~MR HAT~B~~
VE
TEZK~RE-~~~UARA-YI BA~DAD
Doç. Dr. MEHMET AKKU~'
Türk Edebiyannda Tezkirecilik Gelene~i:
Edebiyat tarihimizin önemli kaynaldarmdan biri de ~uarâ tezkireleridir.
Bu eserler genelde hiç ayr~m gözetmeksizin ~airleri ele al~ p, hayatlar~~hakk~ nda az veya çok bilgi verdikten sonra ~iirlerinden de örnekler kaydederler.
Edebiyaum~ zda bu sahada yaz~ lan ilk tezkire olarak Ali ~ir Nevi (ö.
1501) 'nin Mecâfisii'n-Nefâis'i, sonuncu olarak da Fatin Davud (ö. 1866)'un
Hâtimet~lTE~ W1 kabul edilmektedirl.
Ag
" ah S~ rr~~ Levent, 15. ve 19. as~ rlar aras~ nda yaz~lm~~~~uarâ tezkirelerinden elyazmas~~ veya matbü olarak tespit etti~i 31'ini tan~ tu~~~eserinde, "Türk
diliyle yaz~lm~~~tezkirelerin tam bir listesini meydana getiremiyoruz. Çünkü
bunlar~ n ço~u elimize geçmemi~tir."2, dedikten sonra baz~~ kaynaldarda isimleri geçti~i halde nüshas~~bulunmayan eserleri zilu-eder ve bunlar~n d~~~nda
özel kitapl~ldarda bilmedi~imiz nice eserin olabilece~ini belirtir.
~uarâ tezkirelerinden bir k~sm~ , yazarlar~ n~ n kendi dönemlerine kadar
ya~am~~~~âirler aras~ nda zaman ve co~rafya ayr~ m~ na gidilmeden tertip edilmi~, baz~ lar~~da belli tarikatlar~ n ve vilayetlerin ~airlerini ele alm~~t~ r. Bunlar
aras~ nda meselâ, sadece Mevlevi ~ airleri anlatan eserlerle, sadece Bursa,
Tekirda~, Edirne, Amid (Diyarbak~ r), K~ r~ m ve Ba~dat gibi beldelerden yeti~en ulema, me~ârh ve ~airleri ele alan tezkire ve biyografik eserler say~labilir.
Bugüne kadar tespit edilen bu kabil eserler yan~ nda, halen ülkemiz hudutlar~~ d~~~ nda bulunan, ancak uzun y~ llar tarih ve kültürümüzde birçok önemli
Ankara Üniversitesi ilâhiyat Fakültesi.
'Agah S~m Levent, Türk Edebiyat~~Tarihi, Türk Dil Kurumu Yay~nlar~ , Ank. 1973, c. I, s.
251; ~ bnülemin Mahmud Kemal ~ nal, Son As~r Türk Sairleri, Milli E~itim Bakanl~~~~Yay., ~st.
1969, c.1, s. II; Komisyon, Tezkirelere Göre Divan Edebiyat~~Isimler sözl~itii, Kültür ve Turizm
Bakanl~~~~Yay., Ank. 1988, s. V.
2 Agah S~m Levent, A.g.e., s. 251.
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~ahsiyetin görev yapt~~~, çe~itli olaylar~n cereyan etti~i merkezlerde ve buralar~ n çevresinde yeti~mi~~ki~ilerin anlat~ld~~~~eserlerin de bulunmas~~gerekir.
Bu gibi merkezlerde bulunan yazma eser kütüphanelerinde yap~lacak ara~t~ rmalar sonunda, edebiyat ve kültür tarihimiz bak~m~ndan yeni ve önemli
eserlerin ortaya ç~ kaca~~ndan da ~üphe yoktur.
~uara tezkiresi yazanlar aras~nda önemli yeri olan, 19. asr~n seçkin devlet adam~~ ve ~airlerinden ~eyhülislâm Ahmed Arif Hikmet (ö. 1859)'in,
Medine'de tesis etmi~~oldu~u kütüphane bu aç~dan mükemmel bir yerdir3 .
Kendisi ~air olmak hasebiyle, kurmu~~oldu~u bu kütüphaneye daha çok
Türkçe manzum ve mensur eserler toplam~~t~r. Burada yapt~~~m~z çal~~ma
s~ ras~nda, bugüne kadar tespit edilmemi~~orijinal ve yegane nüsha halindeki
elyazmas~~eserlere de rastlad~ k.
Biz bu yaz~m~zda, yegane nüshas~~ad~~geçen kütüphanede bulunan ve
~imdiye kadar edebiyat tarihi kaynaklar~m~zda ad~ ndan hiç söz edilmeyen bir
~uarâ tezkiresi üzerinde durarak, kültür tarihimiz aç~s~ndan mühim oldu~una inand~~~m~z eseri ilim alemine tan~tmak istiyoruz. Bu eser, 18. asr~ n
ikinci yar~s~~ile 19. asr~n ilk yar~s~ nda Ba~dat ve civar~ nda ya~am~~~Türk ~airlerinden bahseden ve müellif Hadi:4 taraf~ndan telif edilmi~~olan Tezkire-i
~u'arâ-y~~Ba~yslâd'ur.
Ba~dat'ta Türk Kültürü:
Ba~dat, 29 May~s 1555 Amasya antla~mas~yla hukuken Osmanl~lara ba~land~ktan sonra ~stanbul'dan tayin edilen valilerle idare edilmeye ba~lam~~t~ r. Böylece, 16. asr~ n ikinci yar~s~ ndan itibaren Ba~dat ve civar~ nda Türk
kültürü gittikçe geli~mi~, özellikle baz~~valilerin gayretiyle bu yolda önemli
ilerlemeler kaydedilmi~ tir. Bu yönde çaba harcayan valilerden biri de Davud
Pa~a (1774-1851)'d~ r.
Davud Pa~a, Gürcü esiri iken 11 ya~lar~nda Ba~dat'a getirilmi~~ve
Süleyman Pa~a taraf~ndan sat~n al~nm~~t~r. 27 ya~~nda hazineclar olan Davud
Pa~a, daha sonra Süleyman Pa~a'n~n damad~~olmu~tur. Bir ara kethudal~ k da
yapan Pa~a, bir süre sonra görevden azledilince, Süleymaniye'den toplad~~~~
kuvvetle Ba~dat'a hücum etmi~~ve Said Pa~a'y~~ öldürterek (1816) yerine vali
olmu~tur.
3 Bu hususta bkz. Prof. Dr. ~smail Cerraho~lu, "~eyhulislam Arif Hikmet ve Medine-i
Münevvere'de Kurdu~u Kütüphane", A.Ü. ~Lihiyat Fakültesi Dergisi, c. XXX, s. 111-129, Ankara
1988.

