HALIL ADLI IKI SAZ~AIRIMIZ HAKKINDA
ELDE ETTI~IMIZ YENI BILGILER ve YENI ~IIRLER
F. A. TANSEL
A~~k tarz~'nda, biri xv~~. as~rda, öteki ise xv~~~. as~rda ya~ayan
Halil adl~~iki saz~airimiz vard~r. Her ikisinin de ya~ad~klar~~zaman
tesbit edilmi~~olmakla beraber, gerek hayatlar~~hakk~ndaki bilgimiz,
gerek elimize geçen eserleri çok azd~r. Her ikisinin, hem ayn~~ad~~ta~~malar~, hem saz~âiri olmalar~, bâzan, eserlerinin biribiriyle kar~~t~r~lmas~na yol açm~~t~r. Biz bu yaz~m~zda ikisi üzerinde ayr~~ayr~~duraca~~z. XVII. As~r Saz~iiirlerinden Bursal~~ A~~k Halil'e ay~rd~~~m~z birinci
bölümde, Hakk~nda Bu Güne Kadar Bildiklerimiz'e ve Bas~lan ~iirleri'ne
dâir bilgi verdikten sonra, Gelibolulu Mustafa A-lenin, ~airimizin ~öhretini ayd~nlatan Bir Notu'ndan bahsedece~iz; Elimize Geçen Yeni Bir
Türkü'süne de bu bölümde yer verece~iz.
Yaz~m~z~n ikinci bölümünü, XVIII. As~r Saz~dirlerinden Bursal~~
A'~~k Halil'e ay~ rrru~~bulunuyoruz. Ilkinde oldu~u gibi bu bölümde de,
önce, Hakk~nda Bu Güne Kadar Bildiklerimiz'den ve Bas~lan Siirleri'nden
söz edece~iz; daha sonra, Elimize Geçen Yeni Onbe~~~iiri ne~rolunmu~,
bunlara dayan~larak hayat~~ve eserlerinin husüsiyetleri ayd~nlat~lmaga çal~~~lm~~t~r.
~.

XVII. ASIR SAZ~AIRLERINDEN BURSALI MIK HALIL
a)

HAKKINDA BU GÜNE KADAR B~LD~KLER~M~Z, BASILAN ~~~RLER~~

XVII. as~r saz~âirlerinden Bursal~~Halil, ça~cla~lar~ndan A~~k
Ömer, Gevherl, Kay~kc~~Kul Mustafa, Katibi gibi san'at de~eri bak~m~ndan üstün eserler vermi~tir; ancak, hemen birçok saz~âirlerimiz
gibi onun da hayat~na dâir bilgimiz ve elimize geçen eserleri pek azd~r.
Halil adl~~ saz~âirimizin varl~~~ndan, yan~lm~yorsak, 1924'de,
Hak'tan inayet olunca
Kulun etmez melil derler
Belleten C. XXXVI,
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m~sralanyle ba~layan be~~dörtlükten ibaret Semdrsinin bas~lmas~~dolay~s~yle haberli olduk 1. A~~k Halil'in, ertesi y~l, yine be~~dörtlükten
ibaret
A~layu a'~layu geldim kapuna
Güzellik taht~na sultan olan yâr

ilk nusralar~m te~kil eden, Türkü'sü bas~lm~~t~r 2. Bunlar~n ne~ri s~ras~nda, ~airimizin ya~ad~~~~zamana, hayat~ na dâir hiçbir bilgi verilmi~~
de~ildir; yaln~z, iki ~iirinin bas~m~yla yetinilmi~tir.
Eserleri bedi'I k~ ymet ölçüsüne konulunca oldukça a~~r basan,
unutulmamas~~laz~ m gelen Bursal~~ Halil'in ya~ad~~~~zaman~~tesbit
eden, eserlerinin hust~ siyeti, ~öhreti hakk~ nda bilgi veren, bundan
otuzalt~~ y~l kadar önce, rahmetli Sa'deddin Nüzhet Ergun olmu~tu.
S. Nüzhet Ergun, Bursal~~Belig (1668-1729)'in, Topkap~~Saray~~
Kütüphanesi'ndeki, Güldeste-i Riydz-~~Erbâb-~~Kemâl-i Bursa adl~, kendi
el yaz~s~yle tezkiresinde, Halili'ye dâir, ayn~~eserin bas~m~ nda bulunmayan mühim notlar~ na rastlarru~t~. Belig, "Miyan-~~erbab-~~berehne,
~air-i bi-vezn-ü k5liyenin güzidesi ve a~~ k-1 kanzIl-i meykede-i mecaz~n
pesendidesi Bursal~~A~~ k Halil'dir ki, Tekerleme'si plçapk-i lisan-~~sahiblüknette su gibi carl ve De~i~-i dilke~i cüzdan-~~ nakbat-~~ sebük magzlarda t ~r-~~tanbur-varldir. Mahallat-~~Bursa'dan Alt~parmak
nâm mahallede pi~gIn-i nihade-i zuhûr olup, hem-asr~~olup ~stanbul'da Sultan Murad-~~derya-dil'in Kay~kç~~Mustafa's~ yle bedihe gûyay-i
çal~p-çalmaca olmu~lard~r. ~~o46 tarihi hudûdunda dünyas~n de~i~ip,
Her geçtikçe yavrum duâ eyle sen
Yol üstüne kabrim kazalar benim

mefhûmu kavl-i hod'u üzre rehgüzarda medfundur". S. Nüzhet Ergun, ay~n yazmada gördü~ü,
Lem-yezel'dir cümle kulun delili
Görünce terahhum eyle zelili
Nendir diye sorarlarsa Halil'i
Kulum di sultân~ m, iller de bilsin

dörtlü~ünü, A~~ k ömer'in ~âir-Arâme'sinde, bizim Halil'den söz etti~i,
Halk Edebiyat~'ndan Arümneler, Milli Mecmua, nu. 2o, ~~Eylül, 1340 (1924);
imzastzd~r ve metnin nereden al~ nd~~~~yaz~lmam~~t~r. Ayr~ca bk., a~a~~daki 4, 1 2'nci
not.
2 Halk Edebiyat~'ndan Örnekler, ayn. ~r~ec., nu. 37, 15 May~s, 1341 (1925); metnin
kimin taraf~ndan yay~nland~~~~ve nereden al~nd~~~~yaz~lm~~~de~ildir.
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Bursal~~ Halil'de sâdedir lisân
Güzel medhetmede yok ona akrân

m~sralar~m da nakletmi~tir 3.
S. Nüzhet Ergun'un ara~t~rmas~ nda buldu~umuz bu metinlerden, Halil'in eserleri, hayat~~ve ~öhreti hakk~nda oldukça bilgi edinmi~~bulunuyoruz. Belig'in, seci< san'atlar~n~n, istihzâlarla dolu ifadesinin arkas~nda gizlenen fikirlerinin üstünden bu san'at ve zekâ oyunu
örtülerini kald~r~nca, Habil hakk~nda verdi~i bilgi aç~kca ortaya
ç~kar: "San'at sahas~nda do~ru yola yönelmeyenler aras~nda ~air say~lan, vezinsiz, kâfiyesiz ~iir söyleyenlerin seçkinlerinden, ancak, mecaz
meyhanesi kandili a~~k~~çalup-çalanlar~run pek be~endi~i bir ~airdir;
Tekerleme'si, dü~üncelerini iyi anlatamarp kekeleyen, dilleri karmakar~~~k ~airler aras~ nda; gönülleri kendine ba~layan De~i~'i, ak~ls~zlar~n hafizalar~ nda ya~amaktad~r. Bursa'da Alt~parmak mahallesinde
do~mu~, ça~da~lar~ndan ve Murda IV.'~n teveccühünü kazanan
Kay~kç~~Mustafa ile, Istanbul'da irticâlen, sazlanyle kar~~l~kl~~ ~iirler
çal~p-ça~~rm~~lard~ . Iste~i yerine getirilerek, bir ~iirinde de kaydetti~i
üzre, mezar~~yol kenar~ndad~r". Bursal~~Belig, ya~ad~~~~ça~~n ayd~ nlar~~ aras~nda saz~airlerini küçümseme yayg~ n an'anesinden kurtulamayarak, hem~ehrisi Bursal~~Halil'in hece vezniyle, yar~m kafiyeli
~iirleriyle alay ediyor; S. Nüzhet'in de kaydetti~i gibi, onu küçümsedi~inden, kendi el yaz~s~yle mevcut eserindeki bu bilgiler, bu kitab~n~n bas~m~nda yoktur. Belig 1668'de do~du~una, Halil 1636-37
s~ras~nda öldü~üne göre, bu saz~airimizin eserleri, az da olsa, hayat~~
hakk~ndaki bilgiler, vefat~ndan en az~ndan yar~m as~r sonra halk aras~nda ya~amakta idi; A~~k omer'in (ölümü: H.~~ 9/1707-8), dilinin
sadeli~iyle ö~dü~ü Halil'in güzelleri medheden ~iirlerinin e~sizli~inden
söz etmesi, onun bu yolda kazand~~~~ ~öhreti anlat~r.
S. Nüzhet Ergun, sözü geçen ara~t~rmas~nda, "Birkaç manzümesini örnek olarak tesbit etti~imiz A~~k Halil, hiç ~üphe yok ki A~~k
tarz~'n~n olgun ~iirlerini veren k~ymetli bir ~airdir" diyor; onun,
a~a~~daki dörtlüklerle ba~layan iki Ko~ma ve iki Semâ'rsinin tam metnini de vermi~tir:

3 XVII. As~r Saz~dirlerinden Bursal~~A~~k Halil, Ülkü mec., c. v~u., nu. 44, Birincite~rin, 1936.
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~~ -Gine bir padi~ah adil olunca
Hürmetin etme~e kul incinir mi
Ta~~ta~a dokunur a~k~n elinden
Çalkan~p akma~a sel incinir mi
2-Can bülbülüm cüdâ dü~tüm gülümden
Zar~mdan bezmedik da~lar m~~kald~~
Ahu gözlü yârim senin elinden
~ikayet etmedik beyler mi kald~~
3-Ey efendim hasretinden
Ah edip a~lar gezerim
Gece gündüz firkatinden
SInemi da~lar gezerim
4.-Hak'tan inâyet olunca
Kulun etmez melil derler
Ismin diline al~nca
~eytan olur zelil derler 4

S. N. Ergun'un ara~t~rmas~ ndan dört y~l sonra, E~ref Ertekin'in
Cöngler'den Derlemeler ba~l~kl~~yaz~s~nda, Çorum Milli Kütüphane'sindeki 2137/208 numaral~~ Cönk'ten ald~~~~A~~k Halil'in Türkd-i Cezâyir
adl~,
Gördüm Cezayirli neler demi~tir
Vermeziz o~lunu bilsün ol kâfir
Biz an~~gönderdik Sultan Ahmed'e
Kara haberlerin alsun ol kâfir

dörtlü~ü ile ba~layan, beyitler hâlinde bas~lm~~sa da be~~dörtlükten
meydana geldi~i anla~~lan ~iirini gördük. Bunda, ne bunu söyleyen
~âire, ne de sözü edilen tarih vak'as~na dâir bilgi verilmi~ti 5. Destan'da
ad~~geçen herhâlde Sultan Ahmed I.'dir (1590-1617); Cezâyirli'nin
o~lunun esir edilip Sultan Ahmed I.'e gönderilmesinden bahsedilen
vak'a hakk~nda Na`imâ'n~n verdi~i bilgi bizi ayd~nlatmaktad~r.
Nalmâ, H. 1018 (1609-10) vak'alar~ndan bahsetti~i s~rada, Sefer-i Kapudan-~~Deryâ Halil Pa~a ve Teshir-i Kara Cehennem ba~l~kl~~ k~s~mda, "Bu sâlde Kapudan Halil Pa~a donanma ile Bahr-i Sefid'e
4 Bu ~iir, Fuad Köprülü'nün eserinde, xv~n. as~r halk ~airlerinden A~~k Halil
ad~na kaydedilmi~tir ( Türk Saz~dirleri—II., Antoloji, XVI.-XVIII. As~rlar, Ist., Kanaat
Kitabevi, 1940, s. 424; Türk Saz~dirleri—III., XVIII. As~r Saz~dirleri, Ankara, Güven
Bas~mevi, 1962, s. 493). Ayr~ca, bk., yukar~daki ~ 'inci not. XVII. as~r ~iiri Halil'in
eserine örnek olarak 2 numaral~~metin verilmi~tir (Ayn~~eserler, s. I2 I ; 174).
3 Çorumlu mec., nu. 20, Mart, 1940.
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`azm ve Silivri pi~gah~na vard~kta ki dâru's-saltana'dan ikinci menzildir, Cezayir Garb Kapudanlar~'ndan Cineviz Cafer, kalite (kalyon
~eklinde gemi)si ile gelüb, me~er ~spanya K~ral~'mn akrabas~ndan
Vezir'i ~eklinde bir kâfir Çiçilya (Sicilya) hâkimi imi~, bir taze ~ulbu
K~ral mülakat~na irsal için 500 kadar cengaver kâfir ile bir kalyona
koyup enva<-1 tuhaf ve hedâyâ ile göndermi~. Giderken Cezayir gemilerine rast gelüb, harb-i <a?Imden sonra kalyonu alub, içinde bulunan
küffar~~esir ve tuhaf ve hedâyâya müteallik olan~~igtinâm ve adetleri
üzre beyne'l-guzat iltisa~n ettiler ve gulam-~~mezbüru Padi~ah-1 ~slam Hazretleri'ne pi~ke~~getürdiler. Mahall-i merkumda gulâm~~Kapudan Halil Pa~a'ya teslim ettiklerinde getürenlere hil<atler giydirilüb
nek-fal ile ho~-hal oldu. Esir-i mezbür huzûr-~~padi~ah'a geldikte
islam teklif olunub, fi'l-hâl kabül etmekle Hazine'ye, andan HasOda'ya al~nd~." diyor 6 ki, bu, A~~k Halil'in destan'~nda sözü edilen
vak'adan ba~kas~~de~ildir. Fuad Köprülü'nün verdi~i bilgiye göre,
Gedâ Muslu adl~~saz~airirniz de, "H. ~~o 18 y~l~nda, Cezayir gemilerinin bir ~spanyol kalyonunu zabtetmeleri münâsebetiyle onbir heceli
iki manzûme söylemi~tir 7"; bu vak'a, biraz önce Ardimirdan ald~~~m~z vak'amn ayn~d~r. Bütün bunlar, E~ref Ertekin'in ne~retti'~i Destan'~n, 1636-37'de ölen Bursal~~Halil'e âit oldu~unu göstermektedir;
ayr~ca, bu hadiseye tan~k oldu~una, hakk~ nda ~iir söyledi~ine göre,
ya~ad~~~~zaman~~daha geriye götürerek xv~. asr~n sonu ile xv~~. asr~n
ilk yar~s~nda ya~ad~~~n~, 1636-37 s~ralar~nda öldü~ünü bildi~imiz ~airimizin 8, belki de, Gedâ Muslu gibi, Garb Ocaklar~' na mensup bulundu~unu söyleyebiliriz.
b) GEL~BOLULU MUSTAFA ALI'NIN B~R NOTU VE EL~M~ ZE
GEÇEN YENI B~R TÜRKÜ'SÜ

