılında Rus ve Ermenilerin katliamlarına sahne olan Kars ve Erzurum halklarına 
büyük yardımlarda bulunmuşlardı. “Ayın 6 sında “Müslüman Hayır Cemiyeti ”nin 
yetkili şahıslarından Dr Sultanov ve Sefikurski cenabları, Azerbaycan hükümeti 
tarafından harpzedelere yardım için toplanan içyüzmilyon rübleden ibaret olan 
paranın 30 bini Ardahan’a, 60 binini Soğanlık, Zaruşte ve Horosan’a dağıtmak 
üzere ve orada toplanacak olan   “ mahal komitesi ” nin şurasına katılmak üzere 
Kars’a gönderilmişlerdi”  [3]
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Bu komite ve hayır cemiyetlerin başında bulunanlar, gittikleri yerlerde sadece 
maddi yardıma ihtiyaç olanları tesbit etmiyordu. Sadece Türk soyundan olanlara 
yardımda da bulunulmuyordu. Onlar gönüllerini herkese ve her millete açmış-
lardı. Gittikleri yerlerde gördükleri manzaralar karşısında, insanlığın en büyük 
düşmanı olan cehaleti de görmezlikten gelemiyor ve bazı yerlerde onu en önem-
li amil olarak görülüyordu. Batum müslüman birlik cemiyeti 18 Temmuz 1917 
tarihli Açık Söz gazetesinde bir makale neşrederek müslüman halka şöyle sesle-
niyordu. “..... Sayılara 2-3 bine varmayan bu müslümanların, bilgi yönünden çok 
zayıf oldukları da anlaşıldığından, her şeyden evvel bunların okumaları için bir 
okul açmaya karar verdik. Açılacak okulun sınıflarını tamir etmek, etrafını eğitim 
ve öğretime uygun hale getirmek gerekiyordu. Yerli müslümanlar Gürcü olduk-
ları için, hiç olmazsa onlar kendi yerli mekteblerinde çocuklarını okutabilirler. 
Değişik yerlerden buralara göç etmek zorunda kalan Azerbaycan Türk’ü, Laz, 
Acaristanlı ve Kürtler çocuklarını okutmak için Türkçe hiç bir okul olmadığından 
burada rezillik çekiyorlar. Bunların bu rezilliklerini ortadan kaldırmak için, “birlik” 
cemiyeti sizin himayenize güveniyor.

Size uzatılan bu kardeş elini, geriye boş olarak çevirmeyeceğinizi ümit ediyo-
ruz. Okul ve maarif hürriyetin ocağıdır. Hürriyet ve islamiyet namına, Batum’da 
yaşayan müslüman kardeşlerimize, bir okul açacak kadar yardımcı olunuz.[4]”    

Evet, o hep derdi ve ızdırabı soluklayarak, dert ve ızdıraplarla dolu bir dönem 
yaşamıştı. Şiirleri dilden dile dolaşıyordu ama, o şiirlerin bir gün hayatına mal 
olacağını belki de hiç aklına getirmiyordu. Bir yandan kendi etrafındaki insanına 
HAKK’ı haykırmaya çalışırken diğer taraftan da, Rusların amansızca baskılarına 
boyun eğmiyerek dim dik ayakta durmaya çalışıyordu.

O dönemde hep bir aşina çehre aradı durdu. Çığlıklarına kimse cevap vermiyor-
du. Çevresindeki insanlar adeta gassalın elinde meyyit gibi, sessiz ve ölgündü.. 

Ahmet Cevat kendi milletine çok bağlıydı. Şiirlerinde sürekli bunu vurgulamakla 
beraber, bazı eksik taraflarını da açık bir şekilde ortaya koyuyordu. Hatta bütün 
bu zülüm ve dertlerin altında inim inim inlerken, aynı kanı, aynı ismi taşıyan, 
aynı milletin adıyla anılan insanların hiçbir şeyden habersiz, sessiz hayatlarını 
devam ettirmeleri onu iyice çileden çıkarıyordu. 30 nisan 1914 yılında İkbal Ga-
zetesinde yayınlanan “Yeni nesil ve içtimai yaralarımız” adlı makalesinde “Mikro-
bun ne olduğunu tanımayan kanımız, yüz defa tahlil edilse içinde ne kadar has-
talığın yaşadığını göreceksiniz. Biz bu durumlara nasıl düştük, biz böyle şeylere 
asla layık değildik. Fakat elden ne gelir ki... Kanımızın bir damlasına gıpta ile 
bakan, sayıca bizlerden çok küçük olan milletler, böyle şeylerle bizim yolumuzu 
kesip, kendileri nüfus sayısı olarak bizi çoktan geçtiler. Bununlada kalmayan bu 
milletler, bizi yok etmek için kökümüze musallat oldular” [5]
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2.3   Evliliği:

Ahmet Cevat, Batum’un sayılı zengin ve soylu bir aile mensup olan Süleyman 
Bey’in kızı Şükriye hanımla evlenir. Takvimler 1916 yılını gösterirken, Şükriye 
hanım 14, Ahmet Cevat ise 23 yaşlarındaydı. Şükriye hanım Ahmet Cevat’la ilk 
tanışmalarını şöyle anlatır “ Babamın tacir dostları çoktu. Her Batum’a geldikle-
rinde bize uğrarlardı. Yine bu tacirlerin geldiği bir gündü. Bu defa kadınlar için 
Mısır’dan ipek kumaşlar getirmişlerdi. Ben bu kumaşları terzi olan komşumuza 
götürürken yolda, uzun boylu, nazik, kumral gözlü, yüzü ay gibi parlayan 22,23 
yaşlarında bir delikanlı olarak ilk defa görmüştüm...”[6] Ahmet Cevat’ın Batum’a 
geliş sebebi ise,  I. Dünya savaşında yoksullara, kimsesizlere, hastalara, göç 
edenlere milliyetine bakmayarak yardım eden, hayırsever bir insan olan Süley-
man Bey’den kurdukları hayır cemiyetine yardım istemekti.

İlk defa karşılaştıkları Şükriye hanıma Cevat’ın gönlü de ısınır. Ahmet Cevat bir 
dostu vasıtasıyla bu hayırsever insanın kızını istedir. Ama baba Süleyman Bey, 
Ahmet’e kızını vermeyeceğini bildirir. Bunun üzerine biribirini seven bu iki genç 
kaçmaya karar verir ve kaçarak evlenirler. Soylu bir aileye mensup olan Süley-
man Bey, bu kaçma hadisesini gururuna yediremez tam 20 yıl kızına gelip-git-
mez. İlk defa 1935 yılında kızını, damatını ve torunlarını görmeye Şamxor’a gelir 
ve bu küslük aradan kalkar.

Ahmet Cevat ve Şükriye çifti tam 21 yıl beraber bir hayat sürdürürler. Bu hayat 
Şükriye hanımın tabiriyle, gökte Allah’a, yerde Ahmet Cevat’a sığımaktı. Ama 
hayatları hep böyle devam etmemişti. Vatan ve millet aşkı, onların hayatına 
ayrı bir sahife açmıştı. Bundan sonraki hayatları çile ve ızdıraplarla, sürgünlerle 
doluydu.

Bu kısa denebilecek evliliklerinden Niyazi, Aydın, Tukay, Yılmaz ve küçük yaş-
larda vefat eden kızı Elmas dünya’ya gelir. Elmas’ın küçük yaşta vefat etmesi 
Ahmad Cevat’ı büyük üzüntüye sevkeder. Bu üzüntüyü kızına şiirle dile getirir;

Kudretim olsaydı, yazabilseydim,
Bir kağıt üstüne bu derdi, kızım!
Senin musibetin, benim derdimden,
Neyleyim ki, kat kat beterdi, kızım[7]
 Yılmaz daha sütten kesilmemişti ki, Şükriye hanım 8 yıllığına Kazakistan’a sür-
güne gönderilir. Bu süre içerisinde Yılmaz nenesi Yaxşı hanımın himayesinde 
kalır. Yahşı hanım Şükrüye hanımın dayandığı bu çile ve ızdıraplı hayata daha 
fazla  dayanamayarak vefat eder. Yılmaz bundan sonraki hayatını Anaxanım 
ve Meleyke hanımın yanında devam eder. Daha sonra Yılmaz kimsesizler evine 
yerleştirilir. Şükriye hanım sürgünden döndüğünde dünyada kalan tek oğlunu 
aramaya başlar. Büyük bir çabadan sonra oğlunu kimsesizler evinde hasta ola-
rak bulur. Bulur ama, Yılmaz’la çok küçük yaşlardan ayrıldığından Yılmaz, anasını 
tanımaz. Meleyke hanım anasının Şükriye hanım olduğunu söylese de, Yılmaz 
anası olarak hala Meleyke hanımı görmektedir. 
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Bütün yıl Yılmaz’la buluşmanın hayalini kuran Şükriye hanım, değil oğlunun 
anam diye boğazına sarılması, onu tanımaması Şükriye hanıma adeta yıkmıştı. 
Bu hadiseler Yılmaz’ın gerçek  anasının kim olduğunu öğreninceye kadar devam 
eder.

Ahmet Cevat’ın neslinden şu anda yaşayan tek insan Yılmaz AXUNDZADE’dir. 
Yılmaz Hukuk eğitimi almış olmasına rağmen, babası gibi şiir yazan tek oğludur. 
Onun kılıcı diliydi. Zalimlere karşı onunla mücadele veriyordu. Diline hakim ola-
mayanlar, değişik yollarla onu susturmaya çalışıyorlardı. Her şiir yazışında karşı-
sında düşmaları tarafından insafsızca eleştiriliyordu. Oğlu Niyazi daha sonraları 
babasının bu durumunu şöyle ifade edecekti. “Ahmet Cevat ilhamlı ve hararetli 
bir şairdi. Aslında o büyüleyici şiirlerinin sayısı çok daha fazla olabilirdi. Ona karşı 
cephe alanlar, Onun moralini öyle bozuyorlardı ki, hiçbir şey yazamıyordu. Eğer 
kuvvetli bir iradeye ve geleceğe ümitle bakmamış olmasaydı, bütün bunlara 
tahammül edemezdi. Çoğu zaman yüreğinde canlanan his ve duygulardan kaç-
mak zorunda kalıyordu. Ne zaman devrin şartlarına uygun faydalı birşey yazmak 
istese, onun ruh haletini bozuyorlardı... .”[8] 

***

                   Soranlara ben bu yurdun

                   Anlatayım nesiyim

                   Ben çiğnenen bir ülkenin

                   HAKK haykıran sesiyim [9].

Evet, o bir yandan yanıbaşındaki kardeş diyebileceği insanlarla da uğraşmak zo-
runda kalırken, kimseyi kırmak istemiyor ve herkese sevgiyle muhabbetle yak-
laşmak istiyordu; ama her defasında da hayal kırıklığına uğruyordu. “ Bizi bizden 
olanlar yıktı” sözüde yine onun ruh haletini anlatıyordu.Türkiye halkı olarak zor 
günlerin yaşandığı yıllarda bile, Türk milletinin Kafkaslarda sesi soluğu olmaya 
devam ediyordu. Herkesin suskunluğa büründüğü o günlerde Kafkazlardan bi-
zim adımıza yükselen bir ses vardı. Osmanlının 1. dünya savaşına katılmasıyla 
kaleme aldığı ve yıllardır kulaklarımızda yangınan;

 Çırpınırdı Kara deniz

 Bakıp Türk’ün bayrağına

 Ah diyordun hiç ölmezdim

Düşebilsem ayağına...” [10]       diye devam eden nefis şiirini kaleme almıştı. 
Yüreği yerinde durmuyordu. Ellerine kelepçe vuranlar, diline hakim olamıyor-
lardı. Türkiye’de herkesin dilinde olan bu şiirin, Ahmet Cevat’a ait olduğunu 
belkide çokları tarafından bilinmiyordu. O, Türkiye ve Türk insanının dertleriyle 
çok yakından ilgileniyordu.
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2.4   I.Dünya Savaşı Yılları:

Şair, hayatı boyunca hayaliyle yaşadığı öğretmenlik mesleğine henüz başlamış-
tı ki, 1. Dünya şavası patlak verdi. Bununla birlikte Peygamber mesleği olan 
öğretmenliğe bir başka cephede devam eder. Gönlündeki derin yardımlaşma 
duygusunu tatmin etmek için, fırsat bu fırsat diyerek, şavaşan halklar arsında 
dolaşmaya başlar ve her konuda onlara yardım etmeye çalışır.

O kadar engin bir dünya görüşüne sahipti ki, yardım için açtığı kollarının geniş-
liği, Dağıstan’dan Gürcistan’a, Batum’dan Kars’a, Ardahan’dan Balkanlara kadar 
uzanmıştı. Onun bir eli Azerbaycan’da bir eli Türkiye’deydi. Balkan savaşlarında 
bizzatihi Türk ordusu safları arasındadır. Canı bir, kanı bir, dili bir, dini bir Türki-
ye’ye karşı ayrı bir sevgisi ve bağlılığı vardı. 1918 yılında Nuri Paşa komutasında 
Türk askerinin Bakü’ye gelip Azerbaycan halkının yardımına koşması, onda ayrı 
bir heyecan ve sevgi meydana getirmişti. Onun Osmanlıya karşı bu sevgisi şiir 
dizelerine ayrı bir ruhla dizilmiş ve hala Türkiye’de büyük bir coşkuyla okunmak-
tadır;

  Çırpınırdı karadeniz

  Bakıp Türk’ün bayrağına

  “Ah” diyordun hiç ölmezdim

Düşebilsem ayağına[11]! ... diye devam eden meşhur şiiri bunlardan sadece 
biri. Şair başka bir şiirinde Türk ordusuna duyduğu hayranlığı “Türk Ordusuna” 
alı şiiriyle şöyle dile getiriyordu.

  Ey şanlı ülkenin, şanlı ordusu,

  Unutma Kafkaz’a girdiğin günü,

                            

  Gelirken kovmaya Turan’dan Rus’u

  Ayağını kara deniz öptü mü?[12]

BirinciDünya şavaşı yıllarında Türkiye’nin durumu Ahmet Cevad’ı oldukça üz-
mekteydi. Çünkü Türkiye’ye ayrı bir vatan gözüyle bakmıyor, onu kendi toprağı 
olarak, milletini kendi milleti olarak kabul ediyordu. O sıralar Azerbaycan’ın deği-
şik yerlerinde toplantılar düzenleniyor, Anadolu Türk’ünün yardıma koşmak için, 
büyük çabalar sarfediliyordu.

Ahmet Cevad bizzat bu organizasyonların içinde yer almış, eli-kolu bağlanmış 
Anadolu Türkü’nü yalnız bırakmamıştı. Bu toplantılarda kadınlar bileziklerini, ta-
kılarını ortaya koyarken, Bakü dilencileri de günlük dilendiklerini ortaya dökü-
yorlardı.

Mavi gözlü İstanbul’un İngiliz esaretine düşmesi, Ahmet Cevad’ı çile ve izdırapla 
iki büklüm hale getirmişti. Onun istanbul’a ayrı bir sevgisi vardı. Çünkü kendi 
ruh ufkunu aydınlatan hocaları İstanbulluydular. İstanbul’un dünya üzerindeki 
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konumunu ve bu konumun Türk milletine neler kazandıracağını çok iyi biliyordu. 
Elinden çok fazla bir şey gelmiyordu ama, böyle durumlarda tek silahı kalemiydi 
ve öylede yapmıştı. Gönlündeki yağmur damlaları kaleminden beyaz kağıt üze-
rine damlayınca ortaya “ İstanbul “şu mısralar çıkmıştı;

  Ben sevdiğim mermer sineli yarım,

  Diyorlar koynunda yabancı el var.

  Bakıp ufuklara, uzak yollara

  Ağlıyormuş, mavi gözler akşamla.

  Ah, ey solgun yüzlü İstanbul,

Mavi gözlerin çok baygın İstanbul..[13] ... diye devam ediyordu. Şaiir İstanbul’a 
bu şekilde seslenirken, gözünü mukadesatımıza ve namusumuza diken ingilizle-
re de gerekli cevabı “ İngiliz” adlı şiiriyle veriyordu.

  Bakü’ye gelmişsin selam vermeye

  Ey Han sarayını alan ingiliz

  Giderken Kabeye hacı kervanı

  Hacılar yoluna çıkan İngiliz.

 

  Sen bağla her yolu, süngüm tez açar,

  Üç ayda gelenler, üç günde kaçar

  Zannetme kurşunum havalı uçar

  Türktür bu kurşunu atan, ingiliz [14]

Ahmet Cevad’ın eli, Türk halkına uzanan en pak ve en temiz ellerden biriydi. 
Öğretmenlik mesleğinin daha baharındayken mesleğine ara vermesinin yanında 
O, bu duygularını çoşkuyla insanlığa başka bir şekilde hizmet olarak vermekle 
kendini tatmin ediyordu. Bununla da kalmayıp yakın arkadaşlarıyla Türk halkının 
imdadına daha rahat koşmak için “ Cemiyeti Hayriye ” adında bir hayır cemiyeti 
kurarlar.            

“Şair Bakü’de neşr olunan bir kaç gazeteninde muhabiriydi. Gittiği her yerde “ 
Cemiyeti Hayriye” vasıtası ile, yaralılara, esirlere, Türkiyeli askerlere, dul kalan 
kadınlara, yetim kalmış çocuklara, sakatlara ve kimsesizlere maddi ve manevi 
yardım ediyordu.” [15]

O, insanlık aşığı birisiydi. Hayatı boyunca hiçbir zaman kendi menfaatlerini millet 
ve insanlık menfaatleri önünde tutmadı. Hep insanlık için çırpıntı, onu aradı, onu 
uyardı, düşmesi muhtemel tuzaklara daha düşmeden onların elinden tutmaya 
çalıştı. Onun topu, tankı, silahı, mermisi yoktu. Onun insanlık ve Türk milleti 
sevgisiyle şahlanmış, iman dolu bir sinesi vardı. 
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Onun gönlünün derinliklerinden gelen, o bülbül gibi nağmeleriyle, milletinin kalb 
ritimlerini değiştirebilecek tatlı ve tesirli bir dili vardı. Ve kendisini ifade ederken 
de hep aynı duygular içerinde kendisini “ Ben Kimim?” şiiriyle ifade ediyordu.

                  

  Soranlara ben bu yurdum,

  Anlatayım nesiyem

  Ben çiğnenen bir ülkenin

  “HAKK” haykıran sesiyem[16].

Ahmet Cevad , bir yandan değişik hayır cemiyetleri vasidasıyla halka yardıma 
koşarken, diğer taraftan da şiirleriyle halkın moralini yüksek tutmaya gayret 
gösteriyordu. Türk dünyasının içinde bulunduğu felaketleri, büyük katliamları, 
halkımızın başına getirilen oyunları bir şiirleriyle;

  Cesedlerle dolmuş karların altı

Aylar var ki, dinmez yiğitler atı. [17]  dile getirirken, milletimize yapılan zülüm ve 
işkenceleri dökülen kanları vurgularken, kendisini ve bütün inananları insanlara 
karşı yardım etme mucburiyetinde olduğunu;

Vicdanım emr etti imdada geldim,

Mazlum sesi duydum, imdada geldim .

mısralarıyla dile getiriyordu. Hep ızdırap yaşadı ve ızdırap solukladı. Saraydan kız 
almasına rağmen bir dafa dahi olsa saray hayatı yaşayamadı. Bir tarafa çekilip, 
başkalarının yaptığı gibi sessiz kalabilir, kendi rahat ve rehavetini düşünebilirdi. 
Ama içindeki, vatan millet sevgisi bütün bunalara bir set çekiyor, içindeki yanan 
ateşleri bir türlü söndüremiyordu. Defalarca “ Sana ne, senden başka milletini 
düşünen yok mu? Rahat bir hayatın var, otur keyfine bak. Sen kimsin?” gibi hoşa 
gitmeyen, onu üzüntüye boğan sözlerle çok muhatap olmuştu. Ama herşeye 
rağmen bunlara aldırış etmiyordu. Her türlü işkenceye, zorluklara katlanabilirdi, 
ama milletinin ve dininin ayaklar altına kalmasına asla razı olamazdı.

Onun hayatı boyu düşündüğü tek şey vardı. Vatan ve milletine sahip çıkacak 
insanlar yetiştirmek, onlarla dünyaya sevgi ve muhabbet ulaştırmaktı. Çektiği 
bütün sıkıntı ve ızdıraplar, şuursuz ve cahil kendi insanının davranışları yanında 
adeta sönük kalıyordu. Soydaşlarının bu halleri hiçbir zaman onu ye’se düşür-
memişti. Zaten doğduğundan beri onun hayatında ümitsizliğin yeri yoktu. Ge-
leceğe hep ümitle bakıyor, halkını bu illetin yamaçlarından uzaklaştırmak için 
elinden geleni yapmaya çalışyordu. Bahçesindeki bütün gülleri solsa da, semalar 
yağmur vermese de, güneşler ufuklardan kaybolsa da, o bunu bir ümitsizlik 
nişanı olarak asla görmezdi. Çektiği sıkıntı ve zAhmetleri bir şiirinde söyle dile 
getiriyordu;
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Bir gül ektim, açılmamış derdiler,

Zahmetimden bana bir diken kaldı.

Emek çektim, gün geçirdim, gül ektim,

Emeğimden bana bir fidan kaldı.

Ne yazım yaz, ne de günüm gün oldu,

Gönlümün çiçeği açmadan soldu.

Kanadımı bir uğursuz el yoldu,

Yerinde bir damla kuru kan kaldı”[18]

Ahmet Cevat, yaşadığı hayat itibariyle, Türkiye’nin İstiklal şairi Merhum Mehmet 
Akif Ersoy’la berzerlik arzetmektedir.Yaşadıkları çileli bir hayatla, birbirlerinden 
uzak olmalarının yanında, manen ve ruhen bir birlerine bu kadar yakın olan bu 
insanlar, bu yakınlığı yazdıkları şiirleriyle ortaya koyuyarlardı.

Ahmet Cevat, dertleri altında inim inim inliyor ve ülke insanının perişan hali 
karşısında, kendinden geçiyordu, “Of Bu Yol” şiiriyle duygularını şöyle ifade edi-
yordu.

 Ey Allah’ım yanılttın, her bir doğru adımı

 Yoksa, yoksul dünyadan, adaletin kalktı mı?

 Ey dinlinin dinsizin, inandığı son kuvvet

 Kalmadı mı sende de, insanlara merhamet

 Ben ki, bilmek isterdim, kimler ağlar kim güler

 Onun için etmiştir, felek beni derbeder … [19] 

Aynı dertlerle iki büklüm olan M.Akif, aynı duygu ve düşünceyle kendinden ge-
çerek söyle diyordu;

 Ya Rab, bu uğursuz gecenin yok mu sabahı ?

 Mahşerde mi biçarelerin, yoksa felahı !

 Nur istiyoruz… Sen bize yangın veriyorsun!

 “yandık!” diyoruz… Boğmaya kan gönderıyorsun !

 ……………………………………………………………

 Yetmez mi musab olduğumuz bunca devahi ?

 Ağzım kurusun … Yok musun ey adl-i İlahi![20]        

Bakıldığında bu iki şiir arasında çok fazla bir fark olmadığı net bir şekilde gö-
rünecektir. Yaşadığı dönemin insanlarına sesini gerektiği gibi duyuramamanın 
ızdırabını da kader yüklemişti sırtına Ahmet Cevat’ın.
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Onlar, herşeyden evvel insanımızı içinde bulunduğu cahaletten kurtarmayı birinci 
vazifeleri saymış ve ömürlerinin belli bir devresini irşad ve tebliğe harcamışlardı. 
Her ikiside ilimsiz cahil bir milletin, milli ve manevi değerlerini koruyamayaca-
ğını, zamanla bu duyguların dumura uyrayıp yok olacağını, böyle bir milletin de 
kendi ayakları üstünde duramayacağını, anlatmaya çalışıyorlardı.                

  Ey kardaşlar! Bir zamanlar ilimsizlik dumanı

  Cehaletin kor pençesi kaplamıştı her yanı

  Kur’an nedir ? anlamadık,

  Vatan nedir.? Bilmedik,

  Karşımızda yetimlerin göz yaşını silmedik,

  Ağlanacak bir hal idi, kendimizde görürüdük,

  Dilimizin, dinimizin gitmesine gülürdük…[21]

Merhum Mehmet Akif ise;                  

Görürsün, hissedersin varsa vicdanınla imanın:

Ne müthiş bir kahramanlık çarpıyor göğsünde kur’anın!

O vicdan nerdedir, lakin? O iman kimde var? Yazık!

Ne olmuş, bende bilmem, pek karanlık şimdi duygular!

O imandan çok az olsaydı millette,

Şu üçyüzelli milyon halkı görmezdim böyle horlanmış halde![22]

Hayatı boyunca hep insanlara yardım için koşuşturmuş olan bu insan, nerede 
bir hayır işi ve hayır cemiyeti varsa orada olmuştur. İlk defa 1912 yılında Azer-
baycan halkı için yardım toplamak amacıyla Türkiye’ye gider. Burada değişik 
şehirleri gezerek, yardım toplar.

  Ne yazım yaz, ne kışım kış ne günüm gün oldu

  Gönlümün çiçeği açmadan soldu

  Kanadımı bir uğursuz el yoldu

  Yerinde bir damla kızıl kan kaldı..[23]

Cevat, bu şiiriyle adeta her yönden çileyle çepeçevre sarıldığını, yaşamından bir 
lezzet alamadığını, sonunda da bu topraklar üzerinde arkadan gelecek güllere 
su olabilecek bir damla kan bırakarak, bu dünyadan ayrılacağını anlatıyordu.

 Cevat, bileği bükülmez bir yiğitti.   Bakü   zindanlarında eline ayağına    zincirler 
vuruldularsa da, kimse dilkine kilit vuramıyordu.     Zaten, onun    gözünde dün-
yada    yaşama   arzusu,   hayatını    hayat    etme    sevdası    yoktu. Hayelleri   
hep     yüceydi
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O, bütün bunlarla uğraşırken Ruslar tarafından da vatan haini ilan ediliyordu... 
Bazıları Cevat’a    boş ver.. neyine lazım.. yaşamana bak... güzel bir ailenen ra-
hat bir yaşantın var demelerine rağmen o hiç aldırış etmiyordu.. bilmiyorlardı ki, 
bu söylenilen şeyler Cavad için yaşamak değil, dizüstü sürünmek demekti.. Ah-
met’in bu sözlere kulak asmadığını görünler ise, bu defa da; “Sen kimsin.! Sana 
ne..bu milleti sen mi kutaracaksın” diyerek” onu yolundan döndürmek isteyen 
ham ruhlarda vardı. O, “ Sen kimsi ki,...” diyen bu hissiz insanlara kendisini şöyle 
ifade ediyordu..                 

 Soranlara ben bu yurdun ,

 Anlatayım nesiyim:

 Ben, çiğnenen bir ölkenin,

 “Hak!” bağıran sesiyem![24]

Ahmet Cevad, bu mısralarıyla sadece kim olduğunu değil, aynı zamanda ülke-
nin zor durumunu da gözler önüne seriyordu. Ülke içindeki insanıyla beraber, 
çalışılıyor, adeta ağızlara alınan bir et parçası gibi çiğneniyordu.. Evet. Bakü zin-
danlarında insanlara reva görülmeyecek derecede işkenceye , darbelere maruz 
bırakılarak, kolu kanatı adeta bir ağaç gibi budanıyordu. Bir yandan vatanına 
kasdedenlerle uğraşırken, diğer taraftan da kendi insanına hakikatı haykırmakla 
meşguldu.

Evet, o susturulamayan bir dildi. 1920. yıllarda kendisine karşı artan baskılar al-
tında, sanki milletine ve devletine olan bağlılığı daha da artıyordu. Tek bir isteği 
vardı insanlardan. Onlardan iki yüzlü olmamalarını, gözünü açmalarını, kimin 
dost, kimin düşman olduğunu anlamalarını istiyordu.                                 

 Bir el benim boğazımı sıkardı,

 Yol vermedi, deyim, gülem, konuşam.

 

Gözyaşlarım sular gibi akardı,

 Yurt oğluna, koymadı ki konuşam[25]

Hala kulakları olduğu halde duymayan, gözleri olduğu halde görmeyen, kalpleri 
olduğu halde hissetmeyen şarlatanlar, vicdansızlar, yurdunun düşman çizmesi 
altında çiğnenmesine gözyumanlar vardı. Şair onlara gerekli cevabı da şöyle 
veriyordu:

  Göstermesen bundan sonra sen erlik,

  Beşgün çekmez yurdun, yuvan dağılır.

  Kardaş gibi eylemesen hep birlik,

  Yine girer toprağına yayılır.[26]
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Bütün bunlara rağmen, milli ve manevi duygularla beraber bir millet yok edilişin 
eşiğine götürülüyordu. Artık onun gecelerde uykusu yoktu. Dert ve ızdırapla 
sarmaş dolaş, milletine bir çıkış yolu arıyordu. O, milletinin dertleriyle iki büklüm 
olmuştu. Geceleri dahi uyumuyor, sürekli milleti için bir çıkar yol arıyordu.
Ne yaman derttir benim ki,
Söylemeye dilim yoktur.
Ne garibim garip gibi,
Ne dert bilen elim yoktur.
Kaldım böyle bir ah, bir ben,
Tanrım sensiz, penahım sen.[27]

***
Söylediğim boş söz, döktüğüm kan-yaş,
Hakkıma kim isen, el vurma, yavaş,
Yavaş ki derdime ağlayan kardaş
Yerine arkamda bir düşman kaldı.[28]
Cavad, dilinden Rabb’ine karşı düşürmediği ve bir çıkar yol olarak gördüğü dua-
sını, şiirleriyle de dile getirerek, adeta kendisi gibi aciz almış başkalarına da tek 
aciz olmayanın kapısını “münacaat” şiiriyle gösteriyordu.
                 
  Esirge sen Ya Rab, yabancı gözden
  Bizim elde mabedinin taşını
  Acı bize, imanımız sönmesin
  RAhmetinle söndür bu göz yaşını
  Yarab, vatan senin iman senindir
  Mümini güldüren Kur’an senindir         
 
  Ey mertliği ilham eden büyük HAK.
  Buyruk senin, kullarına ne sormak
  Çok dertliyiz bir arzumuz var ancak
  Cebrail’den gönder bize bir sancak             
  Yarab, vatan senin iman senindir
  Mümini güldüren Kur’an senindir [29]
Cevat için çileli dönem asıl 1922 yılından başlar 1937 yılına kadar devam eder.. 
Bu yıllar arası bir cani gibi mahkeme mahkeme dolaştırılıyor, bir vatan hainin 
gibi muamele görüyordu. Ama O bunlara hiç mi hiç aldırış etmeden, “milletim, 
genç neslim” diyerek inim inim inliyordu... Bu yolun uzun olduğunu, menzilinin 
çok olduğunu, yolların derin zulmet sularıyla dolu olduğunu, bu suların geçit 
vermeyeceğini çok iyi biliyordu. Belki fakirliğe, susuzluğa, açlığa tahammülü 
vardı, fakat tek bir şeye tahammülü yoktu, o da milli ve manevi değerlerin göz 
göre göre yok edilmesine.. ölürdü de bunlara müsaade edemezdi.. Bütün bunlar 
dayanılacak türden değildi
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Cavad’ın kendi vatanında bile şiirlerinin basılmasına izin verilmiyor, evi basılıyor, 
ne kadar el yazma eseri varsa toplanıp yakılıyordu.. Bazen evinin kapısına dahi 
kilit vuruluyor, rahat bir yaşam sürmesine izin verilmiyordu..

Cavad’ı çekemeyenler oldukça fazlaydı. Onu sadece içinde vatan sevgisi olduğu 
için değil, bununla birlikte Türkiye hayranlığı, Türkiye sevgisinden dolayıda sev-
meyenler çoktu. Bundan dolayı onun eserlerinin Türkiye’deki bazı gazetelerde 
bile basılmasına tahammül edemiyor, vicdanları kararmış bazı ikiyüzlü yazarlar, 
ağza alınmayacak sözlerle Cevat’ı hicv ediyor, bu yazılarını da değişik gazete ve 
dergilerde de bir maharetmiş gibi neşr ediyorlardı.

  Şiirlerine avuç açtı, Türkiye Ahmet Cevad’ın
  Sahtekarlığı ayan oldu cümleye Ahmet Cevad’ın
  Yetişip Türkiye’ye yazdırdı bir çok eseri
  Yazdığından kendinin, elbette vardır haberi[30)
Bu şiirleri yazanlar sadece yayınlanan şiirlerinden dolayı değil, aynı zamanda 
insanları uyandırmasını da eleştiriyorlardı. Onun Meşhur “Göygöl” şiirinde Türk-
çülük propagandası yapmakla şuçluyorladı.

Aynı şiirin başka bir beyitinde;
Kanını coşturarak eski dostluk hevesi,
Aklına düştü bugün, Göygöl’ün hatırası,
Gücü yetmedi etrafı görmeye Ahmet Cevat’ın
Hilesi oldu beyan ülkeye Ahmet ’ın [31] 
diyerek ona hakaret yağdırmanın yanında, efsane diye adlandırılan “Göygöl” şi-
iriyle de alay ediyorlardı. Hatta iş daha da vahim hale gelerek, bazı gazetelerde 
onun aleyhinde makaleler yayınlanıyor, millete karşı küçük düşürülmeye, onun 
hakkında gönüller şüpheye düşürülmeye çalışılıyordu.

İşte bunlardan bir örnek: “ yeni yol” gazetesindeki 6 Kasım 1929 26. sayısında, 
aynı gazetede muhabir olarak çalışanların imzasıyla yayımlanan bir yazı.

“ Biz “ yeni Yol ” gazetesinde çalışan muhabirler olarak, “ Komünist Gazetesinde 
çıkan, Ahmet Cevat’ın sistem düşmanlığı hakkındaki yazılarını okuduk. Biz onun 
çürümüş Müsavat basınında sosyalizm aleyhine yazdığı iftira ve yalan-yanlış is-
tinatlarına şiddetle nefretimizi bildiriyoruz. Ahmet Cevad’a biz hiç bir zaman bir 
milliyetçi duygusu ve vefası görmedik. Şimdi ortaya çıkan fitnesi bile bizi kor-
kutmuyor. .Çünkü biz, onun geçmişini de, bizlere yazdığı yabancı şiir parçalarını 
hala unutmadık.

Her ne vasıta ile olursa olsun, Azerbaycan şurasından eli çekilmiş müsavatçılar 
arasında yazdıklarının yayılması, onun sosyalizme karşı olduğunu bütün çıplak-
lığıyla ortaya koymaktadır. Büyük zorluklara katlanarak, kurduğumuz sosyalizm 
sistemi Ahmet Cavad gibi iki yüzlü hainlere haddini bildirecektir....”[32]
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Evet, vatan ve milletine sadakatla sahip çıkan bu insana, ses verenlerin sesi 
böyle çıkıyordu. Sadece bunlar mı? Elbetteki hayır. Yıllarca dost görünüp, fırsa-
tını bulduğunda arkadan hançerleyen insan kılıklılar da yok değildi. Sıkıntılı za-
manlarda dost bilip kucağına sığındığı insanlar bile, onu sırtından hançerliyordu.

“ 1920-1925 yılları arasında sadece 4-5 şiiri yayınlanmıştır.. Onu eleştirmek için 
pusuda bekleyenler vardı. 1925 yılında şairin ölmez eseri “Göygöl” neşredilmişti. 
Semed Ağamalıoğlu (Rusya zamanında toprak bakanlığı yapmış) onun için; “Kim 
diyebilir ki, Azerbaycan’ın Puşkin’i yoktur... var.. hemde en mükemmelinden..”. 
diyerek övgüler yağdırmıştı Ahmet Cevat’a... Ama daha sonra....

Ağamalıoğlu’nun yanına “Kızıl Kalemler” – Rusya zamanında kurulmuş Yazarlar 
Cemiyeti- cemiyetinden üç şahıs gelerek, Ağamalıoğlu’na; bu şiiri siz övüyor-
sunuz ama, bu şiirde devleti yıkmak, ona karşı çıkmak manaları taşıyan ay ve 
yıldızdan bahsedilerek onun için göz yaşı döküldüğü ifade ediliyor” demelerine 
karşısnda, Ağamalıoğlu korkusundan az önce takdir ettiği, yere göğe sığdırama-
dığı Ahmet Cevat’ın yakalanıp haps edilmesi ister. Cevad yakalaranak hapsedilir 
ve bu şiirde ay ve yıldızdan kasıt, devlete karşı olduğun fikri ona zorla kabul 
ettirilmek için işkence yapılır. Bunu duyan hanımı ve anası Ağamalıoğlu’nun ya-
nına gelir.

- Ay oğul sende bilirsin Cevad’ın çocukları var. Onun topu, tüfeği, askeri yok ki, 
Sovyet hükümetine karşı çıksın onu niye hapsettiniz. der. Ağamalıoğlu;

-Ay Kadın; senin oğlunun ne olduğunu biliyor musun? Nedir, kimdir.? O Sovyet 
hükümetini bir balon gibi parmağına takıp, çevirip duruyor”..diyerek Ahmet ’ı 
kötülemeye başlar.. “Göygöl” şiirini okuyup, Azerbaycan’ın Puşkin’i ilan ettiği 
Ahmet Cevad’ı, şimdide aynı şiiriyle Sovyet Devletini yıkmakla ittiham ediyordu. 
[33]

Evet, sovyet rejimi insanları o hale gitirmişti ki, kardeşleri birbirine düşürmüştü.. 
Cevat, bir yandan bu sistemle mücadelesine devam ederken, kendi milletine de 
derdini anlatamamanın ızdırabını yaşıyordu.    1920-1930 yılları arasında hiç bir 
şair Ahmet Cevad kadar devamlı ve uzun süre tenkit edilmemişti.

Ahmet Cevat, bir taraftan şiirleriyle halkı uyandırmaya çalışırken, diğer taraftan 
müthis baskılara göğüs germekle uğraşıyordu. Bunlardan en önemli olanı, yaz-
dığı şiirlerinde milliyetçilik yaptığı iddiasıyla mahkeme mahkeme süründürülüyor 
olmasıydı. O günlerde değişik mahkemeler teşkil edilmiş, devlet rejimine karşı 
gelenler iki guruba ayrılmıştı. Ahmet Cevat ikinci grubun içinde yer alıyordu. Bu 
grubta olanlar vatan haini ilan edilmiş ve kurşuna dizilmeleri isteniyordu. Ama 
önce göstermelik mahkemeler kurulmalı ve bu mahkemelerde bunlar yargılan-
malıydı. Mahkemelerde onların aleyhinde söylenen her şeyin ispat edilmesi bir 
yana, iftiralar da bile hiç bir isbat şartı aranmadan aynen kabul ediliyordu. Ve 
belirlenen kişiler tarafından bir sürü istinatsız şeylerle Ahmet Cevad itham edi-
lecek ve sonunda da kurşuna dizilecekti. Evet, senaryo önceden hazırlanmış, 
senaryonun hayata geçirilmesiyle alakalı bütün işlemler tamamlanmıştı. İnsanlık 
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tarihinde bu tür göstermelik mahkemelerin sayıları oldukça fazladır Bunlardan 
sadece bir misal vermek yeterli olacağı kanaatindeyim.” ... Sosyal Sovyetler 
Birliği Askeri Yüksek Mahkemesi heyetinin onu ittiham ettikleri en büyük suçu, 
devlete karşı çıkmak ve milliyetçilik yapmasıydı.Bunun yanında 1937 yılında 
Azerbaycanda mevcut olan isyancılar ve terör teşkilatlarıyla bir olup, SSCB’den 
ayrılarak başka bir devlet kurma suçuda ilave ediliyordu. En son duruşmasına 
onu müdafaa edecek hiçbir vekil alınmamış, insanlık tarihinde görülmemiş bir 
hadise olarak bu mahkemesi sadece 15 dakika sürmüştür. Mahkemenin almış 
olduğu karar esasında 13 Ekim 1937 yılı gecesi Bakü’de bir vatan haini gibi kur-
şuna dizilerek idam edilmişti.” [34]

Resmi kaynaklar Ahmet Cevad’ın 1937 tarihinde Bakü’de bir vatan haini gibi 
kurşuna dizilerek idam edildiğini yazsa da, bazı kaynaklarda Cevad’ın Bakü’deki 
Bayıl zindanlarında dövülerek öldürüldüğü de yazılmaktadır.. Bu meseleyle ala-
kalı Hayat ve çile arkadaşı Şükriye hanım şu ibretli vakıayı naklediyor.” Ben bayıl 
hapishanesinde bir vatan haini eşi gibi! cezamı çekerken, daha önce bizim evde 
hizmetçi olarak çalışan ve şimdilerde hırsızlık suçundan dolayı burada olan Mari-
ye isminde bir kadın vardı. Bana; eşini başı sarılmış, 40 derece ateş içinde kıvra-
narak hapishanenin seyyar hastahanesine götürülürken gördüğünü. söylemişti.. 
Ben o zamanlar eşimle görüşme talep etmeme rağmen, eşimle görüşmeme izin 
verilmemişti . Şimdi anlıyorum ki, benim görüşmek istediğim o sıralar eşim çok-
tan dövülerek öldürülmüştü.”. [35]
3O günden beri ölümü halen esrarını koruyan Ahmet Cevad’ın öldürülmesiyle iş 
bitmiş miydi..? Elbetteki hayır. Geride kalan aile de parçalanmalıydı. Onun aile 
fertleride gerektiği cezaya çarptırılmalıydı.. Gözünü kan bürümüş vanpirler, hala 
kana doymamıştı. Evin çileli hanımı, hayatı saray bahçelerinde geçen Şükriye 
hanımdan işe başlanmıştı. Şükriye hanım bir vatan haini eşi gibi, aynı suçtan 
yargılanan bir sürü kadınla tren vagonlarına doldurularak Kazakistana (bir riva-
yete göre Sibiryaya) sürgüne gönderiliyordu.

Evet bu aile parçalanmalıydı. Arkada bir kırıntı dahi kalmayacak şekilde. Ve öyle-
de olmuştu. Ama asıl bir mesele daha vardı. Hayat boyu rahatlık nedir bilmeyen, 
yeri gelince yiyecek bir lokma ekmeye bile ihtiyacı olan Şükriye hanımı, kocasına 
ihanet ve vefasızlık yapmaya ikna etmek için sanaryolar üretilmeliydi.  

Sıra bu ailenin çilekeş annesi Şükriye hanıma gelmişti. Önce kocasına ihanet 
etme, vefasızlık yapmaya zorlanacaktı Şükriye hanım. Herşeyden önce o bir ana 
idi. Ona öyle bir damardan yaklaşıyorlardı ki, belki anne şefkatiyle çocuklarına 
acır da söylenenlere harfiyen uyar, onlarda istediklerine nail olurlardı.