~A~~R HAT~Bi

623

Onbe~~sene süren valili~i s~ ras~nda Davud Pa~a, sadece asayi~i düzeltmelde kalmam~~, bir çok hay~ r eseri yapt~rm~~, imalâthaneler açurarak sanayi
ve tar~m' geli~tirme yolunda çabalar sarfetrni~tir4.
Davud Pa~a'n~n hizmetleri sadece bunlarla kalmam~~, Türkçe'nin geli~mesi, ~airlerin korunmas~~yolunda da katk~lar~~ olmu~tur. Nitekim bu sahadaki geli~meler Arapça kaynaklarda dile getirilmektedir:
"Bilhassa edebiyata ve tarihe her yönden ilgi gösteren Davud Pa~a zaman~nda edebiyat, bütün dallarda bir uçtan bir uca yay~l~yordu. Bu hareketin öncüleri aras~nda Necidli Arap ~airi ~eyh Osman b. Sind ve Devhatü'lVüzerâ adl~~eserin sahibi Türk edibi Rasül Havi Efendi de vard~. Asl~ nda
Davud Pa~a'n~n, daha vali olmadan önce de zaman~n~n edibleriyle ili~kileri
son derece kuvvetliydi. O, zamamndaki me~hur alimlerden ders okumay~,
onlar~ n meclisinde bulunmay~~çok arzulard~. Ayn~~durum valili~i s~ras~ nda
da devam etmi~tir.
Davud Pa~a dönemindeki ~airlerin ve edebiyatç~lar~ n terceme-i hallerine
bir göz aulacak olursa, ~air ve ediblerden az say~lamayacak bir miktar~n
Musul, Basra ve Kerkük'ten Ba~dat'a hicret ettikleri görülür. Bu hicret olay~~
Davud Pa~a'dan önce de vard~. Ancak, onun zaman~nda h~z kazanm~~t~r.
Bundan dolay~~ bu dönemde çe~itli sahalarda telif ve tasnif faaliyeti artm~~,
hatta alimler, bir eser telif edip ona sunmak suretiyle kendisine yakla~mak
hususunda adeta birbirleriyle yar~~~ r duruma gelmi~lerdi".
Bu kaynakta, edebi hayat~n sadece Ba~dat'ta de~il, Kerkük'te de yayg~n
oldu~u, hatta Türkçe'nin bu yörede konu~ulan en yayg~n dil olmas~~konusunda ~öyle denilmektedir:
"Edebi hayat Kerkük'te çok ileri düzeydeydi. Türk ve Fars edebiyauna
meyl fazla, Türkçe de neredeyse burada konu~ulan tek dil dun~mdayd~."6
Edebiyat tarihimizde, Ba~dat ve civar~ ndaki bu edebi ve kültürel hayat
hakk~nda bilgi veren eserler pek fazla say~ lmaz. Nâmi-zacle Hüseyin Murtaza
(ö. 1723) ile Ata Terziba~~, eserlerinde bu yörenin tarihini, ulemas~m, me~âph~ n~~ve velilerini anlatan yazarlar~n ba~~nda gelmektedirler.
4 Bkz. ~slâm Ansiklopedisi, "Ba~dat" maddesi, Devlet Kitaplar~~~stanbul 1970, c. II, s. 205,
211; "Davud Pasa" maddesi, c. Il!, 496.
5 Dr. Abdulaziz Süleyman Nüvvâr, Davud Pasa Vâliu Bagdad, Dâru'l-Kitâbil-Arabi, elKâhire 1968, s. 311-312.
6 Dr. Süleyman Nüvvâr, A.g.e., s. 313.
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Gül~en-i ~u 'arâ 'n~n müellifi Ahdi Çelebi (ö. 1002/1593) Ba~datl~d~r. 16.
asra kadar ya~am~~~~airler hakk~nda bilgi veren bu eser, sadece Ba~dat ve civar~m de~il, dönemindeki ~airlerin genelinden bahseden bir tezkire durumundad~r.
~uarâ tezkiresi yazan ~efkat Seyyid Abdulfettah (ö. 1826), Ba~dat'ta
do~du~u halde, görevi gere~i, daha çok K~r~m, Efiâk, Bo~dan ve Istanbul'da
bulundu~undan, do~du~u yer olan Ba~dat ve civar~ndaki ~airler üzerinde
yeterince duramam~~ur.
Nâmi-zâde'nin, Gül~en-i Hulefâ, Câmi'u'l-Envâr 11 Menâk~b~~Ebrâr ve
Devhatü'l-Vüzerâ adl~~eserleriyle, Nâs~ r'~n Menak~ b-~~Evliyâ-y~~Ba~dat'~,
Ba~dat ve civar~nda ya~ayan ~airler d~~~ndaki ~ahsiyederi ele almaktad~rlar'.
Kerküklü avukat Atâ Terziba~~~ise bilhassa Kerkük ve dolaylar~ ndaki
Türk ~airlerine dair kaleme ald~~~~eserinde ~öyle demektedir:
"Kitab~m~zda Kerküklü ~airlerin hayatlar= elden geldi~i kadar bir yana
sapmadan geni~~bir ~ekilde anlatmaya ve eserlerinden örnekler vermeye çal~~t~m. Ne pahas~na olursa olsun elimize geçen yerli yazma ve bas~lm~~~divan,
~iir mecmualar~, Kerkük'te ç~km~~~olan dergi ve gazeteleri ve ba~ka yerlerde
yarmlar~m~~~i~imize yarayan eserleri y~llarca u~ra~arak toplamaya çal~~t~k".
Terziba~~~bu eserinde, 1820-1936 y~llar~~aras~nda Kerkük'te ya~am~~~17
~airin hayat~~ve ~iirleri hakk~ nda bilgi vermektedir. Müellif ele ald~~~~~airler
hakk~nda bilgi edindi~i kaynaklar~~ da tek tek aç~ klamaktad~r. Onun, varl~~~ndan bahsetti~i tezkirelerden bir tanesi, Hicri Dede'nin R~yâzu'~-~uarâ
adl~~eseridir.
Hicri Dede'nin bu eseri hakk~nda, Atâ Terziba~~'mn verdi~i bilgi ~öyledir:
"Bundan otuz y~l önce (1930'1u y~llar) yaz~lm~~~olan bu tezkirede hat~ rlad~~~ma göre 150 kadar Kerkük ve Erbil ~airlerinin hayat tercümeleri pek
k~sa olarak anlaulmakta; her ~airin bir-iki parça ~iiri de bu arada yer almaktad~r. Bu kitab~~müellifin sa~l~~~nda görmü~tüm. Vasiyeti üzerine, ölümünden sonra, o~lunun büyüyüp tasarrufuna geçmek üzere, ba~ka eserleriyle
birlikte ailesi yan~ nda sald~~durmaktad~r. Rahmetlinin o~lu yeti~ip ö~retmen
tayin edildi~i halde, maddi s~k~nt~~yüzünden, söz edilen eseri henüz yay~m7 Agah
8 Atâ

S~rr~~Levent, A.g.e., s. 327-329.
Terziba~~, Kerkük ~air) eri, Zaman Bas~mevi, Ba~dat 1963, c. I, s.
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lamam~~t~ r. Bir kaynak diye ondan istifade etmeyi de kabul etmeyen o~lu
Faik Dede, ewelki y~l bu kitab~~bana sadece bir kaç dakikal~k bir zaman için
göstermi~tir. Umümi Türk edebiyatinda tezkiretü'~-~uara kitaplar~ n~ n sonucusu say~labilen bu yerli eserin bir gün önce yay~ mlanmas~ n~~dileriz"9.
Kerkük ve civar~ ndaki ~uaradan bahseden bir ba~ka eser de Molla
Sâbir'e aittir. Bu konuda da Terziba~~~~öyle demektedir:
"Son y~llarda Tanr~ 'n~ n rahmetine kavu~an Haf~z Molla Mehmedo~lu,
Molla Sâbir'in de bir k~s~m Kerkük ~airlerini içine alan bir eser b~ rakt~~~ n~~
bilmekle beraber henüz bunu görmü~~de~iliz. Rahmetli, yazma kitaplar~ n~ n
Ba~dat müze kitapl~~~ na arma~an edilmesini vasiyet etti~i halde, Kerkük'e
dair yazma kitaplarla kendi eserleri, emekli Yarbay ~akir Sâbir Bey'in özel kitapl~~~ nda durmaktad~ r"°°.
Irak'taki Türk kültür tarihine dair yaz~ lm~~~bir ba~ka eser de, Abdullatif
Bendero~lu'na ittir. Müellif, 19. ve 20. as~ rda ya~am~~~ve halen hayatta olan
edebiyatç~lar hakk~ nda bilgi verdi~i iki ciltlik eserini özetle ~öyle tan~ tmaktad~ r:
"Kitab~ m~z~n I. cildinde, 1811-1930 y~llar~~ aras~ nda do~an ve adlar~~ a~a~~da yaz~lan yazar, ~air, öykücü, romanc~ , horyatç~~ ve folklorcular~ m~z yer
alm~~lard~ r... II. cildinde, 1932-1945 y~llar~~ aras~ nda do~an yazar, ~air, öykücii, romanc~, horyatç~~ ve folklorcular~ m~z~ n ya~am öyküleriyle, yarat~c~l~ klarma ve yap~ tlar~ na özetle de~inip, dü~ünce ve görü~lerini aç~ klamaya u~ra~um"~~ .
~ki cilt olan bu eserde, Irak'ta ya~ayan toplam 106 Türk edebiyatç~~ve sanat adam~ n~ n resimli biyograf~leri yer almaktad~ r.
Buraya kadar verdi~imiz bilgilerden de anla~~laca~~~gibi, halen ~rak s~n~ rlar~~içinde bulunan ve bir zamanlar Osmanl~~ topra~~~olan bölgelerdeki
Türk kültür tarihine dair hayli eser kaleme al~ nm~~t~ r. Ancak bunlardan
önemli bir k~sm~~elyazmas~~halinde olup, bu konularda çal~~ma yapacaklar~ n
ilgisini beklemektedirler.
9 Atâ Terziba~~ ,
s. 5.
10 Ata' Terziba~~ , A.g.e., s. 5.
11 Abdullatif Bendero~lu, ~rak Türkmen Edebiyat~~ Tarihine Bir Bak~~, Dâru'~-~unni'sSekâfeti'l-Amme, Ba~dad 1989, c. I, s. 5-6.