Gelibolulu Mustafa <Ali ( 54 - 600), Mevd'idü'n-Nefd'is fl Kavâ(idi'l-Mecâlis adl~~eserinin, Bir Ki~i, A~z~na Dü~meyecek Sözü Söylememek
Tdrih-i
c. n., ~st., Matbaa-i "~mire, 1280, s. 77 v.d.
Ayn~~eser, c. u., XVI. As~r Saz~dirleri, s. I 2 ; Ikinci Bas~m, c. ~., s. 64.
8 Cahid Öztelli, 163o'da Husrev Pa~a'n~n Ba~dad seferinde bulunan Halilo~lu
adl~~ ~airden bahsetmi~, bunun be~~dörth~l~ten ibâret, Ma'lüm olsun sana devletlu hünkdr * ~ehitlik maköm~n buldu zor Pa~a m~srâlanyle ba~layan ~iirini ne~retmi~tir; bunun,
xvn. as~r saz~âirlerinden Bursal~~Halil'in o~lu olabilece~ini ileri sürüyor (Türk Dili
mec., c. v., ~~Nisan, 1956). Elimizdeki notlar, ~imdilik, bu hususta bir~ey söylememize imkân vermemektedir.
7
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Beydn~ndadir ba~l~kl~~ k~sm~nda, bilip anlamad~klar~~ ~eylerden söz etme~e kalkanlarm nas~l bozum olduklar~na dâir bir örnek gösterdikten
sonra, bu gibilerin rindlerin toplant~lar~nda bulundurulmamasm~,
geldikleri takdirde tahkir edilmelerini, ç~k~p gitmezlerse oradakilerin
bu toplant~y~~terketmelerini yaz~yor. Bunlar~n bir örne~i de, ~air
olmad~~~, naz~mdan anlamad~~~~hâlde ~iir yazma~a kalk~~anlard~r:
"Böyle hayvanlar, insân-~~kâraire mahsus olan nazm-~~beligden dem
urmak isterler. Hilkatlerinde vezin tab<-1 ma'rifetinin meziyyeti
yo~iken Gazel okuma~a cür'et ederler. Humakâ f~rkas~na rast gelüb
inand~ rabildikleri takdirce, 'Bu sözleri biz dedik' fesânesin dahi derler. Kat~~kalursa, 'Karaca O~lan'a isnâd olunur ve Halil Abdal'~nd~r'
deyu, 'ra~bet lul~nur nice Varsa~~'lar vard~r. Husûsâ mülk-i Ermen
ve Diyâribekir zimmilerinden, lezzeti bayat ni<mete benzer nice
Bayâti'ler bisyârd~ r. Biz ol denlu da m~~olamaz~z' guftesin söylerler.
E~er, 'Bu sözler mevzun de~ildir' denilse, 'Hadd-i zat~nda vezn eylemedik' cevâb~n verirler. 'Bâz~~m~srâlar~~kani uzun ancak' deyu sebebi
sorulsa, <Fi nefsi'l-emr endâze urub ölçmedik' güftâr~~ile i'tirâf ederler ve e~er, 'Ma'nâlar~~yok ve yanl~~~laf~zlar~~sair uyûbundan çok'
denilse, 'Belki sevâd-~~lafz alt~nda bas~lm~~~ola' derler; veyâhut,
'Mâ'nâlar~~i~te turayor' deyu, ma'nâ lafz~n~n hurüf-~~müfredesin i~aret
ederler. Muhassali kelâm, `Gazel'de nükte lâz~md~r' dene, 'I~te
nükte' deyu nokta gösterirler. <Sanâyi'den lâ-büddür' sözün söyleyene, 'Biz bu sözleri bulunca, yazub bu sûrete koyunca niçe san'atlar
harcetrni~üz' edâs~n~~telâffuz k~lurlar e.„
Ali, görülüyor ki, saz~âirlerini küçümsemekte, Belig'den daha
ileri gitrni~tir: Haklar~nda "hayvan", "ahmak" s~fatlar~n~~kulland~~~~
saz~âirlerinin, konu~ulanlar~~bile anlamad~klar~n~, nükte ile nokta kelimesini ayn~~sanacak kadar câhilliklerini, vezinsiz, mânâs~z, ince bulu~lardan ve edebi san'atlardan yoksun ~iirlerinin k~ymetsizli~ini ileri
sürüyor; Karaca O~lan ile Halil, bunlar~ n, eserlerini, kendilerininki
gibi oldu~u için, be~enip ö~ündülderi birer ~âirdir. ~âirimizden "Halil Abdal" diye söz etti~ine bak~l~rsa, onun, tasavvufi temâyüllerine
dâir de fikir sâhibi oldu~u anla~~lan Ali'nin ifâdesine dayanarak, Karacao~lan gibi ünlü bir saz~âiri say~ld~~~n~~söyleyebiliriz. ~ 600'de
9 Mevd'idü'n-Nefd'is ft Kavd<idi'l-Meedlis, ~st., Osman Yalç~n Matbaas~, 1956,
s. 66 v.d. ~stanbul Üniversitesi Yeniça~~Tarih Kürsüsü'nün haz~rlad~~~~bu eser,
rahmetli Prof. Câvid Baysun'un bu eser hakk~nda bir yaz~s~n~~ da içine almaktad~r.
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ölen Ali'nin, Halil'in ~öhretinden söz etmesi bir ba~ka bak~mdan da
manal~d~r: S. Nüzhet Ergun, ~airimizin 1046 ( 636-37)'de öldü~ünü,
A~~k omer'in ~dir-Nâmesi' ndeki kayd~m gözönüne alarak xvu. as~rda
ya~ad~~~n~~yaz~yorsa da, Ali'nin ifadesine dayanarak, xv~. asr~n
ikinci yar~s~ nda da ya~ad~~~m, hattâ ~öhret kazanm~~~bulundu~unu
ileri sürebiliriz.
Biz, bundan otuzalt~~ y~l önce, Nev~ehir Belediye Doktoru rahmetli Hayri Sa~~n'a ait, üsküdari, Ke~fi, Kay~kç~~Kul Mustafa,
Kuro~lu 1° v.b. saz~âirlerinin eserlerini içine alan cönk'te Halil'in
10 Prof. Hasan Eren, Kuro'~lu'na dâir bilgi verirken, "M. Fuad Köprülü,
XVL As~r Sonuna Kadar Türk Saz~dirleri (Istanbul, 1930) adl~~eserinde (S. 47), Köro~lu'ndan bahsederken, Evliya Çelebi'nin zikretti~i Kuro~lu'nun Köro~lu olaca~~n~~
ileri sürmü~tür. Köprülü, XVIL As~r Saz~dirlerinden Kay~kç~~Kul Mustafa ve Genç Osman
Hikdyesi (~st., 1930, s. 5) adl~~eserinde de Kuro~lu'nun Köro~lu olaca~~n~~kaydetmi~tir" diyor (Türk Saz~dirleri Hakk~nda Ara~t~rmalar—L, Ankara, 1952, s. ~~~ ). Biz,
Fuad Köprülü'nün sözü geçen eserlerindeki, Evliya Çelebryi kasdederek, "Onun
bahsetti~i Koro~lu (Lki1 J))'nun Köro~lu olaca~~n~~ve bir tab~', yâhut istinsâh
hatas~~ olarak bu ~ekilde zikredildi~ini zannediyorum"; "Kuro~lu (Köro~lu?)
" ifâdelerinden, kesin olarak, ",1:c..si j;"nu Köro~lu okudu~u 1./111as= anl~yam~yoruz; onun bunlar~~yazd~~~~s~rada, Kuro~lu'nun, Evliya Çelebi'nin
eseri d~~~nda, ad~na rastlandmad~~~~gibi, bir tek ~iiri de elimize geçmi~~de~ildi; yukar~ya aynen ald~~~m~z ifâdelerinden anla~~laca~~~üzre, Evliya Çelebi'nin eserinde
bas~m, veya istinsâh yanl~~~ndan ~üphelenmi~, Köro~lu kelimesinin Kuro~lu ~eklinde yaz~lm~~~olabilece~ini tahmin etmi~, Kuro~lu (Köro~lu ?) ifadesi ile de, acabâ
Köro~lu mu demek istemi~tir. Bu iladelerinden kesin olarak, bu ad~~Kuro~lu ~eklinde okudu~u, fakat bunun bir tertip yanl~s~~olup olmad~~~nda tereddüte dü~tü~ü manas~~ anla~~lmaktad~r. Biz, daha sonra bu mühim saz~âirimizin eserlerini bulmu~~ve ad~n~~Koro~lu ~eklinde okumu~tuk (XVIL As~r Saz~dirlerinden Koro~lu, Ülkü mec., c. xv~., nu. 95, Ikincikanûn, 1941). Mehmed Nehicü'ddin'in eserindeki, ad~~geçen ara~t~rrnam~zdan sonra gördü~ümüz bir ildve, bu kelimeyi Koro~lu ~eklinde okumakla bizim yan~ld~~~m~z~, önce Fuad Köprülü'nün,
sonra Hasan Eren'in Kuro~lu ~eklinde okuyu~lar~n~n do~rulu~unu gösterir; eserde,
H. 972'de ölen Turgud Pa~a'dan sonra yerine getirilen T~rabulus Beyler Bey'i Ca'fer
Bey zaminmdan bahsedilirken, "Turgud Pa~a merhûmun Karagul nâm~yle ecn'as-~~
muhtelifeden beraber getirdi~i birçok Yeniçeri tâifesi bu aral~k nizam~ndan ç~karak
ve der~:~n-~~~ehirde Odalar ismiyle kendilerine tahsis olunan mekana ve belki dünyaya
s~~rnama~a ba~lad~~klar~ndan ma'ada, pek cüz'I madde için muâraza ve mukateleye
ve ahaliyi esir hükmüne al~p a~~r~~zulme ibticlar etmi~ler ve Vali bulunan zât dahi
te'sir-i nüfûz ettiremedi~inden bütün bütün ~nenem diger nist iddias~na kalk~~m~~lard~r.
(Li'l-Mütercim) — Evliya-i <izam ve ma?inne-i kirâmdan bulunan zâta buralarca
murdb~t ta'bir olundu~undan, asâkir-i mezkûre dahi Yeniçeri ismini murantl~k'a tahvil
ve smaya tathir-i nâm ederek, hatta Istanbul'dan gelen ferman ve emir-nâmelerde
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güzel bir Türkü'sünü bulmu~~ve o zaman, bu tek ~iiri, bilinenlere yeni
bir~ey katmad~~~~için ne~retme~e lüzum görmemi~tik. ~imdi, s~ras~~
gelmi~ken, aynen veriyoruz:
TÜRKI-~~HAL~L
~u fena dünyâya geldim geleli
Gurbetlikte kaldu~uma a~lar~m
Sen garibsin (deyu) kimse bilmez halimi
Dü~manlar~n güldü~üne a~lar~m
nanman dünyan~n sonu virand~r
Zevkin edenlere bu gün bayramd~r
Ça~~~geçmi~lere o bir devrand~r
Genç ya~~nda ölenlere a~lar~m
Ben kimsenin sevdi~ini almad~m
Engel olub aras~na girmedim
Ben dü~man~~dilim ile bölmedim
Do~rulu~(u)mla buldu~uma a~lar~m
Ben küheylan ata binüb e~tirdim
E~tirüb de karl~~ da~lar a~t~rd~m
Herca>i güzele gönül dü~ürdüm
Sararub da soldu~uma a~lar~m
Der ki Halil ça~~rurum oy vermez
Delim(dir) a~k(~n) deryas~~boy vermez 11
Ya suyumdur, ya toprakt~r koyvermez
Gurbetlikte kaldu~uma a~lar~m

