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Önsöz v

 

Önsöz
Sevgili öğrenciler, 
XVIII. yüzyılda Türk kültür ve sanat hayatında beliren kıpırdanmaların, XIX. yüzyıl-

da etki alanını genişleterek izlenebilen hareketlere dönüştüğünü göreceksiniz. Bir yandan 
gelenek içinde oluşan biçimler korunurken öte yandan değişen zihniyet yapısına uygun 
tercihlerin edebiyata yansıdığına dair örnekler okuyacaksınız. Çünkü XIX. yüzyılda eski 
ile yeni iç içedir. Geleneğin diri, biçimlendirici ve dönüştürücü işlevini XIX. yüzyılda gör-
mek mümkün değildir.

XIX. yüzyıl Türk edebiyatının “yeni” sıfatıyla nitelenen temsilcilerini ve onların eserlerini 
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı adlı dersinizde tanıdınız. Şimdi ise “yeni”nin eski köken-
lerini, XIX. yüzyıl Türk edebiyatı içinde “eski”yi temsil eden Enderunlu şairleri, Encümen-i 
Şuara’ya katılan isimleri, giderek sayısı artan kadın şairleri, mesnevi tarzının son örneklerini 
ve eski ile yeni arasında biçimlenen nesir dilinin temsilcilerini tanıyacaksınız. 

Osmanlı kültür ve sanat hayatında köklü değişimlerin yaşandığı XIX. yüzyılın edebî 
manazarasını Dr.Öğr.Üyesi M. Kayahan Özgül betimledi. Ayrıca Encümen-i Şuara konu-
sundaki akademik birikimini paylaştı. Dr.Öğr.Üyesi İsmail Arıkoğlu, Vasıf ’ı merkeze alarak 
Enderunlu şairleri; Doç.Dr. Recep Demir kadın şairleri; Doç.Dr. Ozan Yılmaz ise mesnevi 
geleneğinin son temsilcilerini tanıttı. Prof.Dr. M. Fatih Köksal da XIX. yüzyıl nesrini yazdı.  

Başta yazarlarımız olmak üzere, bu kitaba emeği geçen herkese teşekkür ederim.

        Editör
       Prof.Dr. Muhsin MACİT
         

 



1
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
XIX. asırda edebiyatta görülen yenileşmenin gelenekli ve Batılı kaynaklarını 
ayırt edebilecek,
Edebî gelenek içindeki yenilik çabalarını izleyebilecek,
Klasik edebiyatın gelenekli özelliklerindeki gevşemeyi açıklayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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GİRİŞ
XVIII. yüzyılda Türk kültür ve sanat hayatında beliren kıpırdanmalar, XIX. yüzyılda etki 
alanını genişleterek, izlenebilen hareketlere dönüşür. Bir yandan gelenek içinde oluşan bi-
çimler korunurken öte yandan değişen zihniyet yapısına uygun tercihler edebiyata yan-
sır. XIX. yüzyılda eski ile yeni iç içedir. Bu bakımdan XVI ve XVII. yüzyıl Türk edebiyatı-
nı biçimlendiren geleneğin diri, biçimlendirici ve dönüştürücü işlevini XIX. yüzyılda gör-
mek mümkün değildir.

XIX. yüzyıl Türk edebiyatının “yeni” sıfatıyla nitelenen temsilcilerini ve onların eser-
lerini Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı adlı dersinizde tanıdınız. Şimdi ise “yeni”nin eski 
kökenlerini, XIX. yüzyıl Türk edebiyatı içinde “eski”yi temsil eden Enderunlu şairleri, 
Encümen-i Şuara’ya katılan isimleri, giderek sayısı artan kadın şairleri, mesnevi tarzının son 
örneklerini ve eski ile yeni arasında biçimlenen nesir dilinin temsilcilerini tanıyacaksınız. 

MODERNLEŞME YOLUNDA
“Modern” kelimesi ilk defa VII. asırda, Charlemagne’ın çağı için kullanılmış; böylece -yine 
ilk defa olarak‒ kadim olan, karşıtını yaratmıştır. Bugün, durduğumuz yerden bakıldığın-
da, Charlemagne’ın zamanı hiç de modern görünmeyebilir; çünkü her çağ, kendi karakte-
ristikleriyle, kendi iç dinamikleriyle ve kendi imkânları dahilinde modernleşir. Başka de-
virlerden bakıldığında modernliğin izine bile tesadüf edilemeyen bir değişim, zamanı için 
fevkalade radikal sonuçlar doğurmuş olabilir. Osmanlı için de durum böyledir. Osmanlı 
edebiyatında modern unsurların belirişinden bahsetmek, Avrupai bir “modern” kavramı-
nın ölçütleriyle değerlendirilemeyecek, lakin Avrupa modernizminin etkileri paralelinde 
incelenebilecek bir değişime işaret etmek demektir. 

Batı’nın teknolojik ürünlerinden (otomobil, telefon, televizyon, bilgisayar...) herhangi birini 
alırken ona ait manevi kültürü de alıp almadığınızı kendi tecrübelerinizden çıkarmaya çalışın.

“Işık Doğu’dan gelir” cümlesi hem coğrafi anlamıyla hem de metaforik olarak doğru-
dur; fakat sadece güneşin doğuşu için... Ne zaman ki gurup vakti yanaşır, artık Doğu da 
ışığını Batı’dan alır. Osmanlı da zeval vakti geldiğinde, yüzünü Batı’ya dönme ihtiyacını 
duyar. Bu takip, başlangıçta masum bir teknolojik üstünlük hevesinden ibaretken, zaman-
la plansız bir kültür erozyonunu da beraberinde getirmeye başlar. Gelenekli Doğu’da her 
değişim, her yapılanma plansızdır. Bu plansızlık sebebiyledir ki, Batılılaşma hevesleri he-
deflenmemiş alanlara, kültür hayatına ve nihayet poetik tercihlere yansımakta gecikmez.

