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HAKKINDA NOTLAR VE ~~IRLER~NDEN ÖRNEKLER
FEVZ~YE A. TANSEL
GiRi~~
Ord. Prof. Dr. Fuad Kbprülü
(4 Aral~k, 1890-28 Haziran, 1966)'nün
Aziz Hât~ras~na
Mercan I'dadisi'nin üçüncü s~n~ f~nda ve henüz onbe~~ya~~nda
bulundu~u s~rada, 19435'de bas~lan bir ~iiriyle san'at hayat~ na ilk
ad~m~n~~ atm~~~bulunan Fuad Köprülü'nün', 9o8'de günün siyasi
mes'elelerini ele alarak musâhabeler de yay~nlamaya ba~lad~~~ n~~
görüyoruz. 1913 y~l~ na kadar muhtelif gazete ve mecmualarda siyasi,
iktisadi, hukuki, v.b. hemen her sâhada telif ve tercemeleri, bilhassa
edebiyat ve san'at, edebiyat tarihi, tahlil ve tenkidlerini içine alan
bibliyografya sahas~ nda musâhabe ve ara~t~rmalar~~yay~nlanm~~t~r;
fakat onun, ilmi bak~ mdan mühim çal~~malar~, bu haz~ rl~ k devresinden sonra, ~~9 ~~3'de ~stanbul Darül-Fünf~ nu Türk Edebiyat~~Tarihi
profesörlü~üne getirilmesinden sonrad~r. Bu sebeple, 1913 y~l~, Fuad
Köprülü'nün ilim hayat~ nda daha esasl~~mes'elelere yöneldi~i dönüm
noktas~~say~labilir. Halk edebiyat~~üzerindeki ciddi çal~~ malar~~da bu
s~rada ba~lam~~t~r.
~~9 ~ 'de bas~lan bir yaz~s~nda Halk edebiyat~~mes'elesine dokunan
Fuad Köprülü'nün 2, Türk edebiyat~~tarihinin s~n~rlar~~içinde bu
edebiyata nekadar mühim bir yer ay~rd~~~, Türk Edebiyat~~Tarihi'nde
Usül adl~~yaz~s~nda ileri sürdü~ü fikirlerinden aç~ kca anla~~lmaktad~ r.
Türk edebiyat~~tarihi çal~~malar~ nda nas~l bir metod'un uygun olaca~~na dâir fikir edinmek dü~üncesiyle Garp dillerinde bu yolda yaz~F. A. Tansel, Dogumunun Yetmi~sekizinci Y~ldönümü Mündsebetiyle — Prof. Dr.
Fuad Köprülü'nün ilk Yaz~s~ , Bas~n Hayat~n~n Ba~lang~ ctna Dkir Bilgimizi Düzelten ve
Tamamlayan Yeni Notlar (Belleten, e. xxxm., nu. 129, Ocak, 1969).
2 Halk ve Edebiyat, Servet-i Fünün mec., c. xL~., nu. 1042, 12 May~s, 1327/25 May~s, 1911.
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lanlar~~inceleyen müellifimiz, baz~~hususlar~ n bizim edebiyat~m~za
tatbik edilemeyece~ine, gözönüne al~ nmas~~laz~m gelen baz~~mes'elelerin ise sözü edilmedi~ine dikkatimizi çekiyordu; Prof. Gustave
Lanson'un ilimlerde Usül adl~~ eserinin ikinci bölümündeki Edebiyat
Tarihi'nde Usül makalesine dâir tenkidlerinde, halk edebiyat~n~ n dikkate al~nmay~~~~mes'elesine dokunmu~ tur "...Lanson'un gözönüne
almad~~~~di~er bir mü~ kil daha var ki, halli ve tedkiki için çok gayret
sarfina lüzum gösteriyor: Madem ki ifade etti~i hisleri bir kari'ler
zümresine ayni kuvvetle sil-ayet ettirmeye muktedir olan bir eser
edebi addolunuyor; cemiyetin bir muayyen zaman~nda muhtelif
zümreler bulundu~u ve her zümrenin kendisine has bedii eserlerle
ihtiyaçlar~n~~ tatmin ettikleri tabildir. Emile Faguet'nin hakl~~iddias~~
vechile, Edebiyat, müted~nis bir kitle de~ildir. Her devrede yekdi~erinden
farkl~~üç-dört edebiyat vard~r. içtimal tekâmül, insan cemiyetlerinde nas~l
i~ bölümünü meydana getiriyorsa, ayni sûretle, edebi Zevkin de de~i~me ve ihtisasla~mas~ na ve netice olarak muhtelif s~ n~flar için muhtelif
edebiyatlar vücûde gelmesine yol aç~yor." Müellifimiz, bu fikirlerini
Türk edebiyat~~tarihine tatbik ederek, "Anadolu Türkleri'nde, bilhassa Mevlid sahibi Süleyman Çelebi'den sonra, edebiyat, halk kitlesinden tamamiyle ayr~ larak, Bizans ve Acem te'sirleri alt~nda pek
mahdud bir s~n~ fa has bir saray edebiyat~~~eklini al~r; yâni san'atkarlar
aras~nda ba~ ka bir edebiyat, halk için ba~ ka bir edebiyat, tekkeler
yâni vecd ve tasavvuf erbab~~için di~er bir edebiyat vüdade gelerek,
medeni tekâmül te'sirini göstermeye ba~lar. Halk~ n rûhu ile hiç alt~kadar olmayan saray edebiyat~n~~ilk ayr~l~~~devrinden i'tibaren tedkik
edecek olursak, bu sahte ve k~ ymetsiz addolunan san'at ~ûbesinin ne
samimi bir ruhi vesika oldu~unu vaz~h bir sûrette görece~iz 3." Böylece, halk edebiyat~n~n k~ymet ve ehemmiyetinden, zümrelerinden
k~saca bahsederek, edebiyat tarihi ara~t~rmalar~nda bir yana b~rak~ lBilgi Mecmuast,
nu. ~ , Te~rinisâni, 1329 (Kas~ m, 1913), s. 20, 28 v.d.
Bu yaz~, Fuad Köprülü'nün Edebiyat Ara~t~rmalar~~ adl~~kitab~na da al~nm~~t~r (Türk
Tarih Kurumu Yay~ nlan'ndan, Ankara-Türk Tarih Kurumu Bas~mevi, 1966,
s. 19, 25 v.d.); bu ikinci bas~ mda, makalenin Bilgi Mecmuas~'nda yay~nland~~~~tarih
tertip yanl~s~~olarak Te~rinisd~d, 13391Kas~m, 1923 ~eklindedir; düzeltiriz. Köprülü'nün bu mühim yaz~s~~ dolay~s~yle, Prof. Dr. A. Zeki Velidi Togan, Tarih'te UsW
adl~~eserini Fuad Köprülü'ye ithâf etmi~ tir: "Arkada~~ m Ord. Prof. Dr. Fuad Köprülü'ye, Türk ilmini usffle kavu~ turmak yolundaki mesâ'ilerinin takdir ni~ânesi
olarak ithâf olunmu~ tur" cümlelerine, eserinin ba~~ nda yer vermi~tir (~st., Edebiyat Fakültesi Bas~ mevi, 1969).