İnsanlıktan nasibi olmayan, insanlık tarihine kapkara bir sahife açan bu kem 
talihli insanlar, zindandaki Şükriya hanıma yaklaşarak şu iğrenç teklifi yaparlar;

Karşı taraf:

-      Şükriye hanım! Çocuklarının hatırına sana bir iyilik yapmak istiyoruz.
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Şükriye hanım;
-      Çocuklarıma göre bana iyilik etmek isteseydiniz, gerçekten bunda samimi 
olsaydınız, çocuklarımın babasını götürmezdiniz.
Karşı taraf;
-      İnat etmeyin. Bir düşünün çocuklarınız için ne yapabilirsiniz.
Şükriye hanım;
-      Yardım etmek kimin elinden gelir ki, benden yapmamı istiyorsunuz.
Karşı taraf;
-      Sözlerimize karşılık vermenin sana hiçbir yardımı olmaz.
Şükriye hanım;
-      Bana kimin yardımı oldu ki,
Karşı taraf;
-      Kısaca söylemek gerekirse. İstermisiniz sizi ve çocuklarınızı kurtaralım.
Şükriye hanım;
-      Bunu hangi taş yürekli ana istemez ki,
Karşı taraf;
-      Çok güzel. Senin beraatin için çok güzel bir çıkış yolu var. Kocan halen ha-
yattadır. Vakit kaybetmeden bize dilekçeyle baş vurarak eşinizden boşandığınızı 
yazarak, onunla bir bağınız kalmasın. Ondan sonra rahat rahat oturup çocukla-
rınızı büyütün rahat edin.[36]
Şükrüya hanımın müsbet bir cevap vereceği ümidiyle rahatlayan karşı taraf, bu 
işi başarmanın verdiği rahatlıkla yüzlerinde bir gevşeme meydana gelmişti ki, 
Şükriye hanımın onları deli divaneye çevirecek vefayla, sadakatla şahlanışına 
şahit oldular.
-      Ben ha.. ben.. Şükriye hanım... Ahmet’imden boşanayım.
Ben ki, Ahmet Cevad’a olan aşkım yüzünden sarayları bırakıp, Acaristan’ın beyi 
babam Süleyman beyi bırakıp, sefilliği, aclığı, çileyle bütünleşen bir hayatla Ah-
met’i tercih etmiştim. Şimdi onu tam öldüreceğiniz bir zamanda benim ona ve-
fasızlık, sadakatsizlik yaparak, ölümüden önce onu benim öldürmemi mi istiyor-
sunuz ha.. öylemi.. asla.. asla..
-Bağlayın elimi kolumu, tutun beni..Cellatlar.... Ahmet’imden önce benim canımı 
alın... Boşanmaktansa ölmem daha iyidir.[37]
Şükrüye hanım, böyle yaşamaktansa sürgüne gitmeye çoktan razıydı. Bir anda 
aklına düğün gününde Ahmet Cevad’ın ona yazıp, okuduğu bir şiir geldi.. Ha-
pishanedeki kamarasında bu şiiri kendi kendine okuyarak doyasıya ağlamıştı.      
Onlar hayatın her türlü cefasına, talihsizliğine daha baştan beraber karşı koyma-
ya karar vermişlerdi ve gönülleriyle beraber hayatlarını, diğer bir ifade ile bela ve 
musibetleri beraberce göğüsleyeceklerdi. Ama hayatın o güzel gündüzleri birden 
geceye dönüvermişti. Çünkü o, bir vatan haininin eşi damgasını yemişti artık. 
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Dostları bile ona selam vermez olmuştu. Defalarca baskı yapılmıştı Şükriye hanı-
ma,, Eğer kocasından şikayetçi olur da ondan boşanırsa, bütün bu işkencelerin 
biteceği sözü verilmişti kendisine. Ama o, ölürdü de, Ahmetini satamazdı. Bu 
yola beraber çıkmışlardı ve sonunda ölüm dahi varsa, o ipi beraber göğüsleye-
ceklerdi. Uyguladıkları binbir entrikadan ve işkenceden sonra bir netice alama-
yanlar, son çare olarak uzak diyarlara sürgün etme kararına gelmişlerdi.
Bir hayvanın bile dayanamayacağı hayat şartlarına onları zorluyorlardı. Bir gece 
zülmetli karanlıklar altında onları toplayarak, nereye gidildiği hiç kimseye belirtil-
meden bir bilinmeze doğru yol almaya başlamışlardı. Soru sorma hakları yoktu. 
Hayvan taşımacılığında kullanılan vagonlar bu sefer kocaları vatan haini ilan 
eden kadınlarla doluydu. Dışarıdan içeri bir gözün algılayacağı kadar bile bir ışık 
hüzmesi süzülmüyordu. Bu vagonlar adeta kabir hayatını andırıyordu. Kimseler 
yok muydu bu işe dur diyecek.? Hangi insanlık, hangi insan hakları, hangi vic-
dan bütün bu olanları kabul edebilirdi..
Bütün bu olanlar karşısında, korkutularak sindirilmeye çalışılan insanlardan biri 
olan Şükriye hanım bu işe dur demenin zamanın geldiğini şöyle anlatıyordu;“ 
.. vicdanların aşınıp yok olduğu bir zamanda, erkeklerin istibdat ejderhasının 
ağızına sıkıştırıldığı bir zamanda, kirlenmemiş, rezalete bulaşmamış vicdan kal-
madı mı? O kirlenmemiş vicdanlar, üstüne çamur çökmemiş insaflar nerde kaldı? 
Niye bir araya gelip, yeter bu istibdat demiyorlar,? Niye bir temizin, bir dürüstün 
çirkefe bulaşmasına engel olmuyorlar.? Niye .. niye... demek ki, başından bulan-
dırılan su artık herkese sirayet etmişti.[38]
Evet bütün bunlar düşünülmesi gereken şeylerdi. Bunları düşünecek kafa bile 
bırakmamışlardı onlara. Şükrüye hanım bütün bunları düşünürken beyni çatla-
yacak hale gelmişti..         İnsanları işledikleri bir suçtan dolayı, önce muhakeme 
edip, daha sonra gereken ceza verilmeli değil miydi.?. Dünyanın hiç bir yerinde 
görülmemiş hadiseler yaşanıyordu onların hayatında. Mahkemelere yalancı şa-
hitler para karşılığı ifade veriyor, hiç kimsenin tanımadığı bu insanların verdiği 
ifadeler aynen kayıtlara geçiyordu. Bu insanlardan bazıları daha sonra pişmanlık 
duyarak “ Ahmet aleyhinde ifade veren Ahundov, Efendiyev, Hüseyinov, Zeynallı 
ve Çobanzade, yalancı şahitlik yapmaları için, kendilerine inanılmaz derecede 
baskı yapıldığını itiraf etmişlerdi”[39]
Şükriye hanımı hayatının sonlarına ziyaret edenler, onun çehresinde geçmişin 
bütün ızdırap lekelerini görebiliyorlardı. Bazen bir şeyi hatırlamak için uzunca 
düşünmek zorunda kalıyordu. Hayatının son anlarında onu ziyarete giden Azer-
bayacan’ın sevilen yazıcı ve şairi Mehmet ASLAN’ın şu tesbitleri onun durumunu 
net bir şekilde ortaya koyuyordu. “... ne zamandan beri hafızası bu kadar berbat 
haldedir. Yazık ! kadında öyle unutkanlık var ki, adını bile sorsanız oracıkta şa-
şırıp kalıyor.”[40] 
Evet, Şükriye hanım saray bahçelerinde yetişmiş bir güldü. Çileli ve ızdıraplı bir 
hayatı onunla tanıdığı Cavad’ı yazmış olduğu bir şiirde, ona olan sevgisini şöyle 
dile getiriyordu.
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  Bir gülsün, dermişim gençlik bağından,
  Bir gülü, çiçeği dermirem sensiz!
  Kem aldım ömrümün gençlik çağında,
  Bir bağa, bahçeye , giremem sensiz... [41]
Evet, Şükriye hanımda her dakika hesaba çekilmekten o kadar sıkılmıştı ki, artık 
kendini idare edemeyecek dereceye gelmiş, aklı dengesini de bozulmak üzerey-
di. Artık dünyadan ızdırap ve çile dolu sırlı bir hayatla uçup giden Cavad’ından 
sonra yaşamak neye yarardı ki. Ama şükriye hanımın daha çilesi dolmamıştı. 
Yaşayacağı daha çok şeyler vardı hayat yolunda. Bunlar sadece Şükriye hanımın 
çektikeri. Buna göre Ahmet Cevat’ın çektiği işkence ve sıkıntıları varın sizler 
düşünün.

İnsanlık tarihinde, kendisine asla yakışmayan binlerce kara sayfalar vardır. Bu 
kara sayfaların bazıları var ki, bütün ömrünü milleti ve vatanı için çileyle geçiren 
insanlara reva görülen insanlık dışı işkencelerdir. İşte tek sucu vatanını seven, 
vatanı için gençliğini feda eden bir insanın hanımı olmak veya o ailenin bir ferdi 
olmak...

Yıl 1938. Henüz Kocasının ayrılık acısı içinde taptaze olan Şükriye hanım ve onun 
gibi yüzlerce kadınla beraber, bunca işkenceden sonra yaşadığı sürgün hayatın-
dan tüyler ürperten bir kesit. Şükriye hanım anlatıyor;“ ...... trenden indirilince 
kocaları vatan haini olan kadınlar” geldi diyorlardı... masallarda anlatıldığı gibi, 
adam yiyen insanlar bizleri karşıladı. Bizler bu boyda, bu gövdede adamları ilk 
defa görüyorduk. Ellerindeki değnekler çok amansızdı.. bir şey olduğunda ka-
faya, omuza acımasızca vuruyorlardı.. niye.?. niçin..?. sorularına cevap yoktu.. 
Madem çekilecek suçumuz var elbetteki çekeriz.. değilmi ki, vatan ve millet uğ-
runda.. Ruslar yiyecek dünya nimeti adına pek bir şey vermiyorlardı hatta öyle 
bir hale gelmiştik ki, gece ve gündüzün farkını bile varamıyorduk. Günler geçtik-
çe açlıktan ayakta duracak takatımız bile kalmamıştı, ölecek duruma gelmiştik. 
Birlikte olduğumuz Ceyran hanım, sanki kuyunun dibinden sesleniyor gibi,

- Şükriye uyuyor musun.?

- Hayır..

- Ben de Şükriye.. herhalde ölüyorum.

- Ölme, dizlerini birbirine kenetle.. daha çekilesi meşakkatli günlerimiz var onları 
çekmeliyiz.

- Dizlerimi nasıl sıkayım Şükriye, takatım kalmadı ki, kaç gün oldu bilemiyorum, 
bize dünya nimeti adına hiç bir şey verilmedi ki, ölüyorum...

- Bende seninle birlikte... dur bak ben senden beter haldeyim. Aklıma bir şey 
geldi Ceyran, senin aklına gelen hayırdır inşallah. Sende iğne var mı.? Ne yapa-
cağın iğneyi?

- Bizi açlığın mengenesinden kurtarırsa ancak bu kurtarır.
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İğneyi parmağına batırarak parmağını teş.. ve parmağını teşerek kendi kanını 
emmeye başlar.

- Gözüme ışık geldi.. Allah’ım sen kerimsin......[42]

Onlar bu halde bile rahat bırakılmıyorlardı. O haldeyken bile sıkı bir mesai altın-
da çalıştırılıyorlardı.

“ Kocaları vatan haini ilan edilen kadınları muhtelif tezgahlara dağıtılmıştı. Şik-
riye hanım, dikiş bölümüne düşmüştü. Buna bütün kadınlar sevinmişti. Hayat-
larının hiç bir garantısı olmayan kadınlar, böyle bir iş verilmesinden dolayı belki 
hayatlarının devam edeceğine bıraz daha ümitleri artıyordu. Bunun içindir ki, 
bütün mahkumlar kendi gücü ve becerisinden daha fazlasını yapmaya çalışı-
yordu. Yeter ki, bir parça ekmek versinlar. Yeter ki kadınlara insanlık dışı sert 
davranışları bıraz daha yumuşatsınlar.”

Artık kadın halleriyle bazı şeylere takatleri yetmiyordu. Günlerce az-susuz bıra-
kılarak çalıştırılan, her türlü işkencelere maruz bırakılan, erkeklere gücü yetme-
yen, yürekleri küçük acılara bile tahammül edemeyen bu analara, hangi insanlık 
bu kadar zülümü ve işkenceyi reva görebilirdi. İşte komünizm dedikleri sistemin 
temel taşlarını bunlar oluşturuyordu. Onun her taşına, her tuğlasına masum 
insanların kan izleri vardır.

Bununla da kalmıyorlardı. Bu işkence kampında akşamlara kadar çalıştırılan in-
sanlara akşamları bile istirahat reva görülmüyordu.Yemek olarak bir kuru ekmek 
ancak veriliyordu. “ Akşam iş bitiminde kadınlardan bir grup şeçilerek ayırılı-
yordu. Şükriye hanımda bunların içindeydi. Gündüzleri göz kırpmadan görülen 
işlerden sonra sabah için bütün yemek hazırlama ve ekmekleri pişirmekte yine 
onlara düşüyordu. Şükriye hanım daha 8 yıl burda kalacak ve bundan beter ağır 
işlerle yüzyüze gelecekti. Ondan sonra... acaba ondan sonra rahat bir hayat 
olacak mıydı.?...[43]

Evet; Kocaları birer birer ortadan kaldırılmış sıra kendilerıne gelmişti. Onlarda 
bunun farkındaydılar. Onlarda kocaları gibi hem kocalarına, hem de milletıne 
sadakat içindeydiler ve devam etmeye de kararlıydılar. 
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Eserleri
Ahmet Cevat’ın  günümüze kadar gelmiş fazla bir eseri yoktur. Onun elyazma-
larıdan günümüze kadar gelenlerin sayısı tahminen 1130 sayfadır. Bunlardan, 
bazıları basılmış, bazıları ise hala basılmayı beklemektedir. Şairin eserleri Azer-
baycan İlimler Akademisinin Elyazmaları İnstutusunda saklanmaktadır. Zaten 
Bakü’de kurşuna dizilerek, kendi vücüduyla beraber eserleri de ortadan kaldı-
ralarak imha edilmişti. Onun edebi kişiliği 1918 yılında başlamış, Azerbaycan 
Demokratik Cumhuriyetinin yıkılmasıyla da sona ermiştir. İlk bilinen şiiri, 1913 
yılında “Şelale” jurnalında yayınlanan “ Müthiş Düşüncelerim” adlı şiiridir. I. Dün-
ya savaşı yıllarında o müthiş zülümleri görünce, hemen yardım cemiyetleri kur-
maya başlayarak insanlara yardıma koşar. O yıllarda “İmdat” şirini kaleme alır. 
Bundan başka şairin “Şehit Esir”, “Mayıs”, “Uyan”. “Of Bu Yol” vb. şiirleri kaleme 
alır. 

Ahmet ’ın 1916 yılında ilk kitabı olan “Koşma”  İstanbul’da yayınlanmıştır. 1919 
yılında ise “ Dalga” ,1928 yılında ise, “İstiklal Uğrunda”  adlı eseri yayınlanır. 
Onun ilk hikayesi  Osmanlı askeriyle bir Rus askeri arasında geçen dostluğu 
konu alan “İki Düşman” adlı hikayesidir. Ahmet  eserlerinde temel dayanak ola-
rak Kur’an-ı Kerimi ve halk edebiyatını esas almıştır. Onun yayınlanan ikinci kita-
bı “Dalga” dır. Azerbaycan’ın Milli marşı da bu kitapta yer alır.

Ahmet , Manzum hikayelerde de başarılı olur. Özellikle “Pamuk Destanı”, “Kür”  
gibi hikaye ve destanları meşhurdur.  Bunlar arasında  istiklaliyet uğrunda veri-
len mücadeleyi konu alan “ Sesli Kız” destanı en meşhurlarındandır.

Onun vücuduyla beraber eserlerinin ortadan kaldırılmasıyla da iş bitmemişti. 
Gözü dönmüş, insanlıktan nasibini alamayanlar, ailesini de ortadan kaldırmaya 
and içmişlerdi. Onun vefadından hemen sonra, ailenin direği olan hayat arkadaşı 
Şükriye hanım’a sıra gelmişti. Evinde ne kadar elyazmaları, resimleri ve değişik 
eserleri varsa, hepsi toplanarak götürülmüştü. Zaten onun sadece eserleri değil, 
o günlerde aile fertlerinin bile yok edilme kararı çoktan verilmişti.  Cavad ailesi 
hayatlarının sonuna kadar  bu zülümleri iliklerine kadar yaşayacaklardı.

Onu beğenmeyen, yazdığı şiirlerinden dolayı eleştirmek için fırsat bekleyenlerin 
yanında, Azerbaycan’ın büyük şairi Hüseyin Cavit yazılarında onu çok beğendi-
ğini ifade ediyordu. “ Umumiyetle şairler hakkında yazılar yazmayan Hüseyin 
Cavit gibi bir sanatkar, Ahmet ’ın büyük bir şair olduğunu herkesten önce yazı-
larıyla gazetelerde yazmıştır.[1]” Eserlerinin çoğu günümüze kadar gelememiş 
ve değişik entrikalarla ortadan kaldırılmıştır. Eserlerini ortadan kaldırılması planlı 
yapılmış bir senaryo idi. 
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Tek amaç, onun eserlerinin insanların eline geçmesini engellemekti. “ Ahmet 
Cevat’ın evi 1937 yılında talan edilmişti. Kitapları, el yazmaları, bir çok kıymetli 
eserleri kendisi ile beraber götrüldü. Ama daha sonraları evine defalarca yetkili 
insanlar gönderilerek arkada bırakılan elyazma ları da bir bir toplatılmıştı.” [2]      
Zaten o günlerde evinde bir aile ferdi bile kalmamıştı. Bütün aile fertleri çoluk 
çocuk demeden dağıtılmıştı. Başta hanımı olmak şartıyla Kazakistan’a sürgüne, 
çocukları değişik bakım evlerine gönderilmişti. Evine sahip çıkacak bir ferd bile 
yoktu. Daha sonraları da kapılarına mühür vurularak, tüten en son ocakları da 
söndürülmüştü. “ kapısına mühür vuruluşundan istifade eden komşuları, evine 
pencerelerden girerek yerlere savrulan elyazma eserlerini toplayarak, imha et-
mişlerdi.. Bunlardan başka kendisine ait fotoğraflar ve ne kadar kıymeti biçile-
meyen eserleri varsa, kimselere ulaştırılmadan ortalıktan kaldırılmıştı..”  [3]

Ahmet Cevat çok güzel bir karaktere ve müthiş bir basirete sahipti. Bazı 
eserlerinin günümüze kadar gelip ulaşmasında onun basiretinin çok büyük rolü 
vardı. Bu eserler akraba ve komşulara saklamak için verilen eserleridi. Daha 
önceden olayları sezmiş olacak ki, bazı eserlerini ve şahsi eşyalarını yakın oldu-
ğu insanlara ulaştırmayı başarmıştı. “ .. kendine mahsuz bir hassaslıkla yazdığı 
eserlerden bazılarını komşularına, dostlarına, hemşehrilerine ulaştırmayı başar-
mıştır. Matbu eserleri yanında bizlere ulaşan bu eserlerin numuneleri, onun is-
tidatları, hüneri, karakteri hakkında tek bilgi kaynağıdır.” [4] Onun bazı eserleri  
bugün Azerbaycan İlimler Akademisinin elyazmaları instutusunun Nizamı adına 
Azerbaycan Edebiyat Müzesinde korunmaktadır.

Ahmet Cevat’ın eserlerinin yok edilmesi hakkında değişik riyavetler vardır. Onun 
hakkında Azerbaycan’da ilk ve tek geniş çaplı araştırmalarıyla tanınan Ali Saled-
din şu meseleyi neklediyor. “ Ben Ahmet Cevat hakkındaki araştırmama devam 
ederken.  KGB’nin yüksek rütbeli görevlilerinden  olan GUOZDYEV ve yardımcısı 
GUSAROV’un imzaları olan bir tutanak elime geçti. Bu tutanaktaki ifadeleri gö-
rünce adeta tüylerim diken diken olmuştu.   GUOZDYEV ve GUSAROV’un ifade-
lerine göre: Ahmet  hakkında mahkeme soruşturması  esnasında  topladığımız 
ne kadar kitap, dergi, el yazmalar, gazetelerde çıkmış yazı  ve resimler varsa 
hepsini 4 Temmuz 1937 tarihinde idamından hemen sonra yakarak imha ettik” 
deniliyordu.[5]
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Günümüze kadar ulaşan bazı eserleri:          

1.      Koşma ( şiir kitabı)
2.      Dalga  ( şiir kitabı)
3.      Medrese Şiirleri
4.      Şükriyename (şiir kitabı)
5.      İstikla Uğrunda
6.    İki Düşman ( Osmanlı-Rus askerleri arasında geçen dostluğu anlatan)
7.      Kuk-kulu-gu ( Çocuk şiirleri ve ninnileri)
8.    Kür Destanı Poeması: Kür çayının başladığı yerden başlayarak döküldüğü 
hazar denizine kadar geçtiği yol hikaye ediliyor. Hatta şair Kür çayına dönerek, 
onun halk idaresine teslim olmasını ister.
9.  Sesli Kız Poeması : Mevzusunu tarihten almıştır. Asıl işlenen konu azadlık 
uğrunda savaşmaktır.
10.  Pamuk Destanı Poeması : Bu destanda şair, pamuğun ilk vatanından, onun 
yayılmasından ve Azerbaycan’a getirilmesinden genişçe bahseder.

        Tercüme Eserleri:

1.   Otello ( Şeksbir)
2.   Romeo ve Julyet ( Seksbir)
3.   Kaplan Derisi Giymiş Pehlivan ( Ş.Rustavel)
4.   Babalar ve Oğulları ( Turkenev)
5.   Padişahın ölmüş kızı ve yeni Pehlivan masalı (Puşkin)
6.   Kırmızı Horoz Masalı ( Puşkin)
7.   Tunç Atlı ( Puşkin)
8.   Saray Ayanına ( Permantov)
9.   Dvoryan Ziyalılığına (Permantov)
10. Ancak 18 yaşında ( Georg Veyert)
11. Sıçanların Müşaveresi ( Jan Lafonten)

12. Dişi Arslanın Defni ( Jan Lafonten)

* Poema: Menzum  veya adeten lirik şeklinde yazılan ve müzik eşliğinde sahne-
lenen eserlerdir.

Makalelerinden bazıları:

1.   Yeni Nesil ve İçtimai Yaralarımız
2.   Ramazan
3.   Kars Heyetinin Yaptığı İşler.
4.   Batum Müslüman Birlik Cemiyeti
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3.1 Edebi Şahsiyeti

1918 yılları Ahmet Cevat’ın edebiyat sahnesine çıktığı ve meşhurlaştığı yıllarıdır. 
70 yıl Azerbaycan topraklarında hüküm süren sosyalizmin kurduğu sistem içeri-
sinde yaşayan bir şairin,  kendi duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade et-
mesi mümkün değildi. Eğer rahat bir şekilde ifade edebilecek biri çıksa da, can-
mal, evlad-u iyal, kısacası her şeyi göze alması gerekiyordu. Ya da, bazı şairlerin 
yaptığı gibi, kendi duygu ve düşüncelerini değil de,  sosyalizmin güzelliğini, 
mükemmelliğini anlatmak şartıyla ses çıkarılmıyordu. “ Ahmet  sovyet devrinde 
yazdığı bütün yazılarına göre tazyiklere, mezelletlere, takiplere ve dayanılmaz  
işkencelere maruz bırakılmıştı. Her şiiri  yayınlandığında  en az on-onbeş defa 
değişik yerler ve şahsiyetler tarafından acımasızca tenkite tabi tutulurdu. Bun-
dan dolayı kendisi birkaç defa da  hapsolunmuştu[6].

O, ancak vicdanının ve milletinin sesine kulak veriyor, şiirlerinde de sadece bu 
konuları işliyordu.  Başkaları gibi dikte ile, sürgün korkusu ile, zindan korkusuyla 
kabuk değiştiren dalgavuklarla hiçmi hiç arası yoktu. Bunu da kendine ve şa-
irliğine bir zül saydığı için, resmi gayrı resmi bütün toplantı ve konferanslarda 
sürekli eleştirliyordu. Hatta onun aleyhinde en güzel şiir yazan ve en kötü ve 
acımasız makaleler yazıp dökenler  adeta mükafatlandırılıyordu.  Onun yazdığı 
yazıların başkalarının eline geçmemesi için, eserleri toplatılmış ve onunlada kal-
mayıp,  “ Gazeteciler Cemiyetinden”  bir halk düşmanı olarak ihraç ediliyordu.

Ahmet Cevat, bedii  eser vermeye 20. asır  önceleri başlamıştı. İlk şiir kitabı 
1916 yılında yayınlanan “koşma” dır. Daha sonra 1919 yılında “ Dalga” kitabı ya-
yınlanmıştır. Bu eserler dünya’nın en karışık olduğu 1916 yılında neşr edilmişti.  
O, gönlünden geçenleri  çekinmeden dünyaya haykırmaya devam ederken, Rus 
işgalıyle ayrı bir devrin başlayacağından belki de hiç haberi olmamıştı.

Sovyet hakimiyeti devrinde de çizgisinden hiç taviz vermedi. Bir çok önemli eseri 
Azerbaycan diline tercüme etti.  Bunlardan bazıları; “ Şekspir’in Otello, Romeo 
ve Julyet, Ş.Rustavellinin Kaplan derisi giymiş Pehlivan, Türkenev’in Babalar ve 
Oğulları vs.”  tercüme ederek Azerbaycan edebiyatına kazandırmıştı.  “ Lakin 
Ahmet  Cevat, kudretli bir lirik ustası olarak en parlak devrini Bağımsız Azer-
baycan Devletinin kurulmasıyla yaşamıştır. 0 asrın ilk 10 yılında Azerbaycan me-
deniyetinin en zengin sayfalarından birini yaşanıyordu. Bu devirde çok kuvvetli 
edebiyatçılar olmasına rağmen Ahmet Cevat haklı olarak, Azerbaycan tarihinde 
ilk istiklal şairi olarak milletinin sinesinde kendine has bir yere oturmuştu.” [7]

Evet, O, yaptığı işlerden hiç bir zaman mükafat beklemeyecek kadar kadirşinas 
bir şahsiyetti.  Ahmet ’ın bir muhakemesinde ona düşman olan ve ondan hoşlan-
mayanlar her türlü yola başvuruyorlardı.  “... yine bu Cevat meselesi gündeme 
geliyor...... 
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O dur ki aziz arkadaşlar, ben Cevat meselesine son noktayı koyuyorum. O her 
zaman bizi aldattığına ve bu zamana kadar kendini bize ıspatlayamadığına  göre  
Gazeteciler Birliğinden atılsın”[8]

Evet,  Ahmet Cavad bu zamana kadar onlar gibi başkalarına yaslanmamış ve 
onlara dalkavukluk yapmamış, kalbinin ve milletinin dili olmuş haykırmıştı. O bu 
yolun sonunda ölüm bile olsa dönmeyi asla düşünmüyordu. Öyle bir zihniyet 
ki, bir zamanlar kendisini altın kalem ödülüne layık görmüş, daha sonra onu 
yazdıklarına göre vatan haini ilan etmişti.  Bundan dolayıdır ki,  Ahmet Cevat’ın 
muhakimelerinde mevzu edebiyatın, sanatın ve medeniyetin inkişafı değildi. Asıl 
mesele komünist partisinden, ideolojiden, Rus siyasetintendi.

Bu devirlerde edebiyat alanında büyük bir Rus hakimiyetinin ağırlığı her yönüyle 
kendini belli ediyordu. Yazılan şiirler, makaleler, tiyatrolar vb. Her şeyden üfül 
üfül sosyalizm esintileri geliyordu. Hele milli ve manevi duyguların ifade edilmesi 
asla mümkün değildi. Eserlerinde bu mevzuları işleyen Azerbaycan sanatkar-
ları  halk düşmanı, milliyetçi, panturkist panislamizim  diye damgalanıyor ve 
sonunda kurşuna dizilişe kadar  uzanan bir koridora girmeye gitmeye mecbur 
bırakılıyordu.

Bunlar içerisinde sürgüne gönderilen ve oralarda hayatını kaybeden, Hüseyin 
Cavid ve Ahmet Cavad’ın ayrı yeri vardır. Ahmed Cevad, Rusların bütün bu bas-
kılarına rağmen, milli ruh ve milli düşünceyi başka  sembollerle ifade ederek 
adeta ölüme meydan okuyordu.

Ahmet Cevat, hayatının sonuna kadar  ömrünün büyük bir bölümünü geçireceği  
hapishane hayatıyla ilk defa 1923 yılında tanışmıştı. O, Ruslar tarafından bir 
Türkiye hayranı olduğu ta baştan biliniyordu.  Mirza Bala Memmedzade’nin Sahte 
pasaport düzenleyip, Türkiye’ye  kaçmasıyla alakalı o sorumlu tutuluyordu. Zaten 
böyle şeylere ancak o cesaret edebilirdi bu herkes tarafından da biliniyordu. 
Ama gerçektende  bu olayla onun hiçbir alakası olmamıştı. Bu ilk olaydan yakın 
arkadaşları sayesinde kurtulan Cevat, gerçek manada ilk hapıshane hayatıyla “ 
Göy Göl ” şiiri sayesinde tanışmış oldu.

1920-1925 yılları arasında dör-beş şiiri ancak yayınlanabilmişti. 1925 yılında öl-
mez eser olarak nitelendirilen    “ Göy Göl ” şiiri yayınlanmıştı. Yıllardır onu bir-
şeylerle itham etmeye çalışanlara gün doğmuştu. Bu fırsat çok iyi değerlendiril-
meliydi. Çünkü bu şiirde Türkçülük şimgesi olan ay ve yıldızdan bahsediliyordu. 
Gence medresesine girdiği gün, nasıl hayatının dönüm tarihi olarak nitelendiri-
liyorsa, ilk defa kurşuna dizilecekler listesine adının yazılmasına sebep yıldız  ve 
ay  ilk defa bu şiirde yer alıyordu. 

 Senin güzelliğin gelmez ki, saya
 Koynunda yer vardır yıldıza aya,
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Aslında  bu şiiri, elden gitmek üzere olan Azerbaycan’a yakılmış bir ağıt olarak 
ele alır.  Dost bivefa, düşman kuvvetli olunca elden de başka birşey gelmiyordu. 
Onların en büyük silahi gönüllerindeki ızdırap kıvılcımlarının kan yerine müre-
keple yazıldığı kalemleriydi.“ ..... yürekten gelen bir şiir için hadsız işkencelere 
dayanmayı göze alan şair, Göy Göl’e hasrettiği bağımsız Azerbaycan’ın devril-
mesine bir ağıt olarak yazmıştı. Aynı zamanda bu şiir Azerbaycan için yas tutma 
manasına da geliyordu...”[9]
Evet, Ahmet Cevat bütün ailesini, varını yoğunu hatta canını bile kaybettiyse 
de, Azerbaycan Devletinin ileride istiklaliyetine kavuşacağı ümidini hiç kaybet-
memişti. 

1918 yıları Ahmet  için tanınma dönemi sayılır. O yeni bir ses, yeni bir soluk 
getirmişti edebiyata ve şiire. O devirde her şeyi ile kendini unutan, milli ve manevi 
duygulardan uzaklaşan insanları, bu derin gaflet uykusundan uyandırmak, 
onlara dost ve düşmanın kim olduğunu, vatan ve millet üzerine ne oyunlar 
planlandığını anlatmak gerekiyordu. Sağına soluna bakmadan, kimse yok mu 
demeden bu yola baş koymak gerekiyordu.

Bu uğurda sadece şair olmak, kalemi kuvvetli olmak yetmiyordu. 1920 yıllardan 
Azerbaycan edebiyatında başlayan dikdatörlük devri gemi azıya almış, kimselere 
göz açtırmıyordu. Her şeyden önce bu işe girecek bir şair, canını, malını ve hatta 
hayatını ortaya koyması gerekiyordu. Ahmet Cevat’da zaten bunu yapmıştı.
  Bir gül ektim açılmamiş derdiler,
  Zahmetimden bana bir diken kaldı.

  Emek çektim, gün geçirdim, gül ektim,
  Emeğimden solgun bir fidan kaldı..[10]
“ Sovyet devrinde milli azadlık mevzularını eserlerinde işlemek  kesinlikle yasak-
lanmıştı. Buna rağmen Ahmet Cevat, bir an olsun eserlerinde bu mevzuları işle-
mekten geri durmadı. O eserlerinde milli istiklal, azadlık ve vatan kelimelerinin 
yerine başka semboller kullanmıştır. Mesela: Milli azadlık ve vatan kelimelerinin  
yerini  sevgili ve kadın sembolleriyle ifade etmiştir.”
  Hani senin her aşığa her gence,
  Aşk okuyan kalbin sönmüştür bence,
  Bulmuyorsa kalbin artık eğlence,
  Sen ağlama ben ağlayım, güzelim...[11]

Evet, Ahmet Cevad bütün evlatlarının hasreti yanında bağrını yakan başka bir 
ateş daha vardı. Bu ateş esarete boyun eğdirilmiş, asıl sevdası olan Azerbaycan 
sevdasının  gönüllerden silinmesi ve unutturulmasıydı.  Bütün fikrini meşgul 
eden, geceleri uygusunu kaçıran, evlatlarının hasret acısını bastıran bu sevgiyi 
“Unutulmuş Sevda” diye dile getirmişti.
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  Beni çok genç iken ağlattı zaman,
  Çekerek perde o hoş manzaraya.
            
  Benim ilk aşkımı ilk elde hemen,
  Gömdüler bilmedim, ama nereye?  [12]   

Şiirlerinde değişik semboller kullanmasına rağmen,  Sovyet hükümetinin bu 
sembolleri çözmesi çok uzun sürmemişti.  Artık bu sevdayı  tamamen unuttur-
mak ve ortadan kaldırmak için, sadece şairi değil, onun kılcal damarlar gibi bağlı 
olduğu bütün ailesini ortadan kaldırmak gerekiyordu. Buna Sovyet hükümeti 
adeta and içmişti. Evet bu sevda bir kadına ilanı aşk değildi, bu sevda bir güzele 
aşık olmak değildi, bu aşk dünyalıklar içerisinde zevku sefa sürmek değildi, bu 
aşk hayatını hayat etmek, saraylarda yaşamak değildi,  Bu aşk Azerbaycan, bu 
aşk vatan-millet aşkıydı.
  Dargınım ben böyle bahta,
  Yüreğim kan lahta lahta.

  Bak ki, kimler çıktı tahta,
  Küstü kimin bahtı, bağlar?[13]
“Göygöl” şiiri onun hayatında çile ve ızdırabın başlangıcı olmuştu. Şiirinde 
milliyetçilik yapıyor diye ikinci defa hapishaneler yolu kendisine açılmış oldu. 
Zaten bu koridordan kurşuna dizileceği güne kadar çıkamamıştı. Bu koridorun 
sonu yeni bir hayatın başlangıcıydı. Bu koridorun sonu, doğduğunda isminin 
koyulduğu dedesi Cevat Han’ın yoluna çıkıyordu.

 Kurtulmak istedi bu güzel yurdun,
 Çardan ayrılarak bir devlet kurdun.
 Yeni kızıl  Çar’a  sen karşı durdun,
 Kuvvetin yetmedi savaşa, göygöl.
Evet, gerçekten de Ahmet Cevatların, Hüseyin Cavid’lerin, Mikail Müşfiklerin ve 
daha nice nice adsız kahraman kadın ve erkeklerin  gücü Kızıl Çar’a yetmemişti. 
Ama bu insanlar hep ümitle yaşadı ve gelecek yeni nesillere de hep ümit ve 
vatan aşkı aşılayıp gittiler. 1920 yıllarda  edebiyatın dikdaturluk etkisi altına gir-
mesine rağmen  Ahmet Cevad, her yönüyle çembere alınmış adeta ağız açamaz 
hale gelmişti. Çünkü o, bir milliyetçi ve vatanperverdi. Zaten şairin  şiirleriyle 
başının derde girmesi de bu devre rastlar. Bunu şu mısralarıyla ifade eder:
        

                           “ Yaralıdır, gönül kuşum yaralı,

                             Yaralandı yazık şair olalı”
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[1] Saleddin Ali-I,  s.21
[2] Saleddin Ali, Ahmet Cevat,  s.5.
[3] a.g.e.
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[5] Saleddin Ali-I,  s.30
[6] Saleddin Ali-1,  s. 22.
[7] Aliyeva Aybeniz,   s.5 .
[8] Saleddin Ali-I, s. 28.
[9] Aliyeva Aybeniz   s.7.
[10] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman,   s.90.
[11] Aliyeva Aybeniz,   s.6.
[12] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman,  s.58.
[13] Aliyeva Aybeniz, s.29.

Ahmet C. & Azerbaycan İstiklal Marşı

Ahmet Cevad’ın Azerbaycan halkına en büyük hediyesi,  Dünya’nın değişik se-
malarında  okunan Azerbaycan devletinin milli marşıdır. Azerbaycan’ın tarihinde 
bir kaç defa milli marş çalışmaları olmuş değişik sebeplerden dolayı istenilen 
sonuca bir türlü varılamamıştı. Azerbaycan Demokratik Halk  Cumhuriyetinin 
ilanından önce,  “Açık söz” gazetesinde  büyük yazar Yusuf Vezir Çemenzemin-
li’nin “ Zaruri meseler ”  adlı bir makalesi yayınlanır. Yusuf Vezir Çemenzeminli 
makalesinde, her milletin kendine ait, milli duygularını coşturacak, onu milletler 
arasında temsil edecek bir milli marşa çok ihtiyaç olduğunu vurguluyor ve “  
Her bir milletin  kendine ait bir milli nağmesi vardır. O nağme okundukça millet 
fertlerinin ruhu yücelir. Bizim ise böyle bir nağmemiz yoktur. Düşmanı yıkmak 
için milli sarhoşluk lazımdır” diyordu. Yusuf Vezir Çemenzeminli, bu iş şairlerin işi 
olmakla beraber hususiyle Üzeyir Hacibeyov’a büyük iş düşdüğünü  ima ederek 
söyle der. “ Bize milli neğme lazımdır. Bu da bugünün meselesidir. Milli neğme 
bizim uyuyan hislerimizi uyandırır. ..... bunu yapmak içinde  şairlerimiz ve husu-
siyle Üzeyir bey çalışmalıdır.” [1]der.

Azerbaycan’ın dünyaca meşhur müzik ustası Üzeyir Hacibeyov’un  22 Aralık 
1917 yılki sayısındaki verdiği cevapta bir milli marşın gerekliliğini bütün açıklı-
ğıyla ortaya koyar.[2]” 

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kurulduğu  aylarda ilk adımlar atılır ve  müsaba-
kalar başlatılır. Yazılan eserler  Halk Maarif Nazirliğinin defterhanesine 1 Mayıs 
1920 tarihine kadar teslim edilmesi kararlaştırılır. Toplanan eserler 28 Mayıs 
1920’ de Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin 2. yıl dönümüne kadar seçilecek, 
bunlardan biri milli marş olarak resmen kabul edilecekti. 
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Ne acıdır ki, 27 Nisan1920 tarihinde  ilanına bir ay gibi kısa bir zaman kala, 
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin Rus Bolşevikleri tarafından  yıkılması buna im-
kan vermedi. Daha sonra zamanla bu milli marş meselesi tamamiyle unutularak 
ortadan kalkar.  Rusya, yıllar sürecek bir esareti göz önünde bulundurarak Azer-
baycan halkı için bir marş seçer. Sözleri Azerbaycan şairlerinden Samed Vurgun 
ve Süleymen Rüstem’e, müziği de Üzeyir Hacibeyov’a ait bir marş seslendirilir.  
Bu marş  Azerbaycan’ın istiklaline kavuştuğu 1991 yılına kadar devam eder.

Azerbaycan Halkı bu günkü milli nağmesine  Azerbaycan Cumhur Başkanı Hay-
dar Aliyev’in de “ Azerbaycan’ın güzel milli marşı var. Bunun müellifi bizim bü-
yük bestekarımız Üzeyir Hacibeyov’dur. Milli marşımızın sözlerini büyük şairimiz 
Ahmet’e aittir.  Onun musikisi de güzel, sözleride çok manalı ve güzeldir”[3] 
sözleriyle överek ifade ettiği bugünkü milli marş, sözlerinde az bir değişiklik 
yapılarak 27. 05. 1992 Azerbaycan Devletinin istiklal marşı olarak kabul edilir. 
Azerbaycan İstiklal marşı  ilk olarak “ Vatan Marşı” olarak kaleme alınmıştı. Daha 
sonra merhum Üzeyir Hacibeyov  bu marşın üzerinde bazı değişiklikler yaparak 
bestelemiştir.  Azerbaycan milli marşının orijinal metni, 1919 yılında Azerbaycan 
Demokratik Halk Cumhuriyeti devlet matbaasında  basılan “ Milli Nağmeler ” 
kitabında şu şekilde yayınlanmıştı.                     
                                         Vatan Marşı
                     Azerbaycan, Azerbaycan
                     Ey kahraman evladın vatanı (2)
                     Senden ötürü can vermeye cümle hazırız,
                     Senden ötürü kan dökmeye cümle kadiriz,
                     Üç renkli bayrağınla mesut yaşa (2)
                      Binlerce can kurban oldu,

Sinen harbe meydan oldu,
Hukukun terk eden efrad,
Hepsi bir kahraman oldu.
Sen olasın gülistan,
Sana her dem can kurban
Sana bir çok muhabbet
Sinemde tutmuş mekan
Namusunu hifz etmeye,
Bayrağını yülseltmeye,
Cümle gencler müştaktır,
Şanlı vatan ![4]

Yukarıdaki metni bestelerken  şiirin mazmumunu zenginleştirmek, vatanperlik 
duygularını daha da artırmak, sinelerdeki aşk ve iştiyakı kuvvetlendirmek için 
üzerinde bazı değişiklikler yaparak, adı “ Azerbaycan marşı” olarak değiştirilerek 
aşağıdaki şekle getirilir.
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Azerbaycan  Milli Marşı   
 Azerbaycan, Azerbaycan,
Ey kahraman evladın şanlı vatanı,
Senden ötürü can vermeye cümle hazırız,
Senden ötürü kan dökmeye cümle kadiriz,
Üç renkli bayrağınla mesut yaşa !
Binlerce can kurban oldu,
Sinen harbe meydan oldu,

Hukukundan geçen asker,

Hepsi  bir kahraman oldu.
Sen olasın gülistan,
Sana her dem can kurban
Sana bir çok muhabbet,
Sinemde tutmuş mekan.
Namusunu hifz etmeye,
Bayrağını yülseltmeye,
Namusunu hifz etmeye,
Cümle gencler müştaktır,
Şanlı vatan ! Şanlı vatan !
Azerbaycan, Azerbaycan ! [5]

Bir sürü teklif ortaya atılmıştı. Bütün bu tekliflerin yanında büyük müzik ustası 
Üzeyir hacibeyov’un bestelediği, bir zamanlar yarım kalan, mızrabının kırılması, 
tellerinin kesilmesiyle seslendirilemeyen “ Azerbaycan Marşı ”  bunlar arasın-
da en önemli yeri tutmaktaydı. Bunun üzerinde yapılan uzun müzakerelerden 
sonra “ Azerbaycan Marşı “ ağırlık kazanmıştı. Onun mısralarında Azerbaycan 
Türk’ünün büyüklüğü, fedakarlığı, cesareti ve milli duguları, vatan ve millet aşkı  
bayraklaşıyordu.

Bugünkü milli marş uzun müzakereler sonucu sözleri Ahmet Cevat’a, müziği 
Üzeyir Hacibeyov’a ait Azerbaycan Cumhuriyetinin Milli marşı olarak 27.05.1992 
tarihinde Azerbaycan Milli Meclisinde resmen kabul edildi.

[1] Aliyeva Aybeniz, s.29.
[2] Merdanov Mısır ve  Quliyev Asker,  s 114.
[4] Merdanov Mısır ve  Quliyev Asker,  s 131.
[5] a.g.e., s 132.
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AHMED CEVAD’I SÜRGÜNE GÖTÜREN ŞİİR: 
GÖY GÖL

Dumanlı dağların yeşil koynunda
Bulmuş güzellikte kemali, göy göl.
Yeşil gerdanlığı güzel boynunda,
Aks etmiş dağların cemali, göy göl.
Yayılmış şöhretin şarka, şimale,
Şairler hayrandır sendeki hale.
Dumanlı dağlara gelen suale,
Bir cevap almamış soralı, göy göl
            Bulunmaz dünya’da benzerin bel ki,
Zevvarın  olmuştur bir büyük ülke,
Olsaydı gönlümde bir yeşil gölge,
Düşseydi sinene yaralı, göy göl.
Senin güzelliğin gelmez ki, saya
Koynunda yer vardır yıldıza, aya,
Oldun sen onlara mihriban daye ,
Felek busatını   kuralı, göy göl.
             Kesin eyş-nuşi, gelenler susun,
Dumandan yorganı, döşeği yosun,
Bir yorgun peri var biraz uyusun,
Uyusun dağların maralı, göy göl.
Zümrüt gözlerini görsünler diye,
Çamlar boy atmıştır, uzanmış göğe,
Geçmiştir onlara gazabın niye?
Düşmüşlerdir senden uzağa göy göl.

Dolanır başında, gökte bulutlar,
Bezenmiş aşkınla çiçekler, otlar.
Öper yanağından kurbanlar otlar,
Ayrılık gönlünü kıralı, göygöl !

 Bir sözün var mıdır esen yellere,
Siparış vermeğe uzak ellere...
Yayılmış şöhretin bütün ellere,
Olursa olsun goy  nereli, göy göl..[15]

[1] Saleddin Ali, Ahmed Cevad,  s.162.

[2] a.g.s. s.162.