XIX. Yüzyıl Türk
Edebiyatına Genel Bir Bakış
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Osmanlının klasik edebiyatının sonunu hazırlamak yolundaki ilk teşebbüsler için mut-
laka bir başlangıç tarihi aranacaksa, 1699’un anlamlı bir yıl olacağı düşünülebilir. 1699, 
Osmanlının Batı karşısındaki kesin mağlubiyetini kabullenip Karlofça Anlaşması’nı imza-
layışının tarihidir. Bu tarihten sonra, Devlet-i Aliyye Batı ile asırlardır sürdürdüğü müca-
deleyi artık gelenekli yollarla devam ettiremeyeceğini anlamış ve düşmanına onun bilimi 
ve teknolojisiyle saldırmanın gereğine ikna olmuştur. Dolayısıyla, Batı’nın ilmini ve fenni-
ni almaya çalışmanın ilk amacı, düşmanıyla askerî seviyede eşitlenmektir; fakat bu gayret-
te ihmal edilen husus, insan faktörü olur. Bilim ve teknolojiyi ithal eden devlet olsa da onu 
öğrenecek ve uygulayacak olan yine insandır. Bir başka söyleyişle, Batı’nın ilmini ve fen-
nini uygulamaya koyabilmek için, önce Batı’nın bilim ve teknoloji kültürünü benimsemiş 
fertler yetiştirmeye ihtiyaç vardır. Oysa bilim ve teknoloji kültürü, genel kültürden bağım-
sız olarak ithal edilemez; ilkini isteyen, onu ikincisinin paketinde bulur. İşte bu sebepledir 
ki, tamamen askerî seviyede kalması düşünülen yenileşme hareketleri, onu gerçekleştire-
bilecek Batılı aydınını da yetiştirmeye başlamış ve böylece, harbiye, mühendishane, tıbbi-
ye, kışla gibi yerlerde eğitilenlerden sıradan meraklısına doğru gelişen bir istikamette Ba-
tılılaşma yaygınlaşmıştır. Batılılaşma önce maddi kültür unsurlarını (araç-gereç, mimari, 
giyim, mefruşat...) değiştirir; sonra sıra manevi kültür unsurlarının değişimine geldiğin-
de, edebiyat da bu yenilenmeden nasibini almaya başlar.

Edebî Yenilenme
Osmanlı edebiyatında değişim kıpırtılarının XVIII. asırdan itibaren yaşanmaya başlandı-
ğı söylenebilir; fakat bu gayretler, geleneği reddetmeden ve onun yerleşik dünyasında ya-
pıldığı için yavaştır, zor farkedilir. Asırlar boyunca pekişmiş ve kemikleşmiş bir edebî ge-
leneğin Batılılaşmaya başlandıktan sonra çabucak teslim olması beklenemez. Tam tersine, 
geleneğin direnci edebî Batılılaşmanın istikametini ve hızını belirleyecek kadar güçlüdür. 

Meşhur tarihçi A. J. Toynbee, bir medeniyetin başka bir medeniyetin tehdidi karşısın-
daki tutumunu adlandırmak için “zelotizm” ve “herodianizm” terimlerini kullanır. Zelo-
tizm, tehdide uğrayan medeniyetin, kabuğuna çekilerek iyice gelenekçi olmasıdır; hero-
dianizm ise rakip medeniyetin maddi ve manevi silahlarını kullanmayı öğrenmektir. Os-
manlı, Batı karşısında bu iki kavramın bütün içeriğini olanca genişliğiyle dener; hem de 
aynı anda... Bir yandan Batılılaşma çabası sürerken, diğer yandan da geleneğe daha bir sıkı 
yapışanlar çıkar. Bu sebepledir ki, Batılılaşma sürecine giriş, gelenekli değerlerin bir çır-
pıda edebiyattan silinmesine ve modern bir edebiyatın başlamasına müsaade etmez. Os-
wald Spengler, dış güçlerin bir kültürün gelişimini engelleyebileceğini, saptırabileceğini, 
ama dönüştüremeyeceğini söyler. Harici etkenlerin bir kuşu öldürebileceği, sakatlayabile-
ceği fakat bir ineğe çeviremeyeceği gibi... Değişimin bir cazibesi vardır; fakat bilhassa kuv-
vetli bir edebiyat geleneği ve yerinden oynaması zor normları bulunan milletler, bu çekici-
likten etkilenseler bile yine de bünyelerine uymayanı kabullenmek istemezler. Osmanlı’da 
da devlet Batılı bir değişime karar vermiş olsa da bunun toplumca uygulanışı kültürel de-
ğerleri reddederek yapılamazdı. İşte, Batı’nın teknolojisini taklit ederken sanatını da aynı 
hızla benimsemeyişlerinin, benimsediklerinde de millî bünyeye uygunluk şartını arayış-
larının önemli sebeplerinden biri budur. 

Osmanlının klasik edebiyatı ağırlıklı olarak manzumdur. Nazım -adının da ifade etti-
ği gibi- kendi nizam ve intizamı içinde mevcuttur. Bu nizam, uzun asırlar içinde yavaş ya-
vaş oluşup kesinleştiği için, yenilik isteğiyle taşlarını yerinden oynatmak isteyenlere dire-
nir. Nesir ise hep biraz kenarda kalmış, bilhassa edebî nesrin gelişimi ihmale uğramıştır. 
Bundan dolayıdır ki Batılı nesrin klasik Türk edebiyatına girmesi şiirden çok daha kolay 
olmuştur. Roman, hikâye, tiyatro gibi Türk edebî geleneğinde birebir karşılığı bulunma-
yan türler, Osmanlı topraklarına kendi kültürleriyle ve kurallarıyla girebilmiştir. Oysa Ba-
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tılı şiir, Türk topraklarındaki büyük gelenekle boğuşmak ve çoklukla mağlup olmak veya 
yerlileşip başka bir hâle dönüşmek suretiyle yaşayabilecektir. 

Osmanlı şiirinin gelenekli poetikası Batı’nınkine benzemez; yeni olandan çok, mevcu-
dun içinde farklı olanı aramayı hedefler. Bir başka deyişle, Osmanlının klasik şiiri müs-
tesna olanı geliştirir. İlk yenilikler ise, o zamana kadar kaideyi bozmayan istisnaların ge-
nelleştirilerek kaideyi bozacak şekilde kullanılmalarından doğar. Şair, dönüşüme cesaret 
edemediği yerde, şiirini yenilemek için geçmiş örneklerden cevaz bekler; eski şairlerden 
birinin, belki de yalnızca bir kere denediği ve muhtemelen aldığı tepki üzerine benzerini 
ne kendisinin ne de çağdaşlarının tekrarlayabildiği bir farklılığı bulup geliştirerek yaygın-
laştırmayı yenilik sayar. XVIII. yüzyıl dahil olmak üzere, klasik şiirde tamamen avangard 
bir yeniliğe tesadüf edilme ihtimali hemen hemen hiç yoktur; çünkü şiirde daima eski ve 
yeni unsurlar birlikte bulunur (trans-avant-garde). Bergson’un ileri sürdüğü gibi, geçmişin 
hafızada yaşamayı sürdürdüğü, hiçbir şeyin hakikaten unutulmadığı fikri, bütün millet-
ler ve kültürler için geçerlidir. Geçmişin tecrübelerinden izler taşımayan bir yenilik yok-
tur. Bize “yeni” olarak takdim edilen her şiirde, geçmişin binlerce yıllık poetik birikimin-
den gelen kadim ve köklü bir taraf hep vardır. “Yeni”, adı “eski” olan bir devin omuzları-
na oturmuş cücedir; cücedir ama devin sırtında iken dört bir yanı, özellikle de ardındaki 
geçmişi ve önündeki geleceği ondan daha iyi görür. Eski ile yeni arasında ‒uzaktan uza-
ğa da olsa‒ bir akrabalığın bulunduğunun fark edilmediği yerde, poetik bir gelenek ko-
pukluğu, bir köksüzlük var demektir. Köksüzlük, bazen yeniliğin bir şartı gibi gösteriliyor 
olsa da doğru değildir. Gelenekle bağını tamamen koparmayı reddeden bir poetikayı iz-
lemeleri, XVIII ve XIX. asır ediplerinin gelenekçi olduklarını göstermez; çünkü gelenek, 
yeniliği de kapsamaktadır. Yeniliğin baskın çıkarak geleneği kapsaması ve klasik değerle-
rin nostaljik-tarihsel bir anlam kazanmaya başlaması için XX. asrı beklemek gerekecektir.