Belleten C. L/X, 40
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Bizim bu yaz~m~zda ele alaca~~ m~z eser ise, ~imdiye kadar ad~ ndan hiç
söz edilmeyen Hatibi'nin, 18. ve 19. as~ rda Ba~dat ve civar~ nda ya~am~~~Türk
~airlerini anlatt~~~~Tezkire-i ~u'arâ-y~~Ba~dâd'~ d~r.
Tezkire-i ~u'arâ-y~~Ba~dâd:
Bu tezkirede, Ba~dad valileri Süleyman Pa~a (ö. 1810), Abdullah Pa~a
(ö. 1813),. Said Pa~a (ö. 1816) ve Davud Pa~a (ö. 1851) dönemlerinde
Ba~dad, Musul, Kerkük, Erbil v.b. yerle~im alanlar~ nda ya~ayan 75 ~airin hayat~~ve eserleri anlaulmaktad~ r. Yukar~da temas etti~imiz gibi eser hakk~ nda,
kaynaklar~ m~ zda herhangi bir bilgiye rastlayamad~~~ m~ z gibi, müellif
Hatibi'nin hayat~~ve eserlerine dair de i~aret bulunmamaktad~ r. Bu bak~ mdan eserin müellifi hakk~ ndaki bilgileri, yine müellifin Tezkire'de çe~itli verilerle kendisi ve ailesi hakk~ ndaki de~inmelerinden elde edebildik.
Ancak, biz Hatibi hakk~ ndaki tespitlerimize geçmeden önce, 1946'da
Ba~dat'ta bas~ lan Arapça bir eserden bahsedelim. Matbü olan ve Davud Pa~a
dönemi Türk ~airlerinden bir k~sm~ n~ n tercüme-i halini anlatan eser
hakk~ nda Ata Terziba~~~~öyle demektedir:
"13. hicri ça~~n~ n ilk yar~s~ nda Irak'ta ya~ayan bir k~s~ m ~airlerin hayat
tercümelerini içine alan ve asl~ nda Türkçe olarak yaz~ ld~~~~ve sonradan
Arapça'ya çevrildi~i bilinen, fakat müellifi meçhul kalm~~~bu kitab~ n biricik
yazma nüshas~~ Âlüsi-zâde Mahmud ~ükrü'nün kitapl~~~ nda bulunarak
Anistas Mani Keremli taraf~ ndan istinsah edilmi~~ve 1946 y~l~ nda Ba~dâd'ta
yarmlanm~~ur. Bu kitab~ n ad~ n~ n Cevâdu'd-Tirâd fi Ma'rifeti ~u'arâi Ba~-dâd
oldu~unu kitab~ n sonundaki bir f~ kradan anl~yoruz ki bu nokta nâ~irinin ve
Irakl~~ birçok yazar~n gözünden kaçm~~ur.
Gerçek müellifi bilinmeyen bu Arapça eserin ~ehrebanl~~ Abdulkadir
Hatib Efendi taraf~ ndan telif veyahud Türkçe'den tercüme edildi~i söylenmektedir"r2.
At. Terziba~~ 'n~ n burada sözünü etti~i tercüme ile bizim Hatibi'ye ait
oldu~unu söyledi~imiz tezkire aras~ nda muhteva bak~ m~ ndan benzerlik söz
konusudur. Ayr~ca Hatibi'nin babas~ n~ n da ~ehrebân'da ikamet etti~i gözönünde bulundurulursa, bu iki eser ve müellifi aras~ nda s~ k~~ bir ba~~oldu~u
fark edilmektedir. Bizim tespitimize göre, Arapça matbü nüshadaki ~airler,
12