[3] Yeni yol Gazetesi  6 Kasım 1929 . sayısı 26
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[4] Saleddin Ali –I,  s. 22-23.

[5] Saleddin Ali –I , s.18-19.

[6] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman ,  s.12.

[7] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman.  s.6.

[8] a.g.e., s..  s.7.

[9] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman, s.3-4.

[10] Saleddin Ali , Ahmed Cevad, s. 306.

[11] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman.  s.20.

[12] Saleddin Ali,  Ahmed Cevad,  s.301.

[13] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman. s.18.

[14] Mahmut Tofik ve Hasanov Rahman.  s.18.

[15] Saleddin Ali -I,  s.230-231.

KAYNAK  : ÖMER CULFA, ahmedcavad.tr.
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2. Mikayıl Müşfik 

“(1908-1939) Sovyet-Stalin zulüm rejiminin 31 yaşında şehit ettiği Mikâil Müş-
fik, Azerbaycan’ın (komünist dönemindeki) üstün değerde “gençlik güzellik şa-
iri” sayılmaktadır. Bir buçuk aylık bebek iken annesini, altı yaşında da babasını 
kaybeden Müşfik, esasen aç, bakımsız, şefkatsiz bir çocukluk, yoksul, azaplı bir 
gençlik dönemi yaşadı. Bakü Darülfünûnu Edebiyat Fakültesi’ni bitiren Müşfik, 
Bakû’da yedi yıl öğretmenlik yaptığı sırada, çok sevilen duygulu ve millî eğilimli 
şiirleri ile tanındı. Bu yüzden “Hurda küçük burjuva şairi” olarak rejimin gözüne 
batmaya başladı. Nihayet Stalin- Beriye İkilisinin hazırladığı 1937-1938-1939 
“büyük temizleme harekâtı” plânının üçüncüsü gereğince 1939’da şehit edildi. 
Asıl öldürülme gerekçesi Müşfik’in “Ölkemı” dediği vatanına ve milletinin değer-
lerine bağlı oluşu idi.

1937’de, Azeri millî şairi Ahmed Cevad bey de aynı plân gereği Sibirya’ya sürüle-
rek öldürtülmüştür. 1937,1938,1939 yıllarında Dr. Dadaş Hasanzade’nin kurşuna 
dizildiğini, Rahim Bey Vekilî’nin intihara zorlandığını da anlatan Hüseyin Baykara 
“Azerbaycan İstiklâl Mücadelesi Tarihi” (İst. 1975,s. 200) şunları yazmaktadır: 
“Anlaşılacağı üzre, Azerbaycan İstiklâl Mücadelesi çok kanlı ve kayıplı olmuştur, 
olacaktır da. Stalin-Beriye kollegyasının Azerbaycan’daki cellâdı BAGİ ROV, Sta-
lin öldükten ve Beriye kurşuna dizildikten sonra Kuruşçev zamanında tutukla-
narak Bakû’da muhakeme edilirken yanındaki Ermeni yardımcılarını göstererek: 
“Bunlara uyarak 29 bin Azerbaycan aydınını imha ettim” itirafında bulunmuştur. 
Bu 29 bin aydın, (Bagirov’un itirafına göre) “bir period” temizlemenin bilançosu-
dur. Çünkü “toplu öldürmeler” Sovyetlerde devrelere ayrılmıştır. Bu gerçek göz 
önüne alınırsa Azerbaycan İstiklâl Mücadelesi’nin verdiği kurbanlar hakkında an-
cak bir fikir edinilmiş olur. ”

Müşfik’in, ancak 10 yıla sığan şiir ömrüne rağmen, çok eser verdiği, tercümeler 
yaptığı görülüyor.

Başlıca şiir kitapları:
Külekler (1930),
Günün Sesleri (1932),
Pamuk-Çocuk Şiirleri (1932),
Buruklar Arasında (1932),
Şengül-Şingül-Mengül (1934),
Kaya ile Kendli ve Yılan (1935),
Çağlayan (ölümünden sonra basılmıştır).
Bu şiirlere bakarak Mikâil Müşfik’in çocuk şiirlerine büyük ağırlık verdiği görülü-
yor. Hayatını yazanlar, çocuklara gösterdiği bu yakınlığı Müşfik’in yoksul çocuk-
luğunda, kendisini çok seven ninesinin dizlerine oturarak, Azerî türkü, bilmece 
(tapmaca) ve masallarım çok dinlemesine yoruyorlar.
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Yine, onu anlatanlar, romantik hislere bağlılığını, İstanbul şivesine hayranlığını, 
dolayısıyla “Osmanlı şivesiyle şiir söyleyen” Hüseyin Cavid’e ve onu üstadı Tevfik 
Fikret’e bağlılığını dile getiriyorlar.

Müşfik, çağdaşı olan Türkiye şairlerinden Faruk Nafiz Çamlıbel’i ve daha sonra 
yetişen Necip Fazıl Kısakürek’i de çok beğenmektedir. Onların tarz, üslûp ve te-
maları havasını Azerî şiirinde, kendi öz üslûp ve derinliğini de katarak getirmiştir.

Mikâil Müşfik’in, aşağıya aldığımız şiirlerinden “Yine O Bağ Olaydı” aslında uzun 
bir şiir (poema) olup Azerî folklor ve türkülerinden ilhamlıdır. “Tar” adlı şiiri, 
Azerbaycan mûsikisinin millî çalgısı olan “tar”rî folklor ve türkülerinden il- hamlı-
dır. “Tar” adlı şiiri, Azerbaycan musikisinin millî çalgısı olan “tar” ın yasak edilme-
si üzerine öfke ile yazılmıştır. Cafer Cabbarlı, Müşfik’in hem yakın arkadaşı hem 
de hayranı olduğu bir şahsiyet olup onun hakkında benzersiz “Mersiye” (ağıt)yi 
de alıyoruz. Beyaz Çöller, Türkiye’de “Hececiler” dediğimiz şairlerin tarzda, güçlü 
romantik bir parça olarak, aynı zamanda Mikâil Müşfik’in şiir anlayışını da az çok 
dile getirmektedir.”

“YİNE O BAĞ OLAYDI

Yine o bağ olaydı, yine yığışarak siz
O, bağa göçeydiniz.
Biz de muradımızca felekden kâm alaydık,
Size komşu olaydık.
 
Yine o bağ olaydı, seni tez tezgöreydim;
Kaleme söz vereydim.
Her gün bir yeni nağme, her gün bir yeni ilham..
Yazaydım seher akşam.
Arzuya bak, sevgilim tellerinden ince mi?
Söyle üreğince mi?
 
Yine o bağ olaydı, yine size geleydik,
Danışaydık, güleydik
Ürkek bakışlarınla ruhumu dindireydin
Meni sevindireydin.
 
Gizli sohbet açaydık ruhun ihtiyacından
Kardaşından bacından.
Çekinerek çok zaman sohbeti değişeydin,
Menimle eyişeydin.
 
Yine de bir vuraydı kalbimiz gizli gizli
Sen ey esmer benizli
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Bu yaz bir başka yazdır,
Bu yaz daha da hoşdur,
Vay o kalbe ki boşdur
Her ufukda bir heves,
Her bucakda bir ümid
İnsanlar daha mes’ud.
 
Duygular daha ince, fikirler daha derin,
Ürekler daha serin.
İnsanların vakan, talebi daha yüksek.
Yolumuzdan taş kesek
Temizlenmiş bir az da.
Ellerin keyfi sazdır,
Bu yaz bir başka yazdır.
Yine o bağ olaydı, yine o kumlu sahil.
Sular öteydi dil dil.
Saçın kimi kıvrılan dalgalara dalaydım,
Dalıp ilham alaydım,
Endamını hevesle kucaklarken dalgalar,
Kalbimde kasırgalar.
Fırtınalar coşaydı, kıskançlıklar doğaydı,
Meni hırsım boğaydı.
Cumup alaydım seni dalgaların elinden,
Yapışaydım belinden,
Heyâlimiz üzeydi sevda denizlerinde
Dalgalar üzerinde,
İlhamımın yelkeni zerrin saçın olaydı,
Sular hırçın olaydı.
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BEYAZ ÇÖLLER
Çokdandır bir şiir yazmamışam men,
Çokdandır bir nağme tutturmamışam.
Çokdandır ayrılıp şi’r âleminden,
Heyâl denizine baş vurmamışam.
 
Fikrim kasırgalı deryalar kimi,
İstenilen kadar dalgalanmamış.
Gönlüm uzak giden heyâller kimi,
İnce bulutlarla çulgulanmamış
Üreğim ilkbahar selleri kimi,
Atlana atlana kaynamamıştır.
Ruhum Mildüzü’nün çölleri kimi,
Beyaz çiçeklerle oynamamışdır.

TAR
Oku tar, oku tar…
Sesinden en lâtif şarkılar dinleyim
Oku tar,
Bir kadar
Nağmem su kimi
Alışan ruhuma çileyim.
 
Oku tar,
Seni kim unu tar…
Ey geniş kütlenin acısı, şerbeti
Alevli sanatı,
Gözleri kıbleye açılan
Hisarlı binalar
 
Dinlemiş ezelden sesini
Papaklı atalar, çadralı analar,
Ötürmüşler sayende göğüslerini
Düşmüşler gâh şirin
Gâh acı toruna,
 
Sevine sevine Koruna koruna
Çarparak çargâhın duvardan duvara…
Yolcuyu yolundan

785ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER / 



Etmiş âvâre
Çalkanmış dereler, tepeler,
Ses vermiş sesine:
Lepeler.
 
Oku tar,
Fikrinden uyansın
Bahar’ın Seyit’hı gazeli,
 
Oku tar,
Ruhlansm
Şirvan’ın,
Gence’nin mehriban gözeli.

 
BÜYÜK USTA CAFER CABBARLI İÇİN

Ey şanlı ülkemin şanlı ustası,
Düşdü mü elinden hayat fırçası?
Ey söz yüzüğünün yanar elması
Üreğin tutulup lekelendi mi?
 
Öldü! Haber verin aşnâya, dosta,
Ruhlar mühendisi o büyük usta!
 
Öldü bir usta ki ustalar başı,
Bütün kardaşların aziz yoldaşı.
 
Öldü! Ağlamayan gözler ağlasın,
Kalemler, kağıtlar, sözler ağlasın.
 
Altındaydı sözün semet atlan,
Çapanda titrerdi göyün katlan.
 
O ki söz atından deprendi, düşdü,
Sanki şi’rimizin bir bendi düşdü.
 
Boran, kış giderek bahar gelende
üller meclisine kuşlar gelende
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Kuşlar sızıldansın, güller yolunsun,
Bu acı her şeyde koy hissolunsun
 
Günler birbirine değip ağlasın,
Bulutlar başını eğip ağlasın.
 
Tanyeri ağarsın, şafak sökülsün,
Ulduzlar gözyaşı kimi dökülsün
 
Güneş göy üzünde yansın yakılsın
Gamlı bulutlara iltica bulsun.
 
Yok göyler görünsün bir çemen kimi,
Ağarsın tanyeri yasemen kimi.
 
Öldü, gürüldesin, çaksın bulutlar,
Kabrine çiçekler taksın bulutlar.
 
Ay, gece kabrinde cövlana çıksın,
Ulduzlar süzülüp seyrana çıksın.
 
Öpsün toprağını seher yelleri,
Üstünde titresin günün telleri.
 
Bu menim dileğim, bu menim hisim
Ey söz mühendisim, ruh mühendisim.”(1)

Özet Değerlendirme: 

Resul Rıza’nın şiirlerinde bu dönemin olayları ve Azerî aydınlarına karşı uygula-
nan yok etme hareketleri geniş yer bulmuştur. Bu yıllarda sürgün edilen veya 
kurşuna dizilen aydınlar arasında Resul Rıza’nın yakın arkadaşları ve sanatçı 
dostları da vardır. Özellikle Mikayıl Müşfiq’in öldürülmesi şairi çok etkilemiştir. 
“Gızıl Gül Olmayaydı” şiiri bu yılların siyasi olaylarının değerlendirildiği önemli bir 
eserdir. “Gızıl Gül Olmayaydı bayatı mısrası ile başlayan bu manzum hikâye şah-
siyete perestiş (Sovyetler Birliği’nde Stalin dönemine verilen genel ad) devrinde 
günahsız olarak yok edilen şair Mikayıl Müşfiq’in hatırasına adanmıştır.”4

 

Mikayıl Müşfiq:  5 Haziran 1908’de Bakü’de doğmuştur. Aydın bir ailenin çocuğu-
dur. Azerbaycan Devlet Darülfünununda, Dil ve Edebiyat Fakültesini bitirmiştir. 
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Pedagogluk ve öğretmenlik yapmıştır. İlk şiiri ‘Bir Gün’, 1926 yılında Genç İşçi 
gazetesinde yayımlanmıştır.

1937 yılında kurşuna dizilerek öldürülen Azerî aydınlarından biridir. Külekler, 
Günün Sesleri,

Buruglar Arasında önemli eserlerinden bazılarıdır. Bkz. Teymur Ehmedov, Azer-
baycan Sovyet

Yazarları, Yazıcı Neşriyatı, Bakı, 1987, s. 418–419.

 *

“Mikayıl Müşfiqin öldürülməsindən sonra onun ailəsi də repressiyaya məruz qalır.

“Öncə böyük qardaşı Mirzə təzyiqlərə məruz qalır. Onun heç fotosu da yoxdur. 
O, ailəsi ilə birgə itkin düşüb. Bəzi məlumatlara görə, Astaranın Pensər kəndində 
hesabdar işləyirmiş.

Böyük bacısı Böyükxanım İsmayılzadənin yoldaşı, həmçinin bibisi oğlu olan Zey-
nalabdin güllələnir. Böyükxanımı həbs edəndə üzərinə neft töküb özünü yandırır. 
Balacaxanım İsmayılzadə isə həmin vaxt üç ayın gəlini idi. Savadlı bir qadın idi, 
məktəbdə müəllim işləyirdi. Balacaxanımın yoldaşı Şükür Şükürlü adlı şəxs olub. 
Şükür öldürülüb, Balacaxanım isə həbs olunaraq Arxangelskə sürgün olunub. 
Orada altı il lager həyatı yaşayıb. Lagerdə tibb bacısı işləyib.

1956-cı ilin may ayında Mikayıl Müşfiqə bəraət veriləndən sonra o, Azərbaycana 
qayıda bilir. Sağ qalmış ailə üzvü kimi hökumət Balacaxanıma qan pulu təklif 
edir. Balacaxanım İsmayılzadə o puldan imtina edir. Həmin qan puluna 56-cı ildə 
on dənə “Volqa” avtomobili almaq olardı. Halbuki sürgündən qayıdan insan idi, 
bir müddət kirayədə yaşamışdı”.

Dilqəm Əhməd”(2)

“Dilbər Axundzadə ilə Müşfiq 1933-cü ildə ailə həyatı qurmuşdular. Yalçın adında 
övladları körpə yaşında dünyasını dəyişmişdi. Müşfiq güllələnməmişdən bir həftə 
öncə dekabr ayında, Yeni il ərəfəsində Dilbər həbs olunur, 1939-cu ilin martına 
kimi həbsdə qalır. Ona verilən işgəncələrə bir qadın olaraq dözə bilmir, psixoloji 
durumu pozulur, həbsxananın nəzdində psixiatrik dispanserə yerləşdirilir.

Nəhayət, bu kimi hallara görə azadlığa buraxılır və o doğma şəhəri Gəncəyə qa-
yıdır. İkinci dəfə ailə həyatı qurur, bir oğlu, bir qızı olur. 1990-cı ilə qədər yaşayıb, 
“Müşfiqli günlər” əsərini yazıb.”(3)

(1): TÜRK EDEBİYATI 4. CİLT, AHMET KABAKLI, TÜRK EDEBİYATI VAKFI YA-
YINLARI, İSTANBUL

(2-3): ar-ar.facebook.com

 

788  / M. CEYLAN



3. Hacı Kerim Sanılı

Hacıkerim Hüseynoğlu Sanıllı, 1878’de Kazak’ın Çaylı köyünde doğdu. 1898’de 
Kafkasya Öğretmen Okulunu bitirdi. Pedagoji çalışmalarına Haçmaz köyünde 
öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaparak başladı. Ardından Gence’de Rus-Tatar 
okulunda öğretmenlik yaptı. Qazak’ın birçok köyünde de öğretmenlik yapan şair, 
eğitim faaliyetlerinden dolayı Stanislav Madalyası ile ödüllendirildi. Edebi yaşa-
mına devrimden önce başladı ve eserleri çeşitli matbaalar tarafından neşredildi. 
Mahnılar adlı ilk şiir mecmuası, 1919’da Bakü’de yayımlandı. Maarif cephesinde 
ciddi faaliyet gösteren şair, yeni alfabenin oluşturulması ve hayata geçirilmesi, 
ders kitaplarının yazımında çalıştı, son yıllarda ise Bakü Okulunda öğretmenlik 
yapmıştır. 1934’te Azerbaycan Yazarlar Birliğine üye oldu. 4 Haziran 1937 tari-
hinde  soruşturma sırasında kurşuna dizilerek öldürüldü

ESERLERİ: 

1. Kendimiz ve Aran Köçü, Bakü, 1927.

2. Namus Davası, Bakü, 1927.

3. Deli Öküz, Bakü, 1927.

4. Meymun ve İlan, Bakü, 1927.

5. Türk Elifbası, Bakü, 1927.

6. Üçüncü İl, Bakü, 1928.

7. Turut Gaçagları, Bakü, 1935-1964.

Çocuk yaşlarında iyi ve sağlam hafızaya sahip olması çoklarını şaşkına çevirdi. 
Yazın son günleri idi, köyde koyun kırkımı sona ermişti. Adete göre, bu münase-
betle kırkımçılar için koyun kesilir, şenlik kurulur, aşık çalıp okur, bir tür cemaat 
gergin işten sonra dinçleşirmiş. Böyle şenliklerden birinde mollalar mektebinin  
dördüncü sınıfında okuyan Hacı Kerim de yer alıyordu. Alaçıkda çal-çağır sıra-
sında iki kişi aşık gelip şenliğe katılır. Üç-dört şarkı okunnduktan sonra, onlardan 
biri şenlik katılımcılarına dönüp:

- “Ben size bağlama (muamma) deyecem. Kim onu   bulursa, o kişiye bir “beşlik” 
altın verecem. Eğer bulamazsanız, ben sizin her birinizden bir lira alacağım.”

Aşık sazı sinesine basıp, öyle yeni sözüne başlamak istemişti ki, birden ayağı 
kayıp yıkılıverdi.. Ayrıca kendini kaybetmeyen aşık, oradakilere dönüp:

 
Amcamın oğlu Mürşüddü, 
Aklıma bir şey düştü. 
Sorşuram ne zaman 
Bu taş buraya düşübdü? 
- Diye ortadaki sal taşa işaret ediyor. 
Hacı Kerim öne geçip aşığa şöyle cevap verir:
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Ayağın katı kaydı, 
Herkes birden gülüşdü. 
Dünya bine olandan 
Bu taş buraya düşübdü.

Cevap aşığın çok hoşuna gidiyor. Hacı Kerim’i yanına çağırıp ona bir altın “beşlik” 
verir. Çocuktaki yeteneğe hayran kalan aşık “Bundan iyi sanatçı olur” deyip, 13-
14 yaşındaki Hacı Kerim’i kendisine çırak almak istiyor. Ama dayısı Abdurrahman 
ağa razı olmuyor. Aşığa “onu okutduracam, çok götürümlü uşaqdı ...” cevabını 
verir.

El-oba ileri gelenlerini, şiirseverlerin anlattığına göre, Hacı Kerim’e doğaçlama 
şiir söylemek yeteneği anneannesi Şəhriban’dan geçti. El arasında “Şehri karı” 
olarak bilinen Şəhriban nine çok “bayatı” biliyormuş, kendisinden bayatılar ko-
şar, her işe bir benzetme verirmiş.

Çocuk yaşlarında günlerinin çoğunu babası ile kışın kışlak, yazda yaylakda ko-
yun-kuzu gütmekle geçiren Hacı Kerim doğa vurgunu olup çıktı. Eli kalem tutan 
Azerbaycan doğasının muhteşem dağları, durnagözlü çeşmeleri, sefalı yaylak-
ları, bar behreli Ceyrançölü, Kürkırağı meşelikleri şiirlerinde işlemeye başladı.

Hacı Kerim köydeki molla okulunu bitirip Qazak’ da dört yıl Rus-Tatar okulunda 
okumuş, sonra bir çok Azerbaycan aydınlarının eğitim aldığı Kafkasya (Gori) 
Öğretmenler Seminariyasında eğitimini sürdürmüştür. Bey soyundan olduğuna 
göre seminere de 1893 yılında zorlukla, dayısının yardımıyla kabul olmuştu. Ni-
tekim hatıralarında şöyle demişti: 

“Seminariya! Gencliğimin en güzel çağlarını sende geçirdim ve ben buna 
heyfsilənmirəm. Sen bizim halkımızın gözüne ışık oldun, onu medreselerden 
aydınlık odalara çıkardın, hasır üste durmaktan dizlerinin kapakları nasır olan 
çocuklara zavallının geldi, hazırlık kursları açtın. Ben sende Derjavini, Karamzi-
ni, Çernışevskini, Puşkini, Tolstoy’u, Lermontovu, Krılovu, Turgenevi okudum. 
Onlardan öğrendim, L.Tolstoy’un okul ve dersliğine ilgim arttı. Ne olaydı, ömür 
aman gönderse, öğrendiklerimi halkıma çatdıraydım ... “

Kafkasya Öğretmenleri Ruhban Okulu Azerbaycan şubesini 1898 yılında başarıy-
la bitiren Hacı Kerim Sanılı, büyük hevesle köylerinde, doğduğu Çaylı Köyü’nde 
okul açıp ders vermek telaşına düşer. Ancak, bu denemesinden sonra Nuha 
(Şeki) kazasının Qaçmaz köyü  okuluna müdür olarak atanıyor.

Araştırıcılar ve siyasetçiler tarafından XIX yüzyılın ikinci yarısı ve yirminci yüzyılın 
başları rönesans gibi değerlendirilir : Milli uyanış, halk hareketleri, devrimler, 
özgürlük ve bağımsızlık uğruna çarpışmalar, basının teşekkülü, aydınlanma gibi 
konular tarihe geçti. 

Hacı Kerim böyle bir dönemde öğretmenolarak görev yaptığı köyde ve ona yakın 
bölgelerde eşitsizliği tam gidermek amacıyla kızlar okulu açmak düşücesine ka-
pıldı. 
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Fakat bu düşüncesi, yerli mollalar tarafından tepki ile karşılanmış ve onu kâfir 
olarak adlandırmışlar,  aleyhinde komplo düzenleyip yaşadığı eve baskın yap-
mışlardır.

Arzusunu gerçekleştiremeyen Hacı Kerim, mecbur olup Qazax’ a gidip, Poylu 
köyünde öğretmenliğe döner. Bir süre burada çalıştıkdan sonra Qazak’ın Dağ 
Kesemen 4 yıllık okuluna müdür olarak atanır. 1904 yılında doğduğu memleketi 
Çaylı Köyü’ne döner, Çaylı Kesemen, Poylu, Sınır Kesemen ve Dağ Kesemen’de 
pedagojik faaliyetini sürdürerek maarifçiliklə uğraşır… 

Çaylı Köyü’nde ve ayrıca komşu köylerde çocuklarla sohbetler yapıyor, onları 
yetkin ve tanınmış kişi olacaklarına inandırıp eğitime teşvik ediyordu. İyi ya-
şamanın, ilerlemeye ulaşmanın yolunun sadece okumakta ve maariflenmekde 
olduğunu bildirmekle okula gelen çocukların sayısının her yıl artmasına nail olur. 
Yetenekli, ama imkânı kıt çocukları okula celb etmekle mali sorunlarını üstlenir. 
Buralarda yaşayanlar iyi hatırlıyorlar ki, 1905 yılında Kazak kazasının ayrı ayrı 
köylerinde yedi okul binasının inşaası hakkında düzenlenmiş projeyi Çar’a tasdik 
ettiren, bu binaların yapımına gerekli mali kaynak ayrılmasını sağlayan, izin alan 
Hacı Kerim Sanılı olmuştur. Projeye göre, bu binalardan birinin Çaylı köyünde 
inşa edilmesi öngörülmüştü. Yerel halktan kimse kıyıp kendi toprağını vermiyor-
du ki, orada inşaata başlanılsın. Bunu duyan kuzeni Muhammed Hacı Kerim’ e 
haber gönderir ki, “senin hatırına ben kendi toprağımdan 1,5 hektar yer alıyo-
rum, gel, okulu inşa et!”. Bu hayırlı haberden sonra hemen inşaat çalışmalarına 
başlanılır. Bu yapı 1924 yılından 1989 yılına kadar Çaylı 1 sayılı Orta Okulu olarak 
görev yapar. Yeri gelmişken, H.K.Sanılı 1913 yılında pedagojik faaliyetlerinden 
dolayı III derece kutsal Stanislav nişanı ile ödüllendirildi.

Hacı Kerim öğretmen 1905 yılında “Difai”, daha sonra ise “Savunma” örgütlerine 
üye oldu. Ülkesini sömürgecilik boyunduruğundan kurtarmak, milletini eğitimli 
ve bilgili yapmak uğruna her türlü mücadeleye hazır olan Hacı Kerim Sanılı ma-
arifçiliğin yanı sıra, sosyal-siyasi çalışmalarda da etkinlik göstermiştir. 

Yerel istihbarat idaresinin gözünden kaçmayan bu çabanın sonucu olarak Hacı 
Kerim Sanılı ilk kez 1906 yılında tutuklandı. Bu durum, terakkiperver insanlar 
tarafından şiddetle protesto edildi. Hatta Ferudin Bey Köçerli “İrşad” gazetesin-
de “El için ağlayan gözden olur” makalesi ile hareket ederek tüm Azerbaycan 
aydınlarını Sanılı’nın cezaevinden kurtarılması  için göreve çağırdı. Neticede Hacı 
Kerim Sanılı hapisten tahliye edildi. Fakat tehdit onu yine inancından döndü-
rememiş, faaliyetlerine gizli bir şekilde devam etmiştir. 1907 yılı Şubat 9›unda 
Bakü›ye gelir, «Hayır faaliyetlerinde» bulunur, yoksullara, imkansızlara maddi 
yardım yapılması için elinden geleni esirgemez.

Hacı Kerim’in sosyal-siyasi olaylardaki etkinliği bazı kesimlerde kıskançlıkla 
karşılanır. Onu sosyal-siyasi olaylardan dışlamak için 1910 yılı Haziran ayında 
Kafkas Eğitim Dairesi Başkanlığının tayini ile Petersburg Öğretmenler Enstitüsü 
nezdinde açılmış el emeği kursuna gönderirler. Orada okuduğu yıllarda Hacı Ke-
rim Rus devrimcileri Belinski ve Çernışevski ile yakından tanışır. Bu tanışma ve 
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Petersburg hayatı Sanılı’nın sonraları sosyal-siyasi yönden şekillenmesine, va-
tanseverlik ruhunun yükselmesinde önemli rol oynamıştır. Kursu tamamladıktan 
sonra Qazak’a dönen Sanılı ne kadar çaba gösterse de onu öğretmenlik  mesle-
ğine almamışlardır. Güçlükle de olsa, 1915 yılında geçici olarak, grafik sanatları 
öğretmeninin yardımcısı olabilmiştir.

1917 yılında çarizmin devrilmesi ile ilgili sosyal-siyasi olayların etkisi Qazak’da da 
hissedildi. Qazak kazasının yönetimi köylüler tarafından büyük nüfuz sahibi olan 
Hacı Kerim Sanılı’ya verilmiştir. 

Oluşan elverişli ortamdan sonra Firudin bey Köçerli Kafkasya (Gori) Öğretmen-
ler Ruhban Azerbaycan şubesini acilen Gence’ye taşımaya karar verir. Hatta 
Gəncə’nin yol uzaklığından şikayetçi olan Firudin bey konuyu acilen  çözmek için 
1918 yılında Qazak kaza valisi Hacı Kerim Sanılı’ nın yanına gelir. Azerbaycan 
şubesinin Qazak’ a yerleştirilmesi için bina ister. Sanılı, eski hocası Firudin bey 
Köçərli’ yi hoşgörüyle karşılar. Bu işe yürekten taraftar olduğunu bildirir. Hacı 
Kerim Qazak’ ın değerli insanlarından olan Meşedi İbrahim›i yanına çağırıp me-
seleyi ona danışır. Hiçbir eğitimi ve bilgisi olmayan Meşedi İbrahim okumanın 
ve maarifçiliğin taraftarı olduğundan bu teklife çok sevinir ve aynı gün bir İranlı 
tacirin Qazak’ın merkezinde satışa koyduğu 17 odadan oluşan mülkü 150 altın 
paraya alıp Firudin bey Köçerliye verir.

Maarife, kültüre, ilme rağbet besleyen, ilgi gösteren, bu yolda imkansıza ve 
fakire arka duran Hacı Kerim Sanılının bu iyiliği cemaat arasında olan saygın-
lığınıı, nüfuzunu daha çok arttırır. Azerbaycan’da milli hükümet kurulduğunda 
H.K.Sanılı yerli halkı bağımsız Azerbaycan devletini savunmaya, ona sadakatle 
hizmete çağırdı. Hacı Kerim Sanılı 1918-1920 yılları Azerbaycan Halk Cumhuriye-
ti Parlamentosu üyesi olmuş, sosyalistler fraksiyasını temsil etmiş, Kazak semi-
nariyasına bütçe ayrılmasından dolayı parlamentonun toplantılarında önerilerde 
bulunmuş ve isteğine nail olmuştur.

Rusça, Fransızca ve Farsça’yı mükemmel bilen Hacı Kerim Sanılı Azerbaycan Halk 
Cumhuriyeti’ ne ve çok sevdiği şerefli öğretmenlik mesleğine sadık kalmıştır. 
1922 yılında N.Nerimanov’ un teklifi ile Bakü’ye taşındı, Yeni Türk Alfabe Ko-
mitesi Ferhad Ağazade, Bekir Çobanzade, Xudadat Melikaslanov, Mirza Cabbar 
Mehemmedzade, Hüseyin İsrafilbəyov, Mirza Hüseyin Camalzadə, Veli Xuluflu, 
İdris Akkuş (Hasanov), Mansur Qurbanzade ile birlikte çalışmıştır. Bakü’de Tarım 
Enstitüsü’nde, Azerbaycan Sanayi Enstitüsü’nde, 1936-1937 yıllarında ise baş-
kentin 25 saylı orta mektebinde rus dili öğretmeni olarak görev yapmıştır.

Sanılı Bakü Halk Maarif biriminde müfettiş görevine iken Bakü’de yapılan geniş 
kapsamlı okul yapılanması ve okuma etkinliklerinde eşsiz hizmetler göstermiştir. 
Onun “Büyükler için alfabe kitabı” (1924), “Türk alfabesi” (1927), “Üçüncü yıl” 
(1927), (tekrar yayınları 1929, 1930), “Zulmün sonu” (1927), “Türk alfabesi” 
(1930) vb. eserleri halkın eğitiminde müstesna rol oynamıştır. O, aynı zamanda, 
Azerbaycan halk sanatı geleneklerini derinden incelemiştir. Hacı Kerim Sanılı 
öğretmen, şair idi. 
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Şiirleri «Maarif ve kültür», «Doğu kadını» dergilerinde, «Edebiyat» ve «Komünist» 
gazetelerinde ve diğer nüfuzlu matbu organlarda yayınlanmıştır. Gerek sosyal-
siyasi, gerekse edebi faaliyetinde hep hakkı, adaleti savunmuş, bu yoldan da 
dönmemiştir.

Onun ilk kitabı ( “Canavarlar hükümeti”) 1918 yılında yayımlandı. 1919 yılında 
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde Bakü’de “Nevruz” Matbaası tarafın-
dan “Yeni şerqiler” kitabı yayınlanmıştı. Bundan sonra “Kəndimiz ve Aran göçü” 
(1927), “Namus davası” (1927), “Zulmün sonu” (1927) ve “Turud kaçakları” 
(1935), (1964), “Seçilmiş eserleri” (1993) şiir kitapları yayınlanmıştır. 

Yirminci yüzyılda Azerbaycan edebiyatında ilk tarihi manzume tarzının temelini 
atan Hacı Kerim Sanılı’nın  şiirlerinde Arapça, Farsça ve diğer dillerden geçme 
sözlere rastlanmaz. Dil konusuna çok ciddi çalışmalarda bulunmuştur. Nitekim, 
1934 yılında Azerbaycan yazarlarının I kurultayında bu konu ile ilgili konuşma 
yapmış,  kendi dilini beğenmeyip, yabancı dil konuşanlara:

 
“Bundan sonra yeni yollar açılır,
 
Bu yollara renkli çiçek saçılır.
 
Özge şive, özge sözden kaçılır
 
Daha bir de biz uymarıq her yada.”
 
- Diyerek Arap, Fars ve Rus kökenli ifadelerden kaçmayı tavsiye etmiştir. Şai-
rin bu düşüncesini anlamayan meddahlar ise 1934 yılında Azerbaycan Yazarlar 
Birliği’nin I kurultayında Hüseyin Cavid’le, Ahmet Cavad’la birlikte Hacı Kerim 
Sanılı’yı da eleştiri yağmuruna tutarlar.

Böylece ağa siyah, siyaha beyaz diye diye “Azerbaycan toprağını ve doğasını bir 
doğabilimci kadar öğrenip şair dili anlatan (Mesud Alioğlu) Hacı Kerim Sanılı’yı 
1937 Haziran 3’te gecenin karanlığında Hüseyin Cavid, Ahmet Cevad, Mikail 
Muşfiq, Veli Xulufl’dan bir gün önce NKVD hapishanesine yolcu ettiler. 

Bundan altı gün sonra 9 Haziran 1937 tarihinde “Edebiyat gazetesi” Azerbaycan 
Yazarları Birliği’nin görüşünü ifade ederek : “Sovyet Yazarlar Birliği’nde Sovyet 
edebiyatını ve onun temelini yıkmaya çalışan Çemenzeminli, Sanılı, H. Cavid, 
M.Müşfiq, A.Musaxanlı, S.Hüseyn gibi düşmanlara yer yoktur. “ diye yazıyordu.

Hiçbir partinin üyesi olmadığı halde, Azerbaycan vatandaşı, şair, Ticaret ve Ko-
operasiya Enstitüsü öğretmeni Sanılı’ nın eksinqilabi(karşı devrimci)-milliyetçi 
organizasyonunda faaliyet gösterdiğinden bahisle, vatana ihanet suçlaması ile 
hapsedilir. Mutabık kalınan ve kabul edilen karar, Halk İçişleri Komiseri Sumba-
tov tarafından onaylanır. H.K.Sanılı hakkında verilen kararda ayrıca gösterilir ki, 
“Qolçomaq ailesinden olan H.K.Sanılı Azerbaycan’ın sovyetləşməsi zamanında ” 
Azrail fırkası” adlı bir örgüt kurmuştur.  Ticaret ve Kooperasiya Enstitüsü öğret-
meni olan şair, yazar Azerbaycan güvenlik görevlilerinin dikkatini çekmiştir.
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Öğretmen, şair ve halk adamı olarak tanınan Hacı Kerim Sanılı’ya zindanda ol-
madık işkenceler yapılır. Şair ileri yaşında, karanlık zindanlarda hapsedilir.  So-
ruşturma-tutanaklarında, ister çarizm döneminde, ister Cumhuriyet zamanında, 
isterse  Sovyet hakimiyeti kurulduktan sonra H.K.Sanılı halkının özgürlüğü, va-
tanının bağımsızlığı, milletinin birliği uğruna mücadelelerde aktif rol onayladı.

NKVD bodrumunda günde birkaç kez dövüldü-söyüləndən sonra araştırmacı: 
“Sen küçük burjuva şairisindir, boynuna al! ..” - Deyende Hacı Kerim Sanılı ce-
vap verir ki, “eye, küçük burjuva ne kopooludur ki, ben onun şairi olum ?! olsa- 
olursa ben büyük burjuva şairi olurum Ama düzünü bilmek istiyorsan, ben el 
şairiyem! “

İki ay kadar NKVD zindanarında azap ve işkenceye maruz kalan özgürlük ve hak 
mübarizi Hacı Kerim Sanılı ömrünün 60. sonbaharında mehkemesiz-filansız ölüm 
odalarında azap ve işkenceye dayanamayıp (güya kalp yetmezliğinden) öldü.(1)

*

Hacı Kərim Sanılı’ nın 1919 yılında “Novruz” matbaasində basılmış “Yeni Şərqilər» 
kitabından MARŞ şiiri şöyledir:

“Azəri türkləri qoyma düşməni 
O gələ eyləyə sizləri əsir! 
Yüz zülm ilə əzdilər səni 
Həm dilin, adətin etdilər həqir!

Bu vətən sizlərin köhnə yurdudur 
Canınız, qanınız onda bəslənib. 
Qalx! Qalx! qardaşım bağla xəncərin  
Xunxarlara sən olma dəstkir!

Ey uca dağların Çolpa tərlanı! 
Uç-uç vaxt olub düşmənin gəlir. 
Ey qalin ormanin körpə aslanı 
Sizləri əyəmməz qovğada dəmir!

Ey bizim gənc qoşun, odlu sinəni! 
Mərdi-mərdanə sən düşmənə çevir! 
Göstər onlara sən qanlı nizəni 
Qansın o kəm keçib gördüyü əsr!

Düşmənin cənginə bir də keçməyin! 
Gülləmiz düz vurur qılıncımız kəsir!”

(1):Rahman Salmanlı

Azərbaycan.- 2010.- 27 iyul.- S. 4.
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4. Salman Mümtaz

Selman Mümtaz (Azerice: Salman Mümtaz; d. 20 Mayıs, 1884; ö. 6 Ey-
lül, 1941) Azerî edebiyat araştırmacısı ve şairi, halk edebiyatı bilimcisi, Azerî 
edebiyati tarihçisi, ilim adami[1].

1887’de babasının vefatindan sonra Aşkabat’daki dayısının himayesinde bü-
yümüş ve orada tahsiline başlamıştır. Burada Mirze Esedullah adlı bir hoca-
dan Arapça ve Farsça yanında Urduca da ögrenmiştir. Kuvvetli bir hafizaya sahip 
oldugu için birçok şiiri ezberlemişti. Islâm halklarının dillerini bilmesi onda Doğu 
edebiyatlarına karşı bir ilgi uyandırdı[1].

Tiflis’te Molla Nasreddin dergisi çıktıktan sonra Selman Mümtaz da bu satirik der-
ginin yazarları arasında yer aldı. Aynı zamanda klasik tarzda şiirler de yazıyordu. 
Aşkabat’ta arkadaşlarıyla birlikte edebi bir meclis kurmuştu.1908-1909 arasında 
başta Molla Nasreddin olmak üzre Azeri matbuat organlarında yayınladığı satirik 
şiirler ve yazılarla dikkati çekti. Bu gibi eserlerinde vatan, millet sevgisini yücel-
tiyor, sosyal hayattaki bozuklukları teşhir ve ifşa ediyordu[1].

Kavsî Tabrizi’nin divanını ilk defa eksik olarak Selman Mümtaz yayımlamıştır 
(Bakü 1925)[2]. 

1925’te Vagıf’ın şiirlerini ayrı bir kitap hâline getirir[3]. Selman Mümtaz Habî-
bi, Fuzûlî, İmadeddin Nesimî, Şah İsmail Hatai gibi Azeri şairlerle ilgili ilk çalış-
maları yapmıştır[4].

Hatai’nin yazdığı “Dihnâme”yi ilk defa ele alan Selman Mümtaz’dır (“Maarif ve 
Medeniyet” mecmuasının Bakû 1924 tarihli, 4-5, 8-9, 10-11 sayılarında)[5]. Azer-
baycan Yazmalar Fonu’nda Hatai’nin divanın XVII. Yüzyıla ait nüshasının bir 
kopyası bulunmaktadır. Bakü’de yayınlanan Şah ismail Divanı’nın baskıları buna 
dayanmaktadır. Bu nüshadan ilk yararlanan Selman Mümtaz olmuştur. Hatâ’î’nin 
divanının ilk neşri de Selman Mümtaz’a aittir[6].

Vazeh’in şiirlerinden ve onların elyazmalarından örnekler ilk defa Selman Mümtaz 
tarafından «Mirza Şefi Vazeh Kitabı, Bakü, 1926» adıyla neşredilmiş[7].

Emrah’tan, yurt dışında ilk söz açan araştırmacı Selman Mümtaz’dır. Emrah’ın 
iki şiirini yayınlıyan Selman Mümtaz, Emrah’ın yaşadığı yerin belli olmadığını 
yazmaktadır[8].
“Rus zulmü” kurbanı iken 1937’de hapse atılmış, hakkında alınan karar gereği 
1941’de Rusya’nın Oryol şehrinde kurşuna dizilerek infaz edilmiştir. “Rus Zulmü” 
kurbanları arasında Vezir Çimenzeminli, Sanili, Atababa Musahanlı, Ali Nazım, 
Tagı Şehbazi, Seyid Huseyn, Talibli ve Ali Razi gibi değerli araştırmacı, münekkit, 
şair ve yazarın da adları vardır[9].(1)

*
“Tam adı Salman Meşedi Muhammed Emin oğlu Askerzade olan şairimiz 1884’te 
Şeki’de doğdu. Edebiyat tarihçisi, araştırıcısı ve şairdir. Bolşevikler onu herhalde 
bu sebeple vatan haini sayıp öldürmüşlerdi. 
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Salman Mümtaz şair olarak tanınmış olmasına rağmen bu güne kadar onun şiirleri 
yayımlanmamıştır. Aşağıdaki iki şiiri ilk defa 31 Aralık 2004’te 525-ci Gazetede 
yayımlanmıştır. Her iki şiir de Muhammed Emin oğlu Salman Mümtaz imzasını taşır. 
“Enveriyye” adlı ilki 1918’de Gence’de yazılmış ve Osmanlının meşhur harbiye 
nazırı, başkumandan vekili, mirliva, padişahın damadı Enver Paşa’ya hasredilmişti. 
Enver Paşa, Sovyet hakimiyetinden önce Azerbaycan’da bütün kitapçılarda 
renk renk büyük portreleri satılan ve bu portreleriyle binlerce Azerbay-
can Türkünün evini süsleyen, onlara sevinç ve gurur bağışlayan Ed-
irne fatihi olarak Azerbaycan Türklerinin de kalplerini fethetmişti.  
Enver Paşa Azerbaycan’da, Azerbaycan Cumhuriyeti devrinde 1918’de kurtarıcı 
Kafkas İslam Ordusunu Azerbaycan’a gönderen nazır olarak da sevilirdi. 
Hakkında nağmeler düzülür ve sanatkarlar bunları şenliklerde, bayramlarda 
coşkuyla okurlardı. Bugün Azerbaycan’da ise onun kardeşi Nuri Paşa daha çok 
tanınır. Burada yayımlanan şiirler Elyazmaları Enstitüsü’nde saklanmaktadır 
(Fon 20, liste 1, saklama birimi 216) ve onlar büyük bir nakışlı kağıda basılıdır. 
Muhtemelen şair, ilk şiiri Şeki’ye gelmiş olan Nuri Paşa vasıtasıyla Enver Paşa’ya 
ulaştırmak için güzel bir şekilde bastırmış ve çok miktarda dağıtmıştı.
 
“Öyün, Millet” başlıklı ikinci şiir Enver Paşa’nın küçük kardeşi 1918’de 
Bakü’yü Rus-Ermeni işgalcilerinden temizleyen Azerbaycan’ın bağımsızlığı 
uğrunda savaşan 9. ordu kumandanı ferik Nuri Paşa’ya (Killigil) hasredilmiştir. 
Bu şiir “Azerbaycan Gazetesi”nin 30 Teşrin-i evvel (Ekim) 1918 günlü 26. 
nüshasında yayımlanmıştı. Başlığının altında “İşbu abdar şiir, Kafkasya İslam 
Ordusu baş kumandanı devletli ferik Nuri Paşa efendimiz hazretlerinin Şeki’ye 
vürudu münasebetiyle Kafkasya şuarasından muhterem Muhammed Emin oğlu 
Salman Mümtaz Efendi tarafından bedaheten (doğaçlama) ve paşa hazretlerinin 
nam-i namilerine ithafen tab ve neşr edilmiştir, diye bir not düşülmüştü. 
Şair bu şiiri, Şeki’de okuduğunda Nuri Paşa ona Türkiye nişanı vermişti, şair 
tutuklandığında ise karısı bu mektubu yok etmeye mecbur kalmıştı. 