 
XVIII ve XIX. asırda Osmanlı edebiyatının gelenekli çizgisini değiştirme gayretleri için bk. 
M. Kayahan Özgül, Dîvan Yolu’ndan Pera’ya Selâmetle- Modern Türk Şiirine Doğru, Hece 
Yayınları, Ankara 2006.

Klasik’ten Barok’a 
Sorokin’in Dynamics’indeki önemli tespitlerden biri şudur: “Her sanat tipi; belli bir kültür, 
toplum ve kişilik tipinin ortaya çıkması, büyümesi, değişmesi ve çökmesiyle birlikte ortaya 
çıkar, büyür, değişir ve çöker.” Bu formülü Osmanlı sanatına uyarlarsak, devletin altı asır-
lık ömrü boyunca uğradığı farklılıkların “toplum ve kişilik tipleri”ni değiştirdiği; dolayı-
sıyla edebiyatın da hep aynı klasik çizgisini korumadığı gerçeği ortaya çıkar. Devlet deği-
şirken, toplum değişirken, fertler değişirken, bir fert olarak şairin değişmeden kalması ve 
hep aynı şiiri yazmayı sürdürmesi mümkün olabilir mi? Yenileşmenin tek ümit hâlini al-
dığı bir ülkede şairin ve şiirin değişmeden kaldığını, klasik şiirin belki bozulduğunu ama 
asla yenilenmediğini söylemek doğru olur mu? Modern şair, asrında yaşar ama asrıyla ya-
şamaz; poetikasını geçmiş yahut şimdi değil, gelecek endişesi belirler. Oysa dinamiklerini 
değişimin belirlediği bir devrin Osmanlı şairini sosyal şartlar oluşturur, etkiler; bu sebep-
le de dekadan bir devrin şairini dekadan olduğu için eleştirmek mümkün değildir. Üste-
lik hiçbir dış etken olmasa da sanat kendini yenileyecektir. J. L. Lowes, 1926’da Boston’da 
neşrettiği Convension and Revolt in Poetry adlı çalışmasında, poetik değişimin ritmik ya-
pısını açıklarken, her şiir anlayışının zamanla katılaşarak bir konvansiyon hâline geldiğini 
ve yeni bir şiir anlayışının isyan ederek onun yerini aldığını söyler. Yeni anlayışın zaman-
la kemikleşmesi ve konvansiyon oluşturması da daha yeni bir şiir anlayışının isyanını ha-
zırlayacaktır. Bu süreç, her şeyin alabildiğine yavaş değiştiği Osmanlıda, geç ve etkileri zor 
hissedilir bir hafiflikte de olsa, XVIII. yüzyıldan itibaren başlamıştır.
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Neye “eski”, neye “yeni” dediğinizi tartışın. Yeni’nin ne zaman eskidiğini, eskinin ne zaman 
kıymet kazandığını anlamaya çalışın.

Wölfflin’in Renaissance und Barock’taki fikirleri ve onun fikirlerine son şeklini veren 
Focillon aynı noktada birleşirler: Klasisizmin kunt, kuralcı, şahsi yaratmalardan ziyade 
müşterek bir malzemenin geliştirilmesini yeğleyen, bu yüzden de hatları yumuşamayan 
yapısı cereyanın son demlerine doğru gevşemeye yüz tuttuğunda artık, “barok dönem” 
başlıyor demektir. Var oluşun kanunu gereği, klasik olan da doğar, gelişir ve dönüşür; dö-
nüştüğü biçimiyle artık klasiğin barok hâlidir. Kurallar yumuşar; tipik olanın yerini şah-
silik ve orijinalite, geleneğin yerini yaratma alır; orijinal ve cüretkâr buluşlar, şaşırtıcı söy-
leyişler, alışılmadık imajlar, yeni kelimelerle beslenirken ağırlaşan, tumturaklı, kaprisli bir 
dil, hayal gücünün de yardımıyla hızlı bir şekilde soyutlaşan tema, ilham perisini aklın 
esaretinden kurtarış, antikite yerine yaşanan günü tercih önem kazanır. Sanatkârın keyfî 
seçimleri, mizacının yönlendirmeleri, heyecanları öne çıkar. Klasisizmin önceden hesap-
lanmış heyecanları reddedilip bir vecd anının her şeye hükmeden tabii  heyecanları yü-
celtilir ve formlaştırılır. Aynı heyecanın zamanla gelişip sosyal, siyasi  yahut dinî  bir kis-
veye büründüğü de olur. 

XVIII. asır da Osmanlı klasik sanatının son gürlüğü ve barok dönemidir. Nasıl ki, 
mimaride Nurıosmaniye Camii, resimde Levnî ’nin son dönem nakışlarına eklemlenen 
Abdullah-ı Buharî  tasvirleri yahut musikide Emin Ağa’nın peşrev ve saz semaileri için ba-
roktan, hatta “Türk baroğu”ndan bahsediliyorsa, aynı dönemin klasik şiiri için de bu sıfat 
kullanılmalıdır. Klasik Türk şiirinin barok eğilimler göstermesi iki sebeple kaçınılmazdır; 
ilki, yukarıda da ifade edildiği gibi her klasik edebiyatın son devresinde mukadder olarak 
baroklaşması yüzünden; ikincisi de XVIII. asırda başlayan Batılılaşma gayretlerinin sanat-
taki yansıması barok olduğu için... Bu asırda, klasik şiirin form, tür, muhteva, dil, dünyayı 
kavrayış ve ifade ediş gibi temel prensiplerinde görülen çözülme ve değişim bir çöküşten 
çok, dönüşümün ifadesidir. Bu dönüşüm, yenilenmeye müsaade eden bir kapı aralayacak 
ve XIX. asrın yenilik peşindeki edipleri bu kapıdan geçeceklerdir.