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mamas~~laz~m geldi~ine dikkati çekmi~, bu yolda esasl~~çal~~malar~n~~
Türk Edebiyat~~Tarihi'nde Us~ll'ün bas~m~ndan iki ay kadar sonra yay~nlamaya ba~lam~~t~r.
Ikdam'da, 6 ~ubat, 1914'de bas~ lan Yeni Bir ilim — "Halk~yiit :
Folklore„ ba~l~kl~~makalesini 4, Balkan Sava~~'nda u~rad~~~m~z bozgundan sonra, o ac~~ sonucun sebepleri üzerinde memleketimiz ayd~nlarnun inceden inceye dü~ündükleri s~rada yazm~~t~ ; bu yüzden,
Halk~yat çal~~malar~n~ n, milli duygu ve fikirleri kuvvetlendirme bak~ m~ndan ne gibi te'sirleri bulundu~u üzerinde de durmu~tur. Bu yaz~s~n~n ba~~nda, "tecrübe ve mü~ahede usülleri ilimler sahas~na tatbik
olunmaya ba~lanal~danberi" her bilgi kolunun ak~llara hayret verir
sürette ilerleyip geli~lecli~inden, bir as~rdanberi bilhassa tarih ve
içtimaiyat ilminin kazand~~~~ehemmiyetten, yeniden yeniye te~ekkül
etmekte olan birçok ilimlerin, bilgi kollar~n~n adlar~n~n bile atalar~m~z taraf~ndan bilinmedi~inden, üzerinde duraca~~~Folklore'un bu yeni
ilimlerden biri oldu~undan bahsetmi~tir. XIX. asr~n son mahsüllerinden, "içtimai ilimlerin yeni, fakat mühim bir kolu olanfolklore hakk~nda
Avrupa'da senelerdenberi kitaplar, risâleler, mecmualar ne~rolundu~u
halde, biz ne yaz~k ki hala böyle bir~eyin varl~~~ ndan bile" habersiziz
diyordu. Balkan Sava~~'nda u~rad~~~m~z bozgunun ba~l~ca sebeplerinden biri de, tarih ve içtimaiyat~m~z~, dilimizi ve edebiyat~m~z~, co~rafyam~z~~hakk~yle ara~t~r~p bilmeyi~imizdir. "Insan milliyetperver olabilmek için, her~eyden önce, kendi milliyetini te~ kil eden bu unsurlar~~
bilmelidir" ; "Balkan milletleri, Rumeli'yi kendi aralar~nda taksim
için münaka~a ederlerken, yaln~z silahla de~il, birtak~m tarihi ve
lisâni deliller ile de mücehhez idiler. Folklore tedkikleri, onlara birçok
noktalarda delil ve rehber oluyordu."
"...Bir milletin kudret merkezi, ~ahsiyeti, deham hep halkta
topland~~~~için, halk kitlesini ihmal etmek, milliyetperverler için
mümkün olamaz. Biz ~imdiye kadar avanu havamdan farkl~~saymad~~muz için, ona ait hiçbir ~eye ehemmiyet vermedik. Avrupa'da da bu uzun müddet böyle olmu~, fakat nihayet Büyük Inlulâb'tan sonra halk kitlesinin ehemrniyeti anla~~larak, ona ait her ~ey
tam manas~yle ehemmiyetle kayt ve zabtolunmaya ba~lam~~t~r. Eskiden tarih vak'alar~ n~~yaln~z pâdi~ahlarla ümerasm~n i~lerinden ibâret
zanneden müverrihler, as~ l hakiki âmil olan milleti ihmal etmiyorlar
4

Nu. 6091, 24 Kânt~n~sânI, 1329/6 ~ubat, 1914.
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m~~ idi? Anla~~l~ yor ki, Garp medeniyet âlerninin mâziye âit hatâs~,
bizde hâlâ devam ediyor." diyen Fuad Köprülü, Avrupa milletlerinin,
Halk Bilgisi çal~~malar~ na muhtelif bak~ mdan verdikleri ehemmiyeti
k~saca anlatm~~, Anadolu vilâyetlerimizde böyle bir çal~~maya henüz
ba~lamad~~~ m~zdan, Macar âlimlerinden "Dr. Kuno~'un toplad~~~~
Anadolu ve Rumeli ~ark~larfyle, Guizet'nin Ko~~ya ~ark~lar~'ndan ba~ka"
elimizde mühim bir eser bulunmad~~~ndan yak~nm~~t~ r. Bu bo~lu~u
doldurmak ve Türk folklorunu Garp dünyas~na tan~tmak vazife ve
mes'üliyetinin Türk ayd~n~ na dü~tü~ünü hat~rlatarak yaz~s~na son
vermi~ tir. Elimize yeni ba~ka vesikalar geçmedikçe, ~imdilik, memleketimizde Folklore (Halk~ yât)'un günümüzde daha çok Halk Bilgisi
kar~~l~~~n~~kulland~~~m~z bu yeni ilim kolunun mâhiyet ve ehemmiyetini ilk def'a tan~t~ p anlatma~a çal~~an~n, bu yaz~s~yle Fuad Köprülü oldu~unu söyleyebiliriz 5. Folklor çal~~malar~~üzerinde durmas~,
edebiyat tarihi ara~t~ rmalar~nda bu sâhan~ n ihmâl edilmemesi lâz~m
geldi~ini anlatmak için oldu~u kadar, Balkan Sava~~~bozgunundan
sonra gittikçe kuvvetlenen milliyetçilik fikirlerinin te'siriyle, bu fikirlerin lüzumlu bilgilerle beslenmesi gerekli oldu~una dikkati çekmek
içindir. Memleketi hakk~ nda bilgi sahibi olmayan kimselerin milliyetçi olamayacak'', bilgisizlikle milliyetçili~in ba~da~amayaca~~~fikrinde oldu~u içindir ki, Türk folkloru üzerinde çal~~may~, "Türk
milliyetine edilecek hizmetlerin belki en mühimmi" saymakta idi.
Fuad Köprülü, Halk Bilgisi hakk~nda yaz~s~ n~ n bas~m~ndan iki
hafta sonra, ikdam'da, halk edebiyat~~üzerindeki çal~~malar~n~~yay~nlamaya ba~lam~~t~r: Milli Türküler, Türk ~ark~lar~, Destanlar~m~z 6 ba~l~kl~~yaz~lar~n~n ard~ndan, Saz~liiderimiz umüml ad~yle, A~~k Tarz~'n~n
ba~lang~ ç ve mâhiyeti, hangi hayat~~ yans~tt~~~, A~~k fas~llar~, bu zümre
edebiyat~n~n dil, vezin hususiyetleri, naz~m ~ekilleri hakk~ ndaki, halk
3 Halil Bedi Yönetken, Bizde "Folklor" Konusunda razd~n~~~ilk Yaz~ya Ddir
(Vatan, 31 May~s, 1959). Halil B. Yönetken bu yaz~s~n~, "Bizde Folklor konusunda
ilk yaz~y~~ yazm~~~olan Riza Tevfik oldu~u hakk~ nda münevverlerimiz aras~nda
umümi bir kanaat" bulunmas~~dolay~s~yle yazm~~t~ r. Müellifimiz, Riza Tevfik'in
Hikmet-i Avam kar~~l~~~n~~kulland~~~~Folklore hakk~ndaki yaz~s~n~n Peydm'~n Edeldildvesi'nde 20 ~ubat, 1329 (5 Mart, 19~ 4)'da bas~ld~g~na dikkati çekerek, Fuad
Köprülü'nün üzerinde durdugumuz yaz~s~n~n bundan bir ay önce yay~nland~~~~için,
Folklor ilim koluna dâir ilk yaz~n~ n, bizde, Fuad Köprülü taraf~ ndan kaleme al~nd~~~~
sonucuna varm~~t~r.