Bursal~~Halil'in, elimize pek az ~iiri geçmi~tir; Bursal~~Belig'in
Güldeste' sinin yazma nüshas~nda kaydedilen iki rrusrâ'~~ile bir dörtlügünden, yedi ~iirinin tam metninden ba~ ka eserlerine henüz rastlamlm~~~de~ildir; buna ra~men, mevcut ~iirlerine dayanarak, ortan~n
dahi merkumlar bu isim ile zikr ve yâd olunmu~~ise de, beyne'l-ahâli Kuro~lu
ji.) diye kesb-i i~tihar eylediklerinden el-halen hâzâ tavaif-i merkûmenin
sülâlesinden hayliden hayli kesin mevcut olup, zabtiye-vari baz~~hidemâtta istihdâm
olunduklar~na binaen, teklif-i miriyyeden külliyyen muâfiyyet imtiyaz~na nMl
olmu~lard~r. ~~te bunlara ( „Y.J1
ta'biri karakul-o~lu'ndan galatt~r." (T~rabulus
Tarihi, tst., Ceride-i Havadis Matbaas~, 1284, s. 2 2 v.d.).
11 Tarad~~~m~z yazma mecmualar imlâ bak~m~ndan çok bozuk oldu~u gibi,
baz~~m~sralar eksik veya fazla kelimeler dolay~s~yle vezince hatal~d~r. Ne olabilece~i
çok dera tahmin edilebilen bu eksik ve fazIaliklan parantez i~areti ( ) içerisinde
gösterdik. Mnâ kar~~~kl~~~n' önleyebilmek için, a~a~~daki metinlerde bâzan t~rarkskripsiyon harfleri kullan~lm~~t~r.
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üstünde oldu~unu ve xvn. asr~n saz~âirleri aras~nda unutulmamas~~
laz~m geldi~ini söyleyebiliriz.

XVIII. ASIR SAZSAIRLERINDEN 'MIK HALIL
a) HAKKINDA Bu GÜNE KADAR B~LD~KLER~M~ Z, BASILAN ~~~RLER~~
XVII. as~r saz~airi Halil'den ba~ka, bir de xv~~~. as~rda ayn~~ismi
ta~~yan halk ~airimizin bulundu~unu bildiren ve eserlerini tan~tan
Fuad Köprülü oldu; müellifimiz, onun, yazma mecmualardan elde
etti~i ~iirlerine dayanarak hayat~~ve eserlerinin husûsiyetleri hakk~nda
bilgi vermi~tir. Ya~ad~~~~zaman~~tesbit ederken, herhalde,
Hatt-~~ ~erif geldi Sultan Selim'den
Hiç bilmez mi Bursal~'mn halinden
Hemen duâ size A~~k Halil'den
Vurun arslanlar~m erlik sizdedir

m~sralar~na dayannu~~olsa gerektir; "Muhtelif ko~ma ve semâTleri
elimizde bulunan A~~k Halil, xv~n. asr~n son yar~s~nda ~öhret kazanm~~~ ~airler aras~nda mühim bir yer tutar. Kendisinin galiba orada
ya~ad~~~n~~ve manzûmede hikaye edilen hâdisenin de Selim III. devrine
ait oldu~unu göstermek sûretiyle, bize, ~airimizin ya~ad~~~~yeri ve
zaman~~ta'yin etmek imkan~n~~veriyor" diyor. A~~k Halil'in, a~a~~ya
s~ras~yle, ilk dörtlük, veya ilk beytini ald~~~m~z dört Ko~ma's~~ile üç
Semâ'f'sinin, bir Destan'~n~n tam metinlerini de kazand~rrru~t~r:
~ —Yine nefr(4) `am oldu uzun saçl~lar
Arkas~~fer(a)celi, koynu ta~l~lar
Yüzleri ya~makl~, yaprak ba~l~lar
Vurun arslanlar~m erlik sizdedir
2—Mestâne bak~~l~~nazl~~canân~m
Benim sende hak nazar~m kals~n m~~
3—A~layu a~layu geldim kapuna
Güzellik taht~na sultan olan yâr
4—Sevdi~im girmi~tir onbe~~ya~~na
Boyalar çekinir hilal ka~~na
Sevdam~~dü~~etti benim ba~~ma
Bu derdime çâre olur mu bilmem
5—K~vr~l~p yass~lan yollar
Garip midir bencileyin
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6—Ah efendim hasretinden
Ah edip a~lar gezerim
7—Hak'tan inâyet olunca
Kulun etmez melil derler 12
8—Bir katradan Hudâ eyledi insan
Hamd olsun vüc~ld-i ummâna geldim