Ata Terziba~~, A.g.e., c . II, s. 4.
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Türkçe elyazmas~~ nüshadan daha azd~ r. Yine Türkçe nüshada ~airler daha
detayl~~olarak anlat~lmaktad~r. Bundan dolay~~biz Arapça bask~ n~ n'3, Türkçe
nüshan~ n muhtasar bir tercümesi olabilece~i kanaatindeyiz.
Biz, bu iki nüshay~~mukayese etmeyi bir yana b~ rakarak, eserin müellifi
Hatibi'yi tan~tmak ve eserin telif sebebi, telif tarihi ve Davud Pa~a'ya takdimi
üzerinde durmak istiyoruz.
Tezkire'nin Müellifi Hadhi:
Tezkire'nin müellifi daha ilk sayfalarda kendisinden ~öyle bahsetmektedir:
Muhtâc-1 nigâh-1 ehl-i âdâb
iivâre Hatibi kâdb-i bâb (ur. 2)
Âvârelerin zebâni sensin
Her hâl ile tercemâni sensin (ur. 4)
Ailesinin d~~~ nda onu en çok etkileyen, ~ehrebân köyünün hatibi,
1811'de vefat eden Molla Muhtar Efendi oldu~undan, mahlas~ n~~da, bu zâta
olan sevgisinden dolay~~Hatibi olarak tercih etti~ini ifade eder:
"Molla Muhtâ~
' Efendi, ... câmi-i sâb~ ku'z-zikrde hatib oldu~undan Hatib
mahlas~ n~~ ihtiyar edip bu cihetle hakirin mahlas~~Hatibi'dir." (vr. 37b)
Kendisini Hatibi mahlas~yla tan~ tan müellifimiz, eserinin hiç bir yerinde
tam ad~ ndan söz etmemektedir. Ailesi hakk~ ndaki bilgileri de hep dolayl~~
~ekillerde vermektedir. Nitekim babas~~ hakk~nda, Molla Muhtar Efendi'yi
anlat~rken ~öyle demektedir:
"~ehrebân karyesinde vâki câmi-i ~erifin bâb-~~sa'âdet-meâb~ nda çend
ahbâb ile tekye-zede-i mücâleset olmu~~iken, bir gulâm, bir dervi~~ile bedidâr
ve huzzârdan fakirü'l-hâl bir bi-çâre-i ~ikeste-bâlin müsâfiri olmas~ na hod-behod hâst-kâr olma~la tâc-~~ gerdûna sanduka-i garb-~~nilgüna mevzû oldukda
edâ-y~~merâsim-i ho~-âmedi ma'r~z~ nda peder-i merhûm nezdine gidip her
çend ol nûrâni-siri~te im'ân-~~nazar itdiyse de mesih i güzâ~te-i çe~mi olmad~~~ndan nâvek-i endi~esi çe~m-i kemân-~~tahayyür de cây-gir oldu... Ne ise
mübâheseleri ulûm-~~ garibeye müncer olub ~eb-i ferdâ içün kendûyi hâne13 Bkz. Abdulkadir e~-~ehrebâni, ~uarau Ba~dad ve Küttâbuhâ Eyyâme Davud Pa~a,
Sa~da(' 1936.
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i bi-minnete da'vet itmelde ... ol dahi (el-icâbetü li'l-velime vâcibün) tarikas~na infihâc ve refilu dervi~-i mezkür ile gelüp menzil-i pederi pür-ibtihâc
edüp peder-i ma~für dahi,
Kadem basd~n gözüm behcet-serism pür-z~yâ luldm
Tevâzu bilmenüz terkâna ho~~geldin safi geldin
ne~idesiyle kendüsini istikbal ve va& ta'zim ve iclâlden sonra bir odada tek ü
tenhâ oldular." (vr. 36)
Bu ifadelerden Hatibi'nin babas~n~n ~ehreban köyünde oturmakta oldu~unu; aynca, köye gelen misafirleri önce bir tekkede kabul edip, sonra
evine davet etmesinden de onun tekke sahibi bir ~eyh ve e~raftan biri oldu~unu anlamaktarz.
Hatibi, ~air Abdullah A~a (Cehdi)'yi anlat~rken de babas~ndan sözetmektedir:
"... tarih ~ehreban karyesine dü~dü~ünden nâ~i ânifü'z-zikr pederim
hatib-i lebibin hânesinde müsâfir olup miyânelerinde tarafeynden rab~ ta-i
mahabbet istihkâm-pezir olmu~~idi. Bir dem-i fidiz ve sa'at-~~tarab-endûza
peder-i merhüm,
Cem'-~~sime cehd-bâ eyle zfni ~imdilik
Bir ~a7re ~ fri almazlar bunu tahlük bil
müfred-i letafet-edas~n~~irticâlen der-miyan etmekle kendüsi dâhi bu güne
cevab-~~ba-sevâb-giriz eyledi:
Bir ~a7re nâ-ehildir almayan ~i"ri Hatib
Yoksa ehli genc-i sim ile ider ~i'ri harfd" (vr. 23b)
1209/1794'de vefat eden ~air W~mnryi anlat~rken ise Hatibi, babas~yla
ilgili ~u bilgiyi verir:
"Bir gün pederim merhüm ~ehreban mukata'as~na dair ba'z~~defatiri
cenab-~~müstetablanna arz etmekle, (al bu varak') emri ile pederi vicheten
hitâb buyurduklannda, pederim merhüm derhal te~ekkür ma'nz~nda lübb-i
edeb bine dâmen-i devlet-i pirâmenlerin büs eyledi. Ka~~tdan ibâret varak~~
eline teslim buyurduklar~nda, peder-i ma~für lafz-~~hakiki bilüp, dâmen-i
merhametlerin bi'~-~edade ~ifah-~~ta'zim etmi~~iken, (yine mücazisi nasibim
oldu) diyerek latifeye giriz itdikde, kendüsüne ol saat yüz altun ihsân buyurmagla medhlerini mutazamm~n i~~bu müfredi irticalen arzeyledi." (vr.
134b)
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Metnini verdi~imiz bu ifadelerde Hatibi'nin babas~n~ n ~airlerle içli di~i'
oldu~unu ve münasebetlerinde nükteli olarak onlara cevap verdi~ini görmekteyiz. Bu da, müellif~mizin babas~n~n da ~air ruhlu bir ki~i oldu~unu, dolay~s~yla ~airlerin de kendisine hürmet ve sayg~~duyduklar~n~~göstermektedir.
Hatibi'nin dedesi Selûm Çelebi de ~airdir. Nitekim o, "sin" harfinde,
"Kâtib-i hazine Selûm Çelebi" ba~l~~~yla anlatt~~~~~air hakk~nda, "... mümâileyh Ba~dâdiyyu'l-as1 ve'l-vatan Ali Çelebi'nin sadefçe-i sulbünden dükkânçe-i nâ-pâyidâr olup..." dedikten sonra, bu maddeyi bitirirken, "... bu hakir-i bi-nevi s~bt~~olup cedd-i büzürg-vâr~m oldu~u sebebiyle medh u sitâyi~i
bana râci oldu~undan kânün-~~ edebe ri'âyeten bahsi ihtisâr k~l~nd~..." demektedir. (vr 55)
Tahsili:
Hatibi'nin kimlerden ve nerelerde tahsil gördü~ü konusunda da miiracaat edece~imiz tek kaynak, az da olsa, onun Tezkire'sindeki kendi ifadeleridir. O, ençok feyz ald~~~~hocas~~olarak Mehmed Emin Efendi (Feyzi)'yi
gösterir:
"... Lafz u ma'nâda olan her ukde-i mü~gil-teri enfâs-~~ meyâmin-i- istimay~~ müte'addid nev-âm~lz ve büstan-~~ ârffin~~ km-yâb idüp, ben bu hakir-i biberg ü nevi telâmiz-i pâkize-edâs~ n~n ednâs~~ olmagla ki onlar miyânede
idâre-i akdâh-~~ e~'âr itdikleri vakitde devr-i câm-~~ihsanlar~~ancak havsala-i ahvâlime ~âyân görülür..." (vr. 92)
"... ne diyeyim bilmem tahmisâunda olan kelâm-~~ irtibât~~tavsif ideyim
veyâhud kasâyid u tevârih u gazeliyâunda me~hûn tasannu'ât~~tavsif eyleyeyim." "... üstâd-~~ kâmil ve hâce-i lâ-mümâsilim, fâiz-i hazin-i ma'ârif-mendi
Fevzi Efendi..."
Hatibi, hocas~n~~manzum olarak da ~öyle tan~ t~r:
Üstâcbm o sâhib-i fesâhat
Yenbû'-1 kitâbet ü belâgat
01 Fevzi-i Faiz-i ma 'ini
01 mün~i vü nânin-1 zemini
Eltâfma cümle ola nâil
Maksi:ida iki cihat-Ida viis~l (vr. 85b)
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Bu ifadelerinin yan~nda Hatibi, Fevzi'nin, baz~~~airlerin gazellerine yazd~~~~tahmis ve nazireleri yeri geldikçe, "... üstad~m Fevzi Efendi dahi bu gazeli tahmis itdi." diyerek haber vermektedir. (vr. 124a.)
Hatibi bunun d~~~ nda ders ald~~~~baz~~ hocalar~~ ile onlardan okudu~u
dersleri ve kitaplar~~da belirfir. Bu konuda mesela, Safayi Isa Efendi'nin terceme-i halinde ~öyle demektedir:
"... bu fakir, fenn-i nahvden kaç nüsha nezd-i fazilet-fendinde lura'at etmakülünce her vechile zir-i bardigim cihetiyle (U:P Ç...4)3..0 -t:ii
u.;•••IP
~~ girân hakk~nda hudic-~~mûcib-i külfet ve zeri'a-i zahmet olduguna ilave
vasf~~bey-an~nda taksirimden arak-riz-i hacâlet ve gayetde mükedder ve esir-i
fikret olmu~um." (vr. 66b)
Bunun d~~~nda, es-Seyyid Ahmed Efendi'den de tahsil gördü~ünü kaydetmektedir:
"Hatta bu fakir ~eyh Sa'di merhümun Gülistan-1 letâfet ni~an~n~n indinde lurâ'at etmi~im." (vr. 61a)
Hatibi, Fevzi Efendi'den okudu~u dersleri de ~öyle belirtir:
"Lakin zamirim nukC~d-~~ma'adinden tehi ve hali olup gayet ma-fil-bal
sair -i riyaz-~~cinân merhûm Nabi Efendi-i fazl-ni~an~n afak-gir-i i~tihâr olan
nüsha-i siyer-i mu'teberelerinden gaza-y~~ Uhud-~~müva~~ahamn nihayetine
dek ati' z-zikr üstad-~~ma'arif bünyad~m~n nezd-i edeb-i ferdinde kira...at etmi~im." (vr. 3b)
Bu ifadelerinden, Hatibi'nin Arap dilbilgisine dair eserlerle, Sa'di ve
Nabi gibi Fars ve Türk edebiyat~n~n zirve ~ahsiyetlerinin eserlerini hocalar~ ndan okumu~~oldu~unu anl~yoruz. Bunun d~~~ nda onun, sadece kitap
okumakla kalmay~p, zaman~n me~hur ediplerini ziyaret etmek maksad~yla
gayret sarfetti~ini ve hatta ba~ka ~ehirlere gitti~ini görüyoruz. Nitekim
Musul'da divan katibi olan Sa'di Salih Efendi'yle daha yak~n olabilmek için
seyahata ç~km~~t~r.
"... bu kadar i~tihar~~avize-gü~-~~istima'~m oldukda a~k~na düçar ve mahabbetine giriftâr oldum.... Her bar envar-~~ didar~~ile tenvir-i dide-i i~tiyak
itmek, münteha-y~~amal-i ma-fi'l-balim idi. 1243/1827 senesinde gülbün-i
ravza-i himem ve ~âhsar-~~devha-i kerem, nür-~~hadika-i hünermendi musar-
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nf-~~Vileyyü'nni'am1 Muhammed Efendi'yle bi'l-müsâfere Mardin seferine
azimetimde Musul-~~hadbâye varub... miyânede gerden-ke~-i huzûr olmagla
kendüsiyle icra-y~~mersim te'ânuk bine idâre-i akdâh-1 i~ret itdikde istimâ'dan ziyade ahvâl-i fezâili isti'mâline kesb-i ittilâ eyledim." (vr. 51a)
Hatibrnin kendi eserinden ç~karabildi~imiz kadar~yla, ö~renimine dair
bilgiler bu kadard~r. O, zikretti~imiz bu ~ah~slar~n d~~~nda da birçok edip ve
~airler görmü~, onlar~n sohbetinde bulunmu~~veya sohbet için kendisine
gelmi~lerdir. Bundan dolay~~Hatibi, Ba~dat ve civar~ndaki ediplerle içli d~~l~~
olmu~tur.
Edebt Ki~ili~i:
Yukar~da Hatibrnin ö~renim durumunu, kendi ifadelerinden yapt~~~m~z tespitlerle ortaya koymaya çal~~t~k. Onun yeti~mesinden sonra, ~airler
aras~ndaki ünü gittikçe yay~lm~~~olmal~~ki, birçoklar~~kendisinden tahmis, nazil-e ve tarih yazmas~n~~istemi~lerdir. Bunlar aras~nda, zaman~n me~hur
ediplerinden Hâvi Rasûl Efendi ba~ta gelmektedir. Nitekim müellifimiz bu
durumu ~öyle anlatmaktad~r:
"... bu gazel-i âlem-pesendi dahi nazm u in~a ve naziresini zikirleri gelicek Müfti ve haldr ve Debir'den iddia edip, her ikisi sâha-i tanzire sevk-i tekâver-i mahal itmeleriyle hayrlus~yla tercemelerinde minkâr-~~kalem ile nak~~
olunurlar. Lakin bu haldr der-dest olan kitâb-~~mezkûra me~gul oldu~um sebebiyle firsat ve imkân~m olmad~."
Hâvi Rasül Efendi, bu arzusunu manzum olarak da dile getirir:
Tanzire ragbet eylem ese Müfti nazm~na"
Var yiri yoksa sâz-~~yavâna kim bakar
N'ola nazire dirse Hatibi veyâ Debir
Bu nazma yoksa bihüde-güyâna kim bakar (vr. 28a)