20 Ve

27 ~ubat, 31 Mart, 1914 tarihli say~lar.
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~airlerinin eserlerinden örnekleri, hayatlar~ na dair yer yer bilgiyi de
içine alan ara~t~rmalar~n' yay~nlad~ 7. Bu oniki makale, ilerideki bu
yolda çal~~malar~n~n tohumu say~labilir. Bunlardan bir y~l sonra,
~ 9~ 5'de A~~k Tarz~'n~n Men~e ve Tekcimülü ba~l~ kl~~yaz~s~nda bu zümre
edebiyat~n~n do~u~unu, geçirdi~i de~i~meleri, geli~me safhalar~n~,
sonunda nas~l belli bir ~ekil ald~~~m, hayat~n ba~ka tezâhürleriyle ili~ik
yönlerini içtimal sebeplere dayanarak anlatm~~t~ r. Böylece, halk edebiyat~m~z~n zümreleri de ta'yin edilmi~~oluyordu 8. Kendisinin bir
notuna göre, Durkheim sosyoloji mektebi'nin ana prensipleri, edebiyat tarihi ara~t~ rmalar~nda ilkönce onun bu yaz~s~nda tatbik olunmu~tur ; "Benim bildi~ime göre, Avrupa'da hiçbir edebiyat tarihçisi,
benden önce bu zümre edebiyatlar~~mes'elesine bu kadar sarih ~ekilde
temas etmemi~, bu sosyolojik görü~~tarz~~edebiyat tarihi metodolojisine girmemi~ti" diyor 9 .
Folklor'un Halk Edebiyat~~ dal~n~n bilhassa Halk tiyatrosu ve
~airleri üzerinde çal~~ an Fuad Köprülü, bu saha= kendi ara~t~rmalanyle kurdu~u sa~lam temeli üzerindeki çal~~malar~n~, ömrünün son
y~llar~ na kadar sürdürmü~tür: 1919'da bas~lan Türk Edebiyat~'nda
~lk Mutasavv~flar adl~~kitab~nda 'r>, tasavvuf ve tekke edebiyat~~ hakk~nda ara~t~rmalar~n~~buluyoruz. ~~929'da Gevherf, Hayatz—Eserleri ;
XIX. As~r Saz~liirlerinden Erzurumlu Emrah; ~~930'da XVI'nc~~ As~r Saz; XVII. As~r Saz~âirlerinden Kay~kç~~Kul Mustafa ve Genç Osman
Destan~~ adl~~eserlerini ne~retmi~tir. ~ 94o'da, önce ayr~~ ayr~~on cilt
halinde Türk Saz~âirleri Antolojisi'ni yay~nlam~~, bunlar ayn~~ y~lda iki
büyük cilt haline getirilmi~tir. 1935'de kendi kendine Türk Halk
Edebiyat~~Ansiklopedisi'ni ne~re ba~lami~sa da °I, Aba-Abdal madde7 Adam, nu. 6147 v.d. 2 I Mart, 1330/3 Nisan, 1914 — 24 May~s 1330/6 Haziran, 1914 tarihleri aras~ndaki say~larda bas~lm~~t~r.
8 Milli Tetebbalar mec., y~l-1, nu. 1, Mart-Nisan, 1331 (1915), s. 5 v.d. Edebiyat
Ara~ttrmalar~, s. ~ 8o, 195.
9 Ayn~~eser., s. 181, not-14.
la ist., Matbaa-i Amire, 1918. Kitab~n kapa~~, eserin dizgisi tamamlanmadan
bas~ld~~~~için, üzerinde 19 ~ 8 tarihi vard~r; sonunda, "Tab'm hitdm~~ : Te~rinisdni,
1919" kaydine rastl~yoruz (S. 448). Ikinci Bas~m, Diyânet I~leri Ba~kanl~~~~Yay~nlar~'ndan, Ankara Üniversitesi Bas~mevi, 1966.
11 Cumhur Reisi K. Atatürk'ün, yüksek korumlar~~ alt~nda Türkiyât Enstitüsü
taraf~ndan ç~ kar~l~r: Türk Halk Edebiyat~~Ansiklopedisi — Ortaça~~ve Yeniça~~Türkleri'nin halk kültürü üzerine co~rafya, etnografya, etnoloji, tarih ve edebiyat lugati,
ist., Burhâneddin Bas~mevi, 1935.
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lerini içine alan bu dört formal~ k birinci cüz'ünden sonras~~bas~lamam~~t~ r.
Fuad Köprülü'nün pek genç ya~lar~nda ba~lad~~~~halk edebiyat~~
çal~~malar~, ba~l~ba~~na bir ara~t~rma mevzim te~kil eder. Biz, bu
yaz~m~z~n Giri~~k~sm~nda, onun bu yoldaki ara~t~ rmalar~= ehemmiyetine dikkati çekmekle yetiniyoruz. Bu ara~t~rmalar~na bir damla
katabilmek dü~üncesiyle, günümüze kadar bilinmeyen be~~saz~âirimizin hayat~na dâir bilgi, eserlerinden örnekler vermeye çal~~aca~~z.
— S ~ PAHi

XVII. Asr~n ünlü saz~âirlerinden A~~k Comer'in
Sipâh i'dir cümlesinc ser-nefer
Mekân tutup kald~~ ol Karaman'~~

beytinde 12, ~airlik bak~m~ndan üstün bulup ö~dü~ü Sipahl'nin, Hece
vezni ile bas~lm~~~bir ~iiri, hayat~~ hakk~nda bilgi veren bir ara~t~rma
bulunmamaktad~ r. Bilhassa xv~.—xv~~~. as~r ~airlerinin eserlerini içine
alan yazma bir mecmuada, xv~~. as~r saz~âirlerimizden GevherVnin
Ko~ma'slyle ayn~~sayfada ve Türki-i Sipdht ba~l~~~yle kaydedilmi~~olan
a~a~~daki ~iirine rastlad~ k:
Ey vefâs~z sana gönül vereli
Bana hasm olmad~k eller mi kald~~
Dâstân eyledin cümle illere
Ahvâlim (Hâlim ?) söylemedik diller mi kald~~
Ferhad gibi yol eyledik da~lar~~
Hangi güzel güldürmü~tür a~lar'~~
~imdi viran oldu dostun ba~lar~~
Hoyrat el de~medik güller mi kald~~
Ben güzelim deyu zulm etme câne
~imdiki hûblara yoktur bahâne
Bir rûzgâr âr~z oldu cihâne
Meyvesin dökmedik dallar m~~ kald~~
12 S. Nüzhet Ergun, A~~k Ömer, Hayat~~ve Eserleri, ~st., Semih Lutfi Matbaa ve
Kitabevi, b.t.y., s. 434; ikinci m~srâdaki, kald~~ okunmas~~lâz~m gelece~ini dü~ündü~ümüz kelime, bu bas~mda k~ld~~ ~eklindedir.