Halil'in, Fuad Köprülü'ye göre, "Sûfiyane bir ilham ile yaz~lm~~~
olan bir destan'~~ (Nu. 8), gerek dil, gerek telâkki bak~m~ndan, ~iirimizin oldukça kuvvetli bir edebi kültüre sahip oldu~unu anlatmaktad~r. A~~k Halil'in herhalde arûz ile de birtak~ m manzû' meler yazd~~~~
muhakkak ise de, ~imdiye kadar tesâdüf edemedim. Onun baz~~ ko~ma
ve semâ<V1erinde Gevheri ve A~~k Ömer te'siri göze çarp~yor; lakin
tekke ~airlerinin nüfûzu alt~nda yaz~lm~~~baz~~parçalar~~dil ve edebi
teknik bak~m~ndan düzgün olmakla berâber kuru ve tats~zd~r. Yaln~z, bu ~aire ait olarak ne~retti~imiz ~iirlerden birkaç~n~n, xv~~. as~r
saz~airlerinden A~~k Halil'e .it olmas~~ihtimâlini de gözden uzak tutmamal~d~r "."
b) EL~M~ZE YENI GEÇEN ONALTI ~~~Ri
Halil'in, kendisinden bir as~r önce ya~ayan saz~âiri adda~~~gibi,
yazma mecmualarda eserlerine s~k-s~k rastlan~lmamaktad~r. Biz, tâlih
eseri olarak, ~u son aylarda elimize geçen ve yaz~ld~klar~~zaman bak~m~ndan eski birçok yazma mecmualarda ancak onalt~~ ~iirini bulabildik; onikisi arûzla ve Divân edebiyat~~naz~m ~ekilleriyle, geri kalanlar~n ise üçü ko~ma, biri destan'd~r. Fuad Köprülü, Halil'in, eline
geçen yaln~z hece vezni ile ~iirlerine dayanarak, y~llarca bu yolda
çal~~man~n kazand~rd~~~~tecrübe ve kuvvetli sezgisiyle, "A~~k Halil'in
herhalde arûz ile de birtak~m manzûmeler yazd~~~~muhakkak ise de,
~imdiye kadar tesâdüf edemedim" diyordu. Bizim buldu~umuz ~iirlerinden onbirinin arûzla olu~u, onun, bu hükmünde yan~lmad~~nn,
sezgisinin gerçekle~ti~ini gösteriyor. ~imdi, her iki tarzdaki bu yeni
~iirlerinin husüsiyetlerini tan~tma~a çal~~aca~~z; biraz sonra ne~redece~imiz bu ~iirlerden, baz~lar~, onun hayat~~hakk~nda da yeni bilgiler
kazand~rmaktad~r.
Kr~., yukar~daki ~~ve 4'üncü not.
Ayn~~eser, c. ~~~., ~ g~lo bas~m~, s. 337-38, 419-27; 1962 bas~m~, c. ili. , s. 403-4,
488-96.
12
12
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A~~k Halil'in arûzla yazd~~~~ ~iirlerini incelersek, mevzû, kulland~~~~te~bihler, dil, vezin ve ~ekil bak~m~ndan a~a~~daki husüsiyetleri
ortaya ç~kar:
— I~ledi~i mevzûlar, ço~unlukla dini-tasavvufidir. Tanr~'n~n
Kudret'i, bu Kudret kar~~s~nda duyulan heyecan, Allah yolundan
ayr~lmamak, ilahi a~k ve insan~~yaln~z böyle bir a~k~n Hakikat'e
eri~tirebilece~i, ancak bir mür~idin izinde Zat'a eri~mekle Hakikat'i
bulmak mümkün oldu~u, Terk ate~ine yan~p ayr~l~k ac~s~ndan kurtulamayanlar~n ise bu Hakikat'~~anlayamayacaklar~~ba~l~ca mevzülar~n~~te~kil eder (Nu. ~ , ~~, vi, x~~x~~). Güzelleri ö~dü~ü zaman bile, onlar~n
güzelli~inin verdi~i ~evkten söz ederken, Tanr~~kudreti kar~~s~nda duydu~u heyecan~~ifade yolunu tutar (Nu. ~n). Hafill bu fikirlerini çok
def'a san'ats~z olarak dile getirmi~, yüzü gül bahçesine, yanaklar~~güle
benzetmek v.b. tabiattan ald~~~~te~bih unsurlar~~yan~nda, Islam diIlinden de fikir alm~~, yüzün manas~n~~Seb<ul-Mesâni (Fâtiha Stiresi) ' ye
benzetmi~tir ; bu manay~~ancak arif olanlar ebcedleyebilir(okuyabilir)ler (Nu. n~).
HaliWnin arüzla ~iirlerinden ikisinin mevzûu ya~ad~~~~çevreden
al~nm~~t~r; bunlarda, Cezayir, Garb T~rabulusu ve Tunus sava~lar~n]
tasvir ediyor. 27 May~s, 1529'da, ötedenberi sürüp giden sava~lar
sonunda Barbaros Hayreddin Cezayir'e kesinlikle yerle~mi~se de,
183o'a kadar s~n~rlar~n~~elde tutan Cezayir Beyli~i, burada kanl~~sava~larla u~ra~m~~t~r. Garb T~rabulusu ise, xv~. as~r ba~~ nda, Kanûni
devrinde, Malta ~övalyeleri'nden al~narak Osmanl~~memleketlerine
kat~lm~~t~. Tunus'un al~nmas~~ için Kanüni devrinde ba~layan sava~lar,
buran~n Selim II. devrinde fethine kadar sürüp gitmi~ti". XVIII. as~ rda Nakdi, Seferlio~lu'nun, "gerek arûz ile yazd~klar~~ dörtlüklerden,
gerek hece ile söyledikleri deyi~lerden mühim k~sm~, Osmano~lu Koca
Mehmed Pa~a'n~n Cezayir Oca~~'nda Day~l~k'ta bulundu~u parlak
devre (24 ~ubat, 1766 - ii Temmuz, 1791) âittir ve Cezayir'e
Avrupa devletleri tarafindan yap~lan hücumlar~, onlara kar~~~kazan~lan zaferleri terennüm etmektedir. Bilhassa, 1784'de Amiral Barcelot kumandas~ndaki Ispanyol donanmas~~taraf~ndan yap~l~ p, Cezâ14 Daha çok bilgi edinmek için bk., Hayreddin Pa~a, Barbaros (Nihâl Ads~z,
Türk Ansiklopedisi, c. x~x., Fasikül-146, Ankara, 1970); isldm Ansiklopedisi'ndeki
Selim IL (~erefeddin Turan, 105. Cüz, ~st., 1965); Ahmed L, Ahmed II. (Câvid Bayst~n,
103. Cüz, Ist., 1941); Ahmed IlL (Enver Ziya Karal, ayn~~ yer); Selim III. (Cavid
Baysun, 105. Cüz) maddeleri.
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yirliler'in kulland~~~~ Lençon adl~~yeni tip küçük topçeker gemileri sâyesinde fena bir muvaffak~yyetsizli~e u~rayan hüct~m, Cezayir a~~klar~m pek ziyâde alâkadâr etmi~tir ".„ Selim III. devrinde (17891808) ya~ad~~~m kesinlikle bildi~imiz A~~k Halil de, Nakdi ve Seferli
o~lu gibi, herhâlde, bu hâdiselerin içinde bulunmu~~Cezayir saz~âirlerindendir ; onlar gibi arüzla ve dörtlüklerle, ayr~ca Müseddes ~eklinde
~iirler söylemi~, bu kanl~~sava~~sahnelerini dile getirmi~tir. A~~k Halil
bu iki ~iirinde, be~~kapusu bulunan Cezayir'in kal'alarun, kesilmi~~
dü~man ba~lanyle dolu ve kana boyanm~~~sava~~meydanlarnu, dü~marun kar~~s~na bir kal'a gibi dikilen gemileri ve bunlar~n kahraman
kaptanlar~m; Cezayir, Tunus ve T~rabulus s~n~rlar~n~, herbiri bir
beldeden gelen yi~itleri; dal-buçak ve tüfe~i ya~h 0.zilerin sava~~na
ve dü~mana kar~~~dizilen toplar~n ate~ine dayanamayan Araplar'~n,
Kâfir taburlar~n~n içine dalarak onlara çekilecekleri s~n~rlar~~nas~l
gösterdiklerini, dökülen kanlar yüzünden çöllerin mercan rengine
boyand~~~m canland~r~yor (Nu. ~v, v).
2 — Halil'in arüzla yazd~~~~dini-tasavvuff ~ürlerinin dili çok
a~~r, bunun sebeplerinden biri, kulland~~~~mevzf~~icâbl, dini-tasavvuLi
deyimlere yer vermesidir. Cezayir, Tunus, T~rabulus sava~lar~ndan
bahsetti~i ~ürlerinde ise, bunlara göre, dilinin daha sâde oldu~unu
görürüz. Belig'in, Ali'nin yukar~da kaydetti~imiz ifâdelerinden anla~~ld~~~~gibi, saz~âirlerindz bilgisizlikle, Arap ve Fars dillerine yabanc~~
bulunmakla suçland~r~hyor, a~~r hakaretlere u~ruyorlard~; Halil, her
halde, onlar gibi yabanc~~kelimeleri kullanabildi~ini göstermek için,
Divân edebiyat~'n~n bilhassa xv~. as~r sonlar~ndan ba~layarak saz~âirleri üzerinde gittikçe artan te'siri dolay~s~yle öylesine a~~r bir dil
kullanm~~t~r ki, o lugadere Divân ~âirlerinin eserinde bile pek rastlamlmaz. Böyle bir ~iirinin tesbit edildi~i yazmada, ayn~~ ~iirin yan~na,
ayn~~yaz~~ile, kfiye te~kil eden pl,Frev, rey, ddrev, mânev, mâzev, ~ey, tecnev,
pertev (partav) kelimelerinin Türkçe kar~~l~klar~, bu arada ev kelimesinin de Farsça's~~yaz~lm~~t~r (S~ras~yle: Önce gidici, yürümek, nasihat
edici; alev mânfts~na, dahi yanmak ; se~irtmek, yan dü~mek, y~ld~r~m, sgra~l~t,
hâne). Pek a~~r dille yazd~~~~bu ~iirinden (Nu. ii), Türkçe-Farsça mü/emmac bir gazerinin bulunmas~ndan (Nu. vu), dil bak~m~ndan Divân
~airleri gibi yazma~a özendi~i anla~~l~r.
15 Daha çok bilgi edinmek için bk., Fuad Köprülü, ayn~~eser, c. ii., 1940 bas~m~,
S. 338 v.d. ; c. ili., 1962 bas~m~, s. 405 v.d.
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3 — Halili, arûzla olan ~iirlerinde, "A~~k tarz~'na mahsus olan
ve ne klasik ~iirde, ne de Acem edebiyat~'nda tesâdüf edilen arûz
~ekilleri"ni kullanm~~t~r ". Yazmalarda ba~l~ks~z olarak tesbit edilen
bu ~iirleri, asl~nda A~~k tarz~'n~n kendine mahsus arûz ~ekilleri'nden
Divân, Kalenderi, Semâct ve Selis'den ba~kas~~de~ildir; bunlar~n kendilerine mahsus bir tek arûz kal~b~~vard~r; kâfiye düzenleni ise, Divân
edebiyat~~ naz~m ~ekillerinden herhangibiriyle olabilir. A~a~~daki
~iirlerinden üçü, fâ<ilâtün, fâ<ilâtün, fâ'ilâtün, fâ<ilün kal~b~n~n kullann~ld~~~~birer Divân (Nu. ~v, vi , v~~~) ; mef ~llü, mefâcllü, mefâ'llü, fa`ûlün
kal~b~yle yaz~ld~~~~için ikisi Kalenderi (Nu. ii, ~x); mefâ<llün, mefâcilün,
rnefâ'llün, mefâ'llün kal~biyke olan dördü Semâ`i (Nu. 111, v, v~~, x~~) ;
biri ise, fe<ilâtün, fe<ilâtün, fe`ilâtiin, fe<ilün kal~b~yle oldu~undan Selis
Yaln~z, bu ~iirlerden bir Gazeri,
ad~~verilen arûz ~ekli iledir (Nu.
mefâ<ilün, mefâeilün, facûlün kal~b~yle yaz~ld~~~ndan (Nu. x~), bu arûz
~ekilleri'nin bir bak~ ma d~~~nda kal~r. Bilindi~i gibi, bu arûz ~ekilleri'nin belli bir naz~ m ~ekli yoktur; Halil de, bunlarda Divân edebiyat~ 'n~n muhtelif naz~m ~ekillerini kullannu~t~r: Divân'lar~, Murabba<
ve Gazel ; Kalenderrleri, Gazel; Semâ'neri, Gazel, Müsebba<, Muhammes, Selis'i ise Müseddes ~eklinde kâfiyelenmi~tir. Bütün bunlar, arûzla
~iirlerinde hemen tamânuyle, A~~k tarz~~an'anelerine ba~l~~kald~~~n~~
göstermektedir.
~imdi, buraya kadarki, tahlillerirnizden anla~~ld~~~~gibi, A~~k
Halil'in muhtelif husûsiyetlerini ve yer yer hayat~m ayd~nlatan al-fala
yaz~lm~~~bu oniki ~iirini aynen veriyoruz 17 :
1.