Batılılaşmanın Dış Etkenleri 
Felsefi  bir gerçek var ki edebiyat da dahil, değişmemek mümkün değil. Dolayısıyla, Os-
manlı edebiyatının asırlar boyunca asli  prensiplerini değiştirmeyişini bir değişmezlik gibi 
görmemek gerek. Osmanlının konserve edilmiş bir hayatı olsaydı ‒ki böyle bir hayatı koca 
bir cihan devleti değil, ancak Pigmeler yahut Koikoiler sürdürebilirdi‒ veya bir cins millî  
otizm de yaşasaydı ‒ki bu Osmanlının genel niteliklerine aykırı olurdu‒ yine değişecekti. 
Sıkça zannedildiği gibi Osmanlı, içe dönük bir sistem kurmadığı için Batı kültürü ile tanı-
şıklığı da hayli eski ve derindir. Devletin, sarayın, yönetici kadronun Batılı kültür unsurla-
rıyla tanışması ve onu kavramaya çalışması, sıradan ferdin tanışıklığından çok daha önce 
olsa bile, XVIII. ve bilhassa XIX. asırda gündelik hayatın içinde hayli Batılı kültür unsuru-
nun yaşaması artık yadırgatıcı olmaktan çıkmıştır. Osmanlının Batı’nın kültürel değerle-
riyle tanışmasının birkaç yolu vardır:

a. Avrupalı sefirler ve sefarethaneleri, İstanbul alındığından beri Osmanlı topraklarında 
mevcuttur. Osmanlı ricali, sefarethanelerde verilen balolara davet edilmiş; tiyatro gösterile-
rini seyretmişler; orada basılan kitap ve gazetelerle tanışmışlardır. Yeni tayin olunan her se-
firin saraya ve devlet erkânına sunduğu armağanlar da Batılı kültürle tanışıklığı artırmıştır.

b. Levantenler, Osmanlı topraklarında ticaret yapmak isteyen Batılı şirket acentaları-
nın Türk topraklarında yerleşmiş çalışanlarıdır. Bu topraklarda nesiller boyu oturur, evle-
nir, Türklerle dostane münasebetler kurar, Türkçe öğrenir; fakat Batılı kültürlerini yaşat-
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mayı sürdürürler. Evlerindeki Batılı hayata Osmanlıları dahil etmekte bir sakınca görmez-
ler. Müslüman bir Osmanlının Avrupa tarzı noel ve yortu kutlaması, bale gösterisi ve sa-
lon hayatı ile ilk tanışması onlar sayesinde olur.

c. Gayrimüslim azınlıklar, bir yandan Türk kültürüne yakındırlar, öte yandan Avrupa 
kültürüne... Bilhassa Ermeni ve Rumlar, çocuklarını milliyetçi-romantik akımların tartı-
şıldığı Avrupa üniversitelerinde okutur, Fransızca öğrenir, mefruşattan eğlence tarzına ka-
dar pek çok bakımdan avrupai  bir hayat sürmeye çalışırlar. Aynı Ermeni ve Rumlar mi-
mar, bestekâr, ressam, divan şairi ve “aşug” olarak Osmanlı sanatının Batılı bir çizgiye 
doğru ilerlemesinde önemli rol oynarlar.

ç. Misyonerler, bilhassa cizvit rahipleri, gittikleri yörenin dilini, kültürünü hızla kav-
rayıp halkla çabucak kaynaşarak yerlileşirler. Capucin rahipleri “dil oğlanları” yetiştire-
rek Osmanlının söz varlığını azınlıklardan dini bütün hıristiyan gençlerine öğretirken 
Devlet-i Aliyye’nin dört bir yanındaki misyoner mektepleri ve gezgin misyonerler de 
Batı’nın din kültürünü ve dinî  edebiyatını halka sevimli göstermeye çalışırlar.

d. Mülteciler için büyük ve merhametli devlet Osmanlıdır; ona sığınan, canından emin 
olur. Mülteciler ise kurtarabildikleri maddi kültür unsurlarını yanlarına alarak, mane-
vi kültür birikimlerini zihinlerinde taşıyarak iltica ederler. Böylece, Avrupa kültürünün 
bir parçasını Türk topraklarında yeniden ihya etme imkânı bulurlar. Mesela İspanya ve 
Portekiz’den gelen Yahudi’ler bizi matbaayla tanıştırırlar. İsveç Kralı Demirbaş Şarl, sayısı 
bin’i bulan maiyetiyle Osmanlıya sığınıp beş yıldan ziyade misafir edildiğinde devlet rica-
liyle tanışıp görüşür; fikir alışverişinde bulunarak Avrupa’nın siyasi  kültürünü tanıtır. Er-
del Beyi Rákóczi’nin ölene kadar Tekirdağ’da misafir edilmesinin etkileri, tercümanı İbra-
him Müteferrika üzerinden anlaşılabilir. Rus zulmünden kaçan Lehlerin Polonezköyü’nü 
kurmaları, Fransız İhtilali’nden kaçan aristokratların klasik kültürü İstanbul’a taşımala-
rı, Bonapart’ın imparatorluğunu ilan etmesinden sonra cumhuriyetçilerin de aynı şekilde 
Osmanlı topraklarına kaçmaları önemli etkilenmelere sebep olur. 

e. Osmanlı sefirleri ve sefaretnameleri, Türk’ün Batı ile bizzat Batılı topraklarda ileti-
şim kurmasının ve gözlem yapıp tecrübe edinmesinin tek yoludur. Yirmisekiz Mehmet 
Çelebi’nin Paris Sefaretnamesi’nden (1720-1721); Fransa’daki ordu teşkilatı, sanayi tesis-
leri, ilim ocakları kadar, saray ve bahçeleri, tiyatro ve operaları, balo ve ziyafetleri, insan 
manzaraları da öğrenilir. Sonraları Moralı Ali Efendi’nin Fransa, Hatti Mustafa ve Ebu-
bekir Ratib Efendilerin Viyana, Ahmet Resmi ve Ahmet Azmi Efendilerin Berlin, Der-
viş Mehmet Efendi’den başlayarak Petersburg sefaretlerinden gelen raporlar ise, gönde-
rildikleri ülkenin kültürüne ait ayrıntılarla doludur. Bilhassa 1793’te ikamet elçiliklerinin 
kurulmasından sonra artık, bir Batılı ülke-
de yaşayan ve oradan gönderdiği raporlar-
la Avrupa’yı devletine daha yakından tanı-
tan yeni bir sefir tipi, bir “kültür elçisi” be-
lirecektir. 