Burada ismi geçen Müfti (Ebubekr Efendi) de, Hatibi'den tahmis teklifinde bulunur:

14 Bu m~sra metinde, "Tanzire ra~bet eylemese Müfti bu nazma", ~eklinde olup, vezin
dikkate al~narak böyle yaz~lm~~t~r.

632

MEHMET AKKU~~

"... I~bu dû-beytin tahmisini bu fakire dahi teklif itmekle kendüsi gibi bir
ferid ve naz~m-~~vahid bu güne tahmislerinde cevelan itdi~i sürede
kendilye pey-revligim ayn-~~cehalet ve kûnhile bi-münasebet ise de kesret-i
u ~srar ve vefret-i lehh u güftr~ndan halis olmak kasdiyle fakat Türki
tahmisini merst~m-~~evral eyledim." (vr. 113b)
~air Wunni de, kendisini hafife alan birine cevap vermesi için Hatibi'ye
ba~vurmu~tur:
"... birisi bir dosta bir çift çizme, istihraT ma'nz~nda hediyye edip, ka~~d~= cevab~n~~bu hakire teklif itmekle intikam~n~~almak kasd~yla esn'ai~~tahrirde bu m~sra'~~derc eyledim." (vr. 133b)
Hatibi, yukar~da zikretti~imiz ifadelerinden de anla~~ld~~~~gibi, birçok
~airin gazeline nazire ve tahmis yazm~~t~ r. Hatta o, bu konuda hocas~~
Mehmed Fevzi ile de yar~~m~~t~r. Nitekim Mehmed Fevzi'nin, Nedim'in gazeline yazd~~~~tahmisle ilgili olarak, "... merhüm Nedim-i nüktedân~ n gazeline i~bu nazire-i
mrh eylemi~...", "... gazel-i mezküruna bu fakir
dahi i~bu tanzir-i
imlâ ve terkim eyledim." diyerek, kendisini de bu
hususta kabiliyetli görmektedir. (vr. 98a)
Hatibrnin, Zeki Molla Halil'in "Nergis" redifli gazeli hakk~ndaki de~erlendirmesinden sonra, ona nazire yazd~~~n~~belirten ~u sözleri, ~iirde kendine olan güvenini göstermektedir:
"Negis kafiyesinde gazel tarh itmek sa'b ü dü~var oldu~u gül-i cinân-~~riyaz-~~irrana nümiyand~r. Kafiye-yi mezkûrda bu gazel-i letafet-mevfür
' gülbüni kaleminden ser-zede olmu~... makrüm-~~revaph-~~irfan bu hakir-i na-tüva~'
dahi harhur-misal bu nazireye hâme-gir-i makal oldum. Dimag-~~kamilana
ba'is-i istikrah ise de ... nesâhat buyrula." (vr. 45b)
Hatibrnin, ~iirlerine nazire yazd~~~~~airlerden Mehmed Fevzi, Revnak,
Rag~p Pa~a, Sa'fl Mustafa Efendi ve Zeki Molla Halil'i; tahmis yazd~klar~ndan
ise, Havi Rasül, Mûfti Ebûbekr Efendi ve Hakim mahlas~yla ~iirleri bulunan
Davud Pa~a'y~~sayabiliriz.
Burada, Hatibrnin nazirelerine misal olmas~~bak~m~ndan Zekrnin
"nergis" redifli gazeline yazd~~~~nazireyi aynen al~yoruz:

Güzel a~lana ey gül ga'liba' düçârdir nergis
Bu rütbe ta~ f-1 al-y~~ruba da blmârcbr nergis
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Bozulmu~~rengi incelmi~~ser-efgende-ni~in it~ni~~
Sanasm ben gibi hasret-ke~-i cliklârdir nergis
Mü~âbih oldu~lyçün dide-i mahmûr-1 cânâna
destârchr nergis
Miyân-1 â~ikânda
Güzel &I~in içün gül~ene te~tif k~l zirâ
Gözüm tek yolunu gözeltmede bidârchr nergis
Degildür yâra v.s~l â~ik-1 gam-hâr tek güya
Hemi~e mübtelâ-y~~fitne-i agyârthr nergis
~emimin ~em iden peyveste eyler cüst ü câ kendin
Dil-i u~~âkt celb itmekde bir sehhârchr nergis
Lisârt-1 hâl ile n'ola enin ü âh eylerse
Han bi tek esir-i fürkat-i dil-clârchr nergis (vr. 45b)