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Sipahi müdâmâ
Dem be-dem) etmede feryad
Dilberin ahdini gütme~e mu'tâd
Felek'in cevrinden çekmekte evtad
Ba~~na gelmedik haller mi kald~~

Biz, çok okunaks~z bir yaz~ yle, imlâ bak~m~ndan çok bozuk olarak tesbit edilen bu âhenkli, fikir bak~m~ndan kuvvetli, ifâdece pek
tabi'l ve samimi bu ~iirin, A~~k Comer'in övdü~ü Sipâhi'ye âit oldu~unu san~yoruz. Ayn~~yazmada, Türki-i Si pliht ba~l~~lyle, bir ~iiri daha
vard~r 13 :
K~~~da geçti, yaz eri~ti, nevbahar eyyam~d~r
Aç~l~p lI ve sünbül gül'izar eyyam~d~ r
Yiyüb_içüb ay~(ü) i~ret etmek (eylemek) l~ublar ile
Ba~çe zevki, sü kenari, fas1-1 yar eyyam~d~r
Her a~~k sevdi~in buldu yal~n~z~m ben gene
Fakire i'tibâr olmaz, ~imdi ra~bet zengine 14
U~bu a~k~n zevkini (zevrakInI) salm~~am bir engine
Ula~turur bir kenara rüzgar eyyâm~d~ r
Nice demler gest eyledim 15 ben bu dar-I mihneti
Bulmad~m kendim diriga cana lay~k ra~beti
Eyleyib
sad~kane- ülfeti
Üç çifte kay~ k ile" fasl-I Hisâr eyyâm~d~r
Deli gönlüm niçedek (niceye'clek) ah edersin böyle sen
Bü cihan~n sönu yoktur gel feragat eyle sen
Ey Sipahi ister_isen dürr-i meknün söyle sen
Dilberin makb~llü de~il, sim (ü) zer eyyam~d~r

Yazma mecmuada Türkü ad~~verilen bu ~iir, dikkat edilirse, A~~k
edebiyat~'nda en çok kullan~lan Arüz ~ekilleri'nden, Fd'ildtün, Fd'ilöKendi kütüphanemizdeki yz., nu. 31, S. 43, 7.
Baz~~num-alarm vezin bak~m~ ndan bozuk olu~unun, söylenilerek yaz~ld~~~ndan, veya istinsâh s~ras~ nda, kelimelerin yerleri de~i~ tirilmesinden ileri geldi~ini
san~yoruz; bu beyitin asl~,
13

14

Sevdi~i~~~ buldü herü~~k yültn~nz~m ben gene
Ptibür olmaz fakir, ~imdi ra~bet zengine
~eklinde olsa gerektir; bu k~t'an~ n dördüncü m~srâ'~~ise, asl~n~n nas~l oldu~unu
tahminimize imkan veremeyecek kadar, vezince bozuktur.
15 Do~rusu, Nice demler eyledim ge~t olsa gerektir.
le Asl~nda, Çifte üç köytk_ili ~eklinde oldu~unu san~yoruz.
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ilin, Fj<ilittün, Fücilün kahb~yle yaz~ld~~~~için Divân'd~r; mecmuada çok
okunaks~z, imlâca hemen bütünüyle yanl~~larla doludur. Bu Divân'~~
yay~nlarken yanl~~l~~~~apaç~ k anla~~lanlar~~düzeltme~e, eksikleri tamamlamaya çal~~t~k; baz~~m~sralar~n ise, Hece veznine uydu~u, arüz'a
tatbik~nin imk'âns~z oldu~u görülüyor. Birk~snurun istinsah hatas~~
oldu~u meydadna ise de, Sipahrnin arüz'u çok hatal~~kulland~~~,
art~z'la ~iir söyleme~e pek de al~~~k bulunmad~~~~anla~~lmaktad~r.
S. Nüzhet Ergun, "Siyahl'nin, i~te geldi yaz iri~ti nevbahür eyyüm~d~r
nusra'wle ba~layan Murabba'~ , bendeki bir mecmuada A~~k Comer'in
543 numaral~~manzümesine nazire olarak gösterilmi~tir" diyor. Sözünü etti~i, A~~k Comer'in,
Gitti hengam-i ~ita geldi bahar eyyam~d~r
Rely-i Mem aç~l~b güldii bahar eyyam~d~r
Kevn-ü sahrMar ~eref buldÖ bahar eyyam~d~r
Her taraf cennet-misal old~i bahar eyyam~d~r

dörtlü~ü ile ba~layan Divân'~d~r 17. S. N. Ergun'un Siyah~~dedi~i,
istinsah, veya tertip yanl~~~~olarak böyle yaz~lm~~, asl~nda Sipahi olsa
gerektir; çünki Siyah!, Mustafa adl~, K~brisli olup Gelibolu, M~s~r,
K~bris'te Mevlevi ~ey111 olarak bulunmu~, 11 22 ( I 7 ~ o-~~~ )'de vefat
etmi~tir 18; bu Mevlevi ~eyhi'nin, kendinden bir as~r önce ya~ayan
saz~airi A~~k omer'e nazire yazmas~, Mevlevi an'anelerine de oldukça
ayk~r~~dü~üyor; ayn~~~iirin, bizdeki yazmada Sipahi ad~na kaydedilmi~~
olmas~~da, bunun, Siyahrye ait bulunmad~~~~fikrini kuvvetlendirmektedir.
Ayn~~eser, s. 82, 328.
Esrar Dede, Tezkire't-i ~u'ard-i Mevleviyye, Süleymaniye ktb., Halet Ef.
mülhak~~(Milli Kütüphane, Mikrofilm Ar~ivi, nu. 1281, vr. 49); hayat~~etrafl~ca
anlat~lm~~t~r. Bu mühim Mevlevi ~eyhi ve ~airine dair Ali Enver'in eserindeki bilgi,
Esrar Dede Tezkiresi'nden al~nd~~~~anla~~l~yor (Semd«hdne-i Edeb, ist., Alem Matbaas~,
1309, s. 90 v.d.). Ayn~~bilgi k~salt~lmak s~lretiyle Sdlim Tezkiresi'nde de vard~r; fakat,
Ölüm tarihi Esrar Dede Tezkiresi'ndekinden bir y~l fazla, 1123'tür. Ayn~~eserde, as~l
ad~~Ahmed olan, log9 (1687-88)'da Ölen Siyahl'nin Mi tercemesi epeyi geni~~olarak
verilmi~tir (ist., Ikdam Matbaas~ , 1315, s. 367 v.d.). Süreyya Bey'in eserinde, biri
Arap Memi (Ölümü: ~~014/1604-5), Öteki Mustafa Çelebi (ölümü: 1062/1651-52)
olmak üzre Siyahl nam' verilen iki kimseden bahsediliyor (Sicill-i Osmdn(, c.