“Enveriyye 
Yaşa, ey gazi-yi azam, yaşa, ey muhteşem Enver! 
Seninle fahr edir şimdi büyük sultan, ulu kayser 
Ki, sensen dahi-yi devran, sensen fatih-i kişver, 
Sana şayestedir elhakk tila ovrengü zer efser . 
Doğar mı mader-i giyti senin tek bir de bir ner er 
Hayali ay kimi aydın, meramı gün kimi Enver?! 
 
Sehab-i küfrü ten böldün, kılınç darbıyla etdin şakk, 
Çıkartdın milleti yekser ışıklı günlere elhakk, 
Ayıltdın Türkleri, verdin demadem Türküğe revnak 
Sana bu işde yardımcı yakin oldu cenab-ı Hakk, 
Sen oldun Hazret-i Hakkın sefa-yı lutfuna mazhar 
Yaşa, ey gazi-yi azam, yaşa, ey muhteşem Enver! 
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Müselman gayretin çekdin, gözetdin Türkün namusun, 
Dağıtdın haver-i İslamdan küffar kabusun. 
Mesacidden dilerdi Rus asa öz nehs nakusun , 
Güneşden parlak amalın olup Şark ehline ezher, 
Yaşa, ey gazi-yi azam, yaşa, ey muhteşem Enver! 
 
Munzam ordunu birden ser-i adüvvane saldırdın, 
“Kıral”lar rişesin kırdın, “karol”lar tacın aldırdın, 
Edip mağlup küffarı, neva-yı suru çaldırdın, 
“Hilal-i arşa yükseltdin”, “gün”ü eflake kaldırdın. 
Nihal-i maksad-ı fikrin getirdi tatlı bir nevber, 
Yaşa, ey gazi-yi azam, yaşa, ey muhteşem Enver! 
 
Ziya-yı fikrin ile ziyasızdık, ziyalandık, 
Cefa vü cevr çekmişdik, fütuhunla sefalandık, 
Liva-yı nusretin ile , bihamdillah, livalandık, 
Hakir ü pest olmuşduk, ucaldık, itilalandık. 
Tamamen Kafkas’ın ehli gönüldendir sana asker 
Yaşa, ey gazi-yi azam, yaşa, ey muhteşem Enver! 
 
Saadet devri, söz yok kim, yetirmiş şanlı cahidler, 
İğitler, kahraman erler, şücaetli mücahidler, 
Buna tarihde vardır dahi binlerce şahidler, 
Dikipdir onlara şahlar neçe yerde müşahidler. 
Yapar millet sana layık tiladan heykel-i ekber. 
Yaşa, ey gazi-yi azam, yaşa, ey muhteşem Enver! 
 
Semada yıldırım tek parlayan dem tiğinin berki  
Işıklandırdı şemsasa seraser alem-i Şarkı, 
Nisar-ı hak-i payınçün düzüldü bin güzel şarkı ; 
Benim naçiz şiirimle veli var onların farkı 
Mübarek vechini görcek tapar eşarımız ziver, 
Yaşa, ey gazi-yi azam, yaşa, ey muhteşem Enver!
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Öyün, millet 
O gün millet ki eltafı olup şevketli sultanın, 
Hilalin halesi kılsın ihata Türk evtanın .  
 
Tefahur eyle, ey millet, muradın hasıl olmuşdur, 
Daha eflake yükselmez enin-i ah ü efganın. 
 
Ziyasız Rus zulmünden o yüksek ruhun ölmüşdü, 
Dökürdü şişeye her dem şerabi nab tek kanın. 
 
Kızılgül tek açıl, gül, gör ki Türkün şanlı ordusu 
Revak-ı arşa nasbetmiş büyük Osmanlı unvanın.  
 
Semaya doğru tuğrul tek sen, ey Türk oğlu, uç, yüksel 
Ki, sensen şanlı evladı şerefli eski Turanın. 
 
Bulut altında kalmışdı eğerçi kevkeb-i bahtın , 
Gör imdi necm-i zahir tek hilalın, necm-i tabanın . 
 
Gerek tak-ı mukarnasdan asılsın Türkün tuğrası  
Melekler zib-i duş etsin livasın Al-i Osmanın . 
 
Bütün, Mümtaz, ellerden olar Türk milleti mümtaz , 
Sürer bundan sonra Türklük şerefli-şanlı devranın.”(2) 

(1):tr.wikipedia.org

a b c Yavuz Akpınar. Azeri edebiyatı araştırmaları. Dergâh Yayınları, 1994. 512 s. 
S. 478.

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi: Balaban, Mustafa Rahmi - Besir Ağa, 
Moralı. Türkiye Diyanet Vakfı, Bekir Topaloğlu. Türkiye Diyanet Vakfı, 1992. S. 
70.
Türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi: A-Atatuğ. Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığı, 2002. S. 140.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi. Türkiye Diyanet Vakfı, İslâm Ansik-
lopedisi Genel Müdürlüğü, 1996. S. 375.
Türk dili ve edebiyatı dergisi. Burhaneddin Erenler Matbaası, 1965. S. 128.
Babek Cavanşir, Ekber N. Necef. Şah İsmail Hatâʼî külliyatı: Türkçe divanı, Na-
sihat-name, deh-name, Tuyuğlar, Koşmalar, Geraylılar, Varsağılar ve Bayatılar. 
Ismāʻīl I (Shah of Iran). Kaknüs Yayınları, 2006. S. 154-155.
Türk dünyası edebiyat tarihi. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2004. S. 506.
Mill̂ı Folklor Araştırma Dairesi yayınları. Mill̂ı Folklor Araştırma Dairesi 
Başbakanlık Basımevi, 1976. S. 298.
Tarih: Türk dünyası tarih ve kültür dergisi. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 
2001. S. 55. 
(2) :ufukotesi.com, Doç.Dr.Fethi GEDİKLİ, Adalet TAHİRZADE Köşe yazısından. 

798  / M. CEYLAN



5. Gafur Qantəmir Sadrettinoğlu

Gafur Sedreddinoğlu Efendiyev, 1888’de Gölçay şehri yakınlarındaki Potu kö-
yünde doğdu. Ağdaş Gölçay bölgesinde öğretmenlik yapan yazar, bir müddet 
Gölçay’da İgbal okulunda müdür olarak çalıştı. Bu dönemlerde “Teze Heyet, 
Tereggi” vs. gazetelerde bilimsel pedagojik  makaleleri yayımlandı. M.E. Sabir 
ve A. Sehhet’le tanışması edebi ve sosyal görüşlerini etkiledi. 

1914’te İstanbul Üniversitesi Tarih-Filoloji Fakültesinden mezun oldu. Neşri Ma-
arif okulunda öğretmen ve daha sonra müdür olarak görev aldı. Bakü Büyük 
Pedagoji Enstitüsü nezdinde faaliyet gösteren Saik Okulunda rehberlik yaptı. 
Sovyet hâkimiyeti kurulduktan sonra 1929’da Azerbaycan Devlet Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden mezun oldu. 

Molla Nasreddin edebi grubunun kuralları esasında satirik hikâyeler yazmasıyla, 
Azerbaycan Sovyet satirik şiirinin teşekkülüne önemli katkılarda bulundu. Yazar, 
eserlerinde yeni hayatı anlatarak, toplumsal ilerlemeye mani olan köhnelik ve 
bağımsızlık düşmanlarını keskin bir şekilde eleştirilir. 1934’te Azerbaycan Yazar-
lar Birliğine üye oldu.(1)   

SSCB DİXK-in 21 Haziran 1939 tarihli Özel toplantısının kararı ile cezasını ıs-
lah-emek kampında çekmekle, 8 yıl hapis cezası verilmiştir. Azerbaycan SSCB 
Yüksek Mahkemesi cinayet işleri üzre mehkeme kollegiyasının 30 Temmuz 1956 
tarihli kararı ile Q.S.Əfəndiyevə’ya beraat verilmiştir.

ESERLERİ:

1.      Ağıl Deryası, Bakü, 1930.

2.      Şarlatanlar, Bakü, 1934.

3.      Kolhozsatan, Bakü, 1935.

4.      Seçilmiş Eserleri, Bakü, 1964.

(1):Azerbaycan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, azerbaycanedebiyati.com  
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6. Əliabbas (Müznib) Mutalliboğlu 

“Əliabbas Müznib ve Emin Abid gibi yüzlerce oğullarımız halkın ulusal özgürlüğü 
mücadelesinde canlarını kurban verdiler. Onlar da ulu babaları Hüseynqulu Han 
gibi dökülen hesapsız kanların kurbanına dönüştüler. Kimdi bu kardeşler? Döne-
minin tanınmış şairi, publisisti, editörü, çevirmeni, araştırmacı ve en önemlisi, 
baştan başa halkının, vatanının özgürlüğü uğruna canını feda eden 

VATAN OĞULLARI! 

Ahmedov Əliabbas (Müznib) Mutellib oğlu 1883 yılında Bakü’de doğdu. O, ünlü 
Hüseynqulu Han’ın (Hüseynqulu Han Əliabbasın ve Emin Abidin ulu babası 
olup) neslinden idi. İlk eğitimini evde annesi Reyhan Hanımdan alan Müznib 
dini eğitimini medresede tamamlayamamıştır. 1892 yılında Bakü’de başlatılan 
veba hastalığı dolayısıyla anne-babası Abşeron bağlarına göçtükleri için onun 
eğitimi yarım kalıyor. Sonra da ailenin zor geçimi yüzünden babası Mutellib’in 
yanında taş oyarak, marangozluk yaparak, araba tamir  ederek, baba oğul 
bir parça ekmeklerini “taştan çıkarıyor” lardı. Əliabbas ömrü boyunca yüksek 
eğitim almak için çalışsa da, fakirlik yüzünden bunu gerçekleştirememiştir.  
 
Güçlü hafızaya sahip olan Müznib, kendi kendine Fars ve Arap dillerini öğrenir. 
Daima mütalaa eden Müznib 1905 yılından sonra daha çok edebi faaliyetlerle 
meşgul olmaya başlar. Əliabbasın ilk yazıları “Doğu-Rus” gazetesinde, ilk şiiri ise 
1907 yılında “Taze heyat” gazetesinde çıkmıştır.

Muhammed Emin Resulzade (söylenene göre, onunla bir mahallede yaşayıp ve 
anne tarafından akrabalık olup, kardeşi Abid de “Emin” lakabını M.Ə.Rəsulzade’ 
nin şerefine alıp), Mirze Elekber Sabir, Seyid Hüseyin, Abbasqulu Kazımzade (o 
zaman Bakü’de en ünlü kitap mağazası Abbasqulu aitti), Memmedeli Resulzade 
ve Kərbəlayi Veli Mikayılov (Z.Marağayinin “İbrahimbəyin seyahetnamesi” ni fars 
dilinden ilk tercüme eden yazar) (1)

*1883 yılında Bakü’de doğdu. SSCB DİXK-in yanında Özel Müşavirenin 27 Ağus-
tos 1937 tarihli kararı ile cezasını ıslah-emek kampında çekmek üzere, 8 yıl 
hapis cezasına çarptırılmıştır. 28 Ağustos 1938 tarihinde Vladivostok’ dakı özel 
bölgede öldü. Azerbaycan SSCB Yüksek Mahkemesi›nin askeri kollegiyasının 10 
Şubat 1959 tarihli kararı ile E. Ehmedova beraat verilmiştir.

(1): http://kendibas.info; Vatan uğruna feda olmuş kardeşler 
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7. EMİN ABİD

ALİ HÜSEYİNOĞLU ŞAMİL’in yazdıklarına göz atacak olur isek, öldürülen Azer-
baycanlı Şairlerin unutulmaz öykülerine ulaşmış oluruz.  Emin Abid ve Müznib 
aynı babanın evlatları, iki kardeş yani. Onlar Azerbaycan davası için gözlerini 
kırpmadan ölüme koşanlardır. Gelin hep birlikte bu kaynağa bakalım.
“1938 yılında Sovyet gericiliğinin kurbanı olan Emin Abid’e itibarı 24 yıl soma 
geri verildi. Aslında bu olay fiziki bir beraat idi. Stalin’in ölümünden sonra, sos-
yalist düzenin ortaya çıkardığı kusurların ve kabahatlerin tamamı onun hanesine 
yazıldı. Komünist Partisi ile onun oluşturduğu sosyalist sistemi kurtarmak için 
akıtılan kanlar, yapılan soykırımlardan sadece bir tek kişi mesul tutuldu. 1956 
yılında, Sovyetler Birliği’nde 1920-1950 tarihleri arasında hapse atılmış, kurşun-
lanmış kimselerin ekseriyeti itibarına kavuştumldu. O yıllarda hapse atılan yüz 
binlerce insanın çoğu ağır şartlara tahammül edemeyerek öldüler. Yaşayanlar 
ise toplumdaki eksikliklerle mücadele edebilecek durumda değillerdi. Onlar için 
“sözde” bir iade-i itibar kararı verilse de hapse atılanlara ve kurşunlananlara 
verilen zararlar tazmin edilmedi. Zulme maruz kalmış yazarların, şairlerin ve 
araştırmacıların eserlerinin yayımlanmasına izin verilmedi.
Emin Abid’e ise iade-i itibar, genel aftan 21 yıl sonra, yani 21. 12. 1961 tarihinde 
verildi’.”

*
1898 tarihinde Bakû’de doğan Zeynelabidin Mutalliboğlu Ahmedov    [(Emin 
Abid’i yakından tanıyan ve 1930 yılında KGB tarafından hapsedilerek sorgulanan 
Azerbaycan Politeknik Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üye¬si Doç. Dr. 
Elesger Aliyev, savcınm Emin Abid’le ilgili sorusu karşılığında şun¬ları demiştir: 
Ben Emin Abid’i çocukluğundan beri tanıyorum. Onun asıl adı
Zeynelabidin Mutallibov’dur). Neden Emin Abid oldu sorusunun cevabı ise şu-
dur: Onun “Emin” ismini alması Türkçülüğe meyilli olmasının ve Müsavat Par- 
tisi’nin başkanı Mehmet Emin Resulzade’ye olan saygısının ifadesidir.] ilk tahsilini 
annesi molla Reyhan’ın evlerinde açtığı okulda aldı. Sonra da Çar Rusya- sı’nın 
mahalli halktan kendilerine hizmet edecek kadrolar yetiştirmek gayesiyle açtığı 
Rusça eğitim yapan III Aleksander Lisesinde devam ettirdi. Bu okulda öğ-ret-
men ve öğrencilerin mahallî dilde konuşmaları yasaktı.
İlk tahsil yıllarında Arapça Kur’an okumayı öğrenen, Sadi’nin Farsça yazıl-mış 
Gülistan, Bostan gibi eserlerini ezberleyen ve lisede Rusça tahsil alan Emin Abid 
1912 tarihinden itibaren Baku, Tiflis ve Erivan’da yayınlanan gazete ve dergilerde 
Türkçe makaleler, hikâyeler, şiirler ve tercümeler yayımlatmıştır   . Onun yaptığı 
tercümelerde de, yazdığı şiir ve hikâyelerde de coşkulu bir milli-yetçilik havası 
hâkimdir. Onun milliyetçiliği ise bölgesel bir karakter taşımamaktadır.
14-15 yaşındaki bir gençte böylesi milliyetçiliğin, yurtseverliğin ve coşkunluğun 
kaynağı ne idi? Abid’in ağabeyi şair Ali Abbas Müznib aileleri konusunda şunları 
söylüyor: “Annem engin fikirli, keskin zekalı ve bilgili bir kadındı. Evin geçimi 
tamamen onun elinde idi. 
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El sanatlarında iyi bir beceriye sahip olduğundan akşamları altın sırmalı başlık, 
yakalık, ayakkabı üstlüğü diker gündüzleri öğrencilere ders verirdi. Evimizin, 
ocağımızın ayakta kalmasının sebebi annemdir. Babam cahil birisiydi; ancak ev-
latları olan bizlerin aydın insanlar olmamızı isterdi ve bütün gücünü bu yolda 
harcardı”1’.
Babası taş işçisi olan Emin Abid’in kökü Bakû hanı Hüseyinkulu Han’a kadar 
gidip çıkıyor .
Çarizmin bütün baskılarına ve takibatlarına rağmen bu ocakta işgalcilere karşı 
derin bir nefret duygusu hakim olmuştur. Kaynaklarda, taş işçisi Mutal- lib’in üç 
oğlu hakkında çok az bilgiyle karşılaştık. Büyük oğlu şair, tercüman, gazeteci, 
yayımcı Ali Abbas Müznib, ikinci oğlu Ebülfez, üçüncü oğlu ise Zey-nelabidin 
Emin Abid’dir.

1905 yılında Rusya’da meydana gelen ihtilâlden sonra rejim çatırdamaya başla-
dı. Dolayısıyla sömürge halklara kendi ana dillerinde okul açmaları, gaze¬te ve 
dergi yayınlamaları konusunda konmuş engeller azaldı, sansür mekanizma¬sı 
zayıfladı. Araba tamircisi Ali Abbas Müznib bu ortamdan faydalanarak süreli ya-
yınlarda boy göstermeye başladı. 1909 yılında yayın hayatına başlayan Zen- bur 
dergisinin önemli yazarlarından biri, 1910 yılında ise genel yayın yönetme¬ni 
oldu. Zenbur kapandıktan soma Ali Abbas Müznib 18 Aralık 1910 tarihinde ilk 
sayısı çıkan Hilal adlı gazetenin, bunun kapanmasından üç gün sonra yayına 
başlayan Şahabi-saqib (yakıcı yıldırım) dergisinin genel yayın yönetmeni oldu. 
Ancak bu derginin ömrü de çok kısa sürdü.
Ali Abbas Müznib, 1911 yılında Çar Rusyası ve sömürgecilik aleyhinde Hi-lal ga-
zetesi ile Şahabi Saqib dergisinde yazdığı şiir ve makaleleri yüzünden Si-birya’ya 
sürgün edildi . 1913 yılı ise, Romanovlar Sülalesinin iktidara gelmesi-nin 300. yıl 
dönümü olduğundan çıkarılan genel aftan yararlanan şair de vatana döndü ve 
çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.
Böylesi bir ailede büyüyen Emin Abid genç yaşlarından itibaren Abid, Abid Mu-
tallibzade, Abid Mutalliboğlu, Abid Alp Mutalliboğlu, Kozgurak Bey vs. im-zalarla 
gazete ve dergilerde şiirlerini, makalelerini yayımlattı. Azerbaycan halkı 28 Ma-
yıs 1918 tarihinde Osmanlı ordusunun da yardımı ile Rusya’nın pençesin-den 
kurtuldu ve kendi devletini kurdu. Yeni kurulan devlet Emin Abid’in arzu-larının 
gerçekleşmesi için imkân yarattı. O, bu fırsattan istifade ile Azerbaycan Maarif 
Komiserliği’ne yazdığı dilekçede İstanbul’da tahsil yapmak istediğini bildirir . İs-
teği kabul olan E. Abid İstanbul’un yolunu tutar. Önce İstanbul’daki
Darülilmiyeyi-aliyeyi bitirir ve vatana döner. Azerbaycan’da meydana gelen deği-
şiklikler, milli hükümetin yıkılması, Bolşeviklerin 27 Nisan 1920 tarihinde vatanı 
yeniden işgal etmesi, millî düşünceli insanların çoğunun kurşunlanması, hapse 
tıkılması ve takibata maruz kalması şairi çok rahatsız eder. Emin Abid, “Gülte-
kin” imzasıyla yazdığı şiirlerde Rusya’nın emperyalist siyasetini ifşa eder ve halkı 
mücadeleye sesler.
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O yıllarda Bolşevikler Azerbaycan’da yeni okullar açıyor ve kadrolar hazır-lıyor-
du. Emin Abid de böylesi bir muhitte yaşayamayacağım anlayıp tekrar İs-tan-
bul’a dönerek Darülfünunun (İstanbul Üniversitesi) Tarih-Edebiyat Fakülte-sinde 
tahsilini devam ettirir. Azerbaycan’ın yüksek okulları ve diğerlerinde ders 
kitabı yetersizliğinden dolayı genelde Rusçadan tercüme edilmiş kitaplardan ya-
rarlanılıyordu. Emin Abid bu boşluğu ortadan kaldırmak için Azerbaycan Türk-
lerinin Edebiyat Tarihi adlı eseri üzerinde çalışmaya başlar.
Azerbaycan Maarif Komiserliği ise yüksek ve orta seviyeli okullarda öğret-men 
ve öğrencilerin “Azerbaycan Edebiyatı” sahasmdaki ders kitabı ihtiyacını karşı-
lamak için Feridun Bey Köçerli’nin Azerbaycan Edebiyatını8 ve Hüseyin Efendi 
Qayıbov’un Azerbaycan’da Meşhur Olan Şüeranın Eşarına Mecmuedir’ adlı eser-
lerini birkaç yazar ve tecrübeli öğretim elemanına vererek hangisinin yayınlan-
maya değer olduğunu öğrenmek ister     . Azerbaycan’ın yüksek okulla-rında 
ders vermek gayesiyle Türkiye’den davet edilen İsmail Hikmet’e de Azer-baycan 
Edebiyat Tarihi’m hazırlaması  talimatı verilir.
Emin Abid, böyle bir dönemde Türkiye, İran ve Kafkasya kütüphanelerin¬de, 
arşivlerde araştırmalar yapmakla yetinmiyor, Budapeşte ve Viyana gibi yer¬lere 
de araştırma gayesiyle gidiyor ve tanınmış Türkologlarla görüşüp onların da 
fikirlerini alıyor. Elde ettiği bilgilerle donatılmış makalelerini sadece İstanbul ve 
Ankara’da yayımlatmakla da yetinmiyor aynı zamanda Türk Ocağı’nm faaliyet-
lerine de katılıyor. Orada Azerbaycan edebiyatı ile ilgili tebliğler sunuyor, Meh-
met Emin Resulzade’nin başkanlığında yapılan muhaceret toplantılarına katılı-
yor ve Yeni Kafkasya dergisinde gizli imzalarla şiirler ve makaleler yazıyor .
Emin Abid’in Azerbaycan basınında yayımlanan ilk İlmî makalesinin adı “Azerî 
Edebiyatmda Türkçenin Tekamülü”dür . Dergi bu makaleyi şu şerhle vermiştir: 
“İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesini bitirmekte olan vatanda-şımız Emin 
Abid’in bu birinci makalesini büyük memnuniyetle yayınlıyoruz. Ma-kalede ho-
cası muhterem Prof. Dr. Köprülüzade’ nin talebesi olarak üzerindeki etkisi de 
hissedilmektedir. Bununla birlikte arkadaşımız Emin Abid’in bu ilk ma-kalesi, ta-
mamen Avrupa’ nın İlmî sistemini ve muhakemesini de İlmî esaslar üze-rine 
bina etmesi, bu yönde çaba göstermesi, ileri sürdüğü fikirleri de her türlü nakil-
den uzaklaşarak İlmî tarzda dile getirmesi yönünden makale sahibi için de-ğerli 
meziyetlerdir...”
Araştırma aslında Oğuz Türklerinin yayıldığı alan, edebiyatları ve dilleriy- 
le ilgilidir. O devir için oldukça mühim olan araştırmada yanlışlıklar da vardır. 
Yazar, sonraki araştırmalarında yaptığı hataları samimiyetle itiraf etmiş ve onla-rı 
tamire çalışmıştır. Hatta diğer araştırmacıları da hata yapmamaya çağırarak şun-
ları yazmıştır: “Azerbaycan Türkçesinin hicri yedinci ve sekizinci yüzyılda başla-
ması fikri Prof. Köprülüzade’nindir. Azerbaycan’da Türkler tarafından vü-cuda 
getirilen “feodalleştirme”nin ekonomik gelişmesine uygun olmayan bu id-diayı 
yanlış olarak ilk defa matbuatımızda talebesi olmak sıfatıyla ben naklet- miştim. 
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Halbuki sonradan ... edebiyatımızı incelemeye başlayınca hareketimin kesinlikle 
doğru olmadığını ve yeni bulduğum belgelerin de bu yanlışlığı meydana çıkardı-
ğını anlamam mümkün oldu. İsmail Hikmet’in de benim ilk duru-mum gibi aynı 
etkiye kapıldığı görülmektedir” .
Emin Abid’in İstanbul Üniversitesi’nde okuduğu zaman yazdığı bir maka-le  bü-
yük tartışmaya sebep oldu. O, allegorik Sohbet-ül Esmar (Meyvelerin Sohbe-
ti) adlı mesnevinin 16. yüzyılda yaşayan Fuzuli’nin eseri olduğunu söylü-yordu. 
Prof. Fuat Köprülü ise bunu bir yanlışlık olarak kabul ediyordu. Böyle¬likle hoca 
ile öğrencisi arasında tartışma başlıyordu. Aynı tartışmayı Aziz Mir- Ahmedov ile 
Sabir Aliyev 1986 yılında devam ettirmişlerdi . Abid, yalnızca ho-cası, ülküdaş-
ları ve kalem dostları ile değil ilimde hata yapmış en nüfuzlu ku-mullarla bile 
tartışmaya girmekten çekinmiyordu. Yazmış olduğu “Büyük Sov¬yet Ansiklope-
disi”, “Türk Edebiyatı” , “Zararlı Tenkitler”  adlı makaleleri o de¬vir için oldukça 
cesurca idi. Moskova’da yazılan veya yayımlanan herhangi bir makale ya da 
kitabın, Sovyetler Birliği’nin genelinde yol gösterici, doğm yola yöneltici bir belge 
sayıldığı bir zamanda, Emin Abid Sovyetler’in stratejik plân-larına karşı çıkarak 
şunları yazıyordu: “Örneklerini, Azerbaycan edebî Türkçe- sinden değil de, köy 
ağızlarından götüren akademisyen (makalenin yazarı Tür-kolog V.Kurgo-Nryajin 
kastediliyor) mahallî ağızları edebî Osmanlı lisanı ile ka-rılaştırarak aralarında 
büyük bir farklılık olduğunu gösteriyor. Bu dimim hiç de doğru sonuç doğuracak 
bir karşılaştırma sayılamaz” .
Emin Abid’in bu rahatsızlığı boşuna değildi. O, Çar Rusyası’nm Azerbay-can 
Türklerini soydaşları ve kan kardeşleri olan Türkiye Türklerinden ve diğer ır-
kdaşlarından ayırmak için hangi siyaseti yürüttüğünden haberdar idi. Deli Pet-
ro olarak bilinen Rus çarının işgalcilik plânı ilk defa onun da çalıştığı ve ağabe¬yi 
Ah Abbas Müznib’in genel yayın yönetmenliğini ve yazarlığını yaptığı Diri tenkit 
etmesinin tamamen göz boyamadan ibaret olduğunu, millî mesele¬lerde ise 
Çarlığın plânlarını harfiyen hayata geçirdiğini açık bir şekilde görüyor¬du. Bu-
nun için de bütün yazılarında onlara karşı çıkıyordu.
Büyük Sovyet Ansiklopedisi’nin 8. cildinde akademik Marr’ın “Azerî lehçe-sinin 
ayrı ayrı konuşma tarzları arasındaki fark çok büyük olmasına rağmen Azerbay-
can Türklerinin tamamı birbirlerini anlamakta güçlük çekmiyorlar” şek-lindeki 
düşüncesine de, “Azerbaycan edebiyatmın Safeviler devrinden başlama-sı” fikri-
ne ve diğer hatalara karşı da sert tepki gösteriyordu.
1929 Temmuz’unda Moskova’da yayımlanmış Peçati Revolyutsiya (Med¬ya ve 
İhtilâl) dergisinde Ali Nazım’ın “Azerbaycan Edebiyatı” adlı bir makalesi yayım-
lanır. Emin Abid’e göre bu makale, yazarın İhtilal ve Kültür (Bakû), Tan Yıldızı 
(Tiflis), Türk Yurdu (İstanbul) dergilerinde yayımlanmış makalelerinin Rusçaya 
tercümesinden ibarettir. Derginin, Sovyetler Birliği’nin stratejisini ta¬kip eden 
bir yayın organ olmasına rağmen Emin Abid onu tenkit etmekten çe-kinmiyor. 
Azerbaycan Edebiyatı tarihinin 13. yüzyılda yaşayan Hasanoğlu ile başlatılmasını 
yanlış kabul ediyor. Hasanoğlu’ndan önce Veys oğlu Ahmet’in, Şems Tebrizi’nin 
varlığını belirtiyor. 
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Edebiyat tarihimizin 7. yüzyıldan başladı-ğını ileri sürüyor. Oğuzname’yi de yazılı 
ve sözlü edebiyatımızın başlangıcı ka-bul ediyor.
Ali Nazım’ı sık sık proleter edebiyat metotlarını, Marksizmi bilmemekle suçlayan 
Emin Abid, edebiyat tarihimize bütün bunlardan uzak bir metotla yak-laşım gös-
tererek şunları yazıyor: “Ali Nazım, büyük edibimiz Mirza Fethali Ahuntzade’yi 
Türk halkları edebiyatı içinde incelemeyi Türkçülük ideolojisi ola¬rak kabul edi-
yor ve bu bakımdan M. F. Ahuntzade’nin bazı çalışmalarına hücum ediyor”.
Emin Abid’e göre “Bir edebî devir veya bir edebî sima hakkında doğru bir karara 
varmak için” onun yetiştiği sosyal ve edebî şartları araştırmak gerekiyor-du. Bu 
sebeple M. F. Ahuntzade’nin Türk edebiyatının gelişmesindeki rolünü gerçek 
anlamda belirleyecek faktörleri ortaya koyuyordu.
Araştırmacı yönüyle Emin Abid geçmişi yaşayarak eser veren edebî simala-rı 
değil, Nazım Hikmet’in sanatına Türk edebiyatı yönünden yaklaşım gösteril-me-
sinin gereğini ileri sürerek yazıyor: “... Bugün Türkistan, Tataristan, Kırım, Tür-
kiye matbuatında Nazım Hikmet hakkında birçok tahliller yapıldığını, eser-lerinin 
tekrar tekrar yayımlandığını ve onlara nazireler yazıldığını görmekteyiz.

Bu ne demektir? Bu durum, Azerbaycan proleter edebiyatında ilk defa kendini 
gösteren Nazım Hikmet’in bütün Türk halkları edebiyatı üzerinde gereken etki 
bıraktığını gösteriyor. Bunun için bir tenkitçi veya edebiyat tarihçisi, Nazım Hik-
met’i Türk edebiyatının akışı içinde incelemezse, onun edebî yönünü sadece 
hayalinde canlandırmış olur. 
1926 yılında Tiflis’te Kafkas Ardı Merkezi İcra Komitesi’nin organı olan Yeni Fikir 
gazetesine İstanbul’dan yollanan bir yazıda şunlara işaret edilmiştir: İstanbul 
Darülfünun (Üniversitesi) Edebiyat Fakültesini bitirmek üzere olan öğ-renciler-
den Emin Abid’in mezuniyet tezi olarak hazırladığı Azerî Türk Edebiya¬tı Tarihi 
adlı eseri üniversitenin imtihan komisyonu tarafından kabul edildi. İlmi usûllerle 
yazılan bu inceleme “Meclis-i Müderrisin” (profesörler heyeti) tarafın-dan takdir 
edilerek yayımlanmasına karar verilmiştir. ...Darülfünunda kabul edi-len ise ese-
rin son yüzyıla ait tek cildidir. Eserin geneli altı ciltten ibarettir. Aze¬rî lehçesi-
nin zuhur ettiği tarihten zamanımıza kadar Azerbaycan’da meydana ge-len fikri 
ve edebî olaylar, çağdaş sosyolojik metotlarla, karşılaştırmalı tahlil ve sentezler 
doğrultusunda hazırlanmıştır.
Eserin özeti genç Macar oryantalistlerinden madam Margit Pollu tarafından Ma-
carcaya tercüme edilmiştir. Eseri yazan Emin Abid, Azerbaycan Sosyalist Şu-rası 
hükümeti tarafından Avrupa üniversitelerine yollanan gençlerin en çalışka-nıdır” 
.
Bu kayıtlardan ve gazetede yayımlanan başka yazılarından Ali Şahbazov’un sa-
dece Emin Abid’i değil İstanbul Üniversitesini de iyi tanıdığı açıkça görünü¬yor. 
Başka kaynaklar da Emin Abid’in altı ciltlik edebiyat tarihi eserini yazdığı¬nı 
onaylasa da onu bugüne kadar ele geçiremedik.
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1970 yılında Bakû Devlet Üniversitesi’nde okurken Emin Abid’in ağabeyi Ali Ab-
bas Müznib’in büyük oğlu Hüseyin Necdet’in (tahminen 1956 yılında ve-fat et-
mişti) eşinden bir hayli el yazması alıp Azerbaycan Devlet Edebiyat ve İn- cesa-
nat Arşivi’ne verdik. Bunların ekseriyeti Emin Abid’e aitti.
Bu arşivde Emin Abid’in siyah mürekkeple, eski yazıyla özenle tashih etti¬ği, 
ilâveler yaptığı Azerbaycan Türklerinin Edebiyat Tarihi adlı eseri korunmak-tadır 
. El yazması eser 316 sayfadır ve asıl bölümü ise, Kitab-ı Dede Korkut’un incele-
mesi oluşturuyor. Emin Abid bu ölümsüz abideyi Oğuzname’nin bir kısmı olarak 
inceliyor. Sadece Türkçe kaynakları değil Avrupalı oryantalistlerin, sey yahların 
kayıtlarını da ortaya koyuyor ve Kilisli Rıfat’ın doğru okuyamadığı bir-çok kelime-
nin Azerbaycan Türkçesindeki okunuş şeklini de veriyor.
1928-1930’lu yıllarda Emin Abid’in Dede Korkut’la ilgili iki makalesi ya-yımla-
nıyor . Bu makaleler ise Dede Korkut’la ilgili araştırmaların temeli oluyor. Emin 
Abid, destanın el yazmasında bulunan bazı kelimeleri Azerbaycan Türkçe- si ile 
okuyarak yer adlarının Azerbaycan’da ve ona yakm bölgelerde bulunduğu-nu 
göstermiş olsa da, mahallîlikten çok uzak bir düşünce ile Kitab-ı Dede Kor¬kut’ 
u genel Türk abidesi olarak araştırıyor.
Emin Abid Bakû’ye döndükten sonra büyük bir istek ve hevesle İlmî ve pe-da-
gojik faaliyetlerine başlıyor. Bakû Pedagoji Yüksek Okulunda ders veriyor. Bakû 
Üniversitesinde, Bakû Maarif Evi Edebiyat Demeğinde edebiyat tarihi¬mizle ilgili 
tebliğler sunuyor, Bakû, Tiflis, Derbent, Semerkant ve Ankara’a ya¬yımlanan 
dergi ve gazetelerde araştırmaları yayımlanıyor. Bu dumm çok sürmü¬yor; çün-
kü 1917 yılında Ekim devriminden sonra komünistler hâkimiyete gelmiş olsalar 
da kuracakları devlette aile, ahlâk, tahsil, eğitim, edebiyat ve sanatla ilgi¬li belirli 
bir düşünceleri yoktu. Ülkeyi bir yenilik arama dalgası bürümüştü. Ne¬redeyse 
geçmiş tamamen inkâr ediliyordu. Hatta fabrikaları, demir yolunu vs. söküp ye-
nilerini yapmak gibi sesler duyuluyordu. Kendilerini komünistlere da¬ha yakm 
kabul eden edebiyatçılar eski şiir örneklerini “sufi şiiri”, “kokuşmuş”, “ilkel”, hat-
ta “gayri kültürel” kabul ediyorlardı . Bazıları da; “biz yüzümüzü Fu- zulilere, 
Nesimilere, Vakıflara, Mirza Fethalilere, Hüseyin Cavitlere değil, Ver- hamlara, 
Uitmenlere, Jules Romanlara, Mayakovskilere ve bütün dünya klasik-lerine çevi-
riyoruz”  diye yazıyorlardı.
Böylesi bir ortamda Emin Abid “Yüksek Okullarda Azerbaycan Edebiyatı” , “Hece 
Vezninin Tarihi” , “Derebeylik Devrinde Azeri Edebiyatı” , “Mirza Feth Ali Ahunt-
zade’nin Türk Edebiyatındaki Konumu ve Meydana Getirdiği Edebî Okul” , “Türk 
Halkları Edebiyatmda Mani Türü ve Azerbaycan Bayatılarımn Özellikleri” , “Fir-
devsi ve Azerbaycan Edebiyatı”  vb. makalelerim yayımlattı.

Emin Abid, “Hece Vezninin Tarihi” (edebiyat teorisi hakkında) adlı maka-lesinde, 
hece vezninin, Turfan abidelerindeki yazılardan günümüze kadar geçti-ği yolu 
izliyor. Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-it Türk, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu 
Bilig, Ahmet Yesevi’nin Divcm-ı Hikmet adlı eserlerinden örnekler ve-riyor. 
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Yunus Emre’nin, Hatayi’nin, Kerem’in, Karacaoğlan’m, Kuhi’nin, Va¬kıfın, Dert-
li’nin, Mahtumkulu’nun, Mehmet Emin’in vb. geçtikleri sanat yol¬larını karşılaş-
tırmalı olarak inceliyor. Bu konuda kendinden önce söz eden Tür-kologların dü-
şüncesine müracaat ediyor, bazen onlarla tartışmaya girişiyor. Ko-nuyu öylesine 
güzel araştırıyor ki, onu dikkatle okuyan bir genç aydm kendi kö-küne, kendi 
soyuna sıkı sıkıya sarılıyor.
Emin Abid, “Türk Halkları Edebiyatında Mani Türü ve Azerbaycan Bayan-ları-
nın Özellikleri” konulu makalesinde beş bin maniyi ve bayatıyı karşılaştırı-yor. 
Turfan, Altay, Özbek, Mişer, Kazan, Gagavuz, Anadolu, Irak, Dağıstan Türkleri 
arasında yayılan yedi heceli dört mısralı şiir şeklini, onların ikiz kardeş-leri olan 
Azerbaycan bayanları ile karşılaştırıyor ve hepsinin aynı pınardan kay-naklandı-
ğını inandırıcı delillerle ispat ediyor.
Hammer, İgnat Konş, V. Radlof, M. Fuat Köprülü, Haşim Nahit, Salman Mümtaz, 
Samoyloviç vb. tanınmış araştırmacılarla birlikte bu konuda birkaç sa-tır yazan-
ların düşüncesine de saygı gösteriyor.
Emin Abid bu araştırmaları, halkı kendi kökünden uzaklaştırmak isteyenle-re 
tutarlı bir cevap ve genç kalemleri yolundan saptırmak isteyenlere karşı ise son 
derece güçlü direnme idi. Bunu çok iyi anlayan hâkimiyet organları onu her va-
sıtayla sıkıştırıyor, işten atıyor ve takip ediyorlardı.
. 1929-1934 yılları arasında merkezden uzaklarda Guba’da, Ağdaş’ta, Ağ- 
dam’da meslek yüksek okullarında ve diğer okullarda ders vermek mecburiye-
tinde bırakılan Emin Abid’i 1934 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bakû İlim-
ler Akademisi’nin Azerbaycan bölümüne işe almaya mecbur oluyorlar. Çün-kü o 
devirde Azerbaycan Komünist Partisi, Mirza Feth Ali Ahuntzade’yi, eser-lerinde 
din ve eski alfabe aleyhine söylenmiş fikirleri dolayısıyla kendi ideoloji-sine yakın 
bilerek, onunla ilgili muhtevalı eserler hazırlamak ve doğum gününü kutlamak 
kararma varmıştı. Ancak böylesine ağır ve sorumluluk taşıyan bir işin üstesinden 
gelebilecek Emin Abid gibi araştırmacılar ise çok az bulunmaktaydı. Meşhur filo-
zof ve dramaturg Mirza Feth Ali Ahuntzade’nin eserlerinin Türkçe ve Rusça ola-
rak yayma hazırlanması Ali Nazım ile Emin Abid’e havale edildi . Onlar M. Feth Ali 
Ahuntzade’nin üç ciltlik eserini  yayma hazırlayarak geniş ön söz ve açıklamalar 

yazdılar; ancak 1937 yılında millî düşünceli kimseler için başlayan takibat ve 
baskı politikası hazırlanan bu eserin yayımlanmasına engel oldu. Ancak Emin 
Abid’in o devirde çıkan ona yakın makalesi Ahuntzade ile il¬gili çalışmalara son 
derece yardımcı oldu. Emin Abid ilk olarak Ahuntzade hak¬kında Avrupa, Tür-
kiye, Rusya ve Azerbaycan’da yayımlanan araştırmaları kar¬şılaştırdı ve yanlış-
lıkları ortaya koydu   . Bundan başka hâkimiyet yularını elinde tutan ideolojinin 
bakış açısına ters bir bakış ortaya koydu. Emin Abid’e göre M. F. Ahuntzade’nin 
sanat anlayışını idrak etmek için mutlaka ona Türk halkları edebiyatı çizgisinden 
yaklaşılmalıdır. Araştırmacı bu fikirlerini ispatlamak için de Azerbaycan, Türkme-
nistan, Özbekistan, Tataristan ve Türkiye’de oluşan ede-biyatı ve tarihi gözler 
önüne seriyordu. 
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Türkiye’de meydana gelen Tanzimat Edebiyatı üzerinde hassasiyetle duruyor, 
Akif Paşa, Sadullah Paşa, Ziya Pa- şa’dan söz ediyor, İbrahim Şinasi ile M. F. 
Ahuntzade’nin bir devrin insanları ol-duğunu ileri sürüyordu.
Emin Abid 1935 tarihinde iş yerine sunduğu listede İlmî eserlerinden, tercü-
melerinden, şiirlerinden başka yayımlanmamış diğer eserlerini de gösteriyor. 
Bunlar arasında Mirza Şefi Vazeh, M.F. Ahuntzade’nin Arşivinin Tasviri, Azer-
baycan Folkloru, Edebiyat Tarihimizde Sabir’in Konumu, Habibi, Natevan, 17. 
Yüzyü Azerbaycan Edebiyatı37 vb. günümüze kadar gelip ulaşsalar da henüz 
araş¬tırmacıların dikkatini kendine çekememiştir. Ancak “M. F. Ahuntzade’nin 
İlmî ve Edebî Görüşleri”, “Vakıf’, “Azerbaycan Sözü Tarihte ve Bu Sözle İlgili 
Azer¬baycan İlmi Edebiyatında Çeşitli Akımlar”, “Azerbaycan Edebiyatında Şiir 
Şe¬killerinin Gelişmesi Problemleri”, “Azerbaycan Edebiyatı Araştırmacılığının 
Gelişmesi Problemleri ve Bizim Metodik Yanlışlıklarımız”, “Nesimi’nin Arapça ve 
Farsça Şiirleri”, “Bir Daha Sohbet-ül Esmar” vb. araştırmalarından hiçbir iz bu-
lamadık .
12 Aralık 1936 yılında hapsedilen Ali Abbas Müznib KGB savcısının “..kar-deşinizi 
pantürkist adlandırmak için elinizde ne gibi deliliniz vardır?” şeklinde-ki soru-
suna şu cevabı vermiştir: “Kardeşim Emin Abid Türkiye’den döndükten sonra 
benimle konuşmalarında Türkiye’nin kültürünü, edebiyatını, şairlerini vs. övdü. 
Bu konuşmadan sonra kardeşimin “Türkçü-pantürkist” olduğu kanaatine var-
dım. Şunu da itiraf etmeliyim ki, ben de Türkçüyüm” . Bu sözler, iki karde¬şin 
ölümün eşiğinde bile ideallerinden vazgeçmediğinin ve Türkçülük yolunda¬ki 
çalışmalarından bir adım bile geri kalmadıklarının ispatıdır.
23 Mayıs 1937 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği İlimler Akademi-
si Azerbaycan Şubesi’nin, Tarih, Dil ve Edebiyat Enstitüsü’ndeki işin-den atılan  
Emin Abid  bir yıl sonra Kürdemir bölgesinde bulunan Karakoyun- lu köyünde 
öğretmenlik yaparken tutuklanır . Eşinin hapsedildiğini gören eşi Nafia Ahmet 
Şükrü-Tevfik Tanur kızı  11 Ağustos 1938 tarihinde Batum’da bu-lunan Türk 
konsolosluğuna başvurarak Türkiye’ye gitmek için vize talep eder; ancak bu 
isteğine kavuşamaz. Konsolosluktan çıkarken tutuklanır . Casuslukla ve vatana 
ihanetle suçlanan her iki vatansevere hapiste bin bir türlü işkenceler yapılır. Üç 
ay sonra 21 Ekim 1938 tarihinde henüz 39 yaşma ulaşmamış Emin Abid saat 
21.30’da kurşuna dizilir ve şehit edilir .
Devrin diktatörleri Nafia hanım hakkında hiçbir suç unsuru bulup mahke-meye 
yollayamasalar da, 19 Şubat 1940 tarihinde imzalanan bir belgede ceza müd-
detini belirtmeden onu “ıslah-emek kampı” olarak adlandırılan hapishane-lerden 
birine yollamışlardır .
Emin Abid bütün varlığıyla ve ruhuyla Türk edebiyatına bağlı kalmış, ortak nok-
talan arayıp ortaya koymuştur. Bu edebiyatm parçalanmasına, mahallî ede-bi-
yatlar şeklinde okutulmasma karşı çıkmış ve ailesini de, kendini de bu yolda 
kurban etmiştir.
Aktaran: Seyfettin ALTAYLI
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8.Şahbazi Tağı Simurg Abbasoğlu 

Yazdığı aşka dair kitapları yüzünden başına gelmedik olay kalmayan ve komünist 
partisinin sadık - başarılı bir üyesi olduğu halde; onu çekemeyenler yüzünden 
üzerine atılan iftiralar sebebiyle tutuklanan bir şairdir Tagı Şahbazi..