Hatibrnin tahmis ve nazireleri d~~~nda mesnevi ve tarih manzumeleri de
bulunmaktad~r. O, Mardin'e yolculu~u s~ras~nda Sa'di Salih ile iyi bir dostluk kurmu~, daha sonra bu muhabbeti mektupla~arak sürdürmü~tür.
Sa'di'nin kendisine yazd~~~~32 beyitlik mesneviye Hatibi de, "... bu defa hurüf-~~ mühmele ile ma'nânadan mühmel bu du'a-name terkimine bi-edebane
cür'et lul~nd~." diyerek, sadece noktas~z harflerle yazd~~~~36 beyitlik bir mesnevi ile cevap vermektedir.
Ancak, onun mesnevisi sadece bundan ibaret de~ildir. Babas~n~ n ve
kendisinin, Mevlana Halid-i Ba~dadi (1776-1826)'nin kurmu~~oldu~u
Halidiyye tarikatma müntesip olmas~~sebebiyle, müstakil bir eser sayabilece~imiz 113 beyitlik Silsile-nâme-i Tarikat adl~~manzumeyi yazm~~t~r. Nitekim
müellif bu mesneviyi ba~l~~ ba~~na bir eser kabul etti~inden telif tarihini de
belirtrni~tir.
Bu Silsile'nin
Tâ ki ola sal-i nazm~~ma'lüm
Kilk-i dü-zeban ile Utarid
Tarihini yazd~m "Dürr-i manzüm"
Hatibi'nin bunun d~~~nda da tarih manzumesi vard~r. Bu meyanda mesela, Davud Pa~a'n~n o~lu Hasan'~n do~umu ve Mevlana Halid-i Ba~dadi'nin
vefat~~için yazd~~~~tarihleri kaydedebiliriz.
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Hatibrnin çe~idi vesilelerle yazm~~~oldu~u müfredleri daha sade ve daha
güzeldir. Bu hususta bir fikir vermek için baz~larm~~buraya al~yoruz:
Kibr ile kadr-i bülendi ki~inin ednâ olur
Her tevâzû-pi~e gitdikçe kat~~a'lâ olur (v. 71a)
Feyz-i Hak inkâr olunmaz ey gönül
LA herkes olamaz mazhar ana (vr. 74b)
Var m~d~r bir~ey k'ola nazm ile in~âdan le&
K'anda vard~r kand ile ~ehd-i musaffidan leziz (vr. 81b)
Niçe olsa ma'rifet ehli yine mümtâzd~r
Hârdan var imtiyâz~~gül~en içre güllerin (vr. 109b)
Hâs~h inkâr olunmaz nahl-i irfân~n Hatib
Niçe olsa ma'rifet bâg~n sak~n terk eyleme (vr. 110b)
Tezldreinin Telif Sebebi:
Hatibrnin gittikçe yay~lan ~öhred, o zaman Ba~dat'taki Türk kültür hayat~na büyük katk~lar~~bulunan vali Davud Pa~a taraf~ndan da duyulunca,
kendisine Türk ~airlerine dair bir tezkire yazmas~~teklif edilmi~tir. Bu hususu
Hatibi ~öyle aç~klamaktad~r:
"Tab'-~~merâhim tig-~~asaf-âneleri semt-i edebe ~evk-nümâ-y~~ ragbet ve
üdebâya ~ükr-bah~-~~iltifat ve inâyet oldu~u sebebiyle çokdan berü kufüs-~~
sudûrda dem-beste ve mahbûs olan altiyan-~~
tabay~'-~~ ~u'ara ez
ser-i nev-güyâ olduklar~~ cam-~~cihan-nümâ-y~~cem' olan mir'at-~~tab-nak-~~
derk-i derrak-~~seriu'l-idrak-~~hidivânelerine mün'alds oldukda, gerek eyyam-~~
devlet-irtisâm ve hengam-~~adi
vezarederinde bulunan ve gerek akdemce me~hûd-~~basire-i rtibar-~~çakerâne ve mesmil'-~~samra-i bende-gânem
olan Türki ~u'aray~~cem' ve terceme ile bir tezkire in~a ve tertibini ve âcizterin-i memlûkâne emr u fermân buyurmagla, der-i devlet eserlerinde mevcüd
kâmil ve fusehâ ve efad~l ve bulegâya nazaran bu â~üfte-i bi-berg u neva aftab-~~cihan-ara mukâbilinde bir zerre-i ednâya mümâsil ve mü~âbih ise de ...
âciz ve kas~r oldu~umdan ve hizmet-i celilenin tenfiz ve icrâs~m ayn-~~ te~ekkür bilüb, "fekavluldi mesmû'un ve emruhû nâfiz" cevâblyla izhar-~~icabet ve
ibraz-~~ta'ahhüd ve ita'at eyledim." (vr. 3a-3b).
Davud Pa~a'n~n bu teklifi, Hatibi taraf~ndan manzûm olarak da ~öyle
ifade edilmektedir:
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K~l kelâm~~muhtasar sak~n mutavvel eyleme
Kim bedi'-i vasfinm olmu~~beyan~~pek muhal
Türkice bir tezkire in~asm~~fermân idüp
~~bu abd-i na-tüvâna ol meh-i burc-~~me'al
Yog~ken icras~na kudret dil-i bi-tabda
Emrine ihlas ile itdim mücerred imtisal
Hâme-i e~kine pay~~vaz' idince ka~~da
Feyz-i Hakk u sayesiyle çü~i~e geldi hayal
Resm-i âdâb ile terldm eyledim tarihini
Buldu avn-i Hakk'ile bu tercemem hüsn-i kemal (vr. 137a)
Buradaki son beyitin ikinci m~sra~mn ebced de~erine, birinci m~sradaki
(âdâb) kelimesinin de~eri ilave edilince, tezkirenin telif tarihi olan
1245/1829 senesi ortaya ç~kmaktad~r.
Tezkire'nin tamamlanmas~ ndan sonra s~ra Davud Pa~a'ya takdimine
gelmi~tir. Bu hususu da Hatib~~bir manzumeyle ~öyle dile getirmektedir:
Yami oldu hadd-i itmâma hezaran hamd ola
Bana imdâd eyleyü ben lutf-~~Hakk-~~bi-hemâl
An~~takdim eyledim ~erm ile hak-i pâyine
Afv ider noksamn~~ol asaf-i derya-neva]
Hak Te'ala ömrini günden güne efitln ide
Görmesin mir'at-~~saf-~~hât~n gerd-i melal
Tezkire'nin Dili ve De~eri:
Tezkire-i ~u 'ara-y~~Ba~dad, dil bak~m~ndan a~dal~~ve a~~r bir üslupla yaz~lm~~t~r. Gerek mukaddimede ve gerekse ~airlerin biyografilerinin anlaum~nda Arapça, Farsça baz~~beyit, m~sra, müfred, kelam-~~kibâr, âyet ve hadislerden iktibaslara s~k s~k yer verilmi~~olmas~~bu sonucu do~urmu~tur. Ayr~ca
Ba~dat valisi taraf~ndan böyle bir kitab~n haz~ rlanmas~ n~n istenmesi, eserin
metninde daha sanath bir dilin kullanmas~ n~~gerektirmi~tir. Çünkü, Davud
Pa~a'n~n kendisi ve Hakim mahlas~yla ~iirleri olan bir ~ahsiyettir. ~~te bütün
bunlar, Tezkire'nin üslubunda etkili olmu~tur denebilir.
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Hatibi, Tezkire'de, ~airlerin hangi sülâleden geldiklerini, nerede do~duklar~n~, ~iire nereden ilgi duyduklar~n~~anlatt~ ktan sonra, onlar~n nazm~ n~~
de~erlendirir; ~iirlerinden örnekler verir; nazirelerinden ve tahmislerinden
bahseder. Sonunda da ~airin mahlas~ n~~ tercih edi~~sebebini belirterek, kaç
ya~~nda, hangi tarihte ve nerede vefat etti~ini yazar. ~airlerin bulundu~u görevleri ve varsa eserlerinin neler oldu~unu kaydetmeyi de ihmal etmez.
~airler vefat etmi~~ise, onlar~n vefat~n~~söyledikten sonra, kendi vas~flar~na
uygun Arapça, Farsça veya Türkçe birer beyit veya m~sra ile durumlar~n~~ ortaya koyar.
~imdi burada onun Tezkire'de kulland~~~~anlat~m tarz~na misal olmas~~
bak~m~ndan, Halil Efendi'nin biyograf~si hakk~nda anlatt~klar~n~~ nakl edelim:
"Mûmâileyh Musuliyyü'l-as1 ve Bagdâdiyyü'l-vatan Fahrizâde ~brahim
Efendi'nin çe~me-sâr-~~sulbünden gülzâr-~~dünyâya uryân idüp hâiz oldu~u
evrâd-~~ basiret ve idrâk u ezhâr-~~fehm-i derrâk~~çe~m-i zahm-~~ felek-i gaddâra
d~lçâr ve âfet-i hazân-~~sipihr-i kec-reftâra giriftâr olarak... bagçe-i ruhsâr~~
çe~me-i dü-çe~meden hâli idi. Amma fehm ü hadâset ve iz'ân~~ ve basireti vâs~ l-~~derece-i nihayet ve reside-i rütbe-i gayet oldu~una güvâh-~~ adil ve vâhid-i
lâ-mu'âdil, kuvve-i memken-i tab'~ ndan çehre-nümâ-y~~fi'l olan i~bu müfred-i
garrâ-y~~hakikat-intimâd~ r.
Ve ale'l-husüs tahâmis rabt~nda olan yed-i tülâ ve hüsn-i edâs~~manzûr-~~
erbâb-~~ nazar ve me~hür-~~ zümre-i ma'ârif-eserdir. Basireti hadd-i tamâm~~
kat' ittiginden Basirimahlas~yla erbâb-~~basar ve basiret mâ-beyninde me~hür
olmu~, ulüm-~~Arabiyye'de dahi alâ kaderi'l-kifâye nû~e-dâr ve ale'l-husüs hâf~z-~~ kelâm-~~Melik-i kirdgâr idi...
~âhid-i ömri altm~~~üç sene pehnâ-serâ-y~~ zindegânide nigerân olub 182
senesinde (Küllü men aleyhâ fân) nass-~~ ~erifi iktizâs~ nca dide-gü~â-y~~kusûr-~~ Cennet oldu. Beyt:
Nedâred vefâ âsumân u zemin
Çönin bâdeest ü bâsed çönin (vr. 13b-16b)