Çekti hengâme-i Kudret o gâh erkâna beni
Döndü kendi diledi göndüre bü yâna beni
Sald~~ser-ge~te k~lup âlem-i ummâna beni
Kapt~~hikmet sadefinden ata dürdâne beni
Kün-fekdn emri'ne götürdü garib âna beni
Dilerim atmaya Rabb'im beni yâbâne beni
16 Fuad Köprülü'nün ~sIdin Ansiklopedisi'ndeki Ar~2z maddesinin (Cüz-8, 9,
Ist., 1942) Türk Ar~lzu bölümünde, buradan naklen Edebiyat Ara~t~rma/ar~'nda (Ankara, Türk Tarih Kurumu Bas~ mevi, 1966, s. 638 v.d.d.), aröz ~ekilleri hakk~nda
etrafl~~ bilgi verilmi~tir.
17 Nu. ~-x'uncu ~iirler, kendi kütüphânemizdeki 27 numaral~~ yazmada kay~tl~d~r; s~ras~yle, S. 22, 23, 25, 26, 28, 74, 75, 76, 83; x~~ve x~~~numaral~~ ~iir, yine
kendi kütüphânemizdeki yazmadad~r (Nu. 26, s. ~ o6, nu. 63, s. I ~ ).
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Evvel_ismim konucak de~di kula~ima nidâ
Okudur mushaf-~~ a~ki bana ~imdi o sadâ
o sadâ can~m~~cânân~ma etdükte feda
Çocucaktanberu hep çekdice~im A~k-~~Hudâ
Sundu bir hûn eyledi mestâne beni 18
Dilerim atmaya Rabb'im beni yabane beni
Ah dedim clar-~~ fena hâkine basdukta kadem
Dü~tü ah~m ate~i ba~r~ma süz öla o dem
Ko bu ~ekle yanay~m cism-ü tenim oldu <adem
Ta bana rahm ede Hallak-~~Cihan-Sâhip umam
Eyledi nûr-i cemil ~em`ine pervâne beni
Dilerim atmaya Rabb'im beni yâbâne beni
Ald~~ her yan~m~~ a~k dideme teyhâ' görünür
Bu sebebten ba~~m....üzre ulu sevela görünür
Gerçi her vechile her hikmeti isra' görünür
Kande baksam göze mir'at-~~ dil-ara görünür
Etti didar-i mahabbet beni divâne beni
Dilerim atmaya Rabb'im beni yâbâne beni
Kaynadi ta~du Halili yine yenbü `-i hayât
Akt~~ cân üstüne güya ki ye~erdi ~ecerât
Kondu clag-i dil'e ~~ü bülbül-i bag-I kelimât
Dinledin mi ki ne söyler gülüne murg~~ (merg-u) nebât
Malik ettikde o (1) tûti (-i) lisana beni"
Dilerim atmaya Rabb'im beni yabane beni
Saz-1 suhanim çald~~ yine ma`nide pi~rev
M~zrab revi~~eyledi âhengine çün rey
Gü~~illerine mutrib-i a~k tuttu usülü
Pinclar~na du~~oldu makam u~~gezer—ev ev
Tut can kula~~n dinle ki ta mûr ola mar'~n
Vasliyyet için i~te bu söz nefsine dal-ev
Vas~l olamaz bezm-i cihân içre hayâta
Terk ate~ine bir ki~i ki olmaya mânev
<U~~aktan—olub maksad~~maksüduna yetti
Kim oldu gam~~(gam-ü) derd ile a~k yöluna mazev
S`ay eyle cticla dü~meyesin râh-i Hudâ'dan
Bat~l olur—,elbette o kes dü~tü ise ~ey
Ey kimse bilüb anlar—isen bü didi~ümden
Dil ~irin'inin da~~n' del e~las~n,--Husrev
Bu m~sra, üç hece eksik oldu~u için, vezin bak~m~ndan bozuktur.
la iki hecenin eksikli~i dolay~siyle, bu m~sra vezince bozuktur.
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Bundan da feravan ola mi .deme tasrih
Pek dinle sözü do~ru batar ~u`le-i tecnev
Dr etme Halil özii~iü bü çini (çir-i) nutuktan
Zat'a ere bir mür~ide sâlik ide pertev (pertav)

Tebarek vechin,--ey dilber çün—açti perde-i mir'ât
Dö~endi rûyuna bir bir ne denlâ varsa ~evklyyat
Do~unca Ahsen-I takvim'ine ~'ol mâhtâb hüsnün
Tamâm etti ziyas~n nûrile envar~~(envar-~ ) tenvirât
Ne bü sende olan hûbluk, güzellik ~ah-~~ mahbûbât
K~zardi rublar~n la cli gül-I ra`naya hükmetti
Dönüp gül gösterip feryad için ~eydaya hükmetti
Dü~ürdli bir azim a~ka ulâ gavgaya hükmetti
Gece gündüz seni söyler dil-i bülbülde takrirât
Ne bü sende olan hûbluk, güzellik ~ah-1 mahbûbât
Güzel Seb‘u'l-Mesdni'dir yüzünde yaz~lan evrak
Ok~ldukça ani ebced'ledi irfân olan <u~~ak
Seni zibâ yaratm~~~âleme ol Hazret-i Hallak
Ne mümkün ki eday-i vasf ede dillerde ta`rifat
Ne bü sende olan hûbluk, güzellik ~ah-1 mahbûbât
Kulundur, derd-mendindir Halil' bab-~~ hasrette
Çeker âhi, döker ya~i kalub bü bahr-i hayrette
Terahhum eyleyüb gerçi komazs~n ki:11u firkatte
Ve lakin haddin—efzundur bil-iirem bende taksirat
Ne bü sende olan hûbluk, güzellik ~ah-~~mahbûbât
IV.
Dinleyin alemde adi sant var Cezayir'in
Cümle serhaddin seridir ~am var Cezayir'in
Be~~kapf~, muhkem bedenler burc-u bârûlar metin
Aç~lur sancaklari erkan~~var Cezayir'in
Toplarin~n ~iddetinden titre~ür ehl-I zalâm
At~lur ba~r-i adûya gülleler safi ruham
Askerinin kimisi Rüstem, kimi Zal, kimi Sâm
Elde tuglar ~öyle kahraman~~var Cezayir'in
Her kaçan kim cenge giri~se olur meydan k~z~l
Kelle-1 dü~man kesilür ba~~yar~k, gerdan k~z~l
Ta~~ile topra~~~ânun dâimâ her an k~z~l
Pençelerden kan akar arslan' var Cezayir'in
Çalkanur derya yüzünde gemileri oynarab
Herbiri kal'a menendi dü~mana verir c evab
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Ey Halil ii, gzü kan1171 andad~r buncâ ~ebâb
Dem çeker pâlyu~~sürer kapdân~~ var C8zâyir'in

Binâ etmi~tir_evve1d8 i~it ~skender-! Seddâd
Hudûdu resm-i resmât~~ çizildi cern' olub üstâd
Kodülar ta~~~ta~~üzr8 idüb beyzâ i18 bünyâd
Yap~ldi burc-u bârûlar, bedenler oldu çün âbâd
Ac~ldi yerli y8rinc8 konuldü kâpular p~:~lâd
Bu üç kan gibi yoktur cihân içr8' kaviyyü'l-bâd
Tunus, Tirâbulus, Sultan Cezâyir'dir ulü serhad
Yedi dü~mân~na~z~ndâ dururlar ~öyle bâlâkâr
Nihâyet bayra~~n açm~~~fütûhâttan eser rüzgâr
Dizilmi~~toplari kat kat sanâs~n herbiri bir mâr
Serir-i zehr-i nâk olmu~~saçar ~anbül (S:J.,:j1-0) s~cak bir nâr "8
Dayanmaz anlar~n darblâr~nâ `Urbân dahi Küffâr
Bu üç kal 'ü gibi yoktur cihân içr8 kaviyyü'l-bâd
Tunus, Tirâbulus, Sultan Cezâyir'dir ulû serhad
Kim_anlar içre mevcuddur nice bin bin dilâverler
Li-hikmet herbiri bir beldeden gitmi~tir_ol erler
Secâat tâc~nT e~mi~~gezer erlerle erenler
Anunçün cengi kat' olmaz ki hâlâ öyle ü yerler
O yerleri o'lar dü~mâna vermezler verirler ser
Bu üç kan gibi yoktur cihân içr8 kaviyyü'l-bâd
Tunus, Tirâbulus, Sultan Cezâyir'dir ul~:1 serhad
Suni< etse kaçan kim gâziyân-i dal-buçak cenge
Biri de- bü dahi eller de~inc8 ya~l~~ti:Ifenge
S~n~rlar gösterir anlar dalub tâbûr-1 Fireng'e
Keserler kelleler, kanlar dökerler hâk il8 seng'e
Halil! boyânur çöller yüzli mercan gibi renge
Bu üç kan gibi yoktur cihân içr8 kaviyyü'l-bâd
Tunus, Tirâbulus, Sultan Cezâyir'dir ulü serhad