Zamana ve zemine uygun düşmezse yazdıkların, şiir- edebiyat böyledir işte ve 
yazarını alır zindanlarda çürütür. Oysa sanatçı alnında ışığı ilk duyandır ve hep 
öyle de olmuştur.

“Bahar Gecesi” adı ile kaleme aldığı iki kadın hakkındaki hikâyesinin kurbanı 
olmuş, ideologyanın cahiliyet elinde per perişan olduğunun simgesi olarak Azer-
baycan Edebiyatına nakşolunmuş bir yazardır Tagı Şahbazi. 

“Seyfullah Şamilov onun hakkında fikrini böyle ifada ediyor: 

“Şahbazi hakkında not etmek gerekir ki, onun yaratıcılığı katiyyen Azerbaycan 
proleter devrimci mübarizasinin aynası olmamış. Olsa-olsa sadece meşşan mü-
hitdan yazmış. Şahbazi’ nin gelişmiş noktası o, bahar gecasini göstermekdi. O 
sadece yapay otorite yaratmışdır. “

İlginçtir yazarı «meşşan» ortam yazmakla suçlanması ne maksad taşınıyordu? 
Belki yazar eser yazanda kalema alacağı konunun planını onların «tasdikine» 
aparmalı idi. Böyle durumda «biz yazıcıyı mecbur edebilmerem özel gösterişle 
yazsın, o herhangi bir eseri yazanda kalbinin sesine kulak vermeli” – sloganını 
elda bayrak tutup, toplantılarda, oturumlarda, müşavir Alara hatırlatmak neye 
lazımmış. 

Tağı Şahbazi bolşeviklerin sloganına “güvenerek”, kendisinin ilgi dairasinda ya- 
X’in konu kaleme alıyordu.

*

Adını unuttuğum şahıslardan biri demişti: “Kör olsun o göz ki, güzelliği görmü-
yor.”

Bu tür kasden, hususi hazırlanmış çıkışlar “kendi bahrasini” verir. 

Çok geçmeden 2 Temmuz 1937 yılda R.Axundov, V.Xuluflu, ö.Karimov, Qubaydullin, 
Eminbayli, H.Safarov, Cafar Baki, H.Sultanov, Hüseynov D.Bünyadzada ve başka 
habsedilmiş şahısların devlet Tahlikesizlik İdaresinde «gönüllü» verdiği ifadelere 
esasen, tehlikesizlik kaptanı Çinmanın takdimatı ila 11 Temmuz 1937 yılında, 
1892 yılı tevellüdlü, Fizyoloji Enstitüsü asistanı, yazar Hakan Şahbazi (Simurg) 
aksinkilabçı, burjuva-milletçi teşkilatının organı gibi hapsolunur. 

Yazıcının hapsi başka müttahimler gibi onca hazırlanmışdı. Çünkü senedlerden 
anlaşılıyor ki, Tağı Şahbazi’ nin hapsine bir ay avval yani 11 Haziran 1937 yılında 
arar verilmiştir ...

Kharkiv üniversitenin okuyorken Rusya sosyal Demokrat bolşevikler Partisi’nin 
talebe fraksiyonuna dahil olan Hakan Şahbazi, tüm hayatı boyu ona sadık kal-
dığını kanıtlamıştı.
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1917 yılının Mayıs ayından Bakü’ye gelen T.Şahbazi bolşeviklarin gazetesi olan 
“Himmet” in oluşmasında büyük rolü olur. 
T.Şahbazi’ nin bu partideki faaliyyeti başta Ukrayna bolşevikleri tarafından da 
süper kıymetlendirilmiştir.
Onun bu başarılı faaliyyetinin neticesi idi ki, 1919 yılında acilen Moskova’ya gön-
darilan T.Şahbazi, birçok mesul vazifelerde görev yapmaya başlar.
1920 yılda Bakü’ye döndükten sonra da o, bir sıra vazifeleri yürütmeye davet 
edilir..
Parti’ye varlığı ile bağlı olan, onun izlediği siyaseti alkışlayan, karşısına koyduğu 
masalaları fikirlaşmeden halletmeye var gücünü sarf eden bir bolşevikin suçu ne 
idi ki, o birdan bire repressiyanın kurbanına dönüşür?
Not etmek gerekir ki, 1920 yılında Bakü’ye geldikten sonra, bazı parti işçileri 
T.Şahbazi’yi nedense kabul etmek istemediler. Bunu da tabii bir durum olarak 
kabul etmek lazım idi. Çünkü artık Tağı Şahbazi becerikli bir parti görevlisi ol-
ması hakkında yukarı dairelerde, huşu da Moskova’ da Süper kıymet vermiştiler. 
Bu da bazı iş bilmeyen, eğitimsiz “bolşevikler” arasında ona karşı önemli bir 
kıskançlık oluşturmuştur. Neticede 1921 yılda Azarbaycan Komunist bolşevikler 
Partisi sıralarından uzaklaştırılır, ama ona karşı hiçbir esaslı delil olmadığından 
1922 yılında partiden ihraç edilir, atılır.
T.Şahbazi sorumlu vazifelerde görev yapmanın yanı sıra bedii yaradıcılığla da 
meşgul oluyordu. 
Bu faal yaratıcılığının neticesi idi ki, 1935 yılına kadar çaba sarfetmiş ve artık on 
kitabın muellifi olmuştur. 
Yazarın 1935 yılda son kitabı olan “Esarları” nin I cildi neşrolunur. Mahz hamin 
yılda da “Leçkomissiya” nın (Müalica komisyonu) Müdürü olurken hapsedilir. 
Hapsedeilmesine gerekçe olarak gösterilir ki, güya Tağı Şahbazi kendi kabine-
tind tıp hizmetçisini zorlayıb. Nedense “hadiseden” sonra Ekim İlçe parti komi-
tesinin kararı ila T.Şahbaziya töhmet verilir va onu işden çıkarmakla meselenin 
bu yolla “Halline nail olurlar.”
İlginçtir, alâkadar organlar vazifeli, kişinin kabinetinde tabeliğinde olan kadını 
zorlamasına bu tür münasebet bildirilmesine kadar hakikatdan söykanir. Öyle bir 
vakitte ki, o zaman namusun, qeyratin korunması başlıca meselelerden sayılırdı. 
Bu tür hareket özbaşınalık bağışlanmaz hesab olunurdu. Belli ki, böyle bir lekeyi 
kabul etmek gayri mümkündür. Ona bu tür pis hareketi revaç veran bolşevik 
«döküntüleri» T.Şahbazi› ni özlerine uzaklaşdırmak için bundan «akıllı yöntem» 
yapabilmiyordular mı?
T.Şahbazi’ nin habsindan sonra tabiidir ki, yazarın eserlerinin II cildinin neşri 
durdurulur. 
Onun novbati kitabı sadece 25 yıldan sonra, 1960 yılda “Zarife” adı ile piyasaya 
sürüldü ...
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Şimdi artık insanları korku içinda barındıran 1937 yılıdır.

11 Temmuz 1937 tarihinde Tağı Şahbazinin hapsi için 674 sayılı “order” yazılır. 
13 Temmuz 1937 günü Serjant Plotonov Tağı Şahbazi ilk soruşturma ifadesini 
alır.

Soru: - Soruşturma belirli etti ki, aksinqilabi, milletçi taşkilatın üzvisiniz. Bunu 
itiraf ediyor musunuz?

Cevap: - İnkar ediyor.

Not edelim ki, bu soruşturmada T.Şahbazi’ ni mecbur edirler ki, H.Cavidi, 
A.Cevadı, M.Müşfiqi, H.K.Sanılının aksinkilabçı, milletçi olduğunu itiraf etsin. 
Onu hamcinin Samed Vurgun da aksinqilabi, millatçi taşkilatın organik olduğunu 
demeya mecbur etmek istiyorlar.

Tagi Şahbazi’ nin ona verilen tüm suçlamaları reddetmesine rağmen, 2 Kasım 
1937 tarihtir dindirilmeden önce DTK-nın Sadr’ın arıza ila müracaat etmek mec-
buriyyetinde kalır.

“Geçerli arizamla nazarınıza sunarım ki, bugünkü Güne kadar ben soruşturmaya 
düzgün ifade vermemişem. Ben anladım ki, bu susmagim manasızdır va kendi-
min yaptıklarını samimi itiraf etmeye karar aldım. “

Şahbazi sonra «gönüllü» suretde itiraf ediyor ki, 

o gerçekten aksinqilabçı olmuş, 1935 yıldan H.Sultanov, C.Baqi va R.Axundovun 
tesiri altına düşmüştür. O, hamçinin Sovyet hükümeti aleyhina harbi darbe va 
Kommunist Partisi rahberlerine karşı terörde yer aldığını “itiraf ediyor.” İfade 
alanlar, ne pahasına olursa olsun bu «itirafı» ondan almalı idi. 

Ona göre de T.Şahbazi’ nin hapsinin sebebi arayışda böyle ifade kaydedildi:

“Sovyet hökumatina karşı silahlı isyanda va terörde suçlanıyor. Hamcinin o, 
M.C.Bağırova karşı kötüye qasdda ittiham olunur. “

*

Uzun, ağır, meşakkatli, düzelmez günlerden sonra 2 Ocak 1938 tarihli tarihtir 
SSCB Yüksek Harbi

Kollegiyasının Seyyar toplantılarının NT Nikiteçenko, B.İ.İevleva, P.E.İşenko’nun 
sadrliyi ila geçen mahsur mahkemenin protokolunda göstarilir ki, Tağı Şahbazi-
nin 15 / 30- da başlanan mahkemesi saat 15/45-da dolmuş. 15 dakikalik geçen 
mahkemae T.Şahbaziy’ a ölüm hükmü çıkarılır. Ölüm hükmün yazılan referans 
KGB›nin özel arşivinde saklanır.

1956 yılı Nisan ayının 9 nda  Tağı Şahbazi (Simurg) beraat alır.”(1)

(1)Kenan, Aslan; XX Asrda Repressiyaya Maruz Kalanlar,Bakü-21011, Syf:57-66
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9. Ümmülgülsüm 

 
1900 yılında Bakü’de doğdu. SSCB DİXK-in yanında Özel Müşavire-
nin 9 Nisan 1938 tarihli kararı ile cezasını ıslah-emek kampında çek-
mekle, 8 yıl hapis cezası edilmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılı-
ğının 14 Mart 1990 tarihli raporu ve Ü.Ə.Sadıxovaya beraat verilmiştir. 

“Şaire Umgülsüm Sadıkzadenin acı talebi:

Sovyet imperiyasının qanlı-qadalı 1937-ci il repressiyasının qurbanları arasında 
bir çox qadınlarımız da var. Onlar Şərq dünyasının öndə gedən simaları idilər… 
Belə qadınlardan biri yazıçı-publisist, şair Umgülsüm Sadıqzadə idi. Umgülsüm 
Sadıqzadə 37-ci il repressiyalarının qurbanlarından olan yazıçı, tənqidçi, pe-
daqoq Seyid Hüseyn Sadiqin həyat yoldaşı olub. Seyid Hüseyn də o amansız 
repressiyalara tuş gələn ziyalılarımızdan biri idi. 

Umgülsüm Əbdüləziz qızı Sadıqzadə 1900-cü ildə Bakının Novxanı kəndində ru-
hani ailəsində dünyaya gəlib. Bakının Novxanı və ətraf kəndlərində məşhur olan 
Molla Əbdüləziz kişinin üçüncü övladı olan Umgülsüm hələ 8-9 yaşlarından şeirə 
olan sevgisini büruzə verməyə başlayır. Kiçik yaşlarında ata və anasından fars və 
türk dillərini öyrənən Umgülsüm Şərq ədəbiyyatına və klassik Azərbaycan şeirinə 
böyük maraq göstərib. Onun fars və ərəb dillərini mükəmməl bilməsi klassik 
sənətkarların əsərlərini sərbəst mütaliə etməsinə imkan yaradırdı. Elə bu mütaliə 
sayəsində Umgülsüm sonralar heca ilə yanaşı, əruz vəznində də mükəmməl 
şeir nümunələri yarada bilir. O, 1914-cü ildən başlayaraq mütəmadi olaraq döv-
rün qabaqcıl “Açıq söz”, “Birlik”, “Iqbal”, “Yeni iqbal”, “Istiqlal”, “Azərbaycan”, 
“Ədəbiyyat”, “Şərq qadını” kimi dövri mətbuat orqanlarında çap olunmağa başlayır. 
Sonradan Umgülsüm xanım milli ruhlu şeirləri ilə diqqəti cəlb edir və elə buna 
görə də başı çox bəlalar çəkir. Onun 200-dən artıq şeiri, bir poeması və bir neçə 
hekayəsi bizə gəlib çatmışdır. Şairə haqqında kitab tərtib etmiş professor Alxan 
Bayramoğlu yazır: “Cümhuriyyət dövrü ədəbiyyatımızı tədqiq edərkən diqqətimi 
cəlb edən ədəbi şəxsiyyətlərdən biri də Umgülsüm oldu. Alovlu şair, mübariz 
ruhlu, çağırış hayqırtılı şeirlər müəllifi və XX əsrin repressiya qurbanlarından olan 
Umgülsüm xanımın – bu vətənpərvər şairənin yaradıcılığı və acınacaqlı həyatı 
həmişə diqqətimi çəkib”.

Umgülsüm xanım çox gənc ikən öz həyatını yazıçı Seyid Hüseynlə birləşdirir. 
Onlar 1920-ci ildə ailə həyatı qururlar və bu izdivacdan 4 övlad dünyaya gəlir. 
Cığatay, Toğrul, Oqtay və Qumral. Bu həmin Oqtaydır ki, sonradan Azərbaycanın 
məşhur rəssamı olacaqdı. Amma tezliklə 37-ci ilin acı ruzigarları onların da başı 
üzərində əsməyə başlayır. Umgülsümün həyat yoldaşı Seyid Hüseyni 1937-ci 
il iyulun 15-də Şüvəlandakı bağında həbs edirlər və 1938-ci ilin yanvar ayında 
güllələyirlər. Umgülsüm xanımı isə KQB-nin sənədlərinə əsasən 1937-ci il noyab-
rın 2-də “xalq düşməni”nin həyat yoldaşı kimi həbs edərək Bayıl həbsxanasına 
göndərirlər. 
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37 yaşlı gənc qadın 37-nin güdazına gedir. Ona 8 il həbs cəzası kəsərək 1938-
ci ildə Mordva Muxtar Respublikasının Yavas qəsəbəsindəki Temlaq islah əmək 
düşərgəsinə göndərirlər. Umgülsüm burada məşhur şair Mikayıl Müşfiqin həyat 
yoldaşı Dilbər xanımla bir kamerada saxlanılır.

Onun şəxsi sənədlərindən aydın olur ki, Umgülsüm xanım düşərgədə tikişçi 
işləmiş və verilən tapşırıqları bacarıqla yerinə yetirmişdir. 1941-ci ildə əmək ya-
rışındakı fəal işinə görə düşərgə rəhbərliyi Umgülsüm xanımın ailə üzvlərinə 
məktub yazmağa icazə vermişdir. 1941-ci il fevral ayının 10-da 14 yaşlı oğlu 
Toğrul, 11 yaşlı qızı Qümral və uşaqlara dayəlik edən yaxın qohumu Səyyarə 
xanımla dörd illik ayrılıqdan sonra görüşmək üçün Umgülsüm xanım 4 saylı 
düşərgə məntəqəsinin rəisinə ərizə ilə müraciət edir. Lakin vətən müharibəsinin 
başlanmasını səbəb gətirərək uzun illər həsrətində olduğu övladlarının üzünü 
görmək ona qismət olmur. 

Onun şəxsi sənədlərindən aydın olur ki, Umgülsüm xanım düşərgədə tikişçi 
işləmiş və verilən tapşırıqları bacarıqla yerinə yetirmişdir. 1941-ci ildə əmək ya-
rışındakı fəal işinə görə düşərgə rəhbərliyi Umgülsüm xanımın ailə üzvlərinə 
məktub yazmağa icazə vermişdir. 1941-ci il fevral ayının 10-da 14 yaşlı oğlu 
Toğrul, 11 yaşlı qızı Qümral və uşaqlara dayəlik edən yaxın qohumu Səyyarə 
xanımla dörd illik ayrılıqdan sonra görüşmək üçün Umgülsüm xanım 4 saylı 
düşərgə məntəqəsinin rəisinə ərizə ilə müraciət edir. Lakin vətən müharibəsinin 
başlanmasını səbəb gətirərək uzun illər həsrətində olduğu övladlarının üzünü 
görmək ona qismət olmur.

Umgülsüm xanım bundan sonra uşaqlarına, demək olar, hər gün məktub ya-
zır, onların iş və yaşayış tərzi ilə maraqlanırdı. Artıq gözlərinin gündən-günə 
zəifləməsi Umgülsüm xanımın məktub yazmasına maneçilik törədirdi. 1943-cü 
ildə o, SSRI XDIK-nın Xüsusi Müşavirəsinə ərizə ilə müraciət edərək azadlığa bu-
raxılmasını xahiş edir. Onun azad olunması üçün məsələyə yalnız 1945-ci aprel 
ayında qərar verilir. Sürgündən sonra Umgülsüm xanıma Bakıya gəldikdən 20 
gün sonra onun burada yaşamasına qadağa qoyulur. Hər tərəfdən əli üzülən xa-
nım Şamaxıya köçməyi qərara alır. Lakin burada bir neçə ay yaşayan Umgülsüm 
xanım 15 yaşlı qızı Qumralın qolları arasında gözlərini əbədi yumur…

*

Umgülsüm xanım zəmanənin çox ağır zərbələrini aldı. 1937-ci ilin qara dalğası 
ondan da yan ötmədi: əvvəl ərini, sonra isə özünü və oğlullarını həbs etdilər. 
Əslində, Umgülsüm xanımın heç bir günahı yox idi. Ən böyük “günah”ı pantürkist 
damğası ilə həbs olunmuş yazıçı Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, Cümhuriyyətin 
banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin isə yaxın qohumu olması idi.  
Ümumiyyətlə, 1937-ci ildə bir çox ziyalıların həyat yoldaşları məhz onların 
özlərinə görə həbs olunurdu. Amma arxiv materiallarından da aydın görünür ki, 
Umgülsüm xanımın həbsinə səbəb, sadəcə, onun Seyid Hüseynin həyat yoldaşı 
olması deyildi. 
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Onun yaradıcılığı “Turan”, “Ey türk oğlu”, “Builki mayısda”, “Bayrağım enərkən” 
, “Əməlim”, “Çəkil, dəf ol!” kimi şeirlərinin mahiyyətinin millətçiliyə, azadlıq ça-
ğırışlarına söykənməsi idi..Ümidsizlikdə çırpınan Umgülsüm xanım taleyin daha 
ağır bir zərbəsini aldı. 1942-ci ildə 20 yaşlı oğlu Oqtay da həbs edilərək sürgünə 
göndərildi. 1946-cı ildə sürgündən azad olunaraq Bakıya qayıdanda isə Oqta-
ya anasını görmək nəsib olmadı. Yeddi illik dustaq həyatından sonra azadlığa 
buraxılan Umgülsümə Bakıda yaşamaq qadağan olunmuşdu. Elə buna görə də 
o, Şamaxıda məskunlaşmağa məcbur olur. Amma burada da çox yaşamadı. Üç 
aydan sonra Umgülsüm xanım 1944-cü ildə 44 yaşında 15 yaşlı qızı Qumralın 
qolları arasında Şamaxıda gözlərini əbədi yumur.”

“Istər Bayıl həbsxanasında, istərsə də sürgündə olarkən keçirdiyi günlərin nə 
qədər məşəqqətli olduğunu şairə Umgülsümün Sadıqzadə məhbəsdə olarkən 
“Qala xatirələrim” adlı gündəliyində qeydə alır.

12 noyabr 1937-ci il. “Bu gün iki gündür ki, burdayam. Keçirdiyim həyat mənə 
yuxu kimi gəlir. Bir qovğa içindəyəm. Səhər saat 10-dur. Nadzor gəlib qapı-
nın qıfılını açdı. Kamerada elə qarışıqlıq var ki, belə bir şeyi mən ömrümdə 
təsəvvürümə gətirə bilməzdim. Bütün yorğan-döşəklər yerə sərilib. Axşam-
dan bəri 36 adamın ayaqyolu kimi istifadə etdikləri ağzına qədər çirkab 
dolu vedrəylə yanaşı qoyulan çay vedrəmizin də ağzı açıqdır. Bu murdarlığı 
və üfunətin iyini təmizləyəcək bir şey yoxdur. Burada hər şey fövqəladə bir 
şəkildədir. Kamerada çay içmək və yemək üçün cəmi 18 qab var. 36 nəfər bu 
18 qabda həm yemək yeyəcək, həm də çay içəcəyik. Yeməkdən sonra yuyul-
mayan qablarda növbəylə çay içmək, qanımızı yemək kimi bir şeydir. Bunu 
düşmənimə də arzu etmirəm!” (1)

(1): ar-ar.facebook.com
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10-HÜSEYİN CÂVİD

 

Azerbaycan ile iki ayrı devlet olsak da aynı milletiz. Gönlümüz, Türk Dünyası’nda 
“birlik” arzular.

Türk şiirinin Azerbaycan özgürlük mücadelesinin bayraktarı olan Hüseyin Câ-
vid, “moskof zulmü” ne uğramış, ve zulme dayanamayıp sürgünde bulunduğu 
İrkutsk’ da Hakk’a yürümüştür. Bize göre, Hüseyin Cavid’ de öldürülen şairleri-
mizdendir. Rus zulmünün öldürdüğü bir şairimizdir. Bedenen aramızdan ayrılan 
şairimiz, Türk gönüllerde bayrak bayrak dalgalanmaya devam etmektedir.

Evet, vatan şairimiz Hüseyin Câvidî anlatan “ekitap. kulturturizm.gov.tr” deki 
metni aynen aktaralım.

Hüseyin Câvid:

(Nahcıvan, 24 Ekim 1882 - İrkutsk/Rusya, 5 Aralık 1941)

XX yy. Azerbaycan Edebiyatı’nda büyük romantik şair, dram yazarı ve inançlı bir 
Türkçü-Milliyetçi olarak tanınır. Hüseyin Câvid Resizâde 24 Ekim 1882’de Nahçı-
van’da doğdu. Câvid evvelce mollahanede okumuş, sonra büyük kardeşi Abdul-
la’dan Arap ve Fars dillerini öğrenmişti. Bunun ardından Mirze Mehemmedtağı 
Sidkî’nin, 1895’te Nahçıvan’da açtığı “Mekteb-i Terbiye”nin ilk öyrencilerinden 
olmuştu. Eğitimini tamamlamak isteyen Câvid, 1902’de Güney Azerbaycan’ın 
kültür merkezi olan Tebriz’e gitmiş, burada tarih, Edebiyat ve Şark felsefesi 
hakkında bilgiler elde etmeye çaba göstermişti. Ama bir yandan Tebriz medrese-
lerindeki tahsil sistemi hoşuna gitmediğinden, öbür taraftan ise dünyevî eğitim 
almak istediğinden, 1905’te Tebriz’i terkederek İstanbul’a gelmiş, burada şair ve 
yazarlarla, gazeteciler ve politika adamlarıyla tanışmış, serbest dinleyici olarak 
İstanbul Darülfünûn’un Edebiyat Fakültesinin çalışmalarına katılmıştır. O dönem-
deki İstanbul edebî muhiti ile sıkı ilişkiler kurmuş, Tevfik Fikret’le tanışmış, Rıza 
Tevfik’ten felsefe ve Edebiyat dersleri almıştı. İlk şiirlerini henüz Tebriz’deyken, 
eski Divan Edebiyatının etkisi altında Fars dilinde yazmıştı. Lakin kısa zamanda 
XX. yy.da Divan şiiriyle bir başarı elde edemeyeceğini anlamış ve Azerî Türkçesi 
ile, hem biçim, hem de konu açısından çağdaş şiirler yazmaya başlamıştı.

1910’da tahsilini tamamladıktan sonra, İstanbul’dan Nahçıvan’a döndü. Bir süre 
burada yaşadıktan sonra Tiflis›e giderek şehirdeki Azerî mektebinde öğretmen 
olarak çalıştı. 1910-1917 yılları arası öğretmenlik faaliyetini Tiflis, Gence ve Baku 
şehirlerinde sürdürdü. 1910’da ilk dram eseri olan “Ana” piyesini yazdı. 1912’de 
Bakü’de ilk şiirler kitabı yayınlandı. Bu kitapla Câvid, XX. yy. Azerbaycan şiirine 
yenilikçi ve orijinal bir şair sıfatıyla dahil oldu.
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1918’de Bakü’de olan Câvid, burada Ermeni katliamının bütün dehşetlerini yaşa-
mış, onun kendi hayatı da ciddi bir tehlikeye girmişti. Bir mucize^sonucu kurtul-
muş ve kurtarıcı olarak şehre giren Âzerî-türk askerî birliklerini büyük şükranlar-
la karşılamıştı. Bu devirden başlayarak hayatı Bakü’de geçmişti. Câvid, evvelce 
orta okullarda, daha sonra ise Baku Darülmüellimatı’nda Edebiyat öğretmenliği 
yapmıştı. Bu faaliyet, tutuklandığı 1937’ye kadar devam etmişti. 1926’da şair 
gözlerini tedavi ettirmek için altı aylık bir süreyle Paris’te ve Berlin’de kalmıştı. 
Avrupa gezisi onun pek çok yeni eserine konu yönünden kaynaklık etmiştir.

Azerbaycan’daki Bolşevik işgalinin gerçekleştiği 1920›de Câvid, artık kendi 
konusunu, üslûbunu, Edebiyat yolunu bulmuş bir şair ve dram yazarıydı. Ayrıca 
o, kendi inancından, tapındığı hakikatlerden kolaylıkla yüz çeviren iradesizlerden 
değildi. Câvid’in 1920’ye kadar yazdığı “Ana”, “Maral”, “Şeyh Senan”, “Şeyda”, 
“Uçurum” gibi dram eserleri, bu arada alevli, ihtiraslı ve düşündürücü şiirleri 
onu Ede- biyatseverlere ve genellikle, Azerî Türklüğüne, bir milliyyetçi ve Türkçü 
yazar olarak tanıtmıştı. Câvid için sanatkârın özgürlüğü, onun konu seçimindeki 
hürriyeti her şeyden üstündü ve bu açıdan da Bolşeviklerin iktidara geldikleri 
günden itibaren Edebiyatı kontrol altında tutmaya çalışmaları, onu kendi ideolo-
jilerinin hizmetinde görmek istemeleri Câvid’in ciddî bir tepkisi ile karşılaşmıştı. 
1920›den evvel olduğu gibi, Sovyet rejimi döneminde de o, yalnız kendi sevdi-
ği ve seçtiği konularda eserler yazmıştı. Yirminci yıllarda yazdığı “Peygember”, 
“Topal Teymur” dramları, bu arada el yazmaları, KGB arşivlerinde mahvedilen, 
yahud da gizletilen “Atilla”, “Cingiz Han” gibi dramlar, onun bir şair ve düşünür 
olarak hangi problemlerle ilgilendiğini, Türk dünyasının büyük ve şanlı tarihini, 
bu tarihden her zaman uzakta tutulmuş Âzerîlere anlatmak niyetinde olduğunu 
göstermektedir.

1937’de Stalin’in “büyük terroru” başladığında Câvid en başta tutuklananlar ara-
sındaydı. Hayatının birkaç yılını Türkiye’de geçirdiğinden, onu Türk casusluğuyla, 
pantürkizm ve panturanizmle suçladılar. Sovyet ceza makinesinin bütün dehşet-
lerini yaşasa da, Câvid ona karşı ileri sürülen iddiaların hiç birini kabul etme-
di. İnsanları birbirinin eliyle mahveden ikiyüzlü Sovyet savcılarına hiç kimsenin 
adını vermedi. Suçsuz şaire sekiz yıl hapis cezası verdiler ve 1938’de cezasını 
çekmek için onu dünyanın altıda birini kapsayan Sovyetler Birliği’nin bir ucundan 
öbür ucuna -Magadan’a- gönderdiler. Burası eskiden Rusya’nın büyük cezaeviy-
di. Sıfırın altında elli derece soğuk, ulaşım zorluğu, ebedî buzluklar ve geçilmez 
tayga ormanları buraya gelenler için dönüşü imkansız kılardı. Câvid, 1940’da 
Ma- gadan’dan başka bir sovyet tutsak kampına- Irkutska-sevkedildi. Hassas, 
ince ruhlu şair burada, neredeyse bütün hayatını cezaevlerinde geçiren tutsaklar 
arasında kendini cehennemdeki gibi hissediyordu. Bir mucize sayesinde uzak İr- 
kutsk ve Magadan›dan Azerbaycan›a gelib çatan ve şairin hayatının son yıllarını 
anlatan mektupları onun cezaevlerinde karşılaştığı dehşetleri göstermeye yet-
mektedir. Câvid 5 Aralık 1941’de İr- kutsk vilayeti Tayşet bölgesinin cezaevi has-
tanesinde vefat etmiş ve Tayş et köyü yakınlarındaki tutsak mezarlığında adsız 
bir mezarda defnolunmuştur.
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Uzun yıllar boyu Azerbaycan’da Câvid’in hayatının son dönemi hakkında hiç bir 
bilgi yoktu. Edebiyat tarihlerinde, bu arada şairin hayatı ve edebî kişiliği ile ilgili 
kaynaklarda onun 1944 de öldüğü bildirildi. Ama 1981’de, Câvid’in doğumunun 
100. yıl kutlamaları genişletildiği zaman, KGB arşivlerinden alınan bilgiler onun 
ne zaman öldüğünü ve nerede defnolunduğunu ortaya çıkarmaya imkan verdi. 
1982’de Câvid’in cenazesi, uzak ve soğuk İrkutsk’dan vatanına getirildi ve Nah-
çıvan’da büyük törenlerle toprağa verildi.

 Hüseyn Câvid, Azerbaycan Edebiyatı tarihinde bir şair ve dram yazarı olarak 
meşhurdur. Dram eserlerinin ekseriyetini şiirle yazmış, şairlik istidadını ve ba-
şarısını bu alanda göstermiştir. Câvid lirik ve romantik bir şairdi. O, dünyaya ve 
insanlara güzellik ölçüsü ile bakar, güzel olanı kâmil, olgun olarak kabul ederdi. 
Câvid’in “Menim tanrım güzellikdir, sevgidir” inancı, onu insan güzelliğinin, ma-
nevî güzelliğin, kalp ve fikir güzelliğinin dünyayı olumsuzluklardan, kötülükler-
den kurtaracağı düşüncesine getirib çıkarmıştı. Câvid’in birinci dünya savaşma 
kadar yazdığı şiirlerde aşk önemli yer tutar. “Me hebbetdir yegâne din” diyen 
şair, sonraki eserlerinde de, insan sevgisinin dünyayı değiştirmek, hayatı daha 
yaşanılır bir hale getirmek kuvvetine malik olduğuna inanmıştı. Lâkin dehşetli 
savaş, bunun ardınca kanlı Ermeni katliamları, evini, yurdunu terketmek zorun-
da kalan binlerce insanm acı ve kederli talihi, Bolşevik devriminin getirdiği hu-
zursuzluklar ve manevî değerlerin kaybolması, tedricen Câvid’de bir bedbinlik, 
umutsuzluk ve güvensizlik yaratmıştı. Bu yüzden de Câvid, kendisini düşündü-
ren suallere, tarihin sehifelerinde cevab aramayı tercih etmiş, 1920 den sonra 
yazdığı eserlerde, tarihi konulara sıkı şekilde sarılmıştır. Tarihi konulara ilgi, ona 
bir taraftan kendini düşündüren suallara cevap aramak imkanı verirken, öbür 
taraftan da onu yeni, çağdaş hayatla ilgili konularda eserler yazmak azabından 
kurtarıyordu. Câvid’den ise böyle eserler istiyorlardı. XX yy. Azerbaycan Edebi-
yatının en çok tanınan ve sevilen temsilcilerinden birinin susması, Bolşevik ten-
kitçilerden birinin yazdığı gibi, “Bolşevik trenine oturmak istememesi”, onların 
canını sıkıyordu. Bu sebeple de 1920 sonrası, Câvid’in yazdığı her bir yeni eser 
mikroskop altında incelenir, çoğu zaman bu eserlerdeki bedii düşünce ve so-
nuçlardan yazarı politik açıdan suçlama aracı olarak istifade edilirdi. Ama bütün 
takib ve sıkıntılara rağmen Câvid, 1920-1937 arası yazdığı eserlerde de ideal ve 
inançlarına sadakatini korumuştu. Onun bu dönemde yazdığı “Topal Teymur”, 
“Peygember”, “Siyavuş”, “Knyaz”, “Heyyam” dramları, “Âzer” manzum romanı 
ve birçok şiiri Edebiyatseverlerin büyük ilgisini çeken, Azerbaycan Edebiyatını 
Bolşevik propogandası haricinde tutan değerli sanat örnekleriydi.

Bugün Cavid Azerbaycan Kültürü ve Edebiyatı tarihinde öz yerini yeni bulmaya 
başlamıştır. Câvid’in Türklük duygularının büyüklüğü ve kutsallığı, onun Türk 
dünyasının geleceği ile bağlı fikirlerin ilerigörüşlülüğü bugün bütün gerçekliği 
ve ciddiliği ile ortaya çıkmaktadır.

-
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TÜRK ESİRLERİ

(c. I, s. 93)

Erkek, qadm, esger, çocuq, ixtiyar -
Esir-deye minlerce Türk övlâdı.
İssız bir adanın qoynunda sızlar,
Sorulmaz derdi, duyulmaz feryadı.
 
İşte kinli bir mezarlıq ki, her gün,
Yığın-yığın insan udar* da, doymaz.
Sağlam vücudlar bele düşkün, ölgün,
Ümidsiz bir heykelden ferq edilmez.
 
Gülümserler, feqet hep gözlerinde,
İntiqamlı şimşekler çaxar, durar.
Çırpmırlar, solmuş benizlerinde,
Bir çox gizli, sönük emeller uyur.
 
 Yalnız soyuq, yağmur, boran, fırtına,
Oxşar durur bu mehzûn könülleri.
Üryanlıq, xestelik, aclıq bir yana,
Susuzluqdan hep qurumuş dilleri.
 
 Amansız qartalm vehşi dırnağı,
Mesûm yavruları didib-parçalar.
İşte edâlet. İlanlar yatağı,
İnsanlara mesken verilmiş qerar.
 
 Nerde o serxoşlar ki, hep “qardaşhq,
Birlik, beraberlik” deye sayıqlar.
İşte bir vehşet ki, çekilmez artıq,
Dost deyil, düşmen bele görse ağlar.
 
Ey Türk eli! Ey milyonlar ölkesi,
Saqın, duyma nedir bu hâl, bu dehşet?
Titretmesin, seni bu qardaş sesi,
Korluq, sağırlıq, o da bir seâdet...
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11-VEDÂDİ (Karabağ)

Asıl adı Molla Mirza Veli, 1718-19 yılında Şuşa’ya bağlı Baharlı’da doğmuş, Türk-
men beyi Bayram han’ın oğlu, Fuzulî hayranı, Arapça ve Farsça lisanlarına vakıf, 
Karabağ hükümdarı İbrahim Han’ın müşaviri. Bir topun ağzına bağlanarak, top 
ateşlenir ve şairimizin cesedi parça parça çevreye yayılır. 

1809 yılıdır. Karabağ hükümdarı bir konunun görüşülerek çözüme kavuşturul-
ması için şairimizi görevlendirir. Şah kaçar Feth Ali Han ile görüşme esnasında 
şairimiz, sinirlerine hâkim olamaz bağırır, çağırır. Sen misin, öyle yüksek sesle 
bağırıp çağıran deyip, bağlarlar topun ağzına...

Mezar taşında;

“Kim Vedâdî hastanın kebrin görüp etse dua

Ede Hak rahmet, şefi ola Muhammed Mustafâ”

Şiirlerinde aruzu ve heceyi ustalıkla kullanmasını bilmiştir. Hiciv ve aşkın 
şairidir. “XVIII. yüzyıl Azerbaycan kültür hayatında çok önemli bir yere sahip 
olan şair Vedadi, yüz yılı aşkın ômrü boyunca pek çok şiir yazmış, bu şiirlerinde 
bir yandan toplumu ilgilendiren sosyal meselelere temas ederken bir yandan 
da ôz halk dili Türkçe’yi kullanarak, Azerbaycan halkının ôzüne ve ruhuna hitap 
etmeyi başarmıştır.

Hayatının akışı hakkında fazla ayrıntılı bilgilere sahip olamadığımız bu büyük şair, 
doğduğu yer olan Kazak‟ın Şıhlı Kôyü‟nde ölmüş (1809) ve buraya gômülmüş-
tür.”(1)

Demiştir ki:

................................................................

Sultân-ı cihân olsa gider câna inanma

Bir gün yüzülür şevket-i dîvânâ inanma

Çün bâki değil mülk-i Süleymân’a inanma

Ger âkil isen gerdiş-i devrâna inanma

Bir câm yetür sâkî ki devrân bile kalmaz

Ten bir gün ölür hâk ile yeksân bile kalmaz.
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Yüz mevsim-i hoş-hürrem olup iller açılsa

Yüz lâle bitüp sünbül-i süsenler açılsa

Yüz bâğ-ı cihân tazelenüb güller açılsa

Gönlüm ki açılmaz nice müşkiller açılsa

Bir câm yetür sâkî ki devrân bile kalmaz

Ten bir gün ölür hâk ile yeksân bile kalmaz.

 

Âh aldı beni derd-i firâk u derd-i hasret

Sermest- harâb itdi beni bâde-i hayret

Bir mihr-i vefa itmeli yoh kim ola rağbet

Fevt eyleme gel var iken elde dem-i fırsat

Bir câm yetür sâkî ki devrân bile kalmaz

Ten bir gün ölür hâk ile yeksân bile kalmaz.

 

(1): bilinmeyenturktarihi.com/pdf/turkler-cilt-07.pdf; Türkler, Cilt :7
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12-VÂKIF(Gence)

XVIII. Yüzyıl Azerbaycan Edebiyatının en parlak simalarından birisi. Gence’ye 
bağlı Şemseddin Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Tiflis ile Gence arasında Kazak 
adı verilen bölgede yaşamıştır. Bu yüzden ona Kazaklı Vâkıf adı da verilmiştir.

Asıl adı Molla Penah’tır. Ağa Muhammed Şah, İbrahim Halil Han taraftarlarını 
yakalayıp teker teker öldürmeye başlar. Vâkıf’ da İbrahim Halil Han taraftarı 
olduğu için, zalimane bir şekilde, hem de oğlu ile birlikte öldürülür ve 
evi de yağma edilir.

* 
Orta halli bir ailenin tek çocuğu. Babasının gayretiyle eğitimini tamamlamış ve 
zamanının bilginleri arasında yerini almıştır. Çok itibarlı, saygın bir ilim adamı ve 
şairdir. Bu yüzden Azeri Türkleri arasında “her okuyan Molla Penah olamaz” sözü 
dillerde pelesenk olmuştur.

Demiştir Ki:
“Gösterübdür bilmirem la’lin ne lezzet gönlüme
Döne döne anı zikr etmekdür âdet gönlüme

Andan özge gelmiyir şirin hikâyet gönlüme
Firkatinden kalmayubdur sabr u tâkat gönlüme

Kâmetinden ayrı zahirdür kıyâmet gönlüme
Va’de-i vaslında virsün istimâlet gönlüme

Sen özün tâ itmeyince bir iânet gönlüme
Çoh yeter ağyârdan cevr-i ihânet gönlüme

Afitâb-ı şevkin artırmış harâret gönlüme
Sâye-i serv-i kad-i Tûbâ-misâlin isterem”

Doğu Gürcistan hükümdarı Iraklı’ nın Kazaklar üzerine hücum etmesi sebebiyle 
şairimiz Karabağ hanlığIna sığınır. On yıl Karabağ Terterbasar’da yaşar. Daha 
sonra Şusa şehrine geçer. Bir süre sonra Karabağlıların gönlünde hak ettiği yeri 
alır. İlmi, saygınlığı ile sevilir, sayılır ve “Eşik Ağalığı” görevini yürütür.

Nadir şah’ın ölümünden sonra, sürgündeki aşiretler Penahlı Ali Bey’in önder-
liğinde birleşirler. Penahlıdan sonra, idareyi İbrahim Halil han alır. Ve sarayına 
şairleri, bilginleri toplar. Bir süre sonra da, Halil Han’ın yeğeni Batman Kılıç Meh-
met bey idareyi ele alır ve amcası Halil Han’ın yeniden idareyi ele geçirmemesi 
için onun taraftarlarını teker teker yok etmeye başlar. Vakıf’da onlardan birisidir. 
Öldürülür...
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13-ABBAS BEĞ (Karabağ)

 Şuşa çevresindeki eski yerleşim yerleri, ayrıca Cıdır düzündeki Şuşa mağarası 
(Üçmıx Dağı›nda) bu yerlerin Azerbaycan topraklarında en eski insan 
kamplarından biri olduğu kanıtlanmıştır. Deniz seviyesinden 1300-1600 metre 
yükseklikte bulunan Şuşa şehrinin güneyinde Kafkasya›nın en eski yerleşim 
sitelerinden biri bulunmaktadır. XX yüzyılın 70›li yıllarında Şuşa mağara 
kampında yapılan arkeolojik kazılarda burada Paleolitik dönemine ait taş aletler 
bulunmuştur. Bu araziler tarihi Azerbaycan topraklarının - Medya Devletinin, 
Kafkasya Albanyasının, Karabağ Hanlığı›nın ayrılmaz parçasıdır. Şuşa Karabağ 
Hanlığı›nın askeri-stratejik önemli ve ekonomik, siyasi, kültürel merkezi olarak 
oluşmuş ve gelişmiştir. Roma tarihçisi Gaius Cornelius Tacitus (Tasıt) Kafkasya 
topraklarında dondar Türk toplumuna ait Sosu (Latincede “ş” sesi yok) 
şehrinin olması hakkında melumat vermişdi. Halk efsanesine göre, bu yerlerin 
havası saf ve şifalı olduğu için onu “Şuşa”(cam - glass) adlandırmışlardır. [1]

Şuşa şehri 1750-51 yıllarında bağımsız Karabağ Hanlığı’nın banisi Penah Ali 
Han Cavanşir tarafından kurulmuştur. Kentin ilk adı, Penah Ali›nin şerefine 
Penahabad olmuştur.

1763 - 1806 yıllarında Penah Ali’nin oğlu İbrahim Halil Han’ın zamanında, kentin 
çevresinde yerleşen Şuşakent (Şuşakənd[2]) köyü ile ilgili[kaynak belirtilmeli], 
Penahabad adı Şuşa olarak değiştirilmiştir. İbrahim Halil Han Şuşa’yı başkenti 
gibi genişletip, şehrin savunma kabiliyetini güçlendirmiştir.