f. Avrupalı sanatkârlar, asırlar boyu 
Şark’a ilgi duymuşlar ve Şark’tan da ilgi gör-
müşlerdir. Avrupalı gezgin kumpanyalar, 
bilhassa İtalyan trupları sık sık İstanbul’a 
gelip müzik, bale, pandomima gibi, dil üze-
rinden anlaşmayı gerektirmeyen sanatlar 
sergilerler. Saray, bale’yi 1582’de Sultan III. 
Murat’ın şehzadelerinin sünnet düğünün-
den beri bilir. Torrini’nin tiyatro temsilleri-
ni önce sadrazam, sonra da Sultan III. Selim 

Aşug: Türklerin âşık edebiyatına 
dahil olmaya özenen Ermeni 
saz şairi

Resim 1.1

Sultan III. Selim
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izler. Bir bestekâr olan Sultan Selim opera da seyreder, org da dinler, Şevkıyye Köşkü’nde 
Fransız dansçıları da izler. Fatih’ten beri zaman zaman İstanbul’a gelen ressamların sayısı 
XVIII. asırdan itibaren hızla artar. Oryantalist ressamlar, barok eğilimli mimar, iç mimar 
ve peyzaj mimarları, müzisyenler, sahne sanatkârları, seyyah edipler Osmanlı topraklarına 
kültürlerini katarlar. 

g. Mühtediler yani sonradan müslümanlığı seçenler, ruhen İslam’a bağlanmış olsa-
lar da maddeten hâlâ Batılıdırlar ve Osmanlının içindeki küçük Avrupa’yı temsile devam 
ederler. İbrahim Müteferrika’dan Humbaracı Ahmet Paşa’ya, Mustafa Celalettin Paşa’dan 
Osman Nihali Paşa’ya varıncaya kadar pek çok mühtedi Batılılaşmanın kültürel cephesine 
önemli hizmetlerde bulunmuşlardır.

ğ. Sultanlar ve aydın memurlar, sıradan bir meraklıya nazaran yurt dışıyla daha ko-
lay ilişki kurabildikleri için önemlidirler; fakat daha önemlisi, onların devletin başında ol-
mak veya çarkını çevirmek gibi ayrıcalıklı konumları sebebiyle, dışarıdan öğrendikleri-
ni yurda tatbik etme imkânını da taşımalarıdır. III. Ahmet’in Batılılaşmaya olan inancını 
Damat İbrahim Paşa ile hayata geçirme gayretleri, I. Mahmut’un Nurıosmaniye Camii’ni 
Avrupa’nın meşhur kiliselerinin planlarını esas alarak inşa ettirme niyeti, I. Abdülhamit’in 
Mühendishane-i Berri-i Hümayun’u kurduruşu, III. Selim’in daha şehzadeliğinde XVI. 
Louis ile mektuplaşması ve Fransız İhtilali’ni yakından takibi, Ebubekir Ratib Efendi’yi 
Viyana’ya sadece bir sefir olarak değil, bir medeniyet ve teknoloji kâşifi olarak gönderişi, 
Vauban’ın harp sanatına dair üç kitabını tercüme ettirişi hep bu yoldaki adımlardır. 

h. Ordu, askerî mektepler ve hocaları, Batılılaşmanın önemli unsurlarıdır. “Nizam-ı Ce-
did” tabiri sadece askerliğe has yeniliklerin ifadesi olarak anlaşılmamalı; tam da sözlük an-
lamındaki genişliğiyle, Osmanlının ıslahat teşebbüslerinin genel adı diye bilinmelidir. Ba-
tılılaşma gayretlerinin askerî kanatta başlaması sebebiyle, kültürel değişimin yönü ve dozu 
da yine ilk olarak orada tartılmış olsa gerektir. Tophane’de Comte de Bonneval ve Baron de 
Tott’un faaliyetleri, Humbaracı Ocağı, Fransız uzmanlar, askerî mühendishanelerdeki ya-
bancı hocaların Türkçe bilmeyişi sebebiyle Fransızca sürdürülen eğitim yeni bir insan ti-
pinin filizlenmesindeki önemli etkenler olmuştur.

ı. Yurt dışına gönderilen talebeler, yurda 
yeni kültürel donanımlarıyla dönerler. Sul-
tan III. Ahmet zamanında yurt dışına mu-
siki eğitimi için gönderilen öğrenciler ve II. 
Mahmut’un saltanatı yıllarında askerî eği-
tim almaları için Avrupa’ya yollananlar, 
XIX. asırda furyaya dönüşecek burslu öğ-
renci göçünün ilk örnekleridir. 

Kolayca fark edilebileceği gibi, yenileş-
menin Batılı kaynakları bunlardan ibaret 
değildir; kapitülasyonlar, harpler, anlaşma-
lar gibi pek çok etken eklenebilir; fakat bi-
zim için önemli olan insan unsuru, bilhassa 
Avrupalı ve Avrupai insan unsurudur. Bu-
nun sebebi Osmanlıya has’tır: Batı’da büyük 
değişimleri büyük hadiseler doğurmuşken, 
Osmanlıda büyük değişimleri fertler oluş-
turur. Osmanlı için istenen olumlu değişi-
min, biri kolay diğeri zor olmak üzere iki 
yolu vardır. Birinde ferdi gayretler yukarı-
dan aşağıya doğru bir etki yaratırsa, toplum 

Resim 1.2

Sultan II. Mahmut
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yavaşça, istekle değişir. İkincisinde ise, ferdî gayretler bir direktife dönüşür ve toplumda 
hızlı, ama isteksiz bir değişim yaşanır. Birincisini entellektüel zeka, ikincisini otorite tercih 
ve tatbik eder. Dönemin şartları düşünülürse, otorite aydındır, aydın da edip... O hâlde, is-
tenen değişim tercih edilen yollardan hangisi ile gelirse gelsin, edii hem aktif hem de pasif 
olarak birinci dereceden ilgilendirir. Aydın lüzumunu hissettirir, esaslarını gösterir; otori-
te yapar, kabulünü sağlar; edip uygular, anlatır. Bu üç misyon aynı kişide toplanmışsa, edip 
değişimin gereğini erken farkedip farkettirecek dikkatlere ve bu bu dikkatleri gerçekleşti-
rebilecek güce sahip, eserleriyle bu değişimin aslî unsurlarını tanıtacak ve benimsenme-
sine katkıda bulunacak bilinçte biri oluverir. Sultanlardan başlayarak yönetici ve aydınla-
rın aynı zamanda şair oluşları, edebiyatın değişim içinde önemli, hatta önder bir rol oy-
nayarak yenileşmesini sağlar. Osmanlı ve edebiyat yeni gelen XIX. asra işte bu yenileşme-
ci birikimle girer.