1311, s. ~~18); bunlardan hiçbirinin A~~k ~~mer'in Divdn'~na nazire yazaca~~n~~
sa~~m~yoruz.
17

18
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E~er tahminlerimizde yan~lm~ yorsak, yukar~da bir Türkü'sü ile
bir Divân'~n~~ yay~nlad~~~m~z Sipahi, ~iirleri A~~k Ömer taraf~ndan
ba~ka ~airlerden üstün gürülerek ö~ülen saz~âirimiz Sipahrdir; A~~k
Omer'in Divân'~na nazire yazan da, Mevlevi ~airi Siyahi de~il, yine
bu saz~âirimiz Sipahrdir '2. A~~k Omer'in ~âir-Nâmesi'nde sözü
~iirlerinin husûsiyetlerine dayanarak, xv~~~. as~rdan önce ya~ad~~~n~~kesinlikle söyleyebiliyor, A~~k Omer'in ça~da~', xv~~. as~r saz~âirle~ imizden oldu~unu kuvvetle tahmin ediyoruz.
~~~ — S~ NÂNI
A~~k Sinâni ad~nda bir ~airimizin bulundu~unu, S. Nüzhet Ergun'un, A~~k Omer'in ~öhretinden bahsederken, bir münâsebetle
ondan söz etmesi sayesinde ö~renmi~~oluyoruz. Müellifimiz, "MilletAli Emin i Kütüpl~ânesrndeki bir mecmuada (Manzum Eserler - Nu.
742), A~~k Sinâni adl~~ bir ~airin, A~~k Ömer hakk~nda ~öyle bir medhiyesine tesâdüf ediyoruz" dedikten sonra, bu ~iirin metnini de vermi~tir 20 :
Velvele-ârâ imi~sin bildim, ey A~~k Ömer
uçar ankâ imi~sin bildim, ey A~~k Ömer
~öyle te~his eyledim ki ehl-i a~kâ ben seni
Gevher-i yektâ imi~sin bildim, ey A~~k Ömer
A~~k-I sd~kIar.Jçr müstemendsin, müstemend
Gest idüb gezdim cihâni bulmad~m sünü menend
Hâs~li büdur cevab~m sana bi'llâhi sened
Sâhib-I iml imi~sin bildim, ey A~~k Ömer
19 Sicill-i Osmânede, Sipahi Mustafa hakk~nda yaln~z ~u bilgi verilmi~tir: "Su
Naz~r~~Hasan Bey mahdûmudur. Istanbul'da do~up sipahl oldu. to (1605-6)'de
fevt olmu~tur. Edirnekap~s~'nda medfundur. ~uaradand~r." Bu ~airin ölümü, A~~k
ömer'den bir as~r önceye rastlamaktad~r. Gerek ~kir-Ndme'sinde ö~dü~ü, gerek
kendisine nazire yazan bu ~âir, bizim saz~âirimiz Sipahi olamayaca~~~muhakkakt~r.
Celveti tarikatinin kurucusu ünlü ~eyh Aziz Mahmud Huddy£ Külliydt~'mn sonunda,
bir lidhi'sinin, Sipahi taraf~ndan Tahmis'i vard~ r (Ist., Matbaa-i Bahriye, 1338-1340,
s. 170). Murad Bey taraf~ndan, Sipahrnin Arûz ~ekilleri'nden biri gazel, biri Murabba< ~eklinde iki ~iiri yay~nlanm~~t~r (Halk Edebiyat~, Ist., 1933, S. 25-6). Bu Sipahiler'in de, bizim üzerinde durdu~umuz Sipahi olup olmad~~~na dâir, ~imdilik
kesin bir~ey söyleyemeyece~iz.
20 A~~k Ömer, Hayat~~ve Eserler, s. 83 v.d.
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Dilerim Bârl Hudâ'dan Cennet_olsun meskenin
YA ne bilsün kadrini nâdân olanlar çün senin
Olmak_ister herkesarnmâ gücü yetmez kimsenin
Bülbül-I ~eydâ imi~sin bildim, ey A~~k Ömer
Lutf idüb blz haber ver, halka a~(i)kâr eylemem
Saklar~m bü s~rr~~cânâ kimse izhâr eylemem
Gerçi der A~~k Sinâ ni hakk~~ inkâr eylemem
Haddi yok deryâ imi~sin bildim, ey A~~k Ömer

Türk Halk edebiyat~'n~n kendine mal etti~i Arûz ~ekilleri'nden
olan ve A~~k Omer'i ö~en bu Div'dn'tru, A~~k Sinâni'nin, onun ölümünden, 1119 (~~ 7o7-8)'dan sonra yazd~~~~anla~~l~yor. Buna dayanarak, A~~k Sinâni'nin, xv~~. asr~n sonunda ve xv~~~. asr~n ilk yar~s~nda ya~ayan saz~airlerimizden oldu~unu söyleyebiliriz. A~~k <D~ner'in
~dir-Nâmesi'nde ad~n~n geçmemesi de bu dü~üncemizi kuvvetlendirdi~i gibi, onun hayatta bulundu~u s~rada genç ya~ta ve henüz ün
kazanmarru~~bulundu~undan, ~dir-Nâme'de ad~~geçmedi~i ihtimâlini
ortaya koymaktad~r. Bunlara dayanarak ya~ad~~~~zaman~~tesbit edebildi~imiz A~~k Sinânrnin, xv~~~. as~rda yaz~lm~~~bir cönk'te kaydedilmi~~
bulunan a~a~~daki Ko~ma's~~ sayesinde 21, bu güne kadar elimize geçmeyen Hece vezni ile ~iirlerinin ilk örne~ini kazanm~~~oluyor:
Kime dâd eyleyem senin elinden,
Felek senden benim ~ikâyetim var.
Bir tomurcuk koparmad~m gültinden,
Bilmem yan~nda ne kabahatim var.
Bi-vefâ's~n senden vefâ sezemem,
Bahr-i firkat içre dü~üb yüzemem,
Iller gibi ~âd ve hurrem gezemem,
Can~m derânunda melâletim var.
Yek-nazarla zâlim bakaldanberi,
Cisrnim ate~lere yakaldanberi,
Kalbimin taht~n~~ y~kaldanberi,
Aglanm r~lz ve ~eb kasâvetim var.
Kolumdan uçurdum yüzü bâz'~m~,
Ald~rd~m elimden serv-i nâz~m~,
Olur-olmazlara açmam râz~m~,
Der S in â n ~~benim bu âdetim var.
21

Kendi kütüphânemizdeki Yazma, nu. 62, s. 26.
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Sinânrnin bu Kopna's~, yer yer yar~m kafiyeleriyle, duraksz~~
rmsralanyle, bir bak~ma arüz'la yazmasuun da te'siri ile çok ahenldi,
kendi iç dünyas~mn üzüntülerini yans~tan ifadesi pek tabi'l ve samimidir. Türk saz ~iirinin en ba~ar~l~~örneklerinden sayabilece~imiz bu
tarz ba~ka ~iirlerinin ileride elimize geçece~ini ummaktarz. ~imdilik,
SinânI ile xvu. asr~n sonlanyle xv~n. asr~n ba~~nda ya~ayan bir saz~airi daha kazanm~~~oldu~umuzu söylemekle yetiniyoruz.