1805 yılında Rusya İmparatorluğunun Karabağı ele geçirmesine kadar, Şuşa 
birkaç defa Kaçarlartarafından kuşatılmıştır. Rusya İmparatorluğu’nun yönetimi 
altında da Karabağ, Azerbaycan kültürünün, edebiyatının ve müziğinin merkezi 
olmuştur.

1851’de Şuşa’nın toplam nüfusu 15.194 olup[3], 1886’da 30.000,[4], 1910’da 
39.413[5], 1916’da 43.869’a artmıştır.[6] 1916›da nüfusun çoğunluğu, Ermeniler 
(23.396; %53) ve Azeriler, 19.121, %44›dan ibaretti.[7]1989’da kentin toplam 
nüfusu: 23.156 olup Azeriler (21.234, %92) ve Ermeniler (1.620, %7)[8]’den 
ibaretti.

Karabağ Savaşı sırasında 8 - 9 Mayıs 1992 tarihlerinde meydana gelen Şuşa 
Muharebesi’nin sonucu Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından ( Rusya›nın 
yardımıyla) işgal edilmiş[9] ve Şuşa kentinin nüfusunun büyük çoğunluğunu 
oluşturan Azeriler şehirden göç etmeye mecbur bırakılmışlardır. Şu anda 
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri›nin işgali altında ve fiilen Dağlık Karabağ 
Cumhuriyeti tarafından yönetilmektedir.

*

“Abbas Bey, Perioğulları adını taşıyan bir köyde doğduğundan bu adla anılmak-
tadır.
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Şuşa›da ve diğer kentlerde eğitimini tamamlamıştır. Zamanının çoğunu «Rus 
kulluğunda» geçirmiştir. Bir gece, kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmüştür.

Şair, 1106/1694-95 yılında öldürülmüştür.

Bir gazelini(2)sunuyoruz.

“Sâkî oturma ver içek bâdeni
İtme ferâmuş men üftâdeni
 
Kaşına benzetme mâh-ı felek
Ayda otuz yol bozar âmâdeni
 
Verme nasihât yokdur zâhidâ
İstemirem mescid-i seccâdeni
 
Kâbe’den el çekmeğe hazır gözüm
Görse kıyâfetde büt-i sâdeni
 
Sen perîsin yâr-i hurrem hânene
Mahrem idersen mi perî-zâdeni” (3)
-------------------------------------

Konuya Ek:

“Vefat kayıtları, şairin ölümü ile ilgili bilgi vermenin yanı sıra, tezkire müellifleri-
nin ölüm hadisesine bakış açılarını vermesi, daha geniş ifade ile bizim kültürü-
müzde, bu dünyadan ahirete göçmenin değişik şekillerde ifade edilmesi yönüyle 
bir orijinallik içerir. Tezkirelerde, doğum hadisesinin aksine şairlerin ölüm tarih-
leri, ölüm yerleri, ölüm şekli ve sebepleri, mezarının yeri, vefat anındaki son 
meslekî durumları imkânlar ölçüsünde aydınlatılmaya çalışılmıştır (Kılıç, 1998: 
142). Tezkireciler, bazen şairin vefatı için yazılmış tarih beyitlerinden de istifade 
etmişlerdir (Çapan 1993: 136).
Nevvab, tezkiresinde bazı şairlerin ölümlerini kısa bir ifade ile “vefat etti, rah-
metli oldu, Allah’ın rahmetine gitti, ömrü vefa etmedi, dünyadan göçtü” şeklinde 
ifade etmiştir: “Kanber Gülablı, öğrendiğime göre yaşı seksene yaklaştığında 
vefat etmiştir (Mir Möhsün Nevvab 1998: 42). Mirza Mehdi Bey Allah’ın rahme-
tine gitmiştir (Mir Möhsün Nevvab 1998: 58). Caferkulu Han, Allah rahmetine 
gitti (Mir Möhsün Nevvab 1998: 60). Ahund Molla Abbas, gurbette rahmetli oldu 
(Mir Möhsün Nevvab 1998: 81). Abdulla Bey Asi ’nin ömrü vefa etmedi. Yoksa 
şairlik için lazım olan her şey onda var idi (Mir Möhsün Nevvab 1998: 85).”” Mir-
za Hüseyin Salar’ın ölümüne sebep olan hastalık da söylenmiştir: “O, vodyanka 
(karnın su toplaması) hastalığı ile dünyadan göçtü (Mir Möhsün Nevvab 1998: 
119)1”
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Nevvab, tezkiresinde, Molla Zeynelabidin Sagarî’nin vefatını edebî bir dille ve 
ayrıntıları vererek anlatmıştır: “Bu dünya ancak hadiseler sahnesi olduğundan 
1271 (1854)’te güneşin batmasına üç saat kala şiddetli yağmur başladı. Mer-
hum Molla Zeynelabidin Sagarî, misafirleri ve sohbet arkadaşları için çay hazır-
lamakla meşgul idi. Birden yıldırım o biçareye isabet etti ve derhal canını cihanı 
yaratana emanet etti (Mir Möhsün Nevvab 1998: 104)1” Şairlerden Kinyaz Meh-
dikulu Han-ı Sani’nin vefatı anlatılırken, şairin mahlasıyla ilgi kurulmuş ve “Onun 
mahlası Vefa’dır. Ancak ömür ona vefa etmedi. 26 Cemaziye ’l-evvel 1318 (5 
Eylül 1900) tarihinde rahmetli oldu (Mir Möhsün Nevvab 1998: 156)1” denmiştir.
Tezkirede, katledilen şairlerle ilgili bilgiler de verilmiştir: “Abbas Bey, 70 yaşında 
idi. Yukarıdaki tarihten 5 yıl önce kendi köylerinde, onu ansızın tüfek kurşunu 
ile vurdular. Katili malum olmadı (Mir Möhsün Nevvab 1998: 137)1” Kerbelayi 
Mehemmed’in katledilmesinin sebebi, nasıl katledildiği anlatılmıştır: “Kerbelayi 
Mehemmed, 1309’un mübarek Ramazan ayında Araz’ın kenarında eşini ve ka-
yınvalidesini öldürüp kaçmıştır. Kayınbiraderi onu takip etmiş, yakalamış. Kolla-
rını ve başını kesmiş. Cesedi ortalıkta kalmış. Nihayet birisi onu defnetmiş (Mir 
Möhsün Nevvab 1998: 463)9”
Molla Penah’ın nasıl katledildiği konusunda Nevvab, uzun uzadıya bilgi vermiş, 
bir bakıma onun ve oğlunun katlini, tezkiresinde hikaye etmiştir: “Molla Penah’ın 
ömür kağıdına mühür vurulmasına yani öldürülmesine hükmetti. Hizmetçiler 
Molla Penah’ın evine gelip Mehemmed Bey seni çağırıyor dediler. O da çaresiz 
bir şekilde oğlu Ali Ağa ile birlikte hizmetçilerin önüne düşüp yola koyuldu. Hacı 
Azim adındaki köprüye ulaştılar. Molla Penah istedi ki Mehemmed Beyin evine 
doğru gitsin. Hizmetçiler dediler ki köprüden geç ve biz nereye gidiyorsak sen 
de oraya git. Molla Penah dedi, Mehemmed Beyin evi aşağıdadır. Hizmetçiler, 
sözü uzatma ve bizimle gel, dediler. Köprüyü geçince Molla Penah, oğluna bizi 
nereye götürüyorlar dedi. Oğlu da ona, bir zamanlar senin milleti gönderdiğin 
yere demiş. Oğlunun babasına işaret ettiği şey şuydu: Molla Penah, kudret sahi-
bi olduğu zamanlarda, halkın kusur işleyenlerinden bazılarının yüksek bir dağın 
başına gönderilmesine sebep olmuştu. Şimdi de o dağa “adam atılan ” derler. 
Molla Penah’ı, şimdi de kabrinin bulunduğu yere getirdiler. Onu oğluyla birlikte 
öldürmek istediler. Molla Penah feryat edip, bizi öldürmekten başka çareniz ol-
madığından bari önce beni öldürün ki oğlumun ölümünü görmeyeyim, dedi. O 
insafsızlar o biçarenin yalvarmasına kulak asmayıp önce oğlunu sonra kendisini 
öldürdüler ve orada defnettiler. Sonradan kabrinin üstüne taştan ve demirden 
bir türbe yapılmıştır (Mir Möhsün Nevvab 1998: 11-12).””(4)
-----------------------------------------------
(1) : wikipedia.org

(2)Müctehidzâde Mehmed Aka, Rıyazül Aşıkın, s. 127-28

(3): ÇİFTCİ, Cemil; a.g.e

(4) : BAYRAM, Ömer; Nevvab Tezkiresinde Şair ve Eser Üzerinde Değerlendir-
meler.
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14-NESİMÎ (Bağdat)

 

Ey Şiir !...

Sen, hem iten, olayları körükleyen; hem de karşı çıkansın. Çünkü saraylara kul-
köle yaptığın şairlerin de var, onlara isyân edenlerin de... Kurulu düzenin em-
rinde “varol-yaşa padişahım! diyerek, “zafername”ler yazan şairlerin de var; o 
düzeni değiştirip, Hakça, halkça ve adil bir düzen kurmak isteyip de bu isteğin 
ateşiyle yanıp tutuşan, halka ışık, aşk, iman ve yumruk olan ve sonra da sene-
lerce bu düşüncelerinden ötürü zindanlarda yaşayan şairlerin de...

 

Hattâ bugünü beğenmeyip, mâziye, düne takılı kalmış; hep o eskİ günleri ya-
şayan ve yaşatmak isteyen mısra işçilerin olduğu gibi, gününü gün eden ya da 
gelecek günleri, öteleri nakışlayan mısra kuyumcuların da...

 

Sen, her ikisinin de arasındasın. Her ikisine de “eşit” mesafedeyim deme bana, 
zira asla inanmam; inandıramazsın ki. En çok zulmettiklerin, en çok sürgünlere 
düçar olanların, senelerce demir parmaklıklar arkasında hapis yatanların veya 
öldürülenlerin yürek seslerine gizlenmişsin. Oradan bakarsın yüzüme hep...

Çağlar boyunca, zulüm idarelerinin gündeminin birinci sırasını şairlerin cesaretli, 
korkusuz söylemleri işgal etti. Etti ya, sen onların sadece seyircisi idin. Önce 
olayı körükledin, ardından tırnak vuruşturup bekledin. Hınzırlığın işte tam bu 
noktada...

Ey Şiir !..

Biliyorum sabırsızsın.

Aykırılık içini gıcıklıyor...

Aykırılıklarla, kurulu düzene karşı isyan duyguların şaha kalkıyor. İhtilâlci olup 
çıkıyorsun...

Hükümdar kaftanlarının süsüne-püsüne aldırış etmeden, yayan yapıldak, kırlar-
da-bayırlarda, halk arasında gezmekten müthiş zevk alıyorsun. Aykırı davranış-
ları ve söylemleri alabildiğine destekliyorsun. Yenilikler de aykırılıklardan doğar. 
Yenilikleri davet ediyor, köhnemiş anlayışlara savaş açıyorsun. İşte böylesi du-
rumlarda, yeni doğmuş bir bebek kadar masumsun... Yaramazlıkların bizim de 
hoşumuza gidiyor. Olsun, var sen, hünkârların tuğraları altında ezilme de, çoban 
kavallarında kuzulara özgür türküler söylemeye devam et. Bu halini seviyorum 
ben...

Hak ve hakikatten ayrılmadın. Ayrılma da... Hurafe ve cehalet en büyük düş-
manın. Duygulu ruhları, gerçeğin ışığında yıkamaya devam et. Et ki, şairlerin de 
sana benzesin. 
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Toplum- ları çağın gerilerine götüren müstebit idarelere karşı uyandırsın sana 
vurgunlar... Unutma e mi?

Fakat müstebit idarelerin aykırı görüşlere tahammülü yoktur.

Ama sen, aykırılıkları zirveye çıkarır, sesini-soluğunu keser, meydana gelecek 
olayları beklemeye başlarsın. Sultan buyruğunun bir an evvel çıkmasını aykırılık 
yaptırdığın sevdalının kafasında patlamasını istersin. Belki de istemezsin! ? Ama 
bana öyle geliyor işte...

Geçenlerde seninle gecenin en ileri ve en sessiz saatinde bir gönül sohbetine 
tutuştuğumuzda bana, “ben garipten, yetimden, şairden, halktan yanayım. Güç 
ve güçlülerden hoşlanmıyorum” demiştin. Unutmadın değil mi?

Fakat frensiz şairlerin çıkınca meydanlara, mısralarını, sazını, kalemini kurşun 
gibi kullandıklarında; öyle sessiz oluyorsun ki, yağmur öncesi buluta dönüyorsun 
sanki...

Sonra, o taşkın, o sınırları parçalayan, o dağları yerlere seren, kurulu ekonomik, 
siyasal, sosyal, inanç, gelenek vb sistematiğine baş kaldıran şairinin hâlini izliyor, 
şahitlik yapıyorsun da, şairin için verilen ölüm fermanlarını önleyemiyorsun.

Söyle bana, neden? Neden?

Önleyemiyor musun, yoksa önlemek istemiyor musun?

İçinde yaşadığı halkın dili, gözü, kulağı, aklı, ruhu olan şa- irini-ozanını veya kötü 
gidişe dur diyerek bayrak kaldıran şairini çekip alamıyorsun işkence mengenele-
rinden, idam sehpalarından...

Hele ki, telle boğdurduklarını biliyorum. Kafasını kılıçla uçurttuğun kaç şair var, 
hele bir anlat da öğrenelim. İdam ettirdiklerini, genç yaşında, ömrünün baha-
rında olan şairlerini koruyamayıp kendi ellerinle kabirlerine gömdüklerini söyle 
de bilelim.

Ey Şiir!...

Sen anlatamazsın onları.

Açtığımda bu defteri, dut yemiş bülbüle dönüyor, susuyor, mahzunlaşıyorsun.

Vaz geçtim, idam ettiklerinden. Bu sefer sana, idam ettirdikten sonra derisini 
yüzdürttüğün bir şairinden bahsedeceğim.

NESİMİ.. Biliyorsun değil mi? Evet: Nesimi.

Nesimi’ yi Nesimi yapan kim? Elbette sen! İçinde yaşadığı toplumun değer yar-
gılarıyla ters düşüren kim? Elbette sen!

Nesimi’ye ne yaptın? Derisini yüzdürdün be! ! ! Derisini yüzdürdün!!! Acımadın 
bile! ! !

Nesimi (Bağdat 1339-Halep 1418) Bağdat yöresinde Nesim Bucağı’nda doğmuş-
tu. Halep’ te yaşamış, Hurufi Mezhebine bağlıydı. 
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Bu filozof Türkmenin adını da değiştirdin. Asıl adı İmadettin’ di. Doğduğu ka-
sabanın adıyla onu bugünlere taşıdın. Hayrı ve aşkı telkin eden, heyecanlı bir 
şairdi o...

Ferdiyeti gösteren insan ruhunun cemiyeti ve külliyeti temsil eden ilâhi ruh ile- 
denize karışan yağmur taneleri gibi imtizaç eylemesi lâzım geleceğini söylerdi. 
Bu telkinlerini, Halep’ teki Kölemene İdaresi küfür saydı. Fikir ve görüşleri şeri-
ate aykırı görüldü.

Azeri Lehçesi’yle yazdığı şiirleri, yalın dili, anlatım özellikleriyle bugünlere kadar 
geldi. Fikir ve düşüncelerinden asla ödün vermedi.

Vermedi de ne oldu?

Derisini yüzdüler. Sonra da ibret olsun diye cesedi bir hafta sokakta teşhir edildi.

Sen de bir güzel seyrettin onun derisinin yüzülmesini.

Nesimî, Alevi-Bektaşî geleneğinin yedi ulu ozanından birisidir.

Sadece Alevi-Bektaşilerin değil, Azeriler’in de çok büyük önem verdiği bir ozan-
dır. Azerbaycan’da “Nesimi Dilcilik Enstitüsü” adıyla bir enstitü de kurulmuştur.

Hurifiydi Nesimî.

Hurufilik: Kâinatın oluşunu ruha değil maddeye dayandıran her varlığı 32 harfle 
açıklamaya çalışan ve harflere esrarengiz manalar yakıştıran görüştür.

Şiirlerinde dini- tasavvufa karşı korkusuz ve biraz patavatsızca söylediği şiirler 
yanlış anlaşılarak öldürülmesine yol açmıştır. Tasavvuf inancını büyük coşkunluk 
ve içtenlikle söylemiştir. Çağının Türkçesini en güzel bir şiir dili haline getirmiştir.

Nesimi’nin halk, tekke ve divan şairlerimiz üzerinde azımsanmayacak etkileri 
vardır. Halka en çok yaklaşan divan şairidir diyebiliriz.

Bilhassa Bektaşiler ve vahdet-i vücut felsefesini benimseyenlerce büyük bir sûfi 
olarak kabul edilir.

Şiirlerinde ekseriyetle kendi görüşlerini telkin etmekle birlikte din dışı ve âşıkane 
gazellerde yazmıştır. Tuyuğları ve farsça gazelleri de mevcuttur.

Bir şiirinde demişti ki:

“Ben yitirdim, ben ararım, yâr benimdir kime ne
Gâh giderim öz bağıma gül dererim kime ne
Gâh giderim medreseye ders okurum Hak için
Gâh giderim meyhaneye dem çekerim kime ne
 
Kelb rakip haram diyormuş şarabın bir katresine
Saki doldur, ben içerim, günah benim kime ne
Ben melâmet gömleğini deldim, taktım eynime
Ar u namus şişesini taşa çaldım, kime ne?
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Ah Yezid, seccadeni al yürü mescid yoluna
Pir eşiği benim Kâbem kıblegâhım kime ne
Gâh çıkarım gökyüzüne hükmeder kaftan kafa
Gâh inerim yeryüzüne yâr severim kime ne
 
Kelp rakip böyle diyormuş güzel sevmek pek günah
Ben severim sevdiğimi, günah benim kime ne
Nesimi’ye sordular, yârin ile hoş musun?
Hoş olayım, hoş olmayım, o yâr benim, kime ne”
 

Abdülbaki Gölpınarlı Hocamızdan, Nesimi hakkında bir öykü:

“Nesîmî’nin yüzülmesine fetva veren müftü, Nesîmî yüzülürken sağ elinin şaha-
det parmağını sallayarak, bunun diyormuş, kanı da pistir.

-Bir uzva damlarsa, o uzvun da kesilmesi gerekir!

Ve tam bu sırada Nesîmî’nin bir katre kanı müftünün şahadet parmağına sıçra-
mış. Meydanda bulunan hâl ehli bir can;

-Mütfü efendi demiş, fetvanıza göre parmağınızın kesilmesi lâzım.

Müftü,

-Nesne gerekmez demiş. Biraz suyla temizlenir.

Bunu duyan Nesîmî, kanlar içindeyken:

“Zâhidin bir parmağın kessen dönüp Hak’dan kaçar

Gör bu miskin âşıkı ser-pâ soyarlar ağlamaz” beyitini muhtevi gazelini söyle-
miş.

Ve

Nesîmî’ nin derisi yüzülünce bir de bakmışlar ki eğilip derisini almış ve bir post 
gibi sırtına vurup yürümüş. Kimse peşine düşmeye cesaret edememiş. Halep’in 
12 kapısında bulunan kapıcılar ve halk görmüşler ki Nesîmî, derisi sırtında, ka-
pıdan çıkmış ve sır olmuş. Kapıcılar ve halk bir araya gelince herkes, “falan 
kapıdan çıktı” diye iddiaya girişmiş ve anlaşılmış ki, oniki kapıdan da çıkmıştır.

Şimdiki tekke ve türbe de, onun gömüldüğü yere değil, yüzüldüğü yere yapıl-
mış.”

Nesimi’nin ölümü, Anadolu’da tepkiyle karşılanmıştır.

Ve

Anadolu’da, Şeyh Bedrettin tarafından yoksul-fakir insanların haklarını savun-
mak gibi toplumcu bazı ilkeleri ortaya koyan ve Osmanlı’ ya karşı örgütlenerek 
ayaklanma hareketi başlatan, ezilen halkın haklarını savunduğu için “sosyalist 
bir hareket olarak” kabul gören “Şeyh Bedrettin İsyanı” başlar.
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Şeyh Bedrettin, çağının en büyük hukukçusudur.

Ve

Şeyh Bedrettin, ” Teshil” adlı yapıtında sorduğu bin soruya bin cevap vermiştir. 
Osmanlı’nın adaletinin de beş yüz yıl, Bedrettin’in “Teshil” adlı eseriyle sağlanması, 
tarihin bir başka garip yüzüdür. Bedrettin, ne yazık ki, Osmanlı’ya karşı giriştiği 
bu savaşı kaybeder ve 1417’ de ( bazı kayıtlara göre 1420) ‘de Serez’de asılır.

 

SON SÖZ:

GELDİM’OLA BİZİM ELE BİR EREN? (Gülce-Üçgen)

Geldim’ola bizim ele bir eren?

Durmadan anlatsın pirimi benim.

Gülce derler, sevdam odur, o ceren

Çiğ damlası saysın terimi benim.

Yolumda yoldaştır Yunusla Veysel

Dağlar mı? Olamaz âşığa engel

Hasret ateşiyle ölmeden evvel

Koysunlar mezara dirimi benim

Çile ozanıyım budur fermanım

Mekânda gölgeyim, zamanda can’ım,

Tükensin, kalmasın dizde dermanım

Alsınlar gözümden ferimi benim.

Dost halkasın yeni baştan dizsinler

Aşk bir haritadır, doğru çizsinler

İsterlerse yere koyup yüzsünler

Nesimiyle beraber derimi benim.
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Başaklarda, karıncada, bulutlarda nefes alıp verenim

Öylesine mutluyum, duymadı hiç kimse zarımı benim.

Sesiyim sessizliğin, incinsem de incitmem, ilkem bu

Nar içinde saklıyım, bilen bilir, narımı benim.

Cümle kırmızılar kanımdan almıştır rengini

Ağlayan ırmaklar söndürmez har’ımı benim.

Yolcuyum kendi içime, arza gebeyim

Avcumda bin güneş var, yarımı benim.

Size derim size, ey insanoğlu

Etmeyin hesap, kârımı benim.

Kovanlar kapalı; nedendir?

Yakmayın arımı benim

Ceylan’ım, Nesimiyim

Hazırdır kefenim.

Her bağ bıçkısına gülümser etim

Ten ne ki, basit şey, ona gurbetim.

Suçlusun dediniz ağlıyor yetim

Sevabı sizlerin, cürümü benim

Geldim’ola bizim ele bir eren?

Durmadan anlatsın pirimi benim.

Gülce derler, sevdam odur, o ceren

Çiğ damlası saysın terimi benim.

Mustafa CEYLAN
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15 -Ali Razi Şamçızade

1937 yılının soğuk gecalarindan biri. Şahar cemaati ha¬va qaralmamış evlärinä 
talasir. Artık Gecä hayli keç- mişdi. Şaharin tak-tak evlärinä ışıklar yanıyordu. 
Bu ışık ga¬lan evlar biri de Gancada yazıp yaratan şair va peda- Gogh Oli Razi 
Şamçizadanin idi. Bu evda demak olar ki, sa- nereye qadar ışık sönmazdi. Son 
zamanlarda bu evda akşamlar
Işığın yanmaması kadar, Alam, an Nähayät büyük bir faciadan xabar veriyordu.

“İnsan calladı’nın son çıkışından sonra göndar- diyi siyah makine sahiblarinin ilk” 
Tasrif ‘buyurdukları yer- lerden biri de mahz 0li Razi’nin eviydi. Artık şairi habs 
et- mak için 8 Ocak 1937 tarihtir Kirovabad (Corum) Sahara devlet tahlükasizlik 
müstantiqi Mammad Mammad- av tarafindan hazırlanan karar Şahar tahlükasiz-
lik idarasi- nin raisi, Üsteğmen Qamrekeliya tastik takdim edilir.

Raporda göstarilir ki, 1880 yılda (bazi Manbalar 1886) Kirovabad küçük sanatkar 
ailasinda doğan 0li Razi Yahya oğlu Şamçizada “Müsavat’da faaliyyat göstarar-
kan Bolşevizm karşı aks-kaşfiyyat götürmüş va parti saflarına dahil olarkan bunu 
gizlatmişdir.
0li Razi’nin habsi için order yazılır va hamin günü de soruşturmaya calb olunur.

Repressiyalar yenica “faaliyyat’a başlamıştı. XDİK- nın zirzamilarinda “yetarin-
ca” mahbuslar yoktu. Ona gö- ra da 0li Razi habs olunan gün da dindirilmaya 
çağrılır.

Habs olunmamışdan onca özel göstarişla Şamçizada 0li Razi parti sıralarından 
dışarı atılıyor. Hariç edilmasi- nin sababi Kirovabad Şahar parti Komitasi tarafin-
dan AK (b) P-nın 219 sayılı 2 Ocak 1937 tarihli protoko- lundakı ayıklamak kendi 
aksini bulup.

Mustafayev, Osipov “1886 yıl tavallüdlü, 1921 il- dan parti organik, (0. Şamçiza-
da -ak) partiye üye olur-kan kendisinin” Müsavat’da bolşeviklara karşı aks-kaş-
fiyy- atın organik olduğu “nu hiçbir asas gatirmadan günahlandır- irdi.

Habs edildikten sonra 0.Şamçizada 8 Ocak 1937 yılda Azarbaycan Komünist 
(b) Partisi Kirovabad Şahar komitasina ve onun masul Sekreteri Mustafayeva, 
gerekeni lakalanmasinda Kohn adavati olan va parti saflarına sokulan Petros-
yan’ın yüksek olduğunu sadalövhcasina ariza ila muraciat edanda, bunun hiçbir 
näticäsi olmayacağını bil- sa da, ancak son anda bu yapıya karşı qälbindä güven 
hala “yaşıyordu”.
Arşiv sanadlarindan anlaşılıyor ki, güya ö.Şamçizada 2 Ocak 1937 yılda müstan-
tiq M.Mammadov tarafından dindirilmişdir. Bu XDİK-da işläyän müstantiqlarin 
novbati yazdıkları yalandı. Çünkü neca ola bilar ki, 8 Ocak 1937 yılda habs 
ediılan şäxs altı gün avval dindirilsin. Bir de ö.Şamçizada XDİK-nın zirzamisinda 
ifada veran zaman Kirovabad Şahar parti komitasina şikaýat arizasi yazması da 
gülüncdür.Görünür ö.Şamçizadaya iftira atan Şahar parti komitasinin Sekreteri 
ila müstantiq M.Mammadovun birga çalışma yöntemi özünamaxsus sakil qu- 
rulurdu.
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Müstantiq soruşturma sırasında ö.Şamçizadadan anlatım alar- kan apaçık iftira 
va iftiralardan da al çakmak fikrin- da değildir. O hatta bazı müstantiqlara uygun 
harakat eda- rak Muxtarzada, 0kbar Kazımzada, şarabanı Eminbayli gibi özel 
hazırlanmış “şahidlar” dan da istifade etmäyi unutmurdu.

Soruşturma sırasında verilän novbati sorulardan biri de ö.Şamçizadanin “Mü-
savat” partisinin organik olması, onun aks-kaşfiyyatda yer etmasi hakkında idi. 
Bu tür suallar- la ö.Şamçizadanin “Müsavat” ın organik olduğunu, aks-kaş- fiy-
yatçı gibi faaliyyat göstardiyini onun boynuna koymaktı. Onların maqsadida şa-
iri hamcinin ADR-in başbakanı ol-muş Nasibbay Yusifbayovla yakın “dostlukta” 
günahlan- dırmaq niyyati daşıyırdı.Müttahimin verdiği cevaplar tatmin etmadi-
yindan müstantiq şahit kısmın ayrı ayrı şaxslar- dan ifadalar almak mäcburiyyä-
tindä kalıyor.

İlk növbada ö.Şamçizada hakkında 25 Ocak 1937 tarihtir ifada veran 1898 yılı 
tavallüdlü Bayramov Hacı Bayram oğlu daha «irali gedäräk» ö.Şamçizadanin 4 
ar- vadlı, 28 Ocak 1937 tarihtir 1877 yılda doğdu ol -mûş Ahundov İsa Hasan 
oğlunun ifadasinda isa ö.Şamçi- zadanin dolandırıcı olduğu göstarilir.

Müstantiq daha sonra 1888 yılı tavallüdlü, bir ticarät köşkünün müdürü olmuş 
Mammad Hacı oğlu Hacıyevin “fikrini oyranir.” Malum olur ki, M.Hacıyev da 
1918- 1919 yıllarına Müsavatın aks-kaşfiyyat organik olup. Fakat nadansa o, 
müttahim gibi yo x, “tanık” olarak dindirilmaya davat olunur.

M.Hacıyev ifadasinda müstantiqa itiraf ediyor ki, bu-günkü Güna gibi (08.02.1937 
yıl) o da aks-kaşfiyyatın organik olduğunu alaqadar taşkilatlara açıp demayib. 
O, hamcinin izahat verdiği muddat qadar aks-kaşfiyyata bakım ertdi- yini şim-
diye qadar hökumata malumat vermadiyini sakin sakil DEMASI, aynı zamanda 
özgür, asuda yaşamasını “eti¬raf etmasi” na qadar inandırıcıdır? Bu yetmezmiş 
gibi ö.Şam- çizada güya M.Hacıyevi görüp “agar sani denir dindirsa- lar de ki, 
o” aksinqilabçılarla Mübariz “taşkilatı yarattı”. Olav olarak M.Hacıyev kaydetti 
ki, ö.Şamçizada Şah Abbas mascidinda molla işlayib, sonra da ticarätlä mäşğul 
olup, hamcinin o köşk gramofon plağı satarmış.

Qaribadir, na zamandan Köşk gramofon plağı satmak çı- nayatdir.

Diğer “tanık” 1883 yılda doğmuş Seyidali Muhtar oğlu Muxtarzada da 
ö.Şamçizadanin nainki müsa- vatçı hökumatin, hatta “Himmat” partisinin or-
ganik ol-duğunu da kaydeder. İlginçtir, magar “Himmat” bolşe- viklarin qazeti 
değil mi?

Biz arşiv sanadlarinda müstantiqin 0.Şamçizadani “Musavat’ın aks-kaşfiyyatçısı, 
tüccar,” molla “olarak ad-landırması tabii hal gibi qabuletmak gerekir. O dönem 
dina münasibät kaskin hal aldığından, qazetlarda nainki mollalar, hatta bütün 
dindarların ala düşürülüp, tahqir olun-magi azmış gibi onların ibadat etdikläri 
mascidlari da bağlıyorlardı. İş o Haddam ulaşmıştı ki, utanıp-qızarmadan “Allah-
sızlar” qazeti Nasr olunmasına da hüküm vermişdilär. 
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Genellikle herhangi bir şekilde yapılırsa yapılsın müstantiq qarşısı- na koyduğu 
maqsada ulaşmak için tüm aşağılayıcı vasi- talar istifade etmäyi ozun borç bilidi. 
Ona göra da müstantiq 9 nafar, kişinin “şahidliyi’ni asas tutarak, 0li ra- zi Şam-
çizadani Azarbaycan SSR cinayat macallasinin 75- ci maddasi ila taqsırlı bilip, 
ittihamnamani Cumhuriyetin XDİK-na göndarir.

Fakat müstantiq maqsadina neca erdiğini Aşağı- daki karar kendi aksini bulup.

Azarbaycan SSR prokror kömakçisi, fırın raisinin müa- vini Yaravoy, Cumhuriyet 
savcı avazi Pinkis ila razılaş- dırılaraq 2 mart 1937 yılda karar alır:

0li Razi Şamçizada Azarbaycan SSR c / m 75. madda- sina esasen işi dayandırıl-
sın. 11251 sayılı işi arşivin YIII sobasından göndarilsin va habs tahliye edilsin ...

0li Razi’nin sevinci uzun sürmüyor. Sadece habs tahliye edilmesine 3 ay 27 gün 
keçdikdan sonra artık 0.Razini evdan götürmeyi maqsadauyğun saymırlar, onu 
29 Temmuz 1937 tarihtir XDİK-ya şahit kısmın davat edarak, habs edirlar. Hamin 
gün da 0li Razi’nin habsi için 155- sayılı order yazılır.

Eğitimci, şair Şamçizada 0li Razi 1880 yılda Kirova- badda (Corum) doğdu. O, 
Kirovabad Markazi 0manat bankasında xazinadar (kasiyer), yoxlayıcı (kontrolör) 
işlayib. 1937 yılda partiden hariç edilib.O, 1937 yılı Ocak ayında parti sıralarına 
içeri olarkan yalan danı- şaraq onları aldattığına göra habs olunub va 13 Mart 
1937 tarihtir serbest bırakıldı.

Hayat arkadaşı: -Zümrüd Mammad kızı 46 yaşında, annesi: Masma 0lbaba kızı 
80 yaşında, oğlu: Nadir 16 yaşında, oğlu Ayaz 8- yaşında.

0li Razi’nin habs özgür olmasından xabar tutmayan¬lar tarafindan Yazarlar Birli-
ği’nde sair karşı hala da ta- qiblar sangimak bilmiyordu. Bunun näticäsi idi ki, 18 
mart 1937 yılda Yazarlar Birliği toplantısının akşam icla- sında qızışdırıcı konumu 
ila seçilan, hamin plenumda M.Müşfiqin, 0.Cavadın başta birçok görkamli şairla-
rin mahvina sabab olan va bunun için de özel “hazırlık ke- çan “, yaratıcılığı geniş 
ictimaiyyata malum olmayan Fey- ruz adlı bir şäxs çıkış için söz istayir.

Konuşmanın o, 0li Razi’nin serin örnek gatirara gös- tarıram ki, burada o, bir 
daha kendini müsavatçı gibi tasdiq et- diyini göstermektedir. Çıxışçı bu şerlik 
şairi pantürkist ki¬mi tanqid edarak, 1936 yıldan onun yazarların sırasında “yer 
kazan” digin taassüflandiyini bildirir.

Artık kifayat qadar “sanadlar” toplandığında 29 Temmuz 1937 tarihtir Kirovabad 
Şahar XDİK-nın tahlükasizlik üzre baş teğmeni Qamrekeli, serjant Lixaçovun 
taqdi- matı ila 0li Razi habs edilir. Habsin sababinda göstarilir ki, o, aksinqilabçı, 
antisovet taşkilatının faal üyesi gibi iş aparırmış.

Başka müttahimlardan farqli olarak 0li Razi mahz habs olan günü de müstantiq 
N.Denisov tarafindan soruşturmaya ça- kilir. Hamin dindirilma avvalki va sonraki 
dindirilmalar- dan hiç hareket ila farqlanmirdi.
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Aynı sorular va aynı cevaplar. Görünür ilk “tanıdık lık xa- tırın” müstantiq “etika-
ya riayat etmäyi” tercih etmiş.

2 Ağustos 1937 tarixdaki dindirilmanin ilk sorusundan anlaşılıyor ki, 1936 yılda 
o Yasası-da (Azarbaycan Kand Tasarrüfatı Enstitüsü) “ellar babası” ila alaqadar 
şer oxumuş- du. Ona göra da hamin şiirin mazmunu müstantiqin “mara- ğına” 
sabab olur.

0li Razi Yasası-da hiçbir şiir okumadığını sadece insti- tutun talabasi Şirzad 0li-
yeva demiş ki, kendisinin Kohn ser- larinin arasında “Koba” veya “Quba” adına 
rast galib. Bunların hangisi olduğunu ayırt eda bilmiyor.

Serin yazılmasından 20 yıldan şox bir zaman geçtiğin şair “Koba” Stalin’in laqa-
bidir “ifadasinin Şirzad 0liyev veya Cafar Bağır (“ Kirovabad bolşeviki “qäzetindä 
ma sul Sekreter işlayib) tarafından söylendiğini hatırlamadığını da bildirir. “Doğ-
rusu man onun laqablarini bilmiyordum, şimdi de bilmiram” -deya, cevap verir.

Not edak ki, şer 1914 yılda arab älifbası ila yazıl-dığından gösterilen isim iki 
manada eksenine bilar. Müstantiq şiirin kima hasr edildiğini, onu nerede okudu-
ğunu va hamin sözün neca yazıldığını ısrar ediyor. 0.Razi da “Quba” sözünü arab 
älifbası ila yazmalı olur.

1914 yılda Azarbaycanda arab älifbası mevcut ol-Düğün şer da tabii ki, bu yazı 
ila qalama alınmıştı. 0lifba ila tanıdık olanlara malumdur ki, ilk bakışta bu sözün 
oxunuşunda biraz taraddüdlük hissedilir. Çünkü yazılan kelime bir Neca sakil ek-
senine bilar. Genellikle birçok sözlär var ki, o arab älifbası ila yazılanda karşıdaki 
onun oxunuşunda täräddüd etmek mäcburiyyätindä kalıyor. Näticädä da başa 
düşmazlik oluşur. Mahz bu çatinliyi dark edan dahi filozof-yazarı M.F.Axundov 
arab alif- basının dayişilmasi için hayli Mübariz götürmüştür ...

0li Razi novbati dafa, 13 Kasım 1937 yılda müstantiq tarafından ifada vermaya 
çağrılır. Fakat bu görüş de qa- ne edan cevap alabilir bilmayan müstantiq, 0li 
Razi’yi har şeyi itiraf etmaya “davat ediyor”, aks halde bu tarslikla o hiç naya nail 
olmayacağını bildirir. Fakat 0.Razi bu “xatır- la” manı kabul etmek ve ona karşı 
olan haksızlıklarla barış- maq niyyatinda değildi.

Sonuncu dindirilmadan 10 gün sonra 0li RAZI ifada almadan once müstantiq 
şairi “doğru yola dönmesi”, “gönüllü etraf’etmasi için” xatırlamanı “hatırlatmayı 
maqsadauyğun sayıyor. Näticädä müstantiqin ilk sorusuna ca- vabı “qanaat-
baxş” olur.

Müstantiqin “ipa-sapa” dizilmiş sorularına “yerli-ye rinda” müttahim tarafindan 
cevaplandırılması qanaatbaxş kabul edilir. Malumdur ki, dindirilma varaqasinin 
har sa- hifasinin sonunda müttahim tarafindan imza atılıyor. Fakat nadansa 0li 
Razi bu varaqanin har bir fıkrasında imza atma¬ğa mecbur ediliyordu. Son ifa-
dasindan sonra isa ona kendisi hakkında malumat vermäyi talep edirlar.
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Malum olur ki, 0.Razi devrimden avval “talep” mas- cidinda mollalığı öyranmiş, 
bir qadar okuduktan sonra oradan uzaklaşıp, Maşadi 0sad, Maşadi Abbasqulu 
va Karbalayi Bağıroğlunun yanında bir süreç at satan işlayib. Daha sonra 1919 
ila qadar müallimlik etmiş, Müsavat hokumati dönemin isa 6 ay aks-kaşfiyyatda 
ida- raya giren va çıkan kağıtların kaydını aparırmış. Fakat o, ştatnan xafiyya 
işlayirmiş.

Sovyet HAKIMIYYATI dönemin 1922 yılda İran’a gidip, bir süreç sonra Kirovaba-
da döner va fasılasız ola- rak Sovyet parti idaralarinda çalıştı.

1920 yıldan 1937 ila qadar “0dalat” partisinin organik olup.

7 Ocak 1938 yılda sadr İ.T.Nikitçenkonun, üzvlar:

B. İ. İevleva, P.E.İşenkonun iştiraki ila 1880 yılı taval- lüdlü Şamçizada 0li Razi 
Yahya oğlunun Azarbaycan çı- nayat macallasinin 64, 70,73 maddalari ila İşin 
bakılıyor va aşağıdaki karar alınır:

“1936 yıldan aksinqilabi faaliyyati, terörizm, di- versiyon (taxribatçılıq) ila burju-
va-millatçi taşkilatın organik gibi, hamcinin silahlı isyana hazırlık görülmasinda 
Sovyet hökumatina karşı verdiği tabliğata göra ğülla- lanmaya mahkum edilir.”

Qarar Şamçizada 0li Razi’nin birinci habsindan tam bir yıl sonra verilir.

Aktdan ekstresi;

1880 yılda doğmuş Şamçizada 0li Razi Yahya oğlu 1938, Ocak ayının 7-den 8-na 
kecan geca Gülllalanib.

27 mart 1938 yılda YTTT şöbınin raisi tahlükasizlik ley- tenantı Koqanın tartib 
yaptığı Azarbaycan XDİK-ın müavi- ni Borşevin tasdiqina verilmiş raporda gös-
tarilir:

-Azarbaycan SSCB XDİK-in 29.07.1937-ci yılda aks- devrimci, millatçi, isyancı, 
terörist taşkilatların organik, halk DÜŞMANI Şamçizada 0li Razi Yahya oğlu SSCB 
Mahkamasinin Sayyar toplantılarının Harbi Kolegiyası- nın I daracali hükmü ila 
itham edildi. Bu yüzden SSCB XDİK-in 00486 sayılı komutu ila, malum olmuş 
sübu- ta vatan xaininin hayat arkadaşı Zümrüt Mammad kızı Şamçizadadan Ki-
rovabad şaharindan çıkmamak için iltizam alınmalıdır.

0. Şamçizadanin manzilinda silah, qiymatli aşyalar va aksinqilabi adabiyyat gö-
türmak için arama aparıl-

malıdır. Kalan äşyaları müsadira edip, devlet hesabına geçirilsin.

YIII fırının raisi talılükasizlik teğmeni: Koqan “.

0li Razi’nin güllalanmasindan 20 gün sonra II hayat arkadaşı Şamçizada Züm-
rüt Mammad kızı 28 Ocak 1938 yılda vatan xaininin hayat arkadaşı gibi taqsırlı 
bili- narak, 3 Şubat 1938 yılda ikametgahını tark etmemek barada ondan iltizam 
alınır.
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SSCB XDİK tahlükasizlik üzre baş idarasi adına 39.03.1938 tarihli 10226 sayı-
lı özel maxfi taqdimatla, SSCB XDİK-in 00486 sayılı Amr’ın esasen Şamçizada 
Zümrüt Mammad kızının adına dışarıda kalmak, hiç yera getmamasi barada 
ondan iltizam alınır.
Her bir adımı izlanan Zümrüt Şamçizada hakkında la- zimı yerlär Sattar Safarov 
adlı birisi aşağıdaki MALÜMATI verir.
“Şu anda İstanbul İli, Tolstoy kucasi 5 da Zümrüt Şamçizada oğlu Ayazla Şahsa-
namin manzilina bir Neca gündür taşındı. Bugün hamişalik yaşamak için Kirov- 
Abada gidiyor. Orada Kasum kucasi 8-da olan ikinci oğlu Nadirla yaşayacak. “

Kirovabad Şahar XDİK-in raisi Bamrakeli va Gözlemci Tavadov Azarbaycan SSCB 
XDİK-ın YIII sobasının raisi Koqan 17.01.1938 tarihli tarih, 325 sayılı tam maxfi 
sana- dinda gösterir.
Habs alınmamış Onca - 03.01 1938 tarihli, V 50028 sayılı sanada esasen va-
tan haini Şamçizada 0li Razi Yahya oğlunun hayat arkadaşı Şamçizada Zümrüt 
Mam¬mad kızının batninda 7 aylık çocuklar olduğundan, habs edil- mamasına 
göstariş verilmesi belirtiliyordu. Fakat bir ay sonra Z.Şamçizada müttahim gibi 
03.02.1938-ci yılda baş leyte- Nanterre A.S.Hüseynov tarafından dindirilmiş va 
birinci Axi- rinci dafa ifada alınmıştı.
Bu söyleme sonra hamin gün protokol tartib edilir. Belirli edilir ki, müstantiq 
A.S.Hüseynov 204 sayılı maddaya esasen Azarbaycan SSR cinayat macallasi-
na gö- ra vatan hainin ikinci karısı gibi Şamçizada Zümrüt Mammad qızınm 
bu ıslatan alaqadar soruşturma sona erer. 27.03.1938-ci yılda Borşevin imzası 
ila Z.Şamçizadanin 10226 sayılı soruşturma işi SSCB XDİK nin özel oturumuna 
göndarilir.
Sanadlar arasında biz daha ilginç “xidmati kayıt” a rast galdik. Hamin “xidmati 
kayıt” Azarbaycan SSR XDİK-in 1 sayılı özel fırının raisi, tahlükasizlik baş teğme-
ni Savçenkoya ünvanlanıb.Qeyddan malum olur ki, XDİK-ın amakdaşları Kohn 
arşiv kağıtlarını araşdırar- kan kabine avvallar amaliyyat işçilar tarafindan Şam-
çizada Zümrüt Mammad kızının Bakü şaharinda işlamiş 10226 sayılı soruşturma 
malzemelerine rast galir.