Hatibi, ~airler aras~nda benzerlikler de kurmaktad~ r. Mesela, Lutfullah
Efendi için, "... nesrde Nâbi-i devrân ve nazmda Sâbit-i zamân idi..."; Tâyib
Bektâ~~için ise, "... Türki'de merhüm Sâbit Efendi'ye peyrevlik iderek sefinesinde me~hün ..." demektedir.
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Nüzhet Mehmed Efendi hakk~ nda, "... Cennet-mekan Râg~b
Muhammed Pa~a-y~~merhûmun, (Sevdâ-y~~câha dü~me ki râhat komaz seni)
m~srâ'~n küpe-i intibâh ve .vize-i âgâh itmeyerek ke~meke~-i câh u mans~b
fikriyle diyâr-~~gurbete azimet idüp ..." dedikten sonra, onun Haleb'e gitti~ini ve bu esnâda öldürüldü~ünü söylemesi, Hatibi'nin ~airlerin hayatlar~na
dair geni~~bir bilgiye sahip oldu~unu gösteriyor.
Hatibi, ~airlerin birbirlerinden intihalde bulunduklar~n~~ifade etmekten
de çekinmez. Nitekim At~f Ahmed A~a'mn bir gazeli için ~unlar~~kaydetmektedir:
"Bir aral~ k gelicek bu gazeli nazm idüp yârâna göndermi~~idi. Adam
adama benzer didikleri gibi mezkûr gazel aymyla Tâyip Efendi merhûmun
gazeli ç~kup, fakat mahlas~nda Tâyib'in bedeline At~f rakam itdigi zuhûr eyledi.
Ne mümkin zâhiri pinhân k~lmak
Güne~~ki bil midir ihfâ olunsun (vr. 87b_88a)
Müellifimiz, ~airlerin vezin konusundaki ba~ar~s~zl~ klar~ n~~ da tenkit
eder. Bu konuda da mesela, Müfti Ebubekr Efendi'nin manzumesi hakk~ nda
~öyle demektedir:
"... bilâ-kasd manzumelerinin baz~~m~srâ'~~ bahr-~~recez ve ba'z~s~~ bahr-~~
tavilden olduguna ilâve agleb-i zaman vezinden birun ve kâf~yeleri birbirine
mugâyir ve nâ-mevzün olmadad~r." (vr. 1141) )
Hatibi, Ba~dat'taki kültür çevrelerinde cereyan eden olaylar~~ da,
Tezkire'de konu edinmekte ve bunlara dair bilgi vermektedir. Ba~dat'taki
Mevlevihâne'de geçen bir olay~~ anlatan Salih Neccâr'~n Arapça, Farsça ve
Türkçe olarak kaleme ald~~~~67 beyitlik manzumesini aynen iktibas ederken
söze ~öyle ba~lamaktad~ r:
"Vâs~fiye Câmii dimekle mezkûr Mevlevihâne-i me~hûrun ba~çesine varup gird-i havz~nda mekin üç dilber, letâfet-âyin-i mü~âhedeleriyle karirülayn ve'l-fuâd olmag~n ... ol se-dilber-i billûrin-sâk u simin-bere im'ân ile nâz~r
oldukda mâdde-i mezkûreyi Arabi ve Fârisi ve Türki lugatlanyla nazmen
hikâyet idüp âhirinde Ömer Pa~a-y~~ merhûmun midhat-~~ zât-~~pâklerine giriz
eylemi~. Do~rusu bir müfredini terk itmek insâf olmad~g~ndan mecmu'~~ bu
mahalle sebt birle clide-i nâz~râna envâr u z~yâ verildi." (vr. 124b)
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Yine Ba~~rzâde Süzi el-Hac Ömer Efendi'nin kona~~nda geçen sohbetleri ve bu esnada konu~ulanlar~~anlatmaktad~r.
Bu ve benzeri olaylar~~anlatm~~~olmas~, Tezkire'nin sadece ~airleri ve onlar~ n ~iirlerini anlatan bir eser olmad~~~n~, bunlara paralel olarak Ba~dat'ta,
19. as~ rdaki Türk kültürüne, adet ve geleneklerine dair de bilgileri ihtiva etti~ini ortaya koymaktad~r. Eserin transkribe edilerek yay~nlanmas~, bize bu
kültür ortam~n~~tan~ tmas~~bak~m~ ndan da önemlidir.
Tezkire'nin Niisham:
Tezkire-i Suarâ-y~~ Ba~dâd'~ n Yegâne nüshas~, Medine-i Münevvere'deki
Arif Hikmet Kütüphanesi'nde 137 numarada kay~tl~~bulunmaktad~ r. 17x12
(15x8,5) ebad~ ndaki yazma nüsha, 21 sat~r halinde nestalikle yaz~lm~~t~r. lb
ve 2a yapraklar~~müzehheb olan yazman~n di~er sayfalar~~siyah~~mürekkeple
mücedveldir. Konu ba~l~ klar~~k~ rm~z~ , di~er k~s~mlar~~ise siyah mürekkeple
yaz~lm~~t~ r. Tamam~~138 varak olan nüsha, gayet temiz ve okunakhd~r.
Ba~~:
Yâ Rab beni zevk-yâb-1 irfân eyle
Gencine-i feyz u lutfa ~âyar
- eyle
Sonu:
Resm-i âdâb ile terkim eyledim tisfhini
Buldu avn-i Hakk ile bu tercümem hüsn-i kemâl
Yazman~n müstensihi ve istinsah tarihi ~öyle belirtilmektedir:
J.,131 j