III — LisANI
A~~k C~mer'in ~iiir-Nihnesi'nde ad~~geçen Lisanrnin 22 xv~~. as~rda
ya~am~~~oldu~unu, hayat~m, ~iirlerinin husüsiyetlerini Sâlim'in verdi~i
bilgi aycimlatmaktad~r 23: "Nâm~~Musta'fad~r. Lisam mazbut olmad~k bir ~air-i turfa-hey'et ve diline her ne gelirse söyler maktilesinden bir ~ahs-~~sebük-tInet idi. Gürüh-~~kuzât'tan olub, Rumeli
Kad~-askeri kapusunda kitabet ile teayyu~, gh kitâbet k~sm~nda
29

~tlir-Ndme'deki beyitlerden biri, S. Nüzhet Erg~~n'un eserinde,
Me~l~tlr-~~dle~ndir hicv ile Cevrf
rilveye ans olmu~~an~n /ikin(

~eklindedir. Bir mana anla~~lamayan ikinci m~sradaki "an~n" kelimesi, belki as~eklindedir; hatta "ünün" kelimesinin, eski yazmalarda
l~nda, "V~nün:
görüldü~ü üzre, ",=1;1" ~eklinde yaz~lm~~~olmas~~da mümkündür. A~~k Omer'in
1119 (1707-8)'da, Lisanrnin Tezkire sahibi Salim hayatta iken, ~~743-44'den önce
öldü~ünü gözönüne al~rsak, ~iirleri Salim v.b. taraf~ndan yave, saçmasapan say~lan
bizim Lisani olabilir (3~~k Ömer, Hayat~~ ve Eserleri, s. 431). ~dir-Nd~ne'de, bundan
epeyi sonra yer alan,
H~l~imf ;Print verdi Özge ad
Birbirin yegre~i Kandf, Lisdnt
beytinde ise (S. 433), xvt. asr~n me~hur alim ve mutasavv~flarmdan Emir Osman
Ha~imi (919-loo3/1594-95)'den (~eyh Seyyid Mehmed Süreyya, DivtIng-i H4m(,
~s~., Matbaa-i Bahriye, 1329, s. ii v.d.) sonra, onun ça~da~' Kandi (Tezkire-i Sehf,
~s~., 1325, s. 96) ile, Lisanrnin ~iirlerinin biribirinden üstün oldu~u ileri sürülüyor.
Bunun, bizim lisani ile ili~i~i bulunmad~~~~dü~üncesindeyiz. S. N. Ergun, eserinin
Adeks'inde bu iki beyitte geçen Lisanneri ayn~~~ah~s olarak göstermi~se de, ayn~~takma-ad~~kullanan bir ba~ka Lisani olsa gerektir [Lisani Çelebi, ölümü: 918/1512-13;
Lisani Yahyâ Çelebi, ölümü: 1081 /1670-71 (Sicill-i Os~~~iird, c. ~v., s. 88). Dervi~~
Lisant, ölümü: 1129/1716-17; Galata Mevlevihanesi'ne mensup (Esrar Dede Tezkiresi, Süleymaniye Ktb., nu. log; Sema'hime-i Edeb, s. 215), ~iirleriyle me~hurdur].
Tezlcire-i Sdlim, Ist., Ikdam Matbaas~, 1315, s. 593 v.d.
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evkat-güzâr idi. Ehl-i keyf bir u'cübe-~ekl zarif olub, intikaline karib
Lisânrlikten ferâgat eyleyüb, mahlas-~~ merkümu vüct~dü gibi zay~f
eylemi~ti. E~'âr~, etvâr~~gibi peri~an olub lisâna alma~a ~âyeste de~ildir ve guftâr~nda g~das~~gibi halâvet olmad~~~ndan tahsine bâyeste
de~ildir. Bu beyit anlar~nd~r:
BEY~ T
Ey Lisânl, turrelerl halk-~~Alem çald~lar
~A.h-~~hüznün ard~l 24 hüsnünde davlumbâzlar

"Latife—Mütercem-i mezkC~run velvele-ârâ olan beyei e~erçi bu
beyit oldu~undan tastir olundu; fe-ammâ, ~eniden bih ez-dür bang-i
duhul: Jz.
il *4 4..)4U " Sâlim'in, Lisâni'yi, istihzâlarla dolu,
küçümseyici ifade ile tamtt~~~m görüyoruz. Lisâni takma-ad~n~~kulland~~~~Mide, eserleri dil bak~m~ndan kusurlu, a~z~na geleni ~iir diye
söyleyen acâyib, ak~ls~z bir kimse olarak tan~t~yor; Rumeli Kad~-askerli~i kap~s~'nda geçimi için kâtiblik vazifesi verilmi~se de, bu i~i de
benimsemeyip bo~~vakit geçiriyor. ~ekilcede acâyip olan bu ~air, ölümüne yak~n zamanlar~nda, Lisânrlikten vaz geçmi~, bu takrna-ad~,
vücC~dü gibi zay~f hâle getirmi~tir. Tav~rlar~~gibi, ~iirleri de peri~an
olan bu ~airin tats~z eserlerinden söz etmek lüzumsuzdur. Salim,
hayat çizgisini canland~rd~~~~Lisânrnin gürültü-koparan acâyip buldu~u beytini naklettikten sonra, "Davul sesini, uzaktan i~itmek iyidir"
diyerek, onun ~ürlerinin k~ymetsizlig-Ini, kulak t~rmalamaktan ba~ka
~eye yaramad~~~m söylemi~~oluyor; bu dü~ünceyle, onun Hece vezni'yle ~iirlerine örnek verme~e de lüzum görmemi~tir.
Yazma bir mecmuada gözümüze ili~en ve son m~srâ~~çok müstehcen olan a~a~~daki hicviye de, Sâlim'in onun hakk~ndaki dü~üncelerine uymaktad~r 25 :
.

Ey L is ân I, dilün çü yok kemi~i
~i'rinin yAr~si ilik ç~kt~~
Sen LisArd tehallus eyleyeli
Anan
delük ç~kt~~

Tezkire'sinde halk ~'âirlerimize bir yer ay~rmayan Sâlim'in, Lisâni hakk~ndaki küçümseyici ifâde kullanmas~= sebebi, herhâlde,
24
23

Tezkire'de "udri: cs..>?./1” ~eklinde yaz~l~d~r.
Kendi kütüphânemizdeki yz., nu. 64, s. 240.

GVNÜMÜZE KADAR BiL~NMEYEN BE~~SAZ~A~R~ M~Z

305

onun arüz'la ~iir yazmay~~beceremeyen bir halk ~airi olmas~ndand~r.