Tanzimat Fermanı
Devletin Batılılaşmaya karar verişi 1699’da iken, edebiyatın yenilenmeye başlamasını 
1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilanına bağlamak, üzerinde çok düşünülmeden verilmiş 
bir karardır. Tanzimat Fermanı, devlet ve toplum hayatını değiştirecek yenilikler getir-
meyip, o güne kadar geçen yaklaşık iki asır içinde, devlet anlayışındaki ve uygulamalar-
daki değişimle tebaya tanınan hakların 
bir yekûnünü çıkarır. Asıl maksat, içeri-
ye bir yenileşme projesi göstermek değil, 
dışarıya bir itimatname göndermek ol-
duğu için, bu fermanın bir şeyleri değiş-
tirmesi mümkün değildir. Nitekim, biz-
zat tarihçilerin doğruladığı, Tanzimat’ın 
ilanından sonra, vergi ve asker topla-
ma gibi birkaç alandaki yenilikler dışın-
da, köklü değişimlere de rastlanmadığı-
dır. Kaldı ki Tanzimat, devlet yönetimine 
ait pek çok şeyi değiştirse dahi, bunların 
edebiyatta yenileşmeye sebep sayılması 
mümkün olabilir miydi? Yakın geçmiş-
te, sadece Vaka-i Hayriyye için bile yüz-
lerce şiir yazılmışken, Tanzimat-ı Hay-
riyye gibi köklü ve şairi de derinden et-
kilediği düşünülen bir hadise niçin bu 
kadar ilgisizlikle karşılanmıştır? Sultan 
Abdülmecit’e ve Mustafa Reşit Paşa’ya hi-
tap eden kasidelerde olsun, makamları-
nın tebriği dışında farklı ümit ve heye-
canlar aktarılmalı değil miydi?

Devletin aldığı resmî kararlar insanın ve sanatın karakteristiklerini değiştirmeye yeter mi? 
Tartışın.

İsmail Habip (Sevük)’in Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi (1925)’ne kadar “Tanzimat 
edebiyatı” adlandırmasına rastlanmaz. Ne sonradan “Tanzimat edebiyatçısı” saydıkları-
mız kendilerini böyle anar ne de Ebuzziya Tevfik’ten Abdülhalim Memduh’a, Şehabettin 
Süleyman’dan Köprülü’ye varana kadar edebiyat tarihine yaklaşan metinler oluşturmuş 
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yazarlar “Tanzimat Edebiyatı” diye bir başlık tanırlar. Adlandırmanın mucidi ve takipçile-
ri, altına önceki dönemlerde olmayan bir yenilik, bir form, bir tema koyamadıkları hâlde, 
neye dayanarak böyle bir başlık tespit ettiklerini açıklayamazlar. Üstelik 1839’da başladı-
ğı iddia olunan bir döneme ait ilk edebî mahsullerin, handiyse yirmi yıl sonra, 1850’li yıl-
ların nihayetindeki bir iki yıla sıkışmasını da hiç garipsemezler. İlk “Tanzimat edibi” Şi-
nasi ise, onun da ilk eserleri 1859 ve sonrasında ortaya çıkıyor. O hâlde 1839’dan sonra-
ki yirmi yılda başka edip yetişip başka eser vermedi mi? Cevabın “hayır” olması madde-
ten de mümkün olamayacağına göre “Evet, başka edipler ve eserler var.” denecektir. Buna 
bağlı olarak bir başka soru kendiliğinden doğar: 1839-1859 arasında eser veren ve bir kıs-
mı tezkirelerde, biyografi kitaplarında kolayca bulunabilecek yüzlerce isim nerededir? Ni-
çin “Tanzimat edibi” sayılmaz; niçin görmezden gelinirler? Determinizm, bize her çıkışın, 
kendisinden evvelki gelişmelerin sonucu ve kendisinden sonraki gelişmelerin sebebi ol-
duğunu gösterdiğine göre, Şinasi’nin hazırlanışına ve yetişmesine sebep olan nesil nerede-
dir? Sorular çoğaltılabilir. 

Edebiyat, Tanzimat ilan olunduğu için yenileşmeye başlamaz; adına “Tanzimat Ede-
biyatı” dedikleri ve sonu belli ise de başını tayin etmenin bu kadar kolay olmaması gere-
ken süreç, zannedilenden bir asır evvel başlar ve metamorfozunu ancak XIX. asrın son ya-
rısında tamamlar. Danilevski’nin örneğini tekrarlayarak söylemek gerekirse, yazın güneş 
ışınlarının en dik geldiği, günlerin en uzun olduğu ay hazirandır; lakin bunun sonuçla-
rını almak ancak temmuz ve ağustos aylarında mümkün olur. Ağustosun sıcağı, hazira-
nın etkisidir. Bir gelişmenin başlangıcı, onun sonuçlarını farketmeye başlayışımızdan çok 
daha öncesine tarihlenir. Bir başka deyişle, yenileşmenin açık işaretlerini farkettiğimizde, 
onu tetikleyen sebeplerin oluşup amillerin işlemeye başlamasının üzerinden epeyce za-
man geçmiştir bile... Demek ki, Tanzimat sonrasında dikkatimizi çekmeye başlayan yeni-
leşme, ondan çok daha önce -belki de 1699’dan itibaren- filizlenmiş ve zamanla tomurcuk 
vermiş edebiyat ağacının nihayet meyveye durmasının sonucudur.

Edebiyatın yenilik arayışlarıyla geçen bu uzun yolun üstüne mutlaka bir işaret taşı di-
kilmek isteniyorsa bunun için, 1839 değil, belki de 1856 yılı daha yerinde bir seçim ola-
caktır. 1856, Kırım Harbi’nin ikinci ve son yılıdır; Kırım Harbi ise İngiliz ve Fransızlar-
la aynı saflarda savaşarak, İstanbul’un sosyal, siyasi, fikrî, maddî çehresini onlara göre şe-
killendirerek Batılılaşmaya yeni bir adım atan Osmanlının ilk yılıdır. Islahat Fermanı bu 
yıl ilan edilerek kültürel Batılılaşma resmîleştirilmiştir. Paris Antlaşması’nın ikinci mad-
desiyle artık, Osmanlı bir Avrupa devleti sayılmıştır. “Tanzimat Edebiyatı” adı altına alı-

nan ilk isimlerin ilk ürünlerinin hepsi de 
bu tarihten sonra geçecek “bir eser hazır-
lamalık süre”nin sonunda, 1858-1860 yıl-
ları arasında yayımlanır. Muhaverat-ı Hi-
kemiyye (Münif Paşa), Tercüman-ı Ah-
val, Şair Evlenmesi (Şinasi), Tercüme-i 
Telemak (Yusuf Kâmil Paşa), Tercüme-i 
Manzume (Şinasi) hep bu yılların ürünü-
dür. Encümen-i Şuara ve Genç Osmanlı-
lar Cemiyeti (Meslek) de 1860’ın hemen 
eteğine ilişiverir. Bir iki yıla sığmış bun-
ca önemli gelişmeden ve eserden son-
ra, verilecek hüküm netleşiyor: Mademki 
Tanzimat-ı Hayriyye’nin bir edebî yenileş-
meye yol açacak dinamikleri yoktur; ma-
demki “Tanzimat Edebiyatı” tabiri XVIII. 