Dide-i ibrette seyrân~md~r_Allâh hak degün
Seyr içinde kenz-i pinhân~md~r_Allâh hak degün
S~rr-~~Esmâ'dan aç~ldi küll-i ~smu'llâh bana
Zâkirim a~z~mda devrân~md~r_Allâh hak degün
iga Metinler, imlâ bak~ m~ ndan çok bozuktur; bu kelime, hücum, k~~~ f~rt~nas~~
anlam~na gelen (i
~ unbûr) kelimesinden bozma olabilir.
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Kande baksam sümme Vechu'llâh görünür gözüme
Kalb-i tasdik~mda Imâmmd~rAllâh hak degün
Â~~k~m a~k illerincl rûz-u ~ebden bi-haber
Kadr'e erdim dilde irfân~md~r_Allâh hak degün
Cura-I cam-I safâ kim ~öyle mest etti beni
Mest(ü) sergerdân-u hayrân~md~r_Allâh hak degün
Mevc urur bahr-i felekt âftâb~m enveri
Nûr-~~Hak lern`inde tâbân~md~rAllâh hak degün
Çün HalIli'yim o dostun dergehind dâimâ
Dâg-~~tencle- cân-u kurbân~md~r—Allâh hak degün

Gel_imdi gel özü ~~ k~7~, sözö lu>1171' güzel ahlâk
sözün herbiri bir durrâk
Al~ (3 nik~:~~ özün,
Nigâh âyine-1 a~k~m suhandâr'est zi tü mârâ
Bi gû ho~~guft, bi gû ho~~guft, bi gû ey tüti-i natt5.15
Be l~f~n ey andelib-i her gül-1 gülzâr-u ber i~ân
Ki hâletler be men bidâr rub-I dilber ku~ûd evrâk
Siyâni zülfe pi~~ez men tura bâyed dil-i mâ reft
kemter sak~n etme ani i`tâls
Çün,...,ân ki ~ud
H alili te~ne-i yek sünbül'est can âstân~nda
Leb-i kevser hilâlinden sezâd~r âna âb ummak
VI".
Ah efendim rûy-i seyrân~nda var ki bir ferâb
Zât-~~ hüsnün seyredenler buldular andan merâb
Ka~lar~n aln~nda yazm~~~ f~tratu'llâhu'l-cemil
Rublanndâ beri urur ~'ol âftâb-I in~irâb
Ey melâhat ki~verincl ve'y güzeller serveri
A~~k~nd~r her firi~t her melek v"~~her peri
Görmedi gözler felek'te' Sen gibi bir dilberi
Ehl-i dillerd sezâd~r zib-i medhin iktidab
Yüz sürüb kâpüna geldi ey ~ehit külun garib
Gülsitân-i dergehind andelibim, andelib
Ça~(~)r~r~m bandân-~~a~k~n üzre oldum bi lebib
eksik_olmaz bâ~~m~zdan bû ~iyâb
An~n_için
Ey Halin çün harik eyler seni envâr-~~a~k
T~nma yaksun böyledir mahlpts~b il bâzâr-~~ a~k
Hisse al pervâneden niir oldu buldû nâr-~~ a~k
Sel/1'4 maks~ldun ararsan gayre oynatmâ cenâb
Belleten C. XXXVI, ~~.

162

F. A. TANSEL
IX.
Ey hüsnü mü~evvah, yüzü nûr, ruhlar~~veçlçlah
Zülfün gecesi yakt~~ derûnumda çü mi~bah
~ayestedir:u~~ak~na yanmakla yak~lmak
Gün rah-~~ mahabbette yanub nur bulur_ervah
Dilber heman_eiyaf ide a~k nar~n~~ ~em`in
Nûr olma~a yüz tuttu gönül murgu olub rak~~
Bir ba~~ki Sen'in yöluna da verme~e dil, can
Kurban m~~ olur hiç o cânân~na imlah
Dersin güzel_ebred'de ku~ûd etti H alIII
Söyler dün-ü gün midhatini söylero meddah
x.
Gülistan-I lufûz içre ki sen bir gonce-i a~fah
Dilistan-I ~urûh üzre ki ben bir bülbül-i ~errah
~uru` ettim kaçan ~erhe Ezel Bezmi'nde Sultân'~m
Bu arada o feryadi kulf~na eyledi ilhah
Nice âh etmesün femde saday-I andellban~m
Karar~m kalmadi mahbüb derûnum kaplam~~t~r nah
Deseler ki sana hemtâ aceb var mid~rlemde
Bulamaz mislini bi'llah kimesneler ola seyyât~~
Halili'ye güzel a~k~n okû bir yâre açtI kim
Ne kâr Ide ana ~imdengerû ~û merhem-I cerrah
x~.
Bihamdi'llah ki hicrân oldu âhir
Cef vü cevr-i cânân oldu âhir
Yine vuslat sarayi oldu âbâd
Makam-I hecr virân oldu âhir
Eri~tI f~rsat ay~i vij safân~n
Zaman-I ah-ü efgan oldu âhir
Gönül ~ehrinde d~lran le~ker-I gam
Bu ~adiden peri~an oldu âhir
Halil-I müstemendin derdmendin
Bu gün derdIne derman oldu âhir

HALIL ADLI IK/ SAZ~MR/MIZ

163

Cemâlin vasf~n„ey dilber e~'erçi tende can söyler
Lebin esrar~ni a~k~n ve lakin rayegan söyler
Ki nutkun en~r-i Hak't~r Men <Aref 20, s~rr~'n ciyan söyler
"Eya kim sanma senden bu guftar~~dehan söyler 21
"Veyâ terkib olan unsur, yahud
zeban söyler"
Yüzünden ustuvâ s~rr~n bilenler ey kad-i hala
Olard~r mekteb-i irfan içinde alim ol a`la
Ne bilsin ders-i hüsnünden senin kadi, yahud molla
"Seni ol sana bildirmek murad~n kasd idüb Mevlâ
"Anas~rdan giyüb bir ton yüzün& tercemân söyler"
Lebin cami satV~hum'dur 22 , kelâm~n Sare-1 Kevser
Hak'd~rhüsnün, Tecala ~anuini ekber
Kimindir yaz~lan ~lyet, kimindir ökunan defter
"Kimindir bunca cünbü~ler, kimindir nutk ider gevher
"Özünden olmad~n arif ki senden özge can söyler"
Hakikat i1min tImmü'l-Kitdb oldun is er'sin
Gönül g'imiTne ~übl~k perdesin çektinse kafir'sin
E~er ~ems-u(-I) cihan-ara olursan dahi bi-fer'sin
"~ular ki bilmedi nefsin, <Aref'den almadi dersin
"De~ildir Hakk'a arifler, özün bilmez yalan söyler"
Cemâlin hüsnünti tezyin idüp ol kubbe-I tende
Kemali(-I) hikmetin göstermek,_,Için söreti(-I) canda
Zuhör etti kamü e~ya hitab-i Kdf il Nt/n'da
Yarad~lm~~~ne kim varsa kam~l oldö sana bende
"Hayal-i z~ll yeter ibret görrinen hayme-I tende
"De~ildir nutk iden söret, derönunda duran söyler"
20

Halin, Men <arafe nefseha febad 'arefe Rabbe'ht1:

: Kendi nefsini bilen, Rabb'ini bilmi~~olur) Hadis-i ~erif 'ine telmihte bulunmaktad~r.
21 Halil'in bu ~iiri, as~l ad~~ ~brahim, takma-ad~~Nak~i olan ~airimizin bir
gazel'inin
Nak~i, istanbul'da do~mu~, buran~n mühim câmilerinde verdi~i va<azlar~~ile ~öhret kazanm~~t~r (H. 1051/1641-42 — 14 Safer, ~~~~~4/Temmuz,
1702). Salim, elimize pek az~~geçen i/dhrlerinin güzelli~inden ve halk aras~~nda tutundu~undan bahisle, üç beytini nakletmi~tir (Tezkire, Ist., Ikdam Matbaas~, 1315,
s. 682 v.d.). Halil'in tahmis etti~i gazel'ine, bizdeki yazma bir ~iir mecmuasu~da rastlad~k (Nu. 30, s. 62 v.d.); Halil'in tahmis'inde, vezince bozuk olarak tesbit edilen
bu m~sram do~rusu, Nak~rnin, sözü geçen yazmadaki gazelinde, Eyd sen san~na kim
senden bu guftdr~~dehdn söyler, ~eklindedir.
f
>
f
> t.. • .>
...
22 Halil, ve selcdhum Rabbu'hum ~ardben ~~l~aren: 1.2-4-J09
Fr.:A-.0 J1

Rabb'lart onlara tertemiz bir ;arab sundu) ;iyet'ine (lnsdn, Sflre-76, ~4yet-2 t) telmihte
bulunmu~tur
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Gönül giz-iinü gafletten açan âs~klar_ey Nalts1
Anlard~r (Olard~r) hakk~~ bât~ldan seçen a~~klar_ey Naks1
Halili gibi v-ar~ndan geçen as~klarey Nalts1
"Salcöhum Rabbu'hum hamrin içen a~~klar,...,ey Naksl
"irer ma`~tlitunâ anlar mekân'da La-mekan söyler"