Yazma bir mecmuada gördü~ümüz a~a~~daki Ko~ma'n~n bu ~airimize
âit oldu~unu san~yoruz 26 :
Niçin âh etmeyem senin elinden
Beni a~latma~a kâr ettin felek
Gün yüzlü yârimi ald~n elimden
Yakt~n kara ba~'r~m nâr ettin felek
Bir zaman yâr ettin ka~~~kemana
Bülbül ettin beni gonca dehâna
Gelmemi~tir senin mislin cihâna
Cihan' ba~~ma dar ettin felek
De~irmenler döndü çe~rnim ya~~ndan
Haberdar olmad~n garip hâlimden
ikk~bet sevdigim ald~n elimden
Daima' i~imi târ ettin felek
Sen de bencileyin berbad olas~n
Lisni der etti~inden bulas~n
E~ini ald~r~p yârsiz kalas~n
Gussay~~sen bana yâr ettin felek

Seyhü'l-islam Mirza Mustafa Efendi'nin o~lu Mehmed Salim
(CemM
ii., 1099— ~~ '56/1688 — '743-44-) 'in 27, vücud yap~s~n~,
karakterini de canland~ rd~~~~Lisani'yi yak~ndan tan~d~~~, ~airimizin,
kendisinin hayatta bulundu~u s~rada öldü~ü anla~~l~yor. Buna dayanarak, as~l ad~~Mustafa olan Lisanrnin, xv~~~. as~r halk ~airlerimizden
oldu~unu, 1743-44:den önce vefat etmi~~bulundu~unu kesinlikle söyleyebiliyoruz. Günümüze kadarki ara~t~ rmalarda ne sözü edilen, ne
~iirleri yay~ nlanan Lisanrnin, elimize geçen yukar~ daki bir tek Ko~ma's~, san'at de~eri bak~m~ndan, bu yoldaki ~iirlerden hiç de a~a~~~
olmad~~~n~~gösteriyor. Onun gerçek de~erini daha iyi anlatacak ~iirlerinin ileride elimize geçece~i ümidiyle, bu yolda ara~t~rmalarda bulunanlara, Lisanrnin de, üzerinde durulma~a de~er bir halk ~airi
Oldu~unu hat~ rlatmakla yetiniyoruz.
Kütüphanemizdeki yz., nu. 6o, s. 45.
Kendisi taraf~ndan yaz~lan hâltercemesi, Tezkire-i Saim, S. 337 v.d. Fatin
Tezkiresi, ~st., 1271, S. ~~77 v.d.
88

27

Belirten C. XXXVI, 20
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IV

— CIDDI

Cüdi adl~~ bir saz~âirinin hayat~~ve eserleri hakk~nda bugüne
kadar hiçbir ~ey yaz~lm~~~de~ildir. Yazma bir mecmuada, ço~u xv~. —
xvm. as~rlarda ya~ayan ~âirlere âit eserler aras~ nda, Cüdi'nin de iki
Türkü ve SemâTsine rastlad~k:
TÜRKÜ

Gul cemâli aya benzer
Bak~~~~Leylâ'ya benzer
28

Ne güzel oynar Mahbübe
Derdinden döndüm Mecnün'e
Latâfet var o dilberde
Ne gülde var, ne bülbülde
Zât~nda nazik perverde
Ne güzel oynar Mahbübe
Derdinden döndüm MecnC~n'e
Terkeylemem ömrüm seni
Dolana koymu~um ser'i
Reftâr~n öldürdü beni
Ne güzel oynar Mahbübe
Derdinden döndüm Mecnt~n'e
Mahbübe güzeller ba~~~
Halil onun ayakda~~~
Onalt~d~r an~n ya~~~
Ne güzel oynar Mahbübe
Derdinden döndüm Mecnün'e
Mâilim kara ka~~na
Kurban olam duru~una
Bin k~z feda bak~~ma
Ne güzel oynar Mahbübe
Derdinden döndüm Mecnün'e
C ~ld'i mâil oldu sana
Merhamet eyle gel bana
Sana olsun can~m fedâ
Ne güzel oynar Mahbübe
Derdinden döndüm Mecnün'e
28

~iirin al~nm~~~oldu~u mecmuada, bir m~srâ atlan~lm~~t~r.
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TÜRKÜ

Gelmemi~~misli cihâne
Hüsnüne yoktur bahâne
Tokat içinde bir dine
Sen zâlimsin akl~m alan
Sensin beni mecnun eden
Inciden beyaz di~leri
Samurdan siyah ka~lar~~
Cefâd~r bütün i~leri
Sen zâlimsin akl~m alan
Sensin beni mecnun eden
Ci~ercigim yakt~n gittin
Evim bark~m y~kt~n gittin
Beni mecnûn edip gittin
Sen zâlimsin akl~m alan
Sensin beni mecnun eden
Benlerin var yana~~nda
Kiras m~d~r duda~~nda
Sarsam seni bu ça~~nda
Sen zâlimsin akl~m alan
Sensin beni mecnun eden
Cihanda ~nislin bulunmaz
Açt~~~n yara unulmaz
Senden gayri yâr bulunmaz
Sen zâlimsin akl~m alan
Sensin beni mecnun eden
Telli ~alvar, dal-fes gezer
Gözlerini bir ho~~süzer
C ü d i'nin ba~rm~~ezer
Sensin zâlim akl~m alan
Sensin beni mecnun eden

Meded ~âh-~~ d~rah~ân~m
Benim sen ne'mden incindin
Kerem eyle a sultân~m
Benim sen ne'mden incindin
Gözüm nûru cefâ ettim
Beyân eyle, sana ne'ttim
) zannettim
Hakikat huyu (?
Benim sen ne'mden incindin
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Gider cevri kerem eyle
Dü~er mi ~ân~na böyle
Kusürum var ise söyle
Benim sen ne'mden incindin
Nedendir C udiyâ gülmez
Bize ~âh-~~cihan gelmez
Dedi~im i~veler bilmez
Benim sen ne'mden incindin

s E 1,4 A'
Kul olsun sana a~~klar
Heman sultân~m incinme
Ko yansun ba~r~~ yan~klar
Heman sultân~m incinme
Kulun iltifatlar gözler
Ba~~m üzre olan sözler
Süreyim pây~na yüzler
Heman sultân~m incinme
Niyâz~m ol kaddi serve
Rakibler ç~kmadan devre
Tehammül eylemem cevre
Heman sultân~m incinme
Kü~âd et hüsn-i gülzâr~~
Kerem k~l ömrümün yar~~
Cu d eylesin zar~~
Heman sultân~m incinme

Yukar~daki ~iirlerden son ikisinde kullan~lan yabanc~~ kelimeler,
Farsça terikpler, te~bihler, Cûdrnin Divân edebiyat~~kültürüne pek
de yabanc~~olmad~~~m gösteriyor. Bunlar, vezin bak~m~ndan, A~~k
Tarz~'nda çok yayg~n olan ve arûz'un
Mefr~ <flün,
Mefd<ilün kal~b~yle yaz~lan Arûz ~ekilleri'nden sema'ileri de hat~rlatmaktad~r; bu dörtlüklerden her birini iki m~sra ~ekline koyarsak,
Musammat Semâ'i meydana gelmi~~olur.