Denetim sırasında III bölmanin daxılı sobası tarafindan verilen raporda göstarilir 
ki, Z. Şamçizada 3 yıl niyetiyle amak düşargasinda olup. İç fırın muraciat edan-
da isa bir sonraki işi Moskova’da olduğu bildirildi. Bununla da Z.Şamçizadanin 
soruşturma işi kontrolden çıkıyor. Ona göra da hamin soruşturma işini onlara 
göndarildiyi bildirilir. Bakü Şahar XDİK-nın raisi, Üsteğmen A.Rahmanov va ley-
te- Nanterre Palqunovun 1941 -ci il 20 mart tarihin yazdığı mak- tubdan malum 
olur ki, Z.Şamçizadanin habsi Hamiş diq- kat Märkäzindä imiş. Fakat Z. Şamçi-
zada hakkında yazan-lar nadansa onun habs olunmadığına israrlıdırlar ...

“Ellar babası” nın ölümün ardından Şamçizada 0li Razi Yahya oğluna 13 Mayıs 
1958 yılda baraat verilsa da, fakat nadansa Zümrüt Şamçizadanin baraiti barada 
hiç bir sa- nada rast galmadik.
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16-Almas İldırım

“1988 hadiseleri yeni başlamıştı. Hadiseler sırasında Amerika’nın “Azadlıq” rad-
yosunun dalgalarında Mirza Xazarin yanıklı halde dediği aşağıdaki mısralara dik-
kat kasildik

“Könlümdür tak Kaba yapdım sani man,

Sansiz Nedam qürbät elda günü man.

Sansiz Nedam Allah’ı man, dini man, 

Azarbaycan, manim tacım, tahtım oy! 

Oyanmazmı kör olası baxtım oy!”

Serin müallifinin adı tanıdık olmadığından bağışlarımızda bir taaccüb hissii var-
dı.

Bu satırlar o zamandan YADDAŞI- miza yazıldı, dilimizin azbari oldu, çünkü bur-
da ürayimizdan keçan hisslar, duygular, arzular, istaklar qalama alınmıştı. Neca 
illariydi ki, bizim da sinamizi bu duygular dimdiklayirdi, bu hisslar, arzular, istak-
lar köpürüb daşan nehirler gibi köksümüza sığmıyordu. Ona göra bu şer dilimi-
zin azbari olmuştu.

Otan yüzyılın otuzuncu illarinda yazılmıştı bu şer. 1920 yılda Rusya’nın azarbay-
cani kanlı caynagina alıp yeni işgal ettiği, milli dövlatimizi yıkıp kölalik boyundu-
ruğunu yenidan boynumuza taktığı bir zamanda onda bu

boyunduruğu kolye gibi görüp sığallayanlar da varıydı, kölalik zanciri olduğunu 
duyup kırmaya, onu boynundan çıkartmaya can atanlar da. Birincilari öpüp göz 
üstüna koyuyorlardı, ikincilari gözümçıxdıya ediyorlardı. Yu- xarıdakı satirlari ya-
zan Almas Yıldırım’ın adı ikincilarin sı-rasındaydı, elbette, onu öpüp göz üstüna 
qoymazdılar, qoymadılar da!

1988 ila qadar onun adını Azarbaycanda çok az kişi eşimişdi, şerlarini çok az 
kişi okumuştu, çünkü sovyet ideologları ulusal düşüncäyä, ulusal bilince qanim 
kasil- mişdilar. Kola psikolojisini halkın iliyin, kanına Hop- durmak için ulusal na 
varıydısa, hepsinin ölümün ferman verilmişti. Milli uyanışın, özünüdarkin önüne 
almaq için har seya al atıyorlar. Bu işdä pantürkçü damgası imparatorluk ideo-
loglarının an güçlü silahıydı. “Man Türk” deyanin dilini kasır, sasini batırırdılar.

“Azarbaycani könlümatak kaba yapıb”, “Azarbaycan, manim tacım, tahtım oy! 
Oyanazmı kör olası baxtım oy “deyan Almas Yıldırım tapa tırnağa türküydü, 
varlığı özgürlük eşqila yoğrulmuşdu. Kölalikla barışa bilmiyordu. O, bir bulut 
gibi dolmuştu, yıldırım gibi çaxmalıydı. Yıldırım›ı ram elamak olmuyor. Almas 
Yıldırım›ı da ram elaya bilmadilar. 0qidasindan dönmadi, yolundan sapmadı, 
fikrin daşınmadı, sözünü dayişmadi, Türk olduğunu danmadı, Azarbaycanın 
boynuna takılmış kölalik zanciriyla barışmadığını gizlatmadi. İçi ateş püskürdü, 
qalami alev saçtı. Ona göra da izin düşdülär, izladilar. Biraz ileri qaçan- da çelme 
vurdular, dala kaldıklarında gözladilar.
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1930 yılda “Dağlar seslenirken” adlı şiirler kitabı çıktı. Hiç onun sevincini yaşa-
maya da koymadılar. 2 mart 1931 ci il tarihli “Komünist” qäzetindä B.Zangili adlı 
birisi kılıcını çekib düştü kitabın üstüne. 

Zangiliydi ki, ömrüboyu cami parmak hesabı yazılar yaz- mışdı. öslinda onla-
rı yazı yok, 37 yılı repressiyalarına ha- zırlıq marhalasinda mahkamayaqadarki 
itham adlandır- maq daha doğru olur. Biri Samad Vurğuna, biri Mikayıl Müşfik, 
bir ida Almas Yıldırım’a okunmuştu bu ittihamna- mallarını. Hepsinin de altında 
B.Zangili imzası. Bu Zangili Samad Vurğunu bay naslindan suçluyor, Almas Yıldı-
rım’ın asarlarinda “meşşanlıq izi” arıyordu: “Buna rağmen gänc cığırdaşlarımızın 
asarlarinda, bir tür sönüklük va meşşanlıq izi görünmakdadir”. Bu da onun “maf-
kuraca geri kaldığını” söylemeye esas veriyordu:

Almas arkadaş sanatç birçok ganclarimizdan qüvvätli olsa da bela, mafkura ca-
bhasinda çoxlarından geridadir “. B.Zangiliya göra Almas Yıldırım’ın mafkuraca 
geriliği yapının “başarılarını» göra bilmamasinda, qızlardan va yeşil tapalar ilham 
almasındaydı:

“A.İldırım yeni hayatın tüm müvaffaqiyyatlarini kadın va kızlar üzarinda görür. O, 
hala da kendi ilhamını kızlar va yeşil tapalar almaktadır “.

Bu cümleler Zangilinin kaleminden çıkmışdır, onun fi- kirleridir. Balka da itham 
için başka tutarlı asas bulma-dığından bu türlü iftiraya al atmış dır. Aslinda Al-
mas İldı- rım gözallarin simasında da vatani görür, sevgi şerlarinda da Vatani 
ona ÇAKIR, onun kaderini yazıyordu. Onun dardi, qamı kadınlar, kızlar yok, 
vatan, halktır. Tazaca kol qa- Nadi sındırılıb qafasa düşürülmüş vatan! Tazaca 
boynuna böyunduruq takılmış halk! “O gozal” adlı şiiri okuyunca biz bunu açıkça 
görüyoruz. Şer “O gozal” adlansa da, burada sevginin, mahabbatin adresi kız 
yok, vatan. Şair “O gozal” yönelerek yena yurdunun, vatanının dardindan, ga-
mından konuşuyor, özgürlüğünü, dövletçiliğinden, qamın danışır, özgürlüğünü, 
dövlatçiliyini kaybettiğin ürak ağrısıyla sohbat açıyor:
“Karam oldun, mehrabina diz koydum,
Xızrım oldun, dargahına göz koydum.
Qarib düştüm, toprağına yüz koydum,
Bir sormadın, nadir dardim, gözalim?

Hara gets arkamda bir ahım var,
Yazıp baş koymaya bir dargahım var. 
dlbat ki, manim da bir Allah’ım var,
Gün galir, hür olur yurdum, gözalim.”
Sonuncu mısradan şairin o gozal niya yöneldiği, ne demak istadiyi balli olur. Balli 
olur ki, şair çok uzaqgöran- likl yöneldiği gozal yurdunun bir gün kendi özgür-
lüğüne qo- vuşacağını, Rus’un kölalik zancirini kırıp atacağını söyler. Şair hamin 
günü GORMASAM da, biz gördük. 
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Bu, onun uzaqgöranliyi idi ki, bahrasi bizim qismatimiza düştü.

B.Zangili Samad Vurğuna da, Mikail Müşfik da, Almas Yıldırım’a da aynı iftiralar 
atıyor, onları Sovyet quruluşu- nu, sosyalizmi Tarannum etmemek, boynumuz-
dakı bo-yunduruğa kolye, qolumuzdakı kelepçe bileziği de- Mamak’ta suçluyor-
du: “Almas Yıldırım Boylam konular yazmaqdansa , bugünün talabatından, qu-
ruluşumuzun ge- DIŞINDAN yazsa daha iyi olur “. B.Zangili “günün talaba- tı” 
deyan millati, halkı mütilaşdirmayi, kölalaşdirmayi, kendi kaderi ila barışmağı 
nazarda tutuyordu. Şairlar da, yazıçı-   lar da millati bunlarla barışmağa sasla-
maliydi. Ona göra herkes bu ruhta köklanmali, bu ruhta düşünmali va dinmali 
idi. Orkestra katılıp “yabancı” notlar vurmak olmazdı. “Yabancı” notlar vuranlar 
dirijorun diqqatindan yayınmırdı. Belaları da orkestranın genel havasına yatmalı 
ya da qovulmalıydı: “Onu (Almas Yıldırım’ı - A.K. İ.S.) proleter Yazarlar camiy-
yati tarbiya etmali, kamu va internasional tarbiya etmali. Onun yaradıcılığındakı 
yeniliklari takmillaşdirmali va eksikliklerini aydınlaşdırmalı “

San dema proleter yazarlar camiyyati bir tarbiya oca-giymiş va ipa-sapa, aqidali, 
maslakli, dürüst, milli düşüncali va vatanını, millatini trial, onların azadlığını, hoş 
kaderini hiç naya dayişmayan yazarları “tarbiya etmäklä” mäşğul olmalıymış.

Biz bu yazıda B.Zangilinin Almas Yıldırım hakkındaki maqalasinin üstün iki Sabab 
geniş durduk. Birinci-si, şimdi qadar Almas Yıldırım hakkında yazanlardan hiç 
kas bu maqalaya dokunmuştur. Bu da onu gösterir ki, hamin maqala birçokları-
na tanıdık değil. İkincisi, hamin maqa- la Almas Yıldırım’ın hayatına va yaratıcı-
lığına çok ağır zar-ba vurmuştur. Hamin maqala yayımlanan gibi Almas İldı- rım 
Dağıstan’a sürülmüş müvaqqati da olsa, vatan-dan uzaklaştırılmıştır. Almas Yıl-
dırım iyi biliyordu ki, bu tür işgancalarla, sürgünlarla onu kırmaya, aymaya çalı-
sırlar. Ancak o na sınır, hareket ayilir, na da aqidasindan, mas- fakat dönüyordu. 
Dağıstan’da Sürgün olduğu sırada da qalami yedek bilmadan yazıp-yaratıyordu. 
Şairi Dağıstan’da da sakin baraxmır, izlayir, na yazdığına, neca yazdığına göz 
koyuyorlardı. 1931 yılda 24 yaşında Dağıstandan Türkistan’a sürgün edilarkan 
“Olvida, Bakü” adlı serin vatana “can” dediğin göra vatandan kovulduğunu, an-
cak vatanin “bu kurbana” acımadığın yana yana, ürak ağrısıyla bela ifada etti:

Günahım “can” dedim, sana, kovuldum,

Acımadın bu kurbana, alvida.

Takca bu iki mısranın üstün na qadar düşünmak, na qadar söz demak olur. Al-
mas Yıldırım bu serdik vatandan niya kovulduğunu açıp gösterir. Biz onun “kendi 
suçunu” iyi anladığını tüm şerlarinda hissediyoruz. “A dağlar” şer da baştan başa 
şairin “günahlarıyla yo ğrulmuşdur:

Of Bakı ... bu ayrılık mana ölümdür ağır, Alama bahar galdi, sana yağmur, kar 
yağıyor. Gündüzlarin dumanlı, gecalar dilsiz, sağır,

Bu boğulan sasimi mı duyan, a dağlar?
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Bu şerdaki dağlar vataniydi. Şair dağlar deyan vatani nazarda tutuyordu. “Alama 
bahar galdi, sana yağmur, kar yağıyor” mısrasında açık Azarbaycanın işgaline 
isar vururdu.

Almas Yıldırım Türkistan’da da havasını dayişmir, qala- bin ovxarını azaltmıyor. 
Onu izlamak için Bakü’den 0k- bar Ruhi adlı siyasi idaraya bakım edan bir şair

Türkistan’a göndarilir. Kuşkusuz, Almas Yıldırım tüm bunları gözal anlıyordu. 
O gözal biliyordu ki, 37 yılı Rep ressiyaları başlayınca ilk olarak at makinenin 
ağzına atılanlardan biri olacak. Millatin tüm uyanık, bilinçli va aydınlık ziyalılarını 
hamin at makinesi gözlayirdi.

B.Zangilinin maqalalarindan sonra Mikail Müşfik 37- yılı repressiyalarını gözladi, 
Samad Vurgun ölümün gö- zündan yayındı, Almas Yıldırım isa hiç o günü gözla-
madi. Türkistan’dan xalvatca İran’a, oradan da son umut olan Türkïyada kaçtı. 
Hamin zaman onun vatan hasratinin ağrı- acılarını ancak Türkiya ovuda bilardi. 
Ancak orda az da olsa taşkınlık bulmak bilardi. Bela da oldu. Türkiya onu doğ-
ma yavrusu gibi kucağına aldı, boynunu okşadı, kaygısını çäkdi.

Almas Yıldırım azarbaycani o qadar Urak seviyordu ki, burdan ayrılarkan iki yolu 
vardı: ya ürayini Azarbaycanda koyup getmaliydi, ya da azarbaycani urayinda 
aparma- lıydı. Birinci halde ham  Urak, ham Azarbaycan yaşa- maq olmazdı. Ona 
göra ikinci yolu seçti. Azarbaycani urayinda götürdü.

Almas Yıldırım’ın tüm yaratıcılığını bir kara kaderin destanı çağrılabilir. Bu desta-
nın kahramanı da para-lanmış, yaralanmış, bölünmüş, işgal edilmiş, xoşbaxtliyi 
alindan alınıp qafasa düşürülmüş Azarbaycandı. “Kendisi dard içinda boğulmuş, 
sevanlari diyar diyar kovulmuş” Azar- baycan! “Qopuzu susturulmuştur”, “Kama-
nı sındırılmış”, “Tarım, sazını proleteryanın sevmadiyi” Azarbaycan:
“Dört bir yana dağılmış Türk soyları,
Sönmüş ocak, göçmüş, gitmiş boyları.
Dardli - dardli akar bozkar çayları,
Saxlar içdan gizli umut, güman hey,
Qoca türkün düştüğü gün yaman hey ...

Azarbaycan dard içinda boğulmuş,
Sevanlari diyar diyar kovulmuş.
Ağla, şair, ağla yurdun dağılmış,
Narda kopuz, narda kırık kaman hey?
Narda büyük vatan, narda Turan hey?”
25 yaşında Azarbaycan “alvida” deyan şair bu hasratla cami 20 yıl yaşayabildi. 
20 yıl onun ürayindaki yara için- için göynadi, korun-korun sızıldadı. Bu yarayı 
Almas İldı- rım Azarbaycan götürmüştü. Burdan apardıqlarının üstü- na da orda 
bir hasrat göynartisi galib onun acısını biza beş kat artırmıştı. 
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Bunlar da onun ürayini üzüyor, ömrünü Güva gibi yiyordu. “Narda büyük vatan, 
narda Turan hey?” Deya-deya haykıran Almas Yıldırım’ın urayi içini didan dar-da, 
gama 20 yıl tab gatir bildi.
Almas Yıldırım az yaşadı, erkek gibi yaşadı. Kendini tok tuttu, qaddini şax tuttu, 
sözünü da yüce! 0qidasini bir qa- rın Cora, ucuz Şöhrat, garak nişan-madalyalar, 
yalancı tariflara kurban vermadi. Ona göra şimdi adıyla, amallariyla üraklarda 
yuva düşürüp yaşıyor. Dunan isimleri dillardan düşmayanlarin birçokları şimdi 
unutulup, dunan adını da bil- madiyimiz Almas Yıldırım’ın adı isa bugün Neca-
Neca dilla- rin azbaridir. Na qadar ki, Azerbaycan var, onun şu sözü de yaşaya-
cak:

“Azarbaycan, manim tacım, tahtım oy!

Oyanmaz mı kör olası baxtım oy!”
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17. Çobanzadə Bekir Vahaboğlu - dilbilimci, şair.

“Bekir Vahab oğlu Çobanzadə 1893 Mayıs 15-de Kırım’da, Tavrida vilayeti Simfe-
ropol kazasının Qarasubazar doğdu. Burada ilköğretim almıştır. 14 yaşında iken 
olağanüstü zekası ile dikkati çekmiştir. Dini Xeyirxahlar Cemiyeti onu Türkiye’ye 
Galatasaray lisesi - “Sultaniyyə” ye eğitimini sürdürmeye göndermiştir (1908-
1918). 

İlk şiirlerini, “Annen nerede?” poemasını sürecimde kaleme almıştır. İstanbul 
Üniversitesi bünyesinde bulunan üç yıllık yüksek kursta Arap ve Fars dillerini 
mükemmel öğrenmiştir. 

Türkiye’de “Bağımsız tatar Kırım’ı” fikirleri ile yaşayan gençlerden oluşan “Kırım-
Tatar öğrenci toplumu” nin kurucularından ve yöneticilerinden olmuştur. 

Sonra Budapeşte Üniversitesi tarih-fılologiya fakültesinde Türkçe, Arapça ve Ma-
car filolojisi ile yakından tanım, doktora tezi savunmuştur. Budapeşte’de Türk 
dilinde çıkan “Doğu” gazetesinin editörü oldu (1919). “Kırım”, “Mavi Kitap” (İs-
tanbul) yıllıklardaki ve “Doğu” gazetesinde şiirleri yayınlandı (1918-1919). 

Bu dönemde Türkiye, Kırım, Orta Asya ve Rusya periyodik basınında sosyal-
siyasi, bilimsel makalelerini çeşitli imzalarla yayınlamıştır. Sonraları “Türk an-
siklopedisi” nda “Çoban oğlu”, “Bekir Baybək”, “Bekir Cavbək”, “Bekir Yaybək”, 
“Çoban oğlu Bekir Sıtkı” imzaları ile makaleleri yayınlanmıştır. 

Yurda döndükten sonra Kırım devrimci komitesinin başkanı, Kırım Maarif Ko-
missarlığında tatar lisaniyyatı ve Edebiyatı müdürü olmuş (1920-1922), aynı 
zamanda üniversitelerde, araştırma enstitülerinde çalıştı. 

Kırım Üniversitesi’nde Doğu Fakültesi Profesörü olarak Kırım-Tatar dili ve ede-
biyatından ders okumuştur. Aynı zamanda Kırım Merkezi İcra Komitesi üyesi 
olarak sosyal faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Kırım Üniversitesi Rektörü olmuştur. S.Ağamalıoğlunun daveti ile Azerbaycan’da 
yeni alfabe komitesinin başkanı, Yeni Türk alfabesi Birlik Merkez Komitesi Baş-
kanı olarak atandı. 

Orta Asya’da, Tataristan’da, Başkurdistan ve Kırım’da Latin alfabesine geçitle 
ilgili çalışması, aynı zamanda Tavrid, Bakü, Taşkent, Fergana ve Buhara üniver-
sitelerinde türkologiyanın ayrı sorunlarına dair dersler okumuştur (1920-1936). 

Bu yıllarda İngiltere ve Erdebil nüshaları esasında Xetai divanının karşılaştırmalı 
metnini hazırlamıştır. I-Birlik Türkoloji Kongresi’nin düzenlenmesinde aktif çalış-
mıştır (1926). Türk halklarının yeni əlifbaya geçmesinde etkin mücadele etmiş, 
Moskova’da öğretim kurslarında dersler okumuştur (1928). 

Azerbaycan Baş Bilimsel İdaresinde terminoloji komitesine başkanlık yapmış, 
aynı zamanda Azerbaycan Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesinde sandalye 
müdürü, dekan olarak görev yapmıştır (1924-1929). Moskova’da Doğu halkları 
Enstitüsünün asil üyesi seçildi (1928). 
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Azerbaycan Devlet Bilimsel Araştırma Enstitüsü doktora müdürü olarak çalıştı 
(1929). SSCB EA Kafkasya şubesi Azerbaycan Şubesi (1932), SSCB EA Azerbay-
can filialının (1935) asil üyesi seçildi. Paris Dilbilim Derneği üyesi olmuştur. 

Bazı Avrupa yazarları onun araştırma ve bilimsel ilgi alanı kapsamı bildirdi. Teo-
rik-filoloji mirası zengin ve çoxcəhətli idi. Sovyet Doğusunda yaşayan Türk halk-
larının sanat edebiyatının, modern edebi sürecin teorik sorunlarının araştırılma-
sına ve dil tarihinin oluşmasında takdir hizmetleri olmuştur. 

O, bir sıra monografik eserlerle birlikte, “Türk dilinin tekniği” (1932), “Bilimsel 
qramerin esasları” (1932) kitaplarını ortakların tasarladı. Bilimsel makaleleri ve 
sanat eserleri basında düzenli yayımlanmıştır. İlk şiir mecmuası Özbek dilinde 
toplu kopya bırakılmıştır (1971). 

Aşırı genişsahəli bilgiye sahip, gerçekten de fantastik derecede verimli olan bu 
yaratıcı yolun önü sert bir kıskaç, demir perde gibi 1937 yılı Ocak ayının 28-de 
alınır. 

Aynı gün Kislovodskinin “Qornyak” sanatoriyasında eşi ile dincelen profesör tu-
tuklandı, Pyatiqorsk türməsinə, oradan da Azerbaycan SSC İçişleri Halk Komi-
serliği tecridxanasına getirilir. Ekim 12-de, yaklaşık, 15 dakikalık mahkemeden 
sonra ona ölüm cezası kesilir. 1938, Ekim 13-de hüküm icra edilir. 

Bekir Çobanzadənin defin yeri belli değildir.”(1)

(1): www.adam.az
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18. İsmail Katip 

“Zeynalov İsmail Novruz oğlu (İsmail Sekreter) 1898 yılında Martın 25-de Azer-
baycanın Kazak kazasının Qıraqkesemen köyünde doğdu. 

Şair, 1934 yılından AYB-nın üzvü.İlk eğitimini birdereceli köy okulunda almıştır. 

Kazak Kaza Parti Komitesine birinci Sekreter seçildi (1922). Moskova’da Ali parti 
okulunda eğitim almışdır.Zaqafqaziya ülke komitesinin ve MİK üyesi olmuştur 
(1922-1932), Tovuz, Lenkeran, Nuha, Sabirabad vb. rayonlarlda parti komitesi-
nin katibi, icra komitesinin, Ağdaş Kaza parti komitesinin birinci sekreteri (1932-
1934), Azerbaycan Devlet Neşriyyatında direktör (1934-1937) olarak görev yap-
mıştır. “Talış elleri» (1929), «Konsey kızı” (1934), “ şiirler ve poemalar »(1960) 
kitaplarının yazarı olmuştur. “

1938 yılında ceza tedbirleri döneminde öldürüldü.(1)

 

(1): www.adam.az 
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19. İbrahimov Əlisəttar (1896-1937) 

1896 yılında doğdu. SSCB Yüksek Mahkemesi Askeri Kollegiyasının 8 Ocak 1938 
tarihli hükmü ile güllelenmeye mahkum edilmiştir. SSCB Yüksek Mahkemesi As-
keri Kollegiyasının 11 Nisan 1956 tarihli kararı ile E.İbrahimov beraat verilmiştir.

“SABİRİN YADİGARINA İTHAF

Verdiler bülbülani-xoş asvat,

Yena bir hüznlü cavab, heyhat!

Sabirim... ox! Şanlı ustadım,

Sayabanım, ümidi-imdadım,

Sevgili sermüallimim Sabir,

Ol güzide, o zadeyi-Tahir,

Uf, senden sonra yaqin, pederim,

Söner azvaqi-iştiyaqlarim.

Mana  bir sevgili pederdin sen,

Cümleyi-cahla bir süperdin sen.

Niye etdin bizi yetimi-cahan?

Eyledin daima gözü giryan.

Ne güzariş eder yetimanın,

Olmaz ise cahanda var canın?

Yaqin, eyvah, derbeder gezecek,

Cümle derdü belalara dözecek.

Dönsün aksine gardişi-dünya,

Dehri mahv eylesin yegane huda.

Bize qaldırdı ye’si-növmidi,

Kasdi bizden cemin-ümmidi.

Alisattar İbrahimov

Malumat, 25 İyul, No:21”(1)

(1): http://www.clb.az
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20. Elekberov Murat ( “Derviş” lakaplı) 

1867 yılında Bakü›de doğdu. Azerbaycan›ın mersiyeHan şairlerinden biri olup 
(dini tebliğ eden eserler yazdığına göre 16 Aralık 1937 tarihinde tutuklandı). 

Azerbaycan SSCB DİXK üçlüsünün 31 Aralık 1937 tarihli kararı ile kurşuna 
dizilerek öldürülmeye mahkum edilmiştir. Hüküm, 16 Ocak 1938 tarihinde  icra 
edilmiştir.

 Azerbaycan SSCB Yüksek Mahkeme kollegiyasının 27 Ekim 1958 tarihli kararı ile 
A.H.Ələkbərova beraat verilmiştir.

*

Derviş…
Mersiyehan…
Ney dlinde ateş ve su
Ortasında zaman
Of aman ! Aman!
Ölümü öldürmektir 
Öleni yaşatmaktır dil mülkü
Baharı getirin çocukların saçlarına
Baharı diyorum size, en çiçeklisinden
Hüküm ne olursa olsun bulutlara işlemez
Kum ve un içinde yaşanılan her şey
Bir nefeslik saltanat göz uçlarına
Taht kursa da ne?...

Derviş…
Mersiyehan…
Ney dilinde için daha içi
Zarın zarında zarar
Efkâr dağlarında kar ve kâr…
Mevsimlerin pençeremde dilleri
Kuş gagasında bütün şekilleri
Geçip giden trene bakın hele, ne kadar yorgun
Bakü seherleri ne kadar güzel
Sularda bir kâğıt gemi umutlarım
Haydi durma dehlizlerde, giyin, dökün, çık da gel

Derviş…
Mersiyehan…
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Ney dilinde yangın var
Hazar güllerinin kokusu dolar
Odama, yalnızlığıma…
Kurşuna dizilirim her seher gül mevsiminde ben
Usul boylum, özgürlük ışığı alırım gözlerinden…
Tarihlerden bir tarih 
38 yılının kan renginde şafaklar
Ve sen çıkagelirsin zembereği koptuğunda saatin
Ellerin kâğıt dolu
Yüreğin başı dik ağıt..
Sen ağlarsın,
Ben ağlarım..

Mustafa CEYLAN
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21.   İsmayılzadə Cafer

TAHMİS-İ CAFER BALAM

Yâr yâr deyu yandım oy, dilim feryâda düştü

Çalkalandı Hazar oy, Sular da od’a düştü

Gördüm üzünü, bağçada laləm yada düşdü;

Əmdim dоdağın bal kimi, ağzım dada düşdü.

Bir güzelce süslendim, tenim çapuda düştü

İflah olmam gayri ben, cismim tabuda düştü

Ağlar ağlar gezerim ahdım kalmış ki sende

Gidemem hiçbir yere, inan ki git desende

Bir lalə yetişmişdi bu viranə çəməndə,

Bad əsdi, xəzan vurdu da, lalem bada düşdü.

Ellere uçsuz ova bana da ada düştü

İsmailzade Cafer oldum katı gerçektim

Göğ ekini tohumu boz toprağa ben ektim

Bir qönçə yetirdim, bəzədim, nazını çəkdim;

Aldı fələk əldən оnu, yarım yada düşdü.

Öldürdüler sonunda kadere bu da düştü

Repressiya kurbanı, yalnız yurda sevdalı

Üç renkli bayrağımın şehid kanıdır alı

Bağlandı könül bir gülə, səs tutdu mahalı;

Guya ki, bu dünyada qan оldu, qada düşdü.

Vatan demek yâr demek, benden o, cüda düştü
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Ağladım hasretiyle gözümde yaş kuruttu

En sonunda anladım, hayat pamuk buluttu

Söz verdi, sözün tutmadı, and içdi, unutdu;

Bəlkə, deyirəm, yar usanıb innada düşdü?

Tutulan tutanağa belki ifade düştü.

Verdim sesimi kuşa, ağaca ve de neye

Sakladım yüreğimi yıldızlara ve ay’a

Bəxt оnda ki, paylandı, biri çatmadı payə,

Dünyada о bədbəxt də bizim bərbada düşdü.

Yoruldu sanıyorum, düştü arkada düştü.

Tarihlerin koynunda öldüm amma dik durdum

Bir şiirin içine gizemimi doldurdum

Bir оvçu kimi göldə gözəl bir sоna vurdum,

Çaldı qanadın göydə, gedib dəryada düşdü

Ölüm denen melekle dilim bir tad’a düştü.

Mustafa CEYLAN-Cafer CABBARLI

(Not:

Siyah kalın mısralar Mustafa Ceylan’a, aradaki mısralar ise Cafer Cabbarlı’ya 
aittir.)

850  / M. CEYLAN



22-ULVİ BÜNYADZADE
Genc şair ,5 yaşından şiir yazmağa başlıyor .
1989 yılının Eylül ayında SSCB Savunma Bakan o zamanki kararına göre o, 
öğrenci olduğu için erken 9 ay önce askerlikten terhis edildi ve APXDİ nin( o 
zamankı  Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutu) şimdiki Azerbaycan Diller 
Universitesinin  II kursunda eğitimini sürdürmek için Bakü’ye döner. Bu arada 
Bakü’de mitingler yapılıyordu. Eylül ayının başlarında Kansk’dan Bakü’ye dönen 
Ulvi aynı gün mitingde yer almış ve uydurma “Yukarı Karabağ sorununun” halkı 
için yarattığı sıkıntıların, iztirabların, gerginliklerin daha da dərinləşdiğine tanık 
olur. 1989 Eylül ayının 10 nda ana toprağı, doğal halkı karşısında evlatlık borcu-
nu şerefle, onurla yerine getireceğini vicdan borcu bilerek kendi kutsal “And” ını 
yazmış ve onun hayatını bu “And” dan ayrı düşünmek olmaz.

Sov.İKP-nin bütün Sovyet halklarının hayatında oynadığı olumsuz rolü anlayarak 
askerlikten Bakü’ye döndükten sonra Özgürlük Meydanı’nda miting sırasında ko-
münist düşüncesinden vazgeçmiş ve ele oradaca üyelik kartını herkese göstere 
götere yaktı. O dönem için bunun çok büyük riski vardı. Ulvi “Halkı bu mücade-
lede gidilen yoldaki zafere ikna etmek gerekirse, tüm cismimizi yakmaya hazır 
olmalıyız” demişti. 19 Ocak’ta gece Bakü’ye giren işgalci Rus ordusunun yolunu 
kesmiş, barikatın ateşe tutulmasına ve dağıtılmasına karşın , göğsünü halkına 
tuşlanmış kurşuna siper etti.

Bakü’de 18-19 Ocak günlerinde işlenen cinayetler ve qaretler zamanı – XI.Kızıl 
Ordu meydanı taraftan kurşun açıldığını duyan Ülvi Bünyadzadə “hoparlörle” 
Sovyet askerlerine doğru bağırıyor: “kırmayın benim halkımı. Onlar  silahsızdır-
lar. Burada kadınlar, çocuklar var. Çekilin, atmayın tankınızı, topunuzu “.

Araba meydana ulaşmamış, ses gelen tarafa tuşlanan tanktan ateş açılır. Ülvi-
nin ağzına yakın, sol çenesinden kurşun geçer, içini doğrayıb döküyor ve arka 
taraftan – kalbinden delip çıkıyor.Arkadaşları ve ögretmenleri cesedi Semaşko 
hastanasinde bulmuş ve taşhis etmişler. Şehitler kabristanına defnedilmiştir.

Ülvinin eserlerine 200’den fazla şiiri, “Ömür yolu” ve Qansızlar” poeması(Her 
ikipoema Afganistan’da savaşan kardeşlerimize yazılmıştır), 40’a yakın hikayesi, 
5 piyesi, 20 kadar dünya edebiyatından orijinal çeviriler (İngiliz ve Rus dillerin-
den), 7 edebi ve toplumsal bağlamda makalesi, halası Almas, arkadaşları Mu-
habbet ve Cavid’ e yazdığı bir çok mektupları vb. yazıları içerir.

Azerbaycan halkı tam 26 yıldır her 20 Ocak’ta, ellerinde 20 Ocak kurbanlarının 
simgesi haline gelen karanfillerle şehitliğe akın ediyor. Mekanları cennet olsun 
!” (1)

851ÖLDÜRÜLEN ŞAİRLER / 



*
19 Ocak 1990…Bendeniz 14 yaşında idim. Her akşam olduğu gibi yine Bakü ve 
Azerbaycan’dakı olayları, özgürlük mücadelesini izlemek için televizyon başında 
idik.. Aniden yayın gitti. Ne olduğunu anlayamadık .Bir kaç saat geçdikten sonra 
ŞUŞA’dan yerel bir kanal yayına girdi. Sunucu Rus Sovyet Ordusunun Bakü’ de 
katliam yaptığını ve Ordunun Güneye ve Batıya doğru ilerllediğini, yollarda da 
katliam yapıldığını pek heyecanlı bir şekilde anlatıyordu. Sunucu, Orduyu durdur-
mak için  halkı direnmeye  sokaklara çağırıyordu. Çok korku ve heyecan içinde 
izledik yayını. Bu yayının bu şekilde halka hitapı doğrusu bir çokları doğru bul-
madı. Halkı o günlerde sokaklara ve tankların karşısına çağırmak doğru degildi. 
Çünkü düşmanin gözü dönmüştü. Sivil kayıp sayısı artabilirdi.. Şuşa televizyonu 
susdurulandan sonra Lenkeran televizyonu haber yükünü kendi omuzlarına aldı.

Sabahısı gün herkes olayın şokunda idi…Azerbaycanın köylerinden şehirlere ka-
dar millet Moskova’ya karşı kin ve neftret içinde idi.. Çok kişi Komunist Parti 
üyelik kartını yakıyordu.

Sovyet Piyonerler Birliği SSCB’de kitlesel bir çocuk örgütü idi.Öncüler 9-14 yaş 
arası öğrencilerden oluşuyordu. Birliğe katılımda guya gönüllülük esas idi. Ama 
gerçek 
Hiç de öyle degildi. Her şey mecburi idi. Ben de o zaman mecburen Piyoner Bir-
liğinin üyesi idim. Ve kırmızı kravat giymek zorunda idik 20 OCAK SABAHISI BEN 
DE KIRMIZI KRAVATIMI bir ağacın üstüne koyarak yaktım ve o günden Sovyet 
‘cocuğ’u olmayı reddettim.

Bütün gazeteler o gün şehitlerden, Kızıl Ordu’nun Bakü’deki katliamından yazı-
yordu.

Şairler sanki yeni edebiyyat yaratmıştılar.. Onlarla gazete alırdık. Ailede her biri-
mizin elinde bir gazete vardı. (O gazeteleri ve o dönemde çıkan dergileri köyde-
baba ocağımızda  bir torbaya yiğip saklamıştım). Şehitlere ağıtlar yakan millet 
olmuştuk… Ayın 22’de şehitleri milyonlar yola saldı. Bakü’ nün sokakları kırmızı 
karanfiller idi.. Karanfil’in Azerbaycan edebiyatında tarihe ağlayarak girdiği gece 
vardır ki o gece’ye ‘Karanfilin ağladığı gece’ derler.

Bakü’de 20 Ocak 1990 tarihinde silahsız insanlara rastgele ateş açan ve üzerle-
rine tanklar süren Sovyet askerleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 
137 kişiyi hunharca katlederken, 700 kişiyi ise yaralamıştı.

Yaptıkları katliama ve sokağa çıkma yasağına ramen rus tankından, topundan, 
tüfeğinden korkmayarak millet meydanlarda idi. Ölümün gözüne dik bakan bir 
millet dişmanin silahından korkar mı? Kesinlikle  biliyorum ki, o günler Bakü’ 
de olan rus askerleri halkın bu kahramanlığından psikolojik olarak çökmüştüler. 
Onlar uzun seneler  boyunca ve bu gün bile o sahneleri unutamamışlar. Bir mil-
let yumruğuyla tankın üzerine gediyorsa o milletden korkulur. Ve öyle de oldu, 
korktular ve korktukları da başlarına geldi .
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20 Ocak’ta Sovyet Ordusunun Bakü’de yaptığı katliam Azerbaycan halkının ba-
ğımsızlık mücadelesini bastırma girişimidir;

Azadlığı istemirem
Zerre-zerre, gram-gram

Kolumdakı zəncirləri kıram gerek
Kıram! Kıram!

Azadlığı istemirem
Bir hab kimi, derman kimi

İsteyirem sema kimi,
Güneş kimi, Cahan kimi.

Ordu neden Baküye girdi?

O zamanın Sovyet Lideri Gorbaçov söylemişti ki,Ordu Bakü’ ye  Radikal dincilik, 
yani dinî fundamentalizmi önlemek için girdi, diger bir bakan Ordunun Azerbay-
can Halk Cabhesinin darbe yapmasını önlemek için girdiğini ,bir digeri ise ‘ordu 
parlamento seçimlerinde AHC-nin zaferini önlemek için girdi’ diye açıklamalarda 
bulundular… Ve en isabetli ve doğru olan da sonuncunun söyledikleri idi. 

Gerçekten o zaman Azerbaycanda halk artık rejime güvenmiyordu ve sokaklarda 
idi. Ermenilerin zülmüne göz yumduğu için Moskova’ya öfke ve kin kusuyurdu. 
Eylül 1990’da da seçimler olacaktı. Eger Ordu Bakü’ ye girmeseydi seçimi %90 
o zamankı mühalifler ve demokratlar kazanırdı ve bu da Azerbaycanın otomatik 
SSCB-den ayrılması demek idi. Güya ruslar bunu önlemek için Bakü’ de katliam 
yaptılar ki, rejimin ömrü uzasın. Doğru, o zamankı seçimlerde yaptıkları engeller 
sonrakı seneler Azerbaycan’ ın başına belalar getirse de Azerbaycan’ ın bağımsız 
ve özgür olmasını ve Sovyetlerin dağılmasını engeleyemedi ve rejimin dağılma-
sını daha da hızlandırdı.

O süreci dilerseniz Türk Dünyası’nın en büyük şairlerinden, Bahtiyar Vahapza-
de’nin kaleminden aktaralım :

19-20 Ocak 1990 “Kanlı Yanvar”olayları:

O gece doğan her on çocuktan sekizi erkek doğdu. Allah bizimledir!…

16 Ocak 1990… Akşam vakti bahçeden yükselen “Allah-u Ekber” sesini duyun-
ca balkona çıktım. Son 20 yıldır abidelerin korunması idaresine çevrilmiş ve 
bize komşu olan caminin minaresine 5-6 gencin çıktığını gördüm. Ellerinde milli 
cumhuriyetimizin üç renkli bayrağı dalgalanıyordu. Bu gençler, atamız Mehmet 
Emin Resulzade’nin yükselttiği bayrağı minareye dikerek, “Allah-u Ekber” diye 
bağırmaya başladılar. Onlar 20-25 yaşlarındaydı. İlahi!
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Üç renkli milli bayrağımızın mevcudiyetini onlar nereden biliyorlardı? “Allah-
u Ekber”i yüreklerine nakş edenlerin dilleri kesildiği zaman dünyaya gelen bu 
gençler bu mukaddes kelamın sırrını ve gücünü nereden biliyorlardı? Kulakları-
nın duymadığı, gözlerinin görmediği ve dillerinin söylemediği üç renkli bayrak, 
Mehmet Emin ruhu ve“Allah-u Ekber” nidası onların hafızasında yaşıyor ve onları 
gizli bir ateş gibi içeriden yakıyormuş. Bu ilahi sırra nasıl hayret etmeyesin, İlahi?

“Ruhumun senden İlahi, budur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli,

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli!”

19 Ocak 1990 tarihinde gece saat 12’de en modern silahlarla donatılmış ordu 
Bakü’ye girdi ve çıplak ellerle toprağımızı savunmak isteyen oğullar ve kızlarımızı 
kana boyadı. İki yüz yıla yakın bir zamandan beri toprağımızdan emip götürdük-
leri kızıl (altın) petrolle birlikte, kızıl kanımızı da akıttılar. Toprağımızın bütünlü-
ğünü korumak isterken öldürülen çiçeği burnundaki gençler, kız ve gelinlerimizin 
günahı neydi? Vatan toprağını sevmek, onu korumak dileği ne zamandan beri 
günah sayılıyor?

40-45 yıl önce şimdi sizin ellerinizde şehit olan gençlerin babaları Rus toprak-
larını korumak için can vermediler mi? Babalarımızın o zaman size yaptıkları 
hizmetin ve fedakarlığın karşılığını böyle mi ödeyecektiniz: 200 yıldan beri senin 
kölen oldum, hizmetçin oldum. Allah’ın bütün günlerinde senin için çalıştım, 
sana canım ve kanım pahasına petrol verdim! Yetiştirdiğim ürünlere hasret kalıp 
onları sana gönderdim. Sayemde dünyanın en kudretli devleti oldun, dünyaya 
meydan okudun, ülkeleri korkuttun. Tank paletleri altında ezilmek mi idi iyiliği-
min karşılığı? Biz bu sistemi kabul ettik, ama Allah kabul etmesin!

Beni “egemen” devlet olarak ilan etmen bir yıl dahi olmadı. Ne çabuk sözünden 
caydın? Ne çabuk egemenliğime son verdin?

Sen ne zaman imzaladığın antlaşmalara, verdiğin sözlere sadık kaldın ki, buna 
da sadık kalasın? Zamanın tabi ve kanuni hükmüne boyun eğerek esir milletlere 
cüzi de olsa hürriyet vermeye mecbur kalmıştın. Geçici hürriyetten faydalanıp 
kaldırdığımız kafayı ne çabuk ezdin!

Yok başka türlü de olamazdı. Çünkü gaddarlık ve zalimlik senin tabiatındadır. 
Kendi tabiatına nasıl zıt hareket edebilirsin?

O kanlı Cumartesi gecesi, Azerbaycanlılar bin yıllık kahramanlık tarihini dünyaya 
yeniden gösterdiler. O, kendi varlığını bir daha ispat etti. O, bu milletin hürriyet 
için ölmeğe hazır olduğunu gösterdi. Böylelikle bu gençler halkımızı ölüm sını-
rının diğer yakasına geçirdi. Ölüme hazır olmayan millet hürriyetini kazanamaz! 
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Bakü’deki en büyük kayıp, Bakü girişinde 11. Kızıl Ordu için yapılan abide yakı-
nında cereyan etmiştir. Bu gün Azeriler abide üzerine siyah bayrak astılar, etra-
fına ise her gün taze karanfil koyuyorlar. Bununla yüreklerindeki nefret ateşini 
söndürüyorlar. 28 Nisan 1920 tarihinde Azerbaycan’ı işgal eden Kızıl Ordu, 20 
Ocak 1990 tarihinde yeniden işgal etti ve onun adına dikilmiş abide önünde 
yeniden halkımızın kanını akıttı. Böylelikle de adına layık iş yaparak “işgalci ve 
sömürücü” kimliğini bir kez daha ortaya koymuştur.