A~~k Halil'in arûzla yaz~lm~~~bu oniki ~iirinden ba~ka, hece vezni,
halk naz~m ~ekilleri ile söyledi~i üç ko~ma's~, bir destan'~~ da elimize
geçmi~~bulunuyor. Divân edebiyat~~kültürü ile, tasavvuf fikirleriyle
az-çok beslenmi~~oldu~u için, Divân te~bihlerini, Arapça ve Farsça
kelimeleri, bilhassa Farsça terkipleri s~k-s~ k kulland~~~n~, yar~m kafiyelere, duraks~z m~sralara pek yer vermedi~ini görüyoruz. A~k duygular~n~~biraz tasavvuf fikirleriyle kayna~m~~~olarak ifade eden bu
kopna'lar~~ta~k~ n his ve heyecandan uzak, oldukça kurudur. Hayal
gücünün yaratt~~~~te~bih, istiâre v.b. san'atlardan çok, fikir çal~~mas~n~n verimi olan söz san'atlar~na dü~künlü~ünden dolay~, cinasl~~ bir
ko~ma da söylemi~tir (Nu. xv.). Cinasl~~kopna'lar~n en ba~ar~l~~ örneklerinden sayabilece~imiz bu ~iirinde, cinasl~~kafiyeleri dörtlüklerin
yaln~z son rrusralar~nda kullanmakla yetinmerni~, her dörtlü~ün üç
m~sra~nda a~layan, dil yüzü, diline ifadelerine yer vermi~, böylece, ~iirinin bütününü cinasl~~kafiyelerle örme ustal~~~n~~göstermi~tir. Bunlardan baz~lar~n~n, saz~airlerimizin çok kulland~~~, al~~~lm~~~cinaslar olmad~~~n~~söylersek, bu yoldaki ustal~~~~daha iyi anla~~l~r: Kavu~tak
m~sralar~n~n kafiyesi olan hilâl'i, ayr~~ayr~~be~~mânâda kullanma ustal~~~n~~gösterebilmi~, Türkçe'mizde pek de al~~~lm~~~olmayan manalarm~ n anla~~labilmesi için, tesbit edildi~i yazmada bu ~iirin kenar~na,
ayn~~yaz~~ile, s~ras~yle Arapça hilâl mânâs~n~~ifâde eder yeni ay, y~lan (4.),-),
erkek deve, kulak hiidli yaz~lm~~t~r. Metinde, s~ras~yle bir-iki veya yedinci
geceye kadarki yeni ay, (ka~) y~lan (büklüm) ve küpe, ~ekil bak~m~ndan
kadeh, yeni ay, deve, anlamlar~nda kullan~lm~~t~r.
Halil'in destan~nda, yukar~da bahsedip metnini verdi~imiz arûzla
iki ~iirinde oldu~u gibi (Nu. ~v, v), xv~r~. as~rda, herhalde Osmano~lu
Mehmed Pa~a'n~n Cezayir Day~l~~~~s~ras~nda ~spanyollar'la yap~lan
sava~lar anlat~lm~~t~r. Bunda, serhadlerin koça~~~Cezâyir'in ondört
burçlu hisar~n~, koçyi~it ve gazilerini, oradaki yat~rlar~n, K~rklar ve
Üçler'in sava~ma~a gelenleri kar~~lad~klar~n~, Veli Dede Gülbang'i çekerek Kafirlerle, Araplar'la nas~l dö~ü~tüklerini canland~r~yor. Dili,
arûzla yazd~klar~~~öyle dursun, kopna'lar~na göre de çok sade, yabanc~~
kelimeleri hemen hiç kullanmam~~t~ r; Farsça bir tek terkibe rastla-
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m~yoruz. Ahenk bak~m~ndan da ak~l) giden bu destan'~nda A~~k Halil,
anlatt~klar~na bak~l~rsa, i~ittiklerine göre de~il, Ceâzyir Ocaklar~' na
ba~l~~bir asker olarak içinde bulundu~u bu sava~lar~~ canland~rm~~t~r;
ifâdesi bu yüzden çok samimi, te'sirlidir ve Cezâyir destan~~ ile, bize bu
nev'in ba~ar~ l~~bir örne~ini kazand~rm~~~bulunuyor.
~imdi, Halil'in, husüsiyetlerini anlatma~a çal~~t~~~m~z hece vezni
ile üç ko~ma'sm~n, bir destan'~n~n metinlerini veriyoruz 23 :

Gönül ku~u kanat aç~p gezersin
~u a~k ikliminde yâr illerini
Gülistan-1 lafz~n ba~~n çözersin
Aceb var m~~kokar ~u güllerini
Bezm-i esrar içre kurub bir enclam
A murg-~~dil hep içdü~in nekre cam
Ne bu denlû sende olan, ne kelâm
Ehl-i dil mi bilür bu dillerini
Bülbül müsün, tûti misin, dil nesin
Fahte misin, tuti misin, dil nesin
Ebced misin, hutti misin, dil nesin
Kim kodu nokta-i fülfüllerini
Di gülzar-~~fende bir gülün mü var
Dimag~nda bûy-i sünbülün mü var
H al il i'yle yine gulgulün mü var
Gösterir m~zra~~~bu hallerini

Cezâyir'dir koçyi~'idin mekan'
Salar cenkte gazilerin meydana
Varub cenk üstüne göre dü~man~~
Yüzü heybetlüler döner arslana
Ondört burclu kal`as~n~n hisar~~
Tabya hendek yedi katt~r divar~~
De~me gülle debretemez anlar~~
Sava~~günü gö~üs verir dü~mana
Anda K~rklar Hü demi'nde gerçekler
Yediler'le Üçler yaran~~bekler
At~l~nca toplar dahi tüfekler
Duman titrer ate~~saçar her yana
23 A~a~~daki ~iirler, s~ras~yle kendi kütüphânemizdeki 27 numaral~~ yazmada
kay~tl~d~r (S. 24, 27, 75, 83).

166

F. A. TANSEL
Cezâyir'dir serhadlerin koça~~~
Anda yanar koçaklar~n oca~~~
Al~nca koçlar~~ ele b~ça~~~
Dö~ü~ü dö~ü~ü bulanur kana
Yoktur ~ebab~n~n alemde dengi
Çektikleri Veli Dede gülbang'i
Halil anlar kaçan kurunca cengi
K~l~ç oynar Firenk ile Urban'a
XV.
Gösterir ayn~ma güzel ka~lar~n
Çin-i sernas~ndan o hilâlini
Dolanur akl~ma ne bu i~lerin
H~fz eyle zülfünde o hilâlini
Dilber derûnumu o mu a~(~)layan
Sende benim gibi durma a~layan
Çah-i zenehdân~n görüb a~layan
Doldurur la<1 ile o hilalini
Güzel birdir ya ne'ylesün dil yüzü
Mecnûn'una inâyettir dil yüzü
Beyt-i cemâline süre dil yüzü
Leyla çekdirürsün o hilâlini
Dü~tü a~k~n H alili'nin diline
Ah ettikçe yüreci~i diline
Mal~~mülkü almaz oldu diline
Istemez dünyan~n o hilâlini

Doland~rd~~ gerdan~ma bendin a~k
Ne mümkündür ~ah~m ben olam necat~~
Ha~r olunca sürer mest-mendin a~k
A~k elinden içtim carn-~~ irtibat'
Gerçi divâneyim ~ad~m efendim
A~ka ~eb-ruz ben mu`tad~m efendim
Hem Mecnun'um, hem Ferhad'~m efendim
Eser ba~~m üzre eser bu riyab
Gizli durur bu a~k ile bizar~m
Hemen sensin güzel benim nazar~m
Rah-~~gumûm içre de~t-güzar~m
Görümez gözüme ah~amla sabah
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Ah a mahbûb a~k~n ald~~ Halil'i
Tolu sevdMara sald~~ Halil'i
Bütün derdin ile kald~~ Halili
~~te dilim üzre söz budur ~abbah

Fuad Köprülü, yazma mecmualardan faydalanarak, xv~~~. as~r
saz~âirlerinden Bursal~~Halil'in Hece vezni ile sekiz ~iirini ne~retmi~ti; yukar~da anlatt~~~m~z üzre, bunlardan 7 numaral~~Sema%
xv~~. as~r saz~airlerinden Bursal~~A~~k Halil'e de ait gösterilmektedir.
Müellifimiz, onun, bir dörtlü~üne dayanarak, Selim III. (~~761-18°8)
devrinde ya~ad~~~m, xv~~~. as~r sonunda ~öhret kazanm~~~oldu~unu,
henüz ele geçmemekle beraber, arûz'la da ~iirler yazd~~~m tahmin
etmi~ti. Elimize yeni geçen, arûz vezni ile oniki ~iiri, onun, bu tahrninininde yan~lmad~~~n~~gösterir. Bunlara, yeni elimize geçen, Hece
vezniyle dört ~iirini de katarsak, A~~k Halil'in ~iirlerinin say~s~,
Fuad Köprülü'nün ne~retti~i yedi ~iirinin de eklenmesiyle, yirrniüçü
buluyor. Buldu~umuz yeni ~iirleri, Halil'in, eserlerinin husts~siyetlerini birçok bak~mdan ayd~nlatt~~~~gibi, Cezayir Oca~~'na ba~l~~
xv~~~. as~r sonlar~ndaki Cezayir sava~lar~nda bulunan saz~airlerimizden
Oldu~u bilgisini de kazand~rmaktad~r.
Ankara — 31 Ekim, 1971