4J):c

‘,..1111

.21 ,:.)"JI
(.5:> J4:.*

Buradan anla~~ ld~~~ na göre, nüshan~ n müstensihi Muhammed Mu'in,
istinsah tarihi ise 1248/1832'dir.
Tezkire'de Yer Alan ~airler:
Tezkire'de, 18. asr~n ikinci yar~s~ ndan 1245/1829'a kadar Ba~dat ve civar~ nda ya~am~~~75 ~airin hayat~~ anlat~lmaktad~r. Bunu Hatibi ~öyle belirtmektedir:
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"... 1196/(1782) senesinde hükümrân Bagdad-~~Daru's-Selam-~~ behi~t—
a~iyan Süleyman Pa~a merhûmun kâtib-i divanlar~~ser-sair-t risâle-i fazl u irfân merhûm Es'ad Efendi ma'arif-bünyandan i~bu 1245/ (1829) senesine
dek h~ tta-i ~rak'da mefkûd ve mevcûd Türki ~u'ara cem' ve hurüf-~~hecâ tertibiyle imlâ ve edas~na künhile mâye-i kudret ve hamire-i meknetim yog~ken
safha-i sahife-i merâm ve maksûcla satr-ke~-i ibtidâ k~l~nd~."
Tezkire, bir Mukaddime ile ba~lamaktad~ r. (vr. lb-4b) Bundan sonra
eserin telifine sebep olan ve Hâkim mahlas~yla ~iirler yazan, Ba~dat valisi
Davud Pa~a'n~n yapt~rd~~~~hay~ r eserlerinin zikri ve ~airlere olan muhabbet
ve alakasm~n anlat~lmas~na geçilmi~tir. (vr. 4b-9b) Mahlaslar~na göre alfabetik s~rayla ele al~nan ~airlerin terceme-i halleri, vr. 9b-135b'de bulunmaktad~r. Tezkire'nin Davud Pa~a'ya takdimi ve fera~~kayd~n~n yerald~~~~bölüm ise
~'tizâr-nâme ad~~alt~nda ve manzum olarak vr. 135b-137b'dedir.
Tezkire'de yer alan ~airlerin illere göre da~~l~m~~ise ~öyledir: Ba~dat 33,
Kerkük 16, Erbil 6, Musul 5 ~air. Bunlar~n d~~~nda Diyarbak~ r, Erzurum,
Haleb, Karaba~, Süleymaniye ve Tebriz'den gelen ~airlere de yer verilmektedir.
~imdi Tezkire'de yer alan ~airlerin, eserdeki ele al~n~~~s~ras~ na göre bir
listesini verelim. Burada listeyi verirken, ~air hakk~nda k~sa bir bilgi olmas~~
için, isim, mahlas, vefat tarihi ve yazma nüshadaki yeri de belirtilmi~tir15.
Yeri:

Sairin ismi:

Mahlas~:

Vefan:

Davud Pa~a

Micim

1831

4b

gb

Es'ad Efendi Fahri-zade

Es'ad

1784

9b

12a

Ahmed Pa~a

Edibi

1810

12a

13a

Molla Mehmed Salih

Asaf

1822

13a

13b

Halil Efendi

Basiri

1768

13b

16a

Mustafa Efendi

Bedri

1821

16a

17b

Kemal Ebübekr Efendi

Bekri

1784

17b

18a

Bekta~~Efendi

Tâyib

1773

18a

19b

Takiyyüddin Efendi

Taki

?

20a

21a

15 Vefau

hanesinde (?) olanlar, müellifin hayat~nda sa~~demektir.
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H~z~r Efendi

Salc~b

1818

21a

23a

Abdullah A~a

Cehdi

1798

23a

24a

Ebübelu• Efendi

Hasbi

1800

24a

25b

Rasül Efendi

Havi

?

25b

28b

?

281:>

29b

29b
32a
33a
34a

El-Hâc Hasan Efendi

Hüsni

Seyyid Muhammed Efendi

Hilmi

?

Hâkim Hâne Bey

Hakim

1807

Molla Muhammed Emin

Hamdi

?

32a
33a

Ömer Efendi

Haki

1814

34a

35a

Molla Muhtar Efendi

Hadi)

1811

35a

39a

Mirzâ Muhammed

Dei*

1812

39a

41b

Sarrâf-zâde Molla Halil

Zeki

?

41b

42a

Abdullatif A~a

Rev~~ak

?

42a

46a

?

46a

47a

Muhammed Lutfullah Efendi Zineti, Falni
Bendenici Seyyid Ali

Seyyid

1772

47a

49a

Sâlih Efendi

Sa'di

1829

Selüm Çelebi

Selim

1801

49a
54a

54a
55a

Ba~~r-zâde Ömer Efendi

Sûzi

1814

55a

57b

Fahri-zâde Süleyman Bey

Süleyman

1818

57b

59a

el-Hac Muhammed Efendi

Sami

1790

es-Seyyid Ahmed Efendi

Seyyid

?

59a
60b

60b
63b

Muhammed Sa'id A~a

~evket

1829

63b

65b

Bendenici ~sâ Efendi

Sayf

?

65b

66b

Horos Mustafa Efendi
Sâlih Efendi

Safi

?

66b

Salihi

?

68a

68a
69b

Molla Mustafa Efendi

Sâff

?

69b

71a

Yakup Resül Efendi

Zirai

?

Veli Efendi

Tayyib!

1825

71a
72b

72b
74b

Mahmud Efendi

Tim

1778

74b

76b
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76b

77a

77a _

79b

1815

79b

80b

Arif

1823

80b

81b

Seyyid Muhammed Efendi

ibret

?

81b

86a

Erbilli Osman A~a

Osmâni

?

86a

86b

el-Hac Ahmed A~a

At~ f

?

86b

89a

Yusuf Efendi

Garibi

1817

Fazlullah Efendi

Fazli

?

89a
gob

90b
92b

Muhammed Emin Efendi

Fevzi

?

g2b

ggb

Mahmüd Efendi

FelT~~

?

99b

100a

Molla Abdullah Efendi

Kâsid

?

lo~ b

100a

Hüseyin Efendi

Kimi

1819

102a

103a

Molla ~lyas Efendi

Kâdb

1810

103a

104a

Lutfullah Efendi

Lütfi

?

104a

looa

Lutfullah Efendi

Lütfi

1825

105b

107a

~smail Efendi

Mekkl

1813

107b

108a

Bendenici ~eyh Müsa

Müsa

1823

108b

109b

Abdi Efendi

Mâll

1815

logb

l ~ oa

Abdullah A~a

Muhlis

Ebübekr Efendi

Müfti

?

Mahmud Efendi

Necmi

1810

115b

116a

Muhammed Efendi

Hüzhet

1781

117b

Ömer Efendi

Mil

?

116b
1171j

Molla Abdullah Efendi

Mini

1825

118b

119b

~brahim Bey

Necib

1819

119b

122a

Ahmed A~a

Nes'et

?

122a

124a

Salih Neccar

Neccâr

1788

124a - 127b

Molla Ali Efendi

Nusret

1818

127b - 128a

el-Hac Abdullah A~a

Zâhiri

1824

Molla Ali Efendi

Zulmi

?

~ nayetullah A~a ~nâyeti

~nâyeti

Muhammed Arif A~a

l ~ oa - 111a
111a - 115b

110

Belleten C. LIX, 41
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Muhammed Efendi

Nâdi

1776

128a

Muhammed Efendi

Vâsik

1802

129a - 130b

Abdullah Efendi

Vechi

1794

130b - 131a

~shâk Efendi

Hevâyi

1773

131a - 132a

el-Hac Veli Efendi

Himmet

1775

132a - 133a

Kethudâ Ahmed A~a

Yiimrd

1794

133a - 135a

Hamanici-zâde ~smail A~a

Wisri

?

135a - 135b

129a