O kanlı Cumartesi gecesi yüreğimize öyle bir dağ çektiler ki, bu yaranın acısı 
yüzyıllar boyu devam edecektir. Saldırganların barbarlığı ve vahşeti asla hafıza-
larımızdan silinmeyecektir. Takvimlerde “19 Ocak” günü siyah harflerle yazılacak 
ve gelecek nesiller bu rakamı uğursuz bir hatıra olarak hafızalarında saklayacak, 
tarih boyunca katillere lanet okuyacaklardır. Sen herhalde bunu unuttun? Ama 
yüreğimizde açtığın yarayı bize hiçbir zaman unutturamayacaksın!

Ne adavet (kin, düşmanlık) ne gerçek
Vallah yoktu o gece
Zulüm zalim eliyle

Hak’kı boğdu o gece!

Tunç zirehli (zırhlı) yılanlar
Döktü kırmızı kanlar.

Hakikati yalanlar
Künce sıktı (köşeye sıkıştırdı) o gece!

Kime deyim derdimi?
Gaspkar (zorba) namerde mi?

Yetmiş yılın dert gamı
Gözden aktı o gece!

Analar amanından
Sineler oldu şanşan (parça parça)

Şehitlerin kanından
Şimşek çaktı o gece!

Ne diyek bu vahşete,
Bu zulme, bu dehşete?

Allah bu musibete
Nasıl baktı o gece!
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Karaocak Kanlı Cumartesi gecesinden bir gün sonra, yani Ocak’ın 20’sinde Gor-
baçov’a şu telgrafı çektim:

“Gorbaçov cenapları;
Azeriler, şimdi bir İslam Cumhuriyeti kurmak sevdasına düşecek bir millet değil-
dir. Bu akıttığın kanlara hak kazandırmak için uydurduğun bir iftiradır. Sen, bunu 
çok iyi biliyorsun, ellerin ve vicdanın milletimin kanına boyanmıştır.
Cellat Stalin’in işlemediği cinayetleri işledin, tarih bu büyük günahını asla affet-
meyecektir. Milletimin kanını akıttıktan sonra ona başsağlığı mesajı göndermen 
ise dehşetli bir iki yüzlülüktür. Senin başkanlık yaptığın partiden ayrılmayı ken-
dim için bir şeref sayıyorum.”

Bahtiyar Vahabzade olayların hemen ertesinde Kazak Türklerinin dünya çapın-
daki devlet ve bilim adamı Oljas Süleyman’a telefon ederek Bakü’ye gelmesini 
rica eder. Süleyman hemen Bakü’ye gelir ve birlikte şehri gezerler.
Vahabzade şehirde duyduğu bir söylentiyi aktarıyor:

“Söylenenlere göre, Cumartesi günü Azerbaycan doğum evlerinde dünyaya göz 
açan her 10 çocuktan 8’i erkektir. Allah’ın bu mucizesi karşısında şaşıp kalma-
mak imkansızdır. Allah o gece ölen gençlerimizin yerini doldurdu. Çünkü, Allah 
bizimledir. Hak nerdeyse, Allah da ordadır!

Namerd güllesine kurban giderken
Gözünü sabah dikti şehitler.

Üç renkli bayrağı öz kanlarıyla,
Vatan göklerine çekti şehitler!

O şenbe gecesi, o getl günü
Mümküne dönderdik çok namümkünü.

Halkın kalbindeki korku mülkünü
O gece dağıtıp söktü şehitler!

Tarihi yaşatıp dileğimizde
Bir yumruğa döndük o gece biz de.

Yıkıp köleliği, yüreğimizde
Cesaret mülkünü dikti şehitler!

Zalim öğünmesin zulümleriyle
Bin bir böhtanıyla (iftira)bin bir şerriyle

Hakikat uğrunda ölümleriyle
Ölümü kamına çekti şehitler!
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Onlar susturulan hakkı dindiler (işittiler)
Karaca toprağı kıymetlendiler (kıymetlendirdiler)

Donan vicdanları gayretlendiler (gayrete getirdiler)
Ahı, el gayreti çekti şehitler!

İnsan, insan olur öz hüneriyle
Millet, milet olur hayrı şerriyle
Toprağın bağrını cesetleriyle
Azadlık tohumu ekti şehitler!

19-22 Ocak’ta Azerbaycan halkı Büyük ,hem de gerçek  Kahramanlık destanı 
yazdı .O gecenin  kahramanlarından bir kaçını zikredelim:

HALIL RIZA ULUTÜRK 

Meydanlarda rejime karşı savaşan Azerbaycan’ın Halk Şairi Halil Rza Ulutürk 
Ocak katliamından 6 gün sonra 26 Ocak 1990’da bir arkadaşının arabasında 
yakalanır.Arabanı durduran
KGB ajanlari Halili arabadan indirerek bağırır:Eller yukarı !
Halil :-Ben ellerimi degil yumruklarımı kaldıracam ve  yumruklarını kaldırır .

Rus askerı :-Silahın varmı
Halil :-Var

Rus askeri-Nerde ?
Halil :-Ben kendim canlı bir silahım diyerek rus askerine meydan okuyor .
Halil Rza Sovyet Dövlet Tehlikesizliyi ajanlari tarafindan tutularak Moskovaya Le-
fortovo mahpusanesine gönderiliyor. Durmadan yapılan sorğu-sual, ağır ittiham 
şairin kururunu kıra bilmiyor, o, zindanda da mübarizesini devam etdirir. 8 ay 13 
gün süren mahpusane döneminde « Lefortovo gündeliyi »ni, 200-den çok şiir, 
poema ve mektubu kaleme alır. ‘Lefortovo gündeliyi’ şairin kabul etdiyi Ulutürk 
tehallusunun vasikasıdır:

Zümrüd yağışına, ağ dumanına
Bürüne – bürüne gelesiyem men.
İşdir ayak üste gele bilmesem,

Sürüne – sürüne gelesiyem men.

İLHAM ve FERİZE

20 Ocak şehitliğini ziyaret eden herkes orada bir çift mezarın olduğunu görmüş-
tür. Bu İlham ile Ferize”nin mezarıdır. 20 Ocak gecesi Rus ve Ermeni birleşik 
kuvvetlerinin Bakü”de katliam yaptığı zaman 6 ay önce dünya evine girmiş İl-
ham kendi halkının imdadına yetişmek için sokağa koşmuştu. Bakü sokaklarında 
yatan yaralıları Rus tanklarının paletleri altından kurtarmak için çabalamıştı. Pek 
çok yaralıyı güvenli yere taşıyan İlham bir yaralının imdadına koşarken düşman 
kurşununa gelmişti. 
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20 Ocak gecesi sevgili eşi Ferize sabaha kadar pencerenin önünden gitmemişti.  
Hatta kayınvalidesinin “kızım pencerenin önünde durma, serseri kurşun isabet 
ederse İlham”a biz mahçup oluruz” uyarılarına rağmen o, çekilmemiş ve pen-
cerenin önünde sabahı gözüyle açmıştı. Sabah İlham dönmüştü. Fakat kendisi 
değil, ruhsuz bedeni dönmüştü evine. 

İşte her şey de bundan sonra başlamıştı. Bir daha İlham”ı göremeyeceğine emin 
olan Ferize”yi kimse teskin edemiyordu. Akşama kadar sakinleşemeyen Ferize 
çok yorgun olduğunu söyleyip yan odaya geçiyor. Bir müddet sonra odaya giren-
ler Ferize”nin cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Odada bulunan notta şöyle yaz-
mıştı Ferize “Beni affedin, İlhamsız yaşayamazdım, beni onun yanına gömün”.
(1):hocalihaber.com/ Oca 20, 2016
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23-HAŞİMÎ
Hâşimî Hâşimî, Azerbaycan’a yerleşmiş seyyidlerdendir. Osmanlı Devleti’ne git-
tiği dönem değişik şekillerde belirtilse de, kesin bir tarih verilmemektedir. Anla-
şılan II. Bayezid zamanında ailesiyle birlikte Osmanlı Devleti’ne göç etmişlerdir. 
Babasının adı Hasan olup, Sultan Selim Trabzon’da vâli iken musahiplerinden 
biri olmuş, sonralar kendisine kadılık görevi de verilmiştir. Çaldıran Savaşı’nda 
iştirak ederek öldürülmüştür. 
Hâşimî’nin oğullarından ikisinin şair olduğu bilinmektedir. Emiri ve Muhtari la-
kaplarında yazan bu gençler, Osmanlı Devleti’nde kısa zamanda tanınmışlar-
dır. 16. yüzyıl Azerbaycan şairleri tarzında yazan Hâşimî, şiirlerini özellikle Azeri 
Türkçesi’nde kaleme almıştır. Musayeva’nın tespitlerine göre Hâşimî’nin bazı şiir 
örnekleri elyazma olarak arşivlerde bulunmaktadır. Temel kaynaklarda verilen 
örneklerle, arşivlerdeki şiirler arasında küçük farklılıkların olduğu görülmektedir. 

Toplam yazdığı eserleri hakkında yeteri kadar bilgi bulunmayan Hâşimî’nin şiir-
lerinden biri şöyledir: 

Bezm-i mey eylemişem dün gece sultânlar ile, 
Niçe sultânlar ile bî-ser ü sâmânlar ile. 

Ne bana vasl müyesser ü ne hod sadr-ı habîb, 
Düşeyin şehrine şeydâ olub efganlar ile18 . 

Hâşimî’nin ölüm tarihi 1511 olarak tespit edilmiştir19. Hakkında verilen genel 
bilgilerden Sultan Selim devrinde daha hayatta olduğuna bakılırsa bu tarihin 
doğru olmadığı söylenebilir.
17 Mustafa Âlî, a.g.e., s. 1018; Şemseddin Sâmî, Kâmusu’l-A’lâm, (Tıpkı Basım), 
C. VI., Ankara, 1996, s. 4550. 18 Mustafa Âlî, a.g.e., s. 1047-1048; Komisyon, 
“Emiri Mehmed Bey”, TDEA, C. 3, İstanbul, 1979, s. 37; Komisyon, “Hâşimî”, 
TDEA, C.4, İstanbul, 1981, s. 140; Musayeva, a.g.e., s. 29. 19 Musayeva, aynı 
yer. (1)
(1) Journal of Azerbaijani Studies 379 15–16. YÜZYILLAR AZERBAYCAN - 
OSMANLI KÜLTÜREL İLİŞKİLERİNDE MÜHİM ROL OYNAYAN BAZI ŞAİRLER Bilal 
DEDEYEV* (Ankara Üniversitesi, Türkiye) http://dspace.khazar.org/
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24-LÂTİF-İ ERDEBİLİ

“ (Ö. 1524) Latîfî-yi Erdebilî’nin asıl adı Zahireddin Kadir’dir. Babasının adı Uveys 
olup, Safevî Devleti’nde kadılık yaptığı için kendisine Kadı-Zâde de denilmiştir. 
Çaldıran Savaşı’ndan sonra Sultan Selim tarafından İstanbul’a götürülen tanın-
mış Azerbaycan şairlerindendir. Osmanlı Devleti’nde Latîfî mahlasını kullanmış-
tır39. Peçevî, Latîfî’den bahsederken, “Mevlânâ Zahirüddin Erdebilî vakûr, fesâ-
hat ve hüsn-ü hatt sâhibi kimesne idi” demektedir40 . Latîfî, Sultan Selim’den 
gördüğü saygı karşılığında “Fiyatü’l-Ayan” adlı Sultan Selim’in hayatını ihtiva 
eden tarihî eserini yazmıştır. Yazar, Farsça kaleme aldığı bu eserin ikinci cildini 
Sultan Selim’in vefatından sonra, 1522’de bitirmiştir. Mehmed Dayhim’in tespit-
lerine göre, Sultan Selim, Arap ülkelerinin fethinden sonra, gönderilen zaferna-
meleri, yazısı güzel olduğu için Latîfî’ye yazdırmıştır41 . Latifî, Mısır’ın 1523’de 
muhafazası için görevlendirilen Ahmed Paşa ile birlikte oraya gitmiştir. Osmanlı 
Devleti’ne ihanet eden Ahmed Paşa’nın yanında yer aldığı için 1524’te paşa ile 
birlikte yakalanarak öldürülmüştür42”

38 Latîfî, a.g.e., s. 427-428; Şemseddin Sâmî, a.g.e., C. IV, s. 2839; Musayeva, 
a.g.e., s. 32-34. 39 Muhammed Dayhim, Tezkire-yi Şuarayi Azerbaycan, Tebriz, 
1367 s. 114; Memmedali Terbiyet, Danişmendani Azerbaycan, ( Tercüme: İsma-
il Şems-Gafar Kendli), Bakü, 1987, s. 191. 40 Peçevî, a.g.y. 41 Dayhim, a.g.e., 
s. 114-115. 42 Peçevî, a.g.y.; Dayhim, a.g.e., s. 115. 43 Mecdî, a.g.e., C. I, s. 
454; Peçevî, a.g.y.; Müstakim-Zâde, a.g.e., vr. 270b; Terbiyet, a.g.e., s. 415. (1)

(1): Journal of Azerbaijani Studies 379 15–16, a.g.e
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25-AĞA HÜSEYN RESULZADE
(1884-1938)
 Rəsulzadə Ağahüseyn Ali oğlu – şair, publisist, 1934  Yılında Azərbaycan Yazı-
çılar Birliğinin üyesi.
    1884 yılında Azərbaycanda, Bakü’ye bağlı Balaxanı kasabasında dünyaya 
geldi. İlk tahsilini medresede aldıktan sonra, petrol işlerinde çalışmaya başladı. 
Marksist derneklere üye oldu (1903), ilk defa siyasi nümayişe çıktı (1903), Ba-
laxanı neft madenleri çalışanlarının siyasi çıkışlarının teşkilatçılarından biri oldu. 
1904 kyılında meydana gelen kitle gösterileri sırasında Balaxanı işçileri komite-
sine seçildi. gütlenmelerin “Hümmət” sosial-demokrat teşkilatının faaliyyetinə 
desteklerde bulundu.

İrtica devrinde, gizli saiyasi örgütlenmelerin başını çekerken bir yandan da işçi-
lerin proleter şairi ve örgütcü başılığı ile üne kavuştu.
Daha çok, Oedebi çalışmalarında M.Ə.Sabirin tesiri altında kaldı. Onun poeziya-
sında, şiir dünyasında vatandaşlık konusu oldukça güçlü idi. 

1917 inkılâbından sonra RSDFP Balaxanı rayon komitəsi seçildi. Balaxanı ra-
yon şurası icra komitesinin muavini, sonra başkanı oldu. Bakü sovyetinə üye 
seçilmesiyle birlikte siyasi faaliyetleri oldukça genişlemiştir. Gence’ de siyasal 
çalışmalarının yanı sıra “Qırmızı Gəncə” gazetesinin teşkilinde bizzat çalışarak bu 
gazetenin redaktörü oldu. Arada bir de Tovuz kəzasına milis reisi və fevkalade 
komissiyanın başkanı olarak görevlendirildiği de oldu. Sonra AK(b)P MK partiya 
kollegiyasının başkanlığı ile beraber “Muzdur” adlı ilk kitabı 1927yılında yayın-
lanmıştır. Şuşa’ da “Azerbaycan Edebiyatı Derneği” nin öncülük etti.  Azerbay-
can Yazıçılar İttifaqının kuçalıştı.rucularından biri oldu. Həyatının son döneminde 
“Yeni yol” gazetesinde yazı işlerinde 
    1938 yılındaki ceza tedbirleri devrinin kurbanı oldu ve öldürüldü.
  Əsərləri:
 Nöqsanlarımız. B., Orucov qardaşlarının elektrik mətbəəsi, 1911, 15 səh., 4500 
nüs. 

(1) azyb.net
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26-ABDULLA GURBANÎ
( - 1956)

13 Aralık 1956’da Nahçıvan’a bağlı Şerur bölgesinin Mahmudkend köyünde dün-
yaya geldi. İlk eğitimini burada tamamladı. 1975 yılına kadar Medeniyyat Nazir-
liğinde çalıştı. 1977 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra Aşık Elesker 
Halk Yaratıcılık Evinde metodist olarak çalıştı. 1983 yılında Azerbaycan Devlet 
İncesanat Enstitüsü Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra müze müdürlü-
ğü ve medeniyetşinaslık şube müdürlüğü yaptı. Karabağ’da Ermenilerle yapılan 
savaşa gönüllü olarak katıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığında subay olarak 
görev yaptı. Edebi faaliyetlerine genç yaşlarda başladı. Birçok şiir ve hikâyesi 
değişik dergi ve gazetelerde neşredildi.

ESERLERİ:

1-  Şehidler Dastanı, Bakü, 1992.
2-  Kerki Hesreti, Bakü, 1992-1993.
3-  Gültekin Gayası, Bakü, 1993.
4-  Gedin Deyin Hançobana, Bakü, 1993.
5-  Murov Dağ Karvanı, Bakü, 1994.
6-  Milletin Oyag Gecesi, Bakü, 1994.
7-  Ana Murovdan Gelirem, Bakü, 1994.
8-  Koroğlunun Ağdere Seferi, Bakü, 1995.
9-  Veten Bize Arhalanır, Bakü, 1995.
10-  Ömrün Gırhıncı Sonbaharında, Bakü, 1995.
11- Heyder Eliyev Mektebi, Bakü,1996.
12-  General Ömrü, Bakü, 1996.
13-  Metinlik Mekteb, Bakü, 1996.
14-   Meşeli Od İçnde, Bakü, 1996.
15-   Şehidler Danışır, Bakü, 1996.
16-   Çağırışa Hazıram, Bakü, 1997.
17-   Çilov Adası da Sengerdir, Bakü, 1997.
18-   Ağlı-garalı Dünyam, Bakü, 1997.
19-   Yurdumuzun Ziyası, Bakü, 1997.
20-   Murovdağ Gartallarına, Bakü, 1998.
21-   Bu Kend Senin Kendindir, Bakü, 1998.
22-   Daş Andı, Bakü, 1999.
23-   Ölmek İsteyirem, Bakü, 1999.
24-   Ömrün Davamı, Bakü, 2000.
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27-BÖYÜKAĞA TALIBLI
(1897-1938)

   Talıblı Böyükağa Mir Qasım oğlu – şair, yazar, (1897-1934) Azerbaycan Yazar-
lar Birliği Üyesi.
    1897 yılı 21 martta  Azərbaycan’ın Salyan Şehrinde qulluqçu (hizmetçi) aile-
sinde doğmuştur. Burada şehir mektebinden Rus İbtidai (İlköğretim) mektebine 
geçerek orayı bitirmiştir. Bakü Realnı Mektebinde tahsilini tamamlamıştır (1909-
1915). Pedoqoji faaliyetine Salyan Realnı Mektebinde muallim olarak başlamış-
tır.(1916).
    Yüksek tahsilini tamamlamak maksadı ile Petroqrad Texnologiya Enstitüsüne 
dahil olmuştur (1917). Lâkin maddi imkânsızlıklar nedeniyle mektepten ayrıla-
rak içtimai-siyasi faaliyetlere başlamıştır. Petroqrad vilayet komiserliğinde müs-
lüman işleri tebligat ve teşvigat şube müdürlüğü, bir yıl sonra orada Azerbaycan’ 
ca yazılan “Hürriyyət” gazetesinin editörlük ve düzenleme işlerine başlamıştır. 
Sonrasında ise halk komiserliğinde milli ve müslüman işler şubesine müdür ola-
rak tayin edilmiştir.
    Kırım cephesinde əks-inqilabi (karşı devrim) güçlerine karşı çarpışmış, aynı za-
manda  “Melitopolskiye izvestiya” gazetesinde editörlük yapmıştır. (1915-1920).
    1920 yılı mayısında Azerbaycan’ a fəhlə-kəndli (işçi-köylü) müfettişliği kom-
serliğinde muavin görevine getirilmiş, sonrasında burada xalq təsərrüfatı (halk 
faaliyetleri) şurasının başkanı olmuştur. Bu devirde  “Komünist” ve “Azerbaycan 
füqərası” mecmuasını redaktə etmiş, hem de Azerbaycan Devlet Üniversitesin-
de konferanslar vermiştir. Zaqafqaziya (Kafkasya) Federasyonunun fəhlə-kəndli 
(işçi-köylü) müfettişliği komiseri tayin olduğu vakitlerde təyin olunduğu vaxtdan 
Tiflis’te çıkan “Yeni fikir” gazetesini düzenlemiştir (1922-1923), Azerbaycan Halk 
Adalet komiseri, Merkezi İstatistik İdaresinin reisi, Sovyet kuruluşu ve Hukuk  
Enstitüsünün direktörü, respublika prokuroru (cumhuriyet savcısı), Bakü Plan 
İdaresinin başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. (1923-1932).
    Moskova’ da Ali Partiya Məktəbində (Yüksek Parti Mektebinde) tahsiline 
devam etmiştir (1932-1933). Edebi faaliyete 1911yılında, Bakü realnı mekte-
binin üçüncü sınıf öğrencisi iken yazdığı ve bir yıl sonra Orucov qardaşlarının 
matbaasında kitap halinde yayımladığı  “Yaxşı məsləhət hər şeydən yaxşıdır” 
hikayesi ile başlamıştır. Bundan sonra publisist makaleler ve hikayelerle çıkışını 
sürdürmüştür. 1916 yılında “Keyf içində” pyesini yazmıştır. Bakü’de bulunduğu 
yıllarda Azerbaycan Edebiyat Cemiyetinin başkanı olarak milli medeniyetin ge-
lişmesine ciddi katkılar sağlamıştır. O, öz yaratıcılığında sanatın icrasına hususi 
özen gösterirdi. Sosyal bir mücadeleci olarak tanınmıştır. Tiflis’te N.Nerimanov 
adına kulüp bünyesinde “Ədəbiyyat dərnəyi”nin yöneticiliğini yapmıştır (1923). 
Bu edebi dernek sonralar Tiflis Azerbaycan Proletar Yazıcıları bölmesinin esasını 
teşkil etmiştir. Azərbaycan K(b)P Bakü komitesinin ve Azerbaycan Sendikalar 
İttifakı Şurası Yönetim heyeti üyeliği, Azerbaycan Merkezi Yönetim Komitesi-
nin ve Zaqafqaziya (Kafkasya) Merkezi Yönetim Komitesinin üyeliğini yapmıştır. 
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08.01.1937 tarihinde 1934-1938 yıllarında Zaqafqaziya (Kafkasya) Halk Dahili 
İşler Komiserleri (XDİK) idaresine başkanlık yapmış Yuveliyan Sumbatov-Topuri-
dze’nin imzası ile  B.Talıblı’nın hapsine karar verilmiştir.
      10.01.1937 tarihinde emniyet baş teğmeni Atakişiyev və emniyet binbaşısı 
Gerasimov’un imzası ile Böyükağa Mir Qasım oğlu Talıblı Azerbaycan SSR cina-
yet yasasının 72. maddesi ile hapsedilerek Azerbaycan DİK idaresinin hapisha-
nesinde kalması için karar alınmıştır.
      B.Talıblı Azerbaycan SSR C/M-nin 64,69,70,73. maddelerinde belirtilen  suç-
ları işlediğinden bahisle 12.10.1937 tarihinde kurşuna dizilerek ölüme mahkum 
edilmiştir.
*
     14.10.1937 tarihinde ise B.Talıblı’nın hayat yoldaşı N.Talıblı hapsedilerek Bakı 
Bakü şehrinde umumi rejimli hapishaneye atılmıştır. Kızları Sona ise Azerbaycan 
XDİK-nin çocuk evine yerleştirilir.
    1938 yılında ceza tedbirleri döneminde ölmüştür.
    Əsərləri:
    1. Yaxşı məsləhət hər şeydən yaxşıdır. B., Orucov qardaşları mətbəəsi, 1912., 
16 səh.
    2. Erkək Tükəzban, B., Bakı işçisi kooperativ nəşri, 1926, 20 səh. 4000 nüs.
    3. Qırx zopa. B., Azərnəşr, 1927, 12 səh., 3000 nüs.
    4. Keyf içində (pyes), B., Azərnəşr, 1929, 48 səh., 4000 nüs.
    5. Keyf içində, B., Azərnəşr, 1930, 56 səh., 2000 nüs.
    6. Tövbə. B., Azərnəşr, 1030, 63 səh., 3000 nüs.
    7. Dirək, B., Azərnəşr, 1030, 74 səh., 3000 nüs.
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16-Axund Mir Mehemmed Kerimağa
(Mircaferzade)

“Azarbaycan’da öyle din adamları, alimler olmuştur ki, bugün onları tamamiyle 
unutmak ve faaliyetlerini hatırlamamak, mücadelelerine karşı insafsızlık olurdu. 
Böyle şahısları XX asır öncelerinde, hayatımızın gelişimine engel insanlar ola-
rak görüyor ve her zaman onları dikkatle takip ediyorduk. Faaliyetlerine hiç bir 
zaman objektif olarak değer vermiyor, yukarıdan gelen görevleri esnasında ise 
bütün din alimlerini tenkit ve ifşalardan çekinmiyor, aramızdan uzaklaştırmaktan 
özellikle haz alıyorduk. Bu yetmezmiş gibi basında, televizyon ekranlarında on-
ları eleştirmek, hatta bir zaman “Allahsızlar” adı altında aleyhlerinde gazetelerde 
yazılar yazarak onları aşağılamaktan bile utanmıyorduk. O zaman ki dar düşün-
celerimizle anlamak istemiyorduk ki, halkın malını soyan, fakirin son parasını 
elinden alan, dolandırıcı, rüşvetçi mollalarla (aynı sözläri hakim tabaqada olan, 
komünist fikri körü körüne tebliğ edanlar bir ço- xuna da şamil etmek olar) kendi 
zekası, fıtri yetenek , bilimin birçok sahasını derinlikle bilen alimlar, din adamları 
arasında yerle gök kadar fark var. Böyle şahıslara metanetle katlanılmış ve dö-
nemin aydınları da halkın bilinçlenmesi için yorulmadan mücadele etmişlerdir. 
Bu aydınlardan biri de sağlığında halkın derin hürmet ve saygısını kazanmış. 
Şark ülkelerinde dini tahsil almış ve Bakü gazisi gibi büyük bir unvan sahibi ol-
muş  Ahund Mir Mahammad Karim  Ağa Mircafarzada’ dır.
Ahund Mir Mahammad Karim Ağa İçarisahar’ da yaşayan tanınmış seyid, Ba-
kü’nün hürmetli şahıslarından sayılan Ağa Seyyid Mähämmädin torunudur. Mir 
Mahammad Karim Ağa bütün insanların güven va ziyarat yeri olan Mir Sezon 
Ağanın teyzesinin hayat arkadaşıdır.
Hala XIX asrin öncelerinde Sisianov Bakü hanı Hüseynqulu xanla İli taslim etmek 
üzere anlaşmaya gelmiş, şehrin anahtarlarını teslim alırken Han’ın halası oğlu 
İbrahim bay Gull Sisianovu vurur va gece başını fakir atası ile Tabriz’ e gönderir. 
Hüseynqulu Han ise Bakü’nün anahtarlarını şehrin açardarı (klyuçniki) herkesin 
iman getirdiği Ağa Seyyid Mähämmädä verir. Ruslar anahtarların nerede oldu-
ğunu araştırsa da, hiç bir şey öğrenemezler. Bu “özbaşınalığa” sinirlenen Rus 
askerleri şehrin hürmet edilen ve saygın  ahundunu  yıldırmak için ona 100 sopa 
vururlar. Ahund 87 sopadan sonra dünyasını değişir. Bu eziyetlere doymayan 
Ruslar onun 12 yaşındaki oğlu Mir Cafar’i almak isterler, fakat cemaat çocuğu 
onlara vermez ve gizler.
Yıllar geçer ve Mir Cafar büyür. Artık çocuk değil birer yetişkindir. O da babası 
gibi derin eğitimlerden geçerek Bakü’de nam salar ve bir zaman sonra, dönemin 
saygı duyulan dini alimleri arasında yerini alır. Bir süre sonra Mir Cafar kendisi 
gibi bir din adamının kızı ile evlenir ve ondan 7 kızı olsa da; gelecek nesilleri, 
onun soyunu sürdürecek varisi  olmadığından, ahund akrabalırının birinin kızıyla 
yeniden  evlenmeye mecbur olur. Fakat yeni evliliğinde de arzusuna erişemez ve  
o kadından da üç kız çocuğu olur. Hayatın ne garip ve yazılmamış kanunları var. 
Allahtaalanın hükmü ila Mir Cafar’in ilk eşi tekrar gebe kalır. 
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Her ne kadar tekrar kız çocuğu dünyaya geleceğini düşünseler de ahundun bir 
oğlu dünyaya gelir
 Oğlanın dünyaya gelişi, aile üyeleri ve tüm Bakü halkı tarafından sevinçle kar-
şılanır. Bütün çocukların atası “Kafkas müsalmanlarının babası” sayılan, mukad-
des “Kuran-ı Kerim” i ilk dafa Azarbaycan diline çeviren, ilk dafa bu mukaddes 
kitabın 3 ciltten oluşan tasvirini (izahı) yazan, halkın bilinçlenmesinde, Bakü’de 
kızlar mektebinin açılmasında eşsiz hizmetleri olan meşhur din alimi Mir Ma-
hammad Karim ağa Mircafarzada idi. Mir Mahammad Karim ağa Mircafarzada 
Müslümanların mukaddes kitabı olan “Kuran” ı arab dilinden Azarbaycan diline 
tercüme ettikten sonra din adamları arasında ona karşı saldırılar eksilmiyordu. 
Bu da tabii idi. O dönemde mollalar halkın “Kuran-Karim” i anlamalarını istemi-
yorlardı. Çünkü “Kuran” dan haberi olmayanları kandırmak, bu mukaddes kitabı 
istedikleri gibi yorumlayarak tasarruflarda bulunmak mollalara özgü bir şeydi. 
“Kur’an” açık tarcüme edilirse o zaman halk onu kendi ana dilinde okuyup bi-
linçlenir, neticede fırıldakçı, üç kağıtçı sahte mollaların sözlerine inanmazlardı. 
Mir Mahammad Karim ağa mukaddes kitabımızın üç ciltlik tasvirini (izahı) yaz-
dığında Isparta Tağıyev’in yardımları ile 1904 yılında “Kaspi” qazetinin baharı 
matbaasinda baskı eder. 
Mir Mahammad Karim ağanın doğum tarihi çelişkili olup. Onun hakkında yazan 
aydınlar, ahundun 1853 yılında dünyaya geldiğini yazarlar. Fakat, Mir Maham-
mad Karim ağanın doğum tarihi hakkında en güvenilir kaynak S.Mümtaz adına 
Azarbaycan Devlet Edebiyat va İncasanat arşivinde tutulan, ahundun oğlu Bü-
yükağa (asıl ismi Mir Cafar- A.K.) tarafından 1976 yılının Mayıs ayının 21’inde 
yazdığı kayıttır.
O yazıyor: “Babam, Mir Mahammad Karim Mircafarzada 1855 yılının Haziran 

ayında doğdu. Bu şiir babam Mir Mahammad Karim Mircafarzada’nindir.

“Yetmiş sakkiz sana vardım, daima leylü-kahvaltı,
Bu cihan asrarının Hallin oldum paydar:

Qibat malumum oldu, ey hakimani - cihan,

Bu cihan asrarının Hallin yokmuş iktidar “.

Görüldüğü gibi, şair bu mısraları 78 yaşında yazmışdır. Ahundun oğlu yazıyor 
ki, bu şiiri babası 1933 Eylül ayında kaleme almış (Mir Cafar ağa bahsediyordu. 

Çünkü arşiv kaynaklarından da malumdur ki, Mir Mahammad Karim ağa 85 
yaşında kurşunlanmış. O zaman şiirin 1933 yılında ya da 1931 yılında yazıldığı 
muallaktır-AK). Demek ki ahundun oğlunun sözüne bakılırsa, 78 yaşında yazı-
lan bu şiirin yazarı ahund Mir Mahammad Karim Mircafarzada 1853 ya da 1855 
yılında doğdu. Fakat Merkezi Devlet Tarih Arşivi alimin doğum tarihi hakkında 
verdiği bilgide Mir Ma- hammad Karim ağanın 1853 yılında doğduğu anlaşılır. 

O, ilk tahsilini yaşıtları gibi, doğduğu Bakü şehrindeki medresede almıştı. Fakat 
onlardan farkli olarak Mir Mahammad Karim ağa kendi yetenek va becerisi ile se-
çilirdi. O, kendi çabasıyla yorulmadan çalışmakla, daha derin bilgiler kazanmak 
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için bilimin muhtelif sahalarını araştırıyordu. Doğuştan gelen yeteneklerini gören 
babası tahsilini devam ettirmesi için oğlunu Irak’ın Bağdat şehrine gönderir. Mir 
Mahammad Karim ağa burada on yıl tam tahsil aldıktan sonra vatanına döner.
İlk once içeri şehirdeki “Şah Mäscidi” nda ahund, sonrasında ise yüksek bilgi 
ve becerisine göre Bakü bölgesi gazisi olarak tayin edilir. Bu arada ahund şehir 
halkının bilinçlenmesinde, sosyal hayatın canlanmasında faal olarak yer alıyor-
du. Bazı kara düşünceli insanlar kızlarda tahsil görebilir tekliflerine karşı çıkarak 
halkı ayaklandırmak ve toplum içinde huzursuzluk yaratmak peşindeydiler. Fakat 
kız mektepleri açmak düşüncesini benimseyen  H.Z. Tağıyev bir takım çalışma-
lar yapıyordu. Karşıt düşünceli insanların bahanelerini boşa çıkarmak, seslerini 
kesmek için şehrin bilgili  ahundlarını kendi hesabına islamın mukaddes saydı-
ğı  Mekkeye, Kerbelaya, Horasan’a, Maşhada vs. yerlere göndererek oralardaki 
muteber, resmi din adamlarından sanatlar öğrenerek,  Müslüman kızların şeriat 
mekteplerin tahsil görmelerinde bir kabahat olmadığını anlamalarını sağlamaya 
çalışıyordu. Ahund Mir Mahammad Karim ağa ve başka sağduyulu alimler de bu 
kara düşünceli insanların takiplerinden yakınmışlardır. 
Mir Mahammad Karim ağa edebi faaliyetlerle de meşgul olarak şark dillerinden, 
esasen arap dili olmak üzere bir takım eserleri Azerbaycan diline tercüme etti.
Büyük Arap yazarı, aAimi Cürci Zeydan’ın İslam tarihine ait on yedi romanından 
beşini Azarbaycan diline çevirdi. Bunlarda “zrayi-Kureyş”, “Karbala yankısı”, “Os-
manlı devrimi”, “İslam’ın medeniyet tarihi”, “On yedi Ramazan” tarihi romanla-
rıdır.
Ahund Şam va Filistin müslümanlarıyla hristiyanlar arasında zamanlanmış ikiyüz 
yıllık (490-690) savaşını tasvir eden “Salib müharibasi” romanını yazar ve 1913 
yılında yayınlar.
“Üçlüy” ün nazarati altında zamanlanmış repressiyanın kurbanları listesinde ay-
dınlar, aksinqilabçılar, devrimden önce muhtelif parti üyeleri, hatta din adamları 
da vardı. Bu din adamlarından biri de, içtimai hayatımızda büyük hizmetleri olan 
Ahund Mir Mahammad Karim Mircafarzada idi.

*
14 şubat 1938 gününde Ziyalovun imzası ile Mir Ma-hammad Karim Mir Cafar 
oğlu Mircafarzadanin hapsi için aynı gün karar yazılır. XDİK nin Maştağa İlçe 
odası tarafından hapsedilir.

*
Not edelim ki, M.K.Mircafarzada’nin adına hazırlanmış iddianame, kasten ve 
madden kanunları bozmak ve aykırı davranışlarda bulunmak idi. Hiçbir devlet 
85 yaşındaki bir insanı günahı olmadan kurşunlamak için hapse atmıyordu. Fa-
kat bu vahşileşmiş Bolşevizmin kulları, bu alçaklıklarına her zaman  bir haklılık 
kılıfı uyduruyorlardı..
Mardakan, hatta Bakü’de büyük nüfuz sahibi olan M.K.Mircafarzada yaşadığı sü-
reç boyunca halkın huzuru ve refahı için çaba göstermiştir. Bu açıdan Mardakan 
onun için ayrir önem arz ediyordu. 
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“Gazi Mir Mahammad Karim Mir Cafar oğlu 1929 yılında Mardakan da yaşıyor. 
Mir Mahammad Karim 1929 yılında sasdan mahrum edildikten sonra, dini bir 
maneviyatla çalışarak halkı bu yola çekmek için çabalamıştır..”

*
Mir Mahammad Karim Mircafarzadanin soruşturma dosyasını gözden geçirdiğim-
de bazı sahtekarlıklara rastladım.. Malum olur ki, ilk soruşturma ifadesi 13 Şubat 
1938 gününde yapıldı. Aynı tarihte “arama protokolu” yazılı. 14 şubat 1938 gü-
nünde ise alimin hapsi için emir yazılır. Belgelerden anlaşılıyor ki, hapsinden bir 
gün önce ondan ilk defa hapishane odasında (İHK) soruşturma ifadesi alınmıştır. 
Alimin hakkında hazırlanan iddianameden de anlaşılır ki, 1904, 1918 yıllarında 
“Kadı” ünvanı alan  M.K.Mircafarzada Süper kariyer sahibi olmuş, Bakü quberni-
yasında meclis başkanlığı  vazifesinde bulunmuştur.
27 Haziran 1959 yılında Merkezi Devlet Tarih Arşivi tara-fından “maxfı” yazılmış 
“Arşiv arayışı” na esasen söz edilmiştir ki, “Kafkasya Şiyyalar Ruhani idaresinin 
proto- koluna esasen ahund Mir Mahammad Karim Hacı Mir Ca- faroğlu Mirca-
farzada 1907-1916 yıllarında meclis başkanlığını yürütmüştür.
20 Ekim 1956 yılında DTK-a tarafından M.K.Mir- cafarzadanin oğlu Mir Cafar 
Mircafarzadaya sözlü şekilde denildi ki, babası 14 Ekim 1940 gününde beyin 
kanaması nedeniyle hayatını kaybetmiş.

*
M.K.Mircafarzada ikinci soruşturma ifadesini 17 Şubat 1938 yılında verir. Bu soruş-
turma ifadesinde de alim suçu olmadığını bir kez daha belirtir. M.K.Mircafarzada 
onun hakkında ifade veren, baskıya maruz kalmış Aşur 0lizada, Cavad 0lioğlu, 
Nacaf 0lican oğlu Quliyev, 0li Balaxanov’la anlaşamadığından ona iftira atıldığını 
ifadesinde anlatıyor..
İlginçtir ki, 13 Şubat 1938 gününde, hem M.K.Mircafarzadanin dinlenilmesi, 
hem hakkında “Arama emri” düzenlenmesi, hem de onun hakkında ifade veril-
mesi nedense aynı güne getirilmişti.
Alim hapsedildikten sonra saklandığı yer hakkında 14.02.1938 tarihli raporda 
şöyle söz edilir:
M.K. Mircafarzadanin saklandığı yer: hapishane bölgesi.
23 şubat 1938 yılında XDİK-in Maştağa İlçe şubesinin reisi, emniyet teğmeni 
Yaroşeviç’in yazdığı iddianamede gösterilir:
“1872 yılında doğmuş, özizbayov İlçe Mardakan kand sakini, ali ruhani şäxs,” 
Oazı “, Azerbaycan SSR vatandaşı, haps olunmamış, arab dili uzmanı, kand ta-
sarrufu ile meşgul olan, sasdan mahrum edilmiş Mir Mahammad Karim Mir Cafar 
oğlu Mircafarzada hakkında:
Nazarınıza söyleyeyim ki, Eski Bakü quberniyasının “Kadı” sı olmuş, günümüzde 
ifşa edilmiş ve cazalandırılmış M.K.Mircafarzada halk DÜŞMANLARI Kasım Na-
ğıyev, Rahman Oliyev, Qadim Aslanov ve başka antisovyet unsurlar kendi dini 
fikirleri ile halk arasında tebligat götürmüşlerdir. O kendi antisovyet tebligatı, ya-
lan fikirleri ile kandlıları seçimlerde yer etmemeye, kadınları sosyal-siyasi işlerde 
bulunmaya çağırdı. Bunların şeriata uygun olmadığını, kişilerin kadınlarla aynı 
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hakka sahip olmadığını söylüyordu “
Bu ithamlarda bulunanlar ne yazık ki “Kuran- ı Kerim” dan bi haber, hatta çok 
cahil adamlar imiş.
Mukaddes kitabımızı herkesin anladığı dile Azarbaycan diline tercümeye teşeb-
büs eden ve dilimize çeviren böyle bir insana haksız eleştirilerde bulunmak ne 
kadar doğrudur? Çünkü Mir Mahammad Karim ağanın mukaddes kitabımızı di-
limize çevirmekte maksadı, “Kuran” ı kendi dilimizde okuyunca dinimizi daha 
kolay anlayabileceğiz ve dolandırıcı mollalar, halkı yalan beyanlarla kandırama-
yacaklardı. “Kuran” ın dilimize çevrilmesini bazı sahtekar, dolandırıcı dindarlar 
engellemeye çalışsalar da, M.K.Mircafarzada inadından dönmemiş ve amacına 
ulaşmıştı. Böyle iftiraların, haksız ithamların neticesiydi ki “Üçlüy” ün 02.03.1938 
tarihli toplantısına sekreterlik eden Savçenko’nun imzası ile 1872 yılında Mir Ma-
hammad Karim Mir Cafar oğlu Mircafarzada hakkında 15030 sayılı yazılı emirle 
ona Kurşuna dizilme hükmü çıkarılır. Hüküm ise 1938 yılının Mart ayının 15’ini 
16’sına bağlayan gece hayata geçirilir. 
M.K. Mircafarzadanin oğlu Mircafar Mir Mahammad Karim oğlu Mircafarzada 
8-9 yaşlarındayken, bibisi oğlu onlara gelir, odun saklanan yerde olan zirzamide 
yatar, yukarıda bulunan eve çıkmazdı. Onun eve gelmemesinin sebebini sorunca 
annesi diyormuş ki, bibisi oğlu babası ile küs olduğu için eve gelmiyormuş. Bir 
süre sonra yaz aylarında Mardakan kocan bibisioğlu oraya gelir. Burada birbirle-
rine şakalar yapar ve oyun oynarlardı. 
Sonraları M.K.Mircafarzada’nin yardımları sayesinde bibisioğlu okuyup yüksek 
tahsil alır. Bu şahıs meşhur Bolşevik Mirza Davud Bağır oğlu Hüseynov idi. O, 
M.K. Mircafarzadanin zirzamisinda uyur ve gizli işler yapardı. O, Sovyet Azar-
baycan’ı yıllarında Devrim Komitesinin Başkan Yardımcısı, Maliye ve dış işler 
komiseri ve bir çok vazifelerde bulunmuştur. M.D.Hüseynov baskı döneminde 
“Kuran”ı Azarbaycan diline tercüme ettiği ve “Kadı” olduğu için M.K. Mircafar-
zada’ yi hapseder. Mir Mahammad Karim ağanın ölümünden beş gün sonra ise 
M.D.Hüseynov kurşunlanır...

*
Malum olduğuna göre M.K.Mircafarzada döneminin meşhur bilim adamı, yazarı, 
tercümeni, din görevlisi olmuştur. O, 1855 (?) Yılında Bakü’de doğdu. Tahran’da 
tahsil aldıktan sonra 29 yaşında Bakü’ye dönmüş va buradaki Camide mollalık 
yapmıştı. M.K.Mircafarzada yeni doğmuş çocukların, ölmüş insanların tarihini 
yazmakla meşgul olmuştur. Sonraları Bakü’ de ve onun etrafında derin bilgili biri 
olarak bilinir. Onun içindir ki tüm Bakü quberniyasının “Kadı” sı seçilir. O, ilk defa 
“Kuran” ı arap dilinden Azarbaycan diline tercüme etmiştir. O tüm yobaz, kara 
düşünceli müslümanlara karşı durduğu ve kendi kızlarını mektebe gönderdiği 
için bir çok zulme ve iftiralara maruz kalmıştır. 
Bakü’nün sosyal hayatında, hayır için amansız mücadeleler vermiştir. HZ Tağı-
yev’ in başkanı olduğu “Hicat” meclisinin oluşturulmasında yer alan, büyük alim, 
yazar, tercümen, Bakü quberniyasının ahundu Mir Mahammad Karim Mircafar-
zada ölümünden 22 yıl sonra, 15 Temmuz 1960 yılında beraat alır.
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