Resim 1.4

Sultan Abdülaziz
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asırda başlayan bir yenileşme cereyanının son halkası olmaktan öteye mana taşımıyor; 
mademki yirmi yıl boyunca bu adın taşıdığı vasıflara uygun eser verilmediği görülmek-
tedir; mademki edip ve eserde yenilik sayılan her şey 1856 sonrasında ortaya çıkmıştır; o 
hâlde bu edebî devreye ‒mutlaka tarihî gelişmelere yaslanan bir isim aranıyorsa‒ yakıştırı-
labilecek en uygun sıfat “Islahat Devri Edebiyatı” olacaktır. Böylece, yirmi yıl boyunca ese-
ri olmayan “Tanzimat Edebiyatı” da ismini unutup aslî hüviyetini kazanarak kaynağına, o 
güne kadarki yenileşme macerasına eklemlenebilir.

Dönem adlandırmaları hakkında hâlâ bir fikir birliğine varılamamış olması yadırganmama-
lıdır. XIII. asır İtalyasında parlayıveren oluşuma, üstünde herkesin birleştiği bir isim takıla-
bilmesinin yüzlerce yıla mal olduğunu ve ancak XIX. asrın ortalarında Michelet’nin kullan-
dığı “rönesans” kelimesinin bu ihtiyacı karşılayabildiğini hatırladıktan sonra, bizdeki adlan-
dırmaların niçin henüz yerini bulamadığına o kadar da endişelenmemek gerektiği anlaşılır.

YENİLEŞEN EDEBİYATIN ÖZELLİKLERİ
XVIII. asırdan bu yana, edebiyattaki her yenileşme teşebbüsü iki görüş arasındaki çekiş-
meye sahne olur: Klasik edebiyat son demlerini sürerken mi yenileşmeye başlamıştır yok-
sa yenileşme gayretleri yüzünden mi son demlerini yaşamaktadır? Doğrusu istenirse, kla-
sik edebiyatın sonbaharında, yaşlılığın bütün hastalık, inatçılık, unutkanlık ve sakatlık-
larını görmek mümkündür. Oysa Plutarkhos “Güzellerin, sonbaharı da güzeldir.” diyor-
du. Klasik edebiyatı yaşlandıran ve ölüme götüren, değişime ayak direyenlerin sayıca üs-
tünlüğüdür. Hep baharı ve yazı yaşamasını bekledikleri bir edebiyat anlayışının sonbaha-
rını görmek istemeyenler ya budamaya, aşılamaya, toprak değişimine izin vermeli ya da 
sonbaharı sevmeyi öğrenmelidirler. Buna izin veren ve edebiyat anlayışını da bu yolda de-
ğiştiren daha küçük bir grup, yenileşme hareketlerini sürdürmeyi ve XIX. asra bağlama-
yı başaracaktır. İşte gitgide genişleyen bu yol, bir taraftan klasik edebiyata ikinci baharını 
ve son gürlüğünü yaşatırken, diğer taraftan da modern edebiyatın yeşermesini sağlamış-
tır. Dolayısıyla klasik edebiyatın son nesli ile yeni edebiyatın ilk nesilleri arasında eserle-
rinin iç ve dış özellikleri bakımından ciddi bir fark görülmez; tek fark, yeniliğin dozunun 
XIX. asır boyunca yavaş yavaş artışındadır. Hâl böyle olunca, asrın 1880’li yıllara kadar-
ki manzum edebiyatının özelliklerini göstermek demek, genellikle XVIII. asırda denen-
meye başlamış yeniliklerin aldığı son durumu tespitten ibaret olacaktır. Daha önce işaret 
edildiği gibi, bu gelişmelerin nesir edebiyatını da kapsaması mümkün değildir; çünkü ne-
sir, Batı’dan kendi geleneği ve kurallarıyla gelmiştir. Önce gazeteci nesri sonra da genel-
likle gazeteciler tarafından yazılan roman, hikâye ve dramaların edebî nesri belirmiştir.

XIX. asır şiirinin büyük bir kısmını XVIII. asrın nazım dünyası içinde denediği yeni-
likleri geliştirerek kazandığı özellikler ve kazandıklarını modern şiire aktararak onun var-
lığını zenginleştirmesi üzerine söylenebilecekleri dıştan içe doğru maddeleyelim:

Form Değişimleri
XVIII. asırdaki ilk ciddi teşebbüslerden XIX. asrın son çeyreğine kadar geçen uzun zaman 
dilimi içinde, şiirin değişmesinin gereğine inanan şairler hep temel nitelik saydıkları şek-
li bozmaya çalışırlar. Belki bilinçli olarak, belki de sezgileriyle, deformasyonu reformas-
yonun izleyeceğini düşündükleri hissedilir. Oysa form-içerik ilişkisi adına, gelenekli şiir-
le modern şiir arasında önemli bir fark vardır: Yeni şiir cevize benzer, kabuğunu kırma-
dan özüne ulaşılamaz; gelenekli şiir ise, çekirdekli meyveler gibidir, etli kısmını parçala-
madan çekirdeğine dokunulamaz. Dolayısıyla, gelenekli şiirde ilk değişmesi gerekenin çe-
kirdek olduğu fark edilse de bunu gerçekleştirmenin yolu tematik bir parçalanmadan ge-
çecektir. Değişim taraftarı şairlerin, klasik formlara çokça müdahale edemeden muhteva-
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yı yenilemeye çalışmaları da bundandır. Form değişiklikleri yapmak isteyen fakat ne gele-
nekle ne gelenekli şairle ne de gelenekli poetika ile savaşmak taraftarı olan bir şair, genel-
likle ya çokça göze ilişmeyen biçimsel çelişkileri, form zaaflarını ve istisnalarını geliştir-
meye çalışır ya da daha evvel sınanmış ve beklenen semereyi vermemiş fakat eleştirildiği 
için vazgeçilmiş, arkası gelmemiş olan küçük, masum denemeleri geliştirir. Geçmişte bir 
mesnedi bulunmayan sivri çıkışlar yapabilecek ve yaptığını gelenek karşısında savunabi-
lecek cesareti pek az şair kendinde bulur.