Cûdt, acabâ kaç~nc~~as~rda ya~am~~t~ r? Cûdi ad~n~~ ta~~yan iki
~airden biri, Mahmud I. devrinde ya~ayan Daye-zade Cüdi Efendi'dir 29; Hoca Ne~'et'in üstad~~olan bu ~airle, bizim Cûd'i'nin ayn~~
29 Fatin Tezkiresi, ~st., 1271, S. 50; Süreyyâ Bey, Sicill-i Osmdni, c. u.,
Ddrü't-T~bd'atü'l-A-mire, ~~3 ~~ 1, s. 9 .
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kimse olmad~~~m, ~ürlerinin hust~siyetlerini gözönüne alarak, kesinlikle söyleyebiliriz. Bir ba~ka Cüdi, Cf~di Mehmed Efendi ise, Süreyya Bey'in kaydetti~ine göre, Bab-~~Ali kâtiplerindendir; A.medi
Kale~ni'nde Ba~-Halife olmu~, 15 Z'ilhicce, 1209 (Haziran, 1795)'da
ölmü~tür"; bunun da, bizim Ct~di oldu~una dâir, ~imdilik kesin
bir~ey söyleyemeyece~iz.
Yukar~daki ~iirleri ald~~~m~z mecmuada 31, "Sahib ve malikülmecmua Mustafa Bey veled-i sadr-~~esbak Es-seyyid Abdullah Pa~a
Gafaru'llah" kayd~~ve 1177 tarihi üç yerde aymyle tekrarlanm~~t~r
ve ilk kayd~n alt~nda Mustafa ad~n~~ta~~yan mühür, "Ketebe Mustafa" da mevcuttur". Ad~~geçen Sadr-~~A'zam, Kerküklü Hüseyin
Pa~a'n~n o~lu, Enderün'dan yeti~en Boynu E~ri Abdullah Pa~a'd~r;
Hadikatü' 1- Vüzerâ'n~n Dilaver-zade Ömer Efendi tarafindan yaz~lan
tey/Inde oldukça geni~~se~rette hal tercemesi verilmi~, fakat ölüm
tarihi kaydedilmemi~tir". Bunun sebebi, sözünü etti~imiz Zeyr in,
ii 72'ye kadar uzanm~~~olmas~d~r; Süreyyâ Bey'in eserinden, Abdullah
Pa~a'n~n, Haleb Valisi bulundu~u s~rada, ~~174 ~a'ban 761 y~nda
öldü~ü kaydedilmi~, Ahmed ve Said adl~~o~ullarmdan bahsedilmekle
beraber, Mustafa Bey'in ad~~geçmemektedir 34. Mustafa Bey, "Veled-i
Sadr-~~esbak" olarak vas~fland~r~ld~~ma göre, Abdullah Pa~a'n~n
evlat edindi~i bir kimse olabilir. Çok okunaks~ z, imlâca pek bozuk
~ekilde yaz~lan mecmuada, Abdullah Pa~a'n~n Vezirli~i'ne, azline ait,
ba~kalanyle de alakal~~ tarih kte alan' nda ele alman hadiseler 1178
(1764-65)'den öteye geçmemektedir 35. Mecmuaya, sonradan, bir
ba~kas~n~n yaz~s~yle, ~iirler ilave edilmi~tir; bunlardan baz~larnun
sonundaki istinsah tarihleri ise, 1264'den ileriye gitmiyor. Bu delillere
dayanarak, Ct~di'nin, en geç xvm., daha zay~f bir ihtimalle x~x. asr~n
Aymyer, s. 9 . Ahmed Cildi, ölümü: 1112/170o-1 (Sdlim Tezkiresi, s. 203 v.d.).
31 Kendi kütüphânemizdeki yazma, nu. 31, s. 52, 71.
33 S. 3, 23, 26.
33 <OsmAnzAde Tâ'ib Ahmed, Hadiqat al-Vtizerit (Der Garten der Wesire),
Freiburg, 1969, s. 74 v.d.
84 C. M., ISI., 1311, S. 382; C. IV., S. 756.
33 Vezirli~i için bir beyit ve k~t'a, azli dolaymyle tarih k~t'as~~Yâver taraf~ndan yaz~lm~~t~r; ilkinin üzerindeki 116o, sonunc~mun alt~ndaki 1163 tarihleri,
Hadikatit'l-Vitzerd ile Sicill-i Osincinf'deki kay~tlar~~tutmaktad~r; Hadikatif 1-Vitzerd'da
bâz~~tarih beyit ve k~t'alar~~varsa da, Yâver'inkiler yaln~z sözünü etti~imiz yazmada mevcuttur (S. 24)•
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ikinci yar~s~ndan önce ya~ad~~~ n~~söyleyebiliriz. ~iirlerinin husüsiyetleri
xvn., veya xvm. as~rda ya~ad~~~~fikrini veriyorsa da, elimize yeni
vesikalar geçmedikçe, ~imdilik, ya~ad~~~~zaman hakk~nda kesin hükme
varam~yoruz.
V — ~EY 'I

XIX. As~r ~airlerinin, bilhassa Hüsnü ve Cemalrnin pek çok
~iirini içine alan yazma bir mecmuada 38, ~ey'i taraf~ndan söylenilmi~~
bir Ko~ma'ya rastlad~k:
KO~ MA
Meykede-i a~k~n ezel derninde
Bâdeler nü~~ettik peymânelerden
Erenler bezn~inde, Murad Cemi'nde
Feyz alm~~~z rind-i mestânelerden
A~~klar tâ bela burcinden gelür
A~k ile mecnünu melâmet olur (alur)
Anlar Hakk'~n lutfu, kahr~n bir bilür
Hay~r ~er sorulmaz divânelerden
Hiç biz nâ-ehline s~r m~~ açar~z
Hakikat güftâr~n sanma saçar~z
Birkaç yalan sözle satar kaçar~z
Asl~~nâdan olan bigânelerden
A~k od'undan bil ki anda esrar var
O sanma bir ~u'le tutu~up yanar
~~e y'l gamda nâr'a olmu~~giriftâr
Ibret al bir, ey dil, pervânelerden

~ey'l takma-ad~m kullanan ~airimiz hakk~nda hiçbir ~ey bilmedi~imiz gibi, bu Ko~ma's~ndan ba~ka hiçbir ~iiri de, bu güne kadar
elimize geçmemi~~bulunuyor. Ko~ma's~n~n yaz~lm~~~bulundu~u yazmada, A~~k Ömer, Gevheri, v.b. xv~~. as~r ~airlerimizden pek az~n~n
eserlerine rastlamaktay~z. ~ey'rnin Ko~ma's~, x~x. asr~n ünlü saz~airlerinden Dertli'nin ~iirlerini üslûp bak~m~ndan hat~ rlatmaktad~r; fakat,
onun ya~ad~~~~zaman~~ta'yin edebilmek için elimizde herhangibir
36

Kendi kütüphânemizdeki yazma, nu. 6o, s. 27.
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ip-ucu bile bulunmuyor. Bu Ko~ma's~nda tan~k oldu~umuz ustal~~~~
dolay~s~yle, onun ba~ka ~iirlerinin de ileride elimize geçece~ini, hayat~mn ayd~nlanaca~~ n~~umuyor, halk edebiyat~m~z üzerinde çal~~anlar~ n, ihmâl edilmemesi gerekli bu ~âirimizin hayat~~ve eserlerine
dikkatini çekmekle yetiniyoruz.