Gerçekleştirilebilen önemli formal yenilikler:
a. Divan tertibini bozarak medhiye tarzı kasideleri almamak veya yerini değiştirmek; 

gazellerin alfabetik sırasına “kafiyetü’l-pâ”, “kafiyetü’l-çim” gibi gelenekte olmayan bölüm-
ler ilave etmek; gazelleri formları yerine temalarına göre, “sufiyane ve hakimane söylenilen 
gazeliyyattır”, “rindane ve aşıkane inşad olunan gazeliyyattır” gibi başlıklarla tasnif etmek...

b. Türk aruzunda nadiren kullanılan veya hiç kullanılmayan vezinlere işlerlik kazan-
dırmak; Arapça ve Farsça asıllı kelimeleri Türk telaffuzuna göre aruza çekmeyi hata ve 
zaaf eseri olmaktan çıkarış (“hüsn” yerine “hüsün” gibi); hece veznini kullanmakta ve bu 
yoldaki şiirlerini divanına almakta mahzur görmemek...

c. Kafiye ve redifi şiirin konu bütünlüğünü sağlamada kullanmak; alışılmadık redifler 
bulmayı yenilik arayışı saymak; redifsiz şiir kadar, bütün mısrayı kaplayan redifleri de de-
nemek; kafiye olarak Türkçe asıllı kelimeleri ısrarla kullanmak ve onları Arapça, Farsça 
kelimelerle kafiyelendirmekte bir mahzur görmemek; şiirin vezinsiz ve kafiyesiz de olabi-
leceğini söylemek...

ç. Nazım şekilleri gevşemeye başlar. Kasidenin bir form mu yoksa tema mı olduğunu 
tartışmak; dörtlükler, beşlikler hâlinde veya mesnevi formunda kaside ve gazel yazmak; 
kıt’a gibi, ilk beyti musarra olmayan kaside söylemek ve ilk beyti musarra kıt’a düzmek; 
kasidede ve gazelde tarih düşürmek; kasidenin bölümlerini değiştirmek, mesela “tegaz-
zül” bölümü yerine rubai koymak; kaside ve gazellere başlık bulmak; gazellere “zeyl” yaz-
mak; mahlasını hiç koymamak veya şiirin son beyitlerinden birinde söylemektense başın-
da bir yerlerde anmak; “nâ-tamam gazel” terimini altüst edecek şekilde, matla beyti olma-
yan veya beşten daha az beyti olan gazelleri eksiksiz saymak; müşterek gazel söylemeye 
hız vermek; “müselles” denen ve üç mısralık bentlerden oluşan bir nazım şekli yaratmak; 
“bahr-i tavil”i mensur şiirin atası olacak şekilde kullanmak...

Muhteva Değişimleri
a. Gelenekli mazmunların bir kısmını “köhne”, “bî-mana” veya “kerih” bularak şiirin lü-
gatinden çıkarmak ve “bikr-i mazmun”a önem vermek; çağa uygun yeni mazmunlar icat 
etmek (tiyatrohane’yi ibret sahnesi olarak dünyaya, vapur ocağı’nı âşığın yanan gönlüne, 
telgraf telleri’ni sevgilinin saçlarına benzetmek gibi).

b. XVIII. asrın mahallîleşme cereyanı bir sonraki asra, yerelleşme’den ziyade yerlileş-
me olarak taşınır. Bir yandan şiirde İran etkisi hafifletilerek diğer yandan avami eğilim-
ler törpülenerek bir orta yol bulunmaya çalışılır. Artık, Osmanlı şiir arsasına kurulmuş 
eski Acem köşkü yıkılmadan, yerine yeni ve yerli şiirin inşa edilemeyeceği fark edilmiştir.

c. Tasavvufi şiir ile geniş kitlelerin ihtiyacı olan hikemi şiir arasındaki fark açılmaya 
başlar. Sade müslümanın gündelik ihtiyaçlarını karşılayacak, müşkillerine çözüm yolları 
tavsiye edecek didaktik bir şiir anlayışı öne geçer. Bu anlayış, XIX. asrın ikinci yarısında 
siyasî bir içerik edinmeye başlayacaktır. 

ç. Klasik şiirde âşık ağzından maşukaya hitap etmek gelenekleşmiş bir ifade tarzıdır. O 
kadar ki kadın şairler bile gazellerinde erkek ağzıyla hitap ederler. Oysa XVIII. asırdan iti-
baren gittikçe yaygınlaşan bir tarz belirir ve erkek şairler, sevilen kadının ağzından gazel-
ler yazmaya başlarlar. Böylece o zamana kadar şiirin pasif bir nesnesi olan kadın aktif bir 
varlık kazanırken erkek şair de empati kurmayı öğrenir.
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d. Şiirin en yaygın konusu olan aşkta büyük değişim görülür. Şair, sevdayı ve sevgili-
yi yücelterek ilahî bir noktaya taşımaktan vazgeçerek daha beşerî, daha gerçekçi bir zemi-
ne indirir.

e. Şiirin gelenekli temaları arasına vatan, millet, hürriyet, adalet, eşitlik, medeniyet, te-
rakki, alafrangalık gibi kavramların ilavesi; şairin, azınlıkları ve kendisini poetik figürle-
re dönüştürmesi, çocukları farkediş, ya çocuk ağzından ya da çocuklar için şiir yazma, 
mahallî renkleri işleme, Osmanlının hayatına yeni katılan nesneleri şiire malzeme yapma 
(şemsiye, yelpaze, resmî nişan, tablo)...

Şiir Dilinin Değişmesi
a. Klasik şiir, edebî dilin resmî kanallarla yönlendirilmesine Sultan II. Murat zamanın-
dan beri alışkındır. XVIII. asırdaki mahallîleşme cereyanı ve yönetici kadronun “kaba 
Türk”lerden oluşması, şiir dilinin sadeleşmesinde önemli bir etken olmuştur. Bilhassa Sul-
tan III. Selim ve II. Mahmut’un gayretleriyle dilde genel bir sadeleşme yaşanır. Nasıl ki, 
Tercüman-ı Ahval’in mukaddimesi gazeteci lisanı kadar edebî söyleyişi de etkilemişse on-
dan otuz yıl evvel, Sultan Mahmut’un Takvim-i Vekayi’in dilinin anlaşılır olması yolunda-
ki tavsiyesi de bütün bir edebiyatı ilgilendirmişti.

b. XVIII. asırda sade Türkçenin yaygınlaşması, tasavvufi edebiyatın dilinin de değiş-
tirilmesini gerektirmez. Öte yandan dildeki sadeleşme hemen karşı kutbunu yaratır ve 
“sebk-i Hindî”nin girift dilini, özel kelime kadrosunu, ilginç terkiplerini canlandırır. 

c. Osmanlı şiir dilinin Arapça ve Farsça asıllı kelimelerden beslenen ana arterine baş-
ka dillerin eklendiği, XVIII. asırda fark edilirse de bu durumun şiir için sıkıntı yaratma-
ya başlaması bir sonraki asrın son çeyreğindedir. Rumca ve Ermenice başta olmak üzere, 
azınlıkların dillerinden kelime ve tabirlerin şiire girişi sevimli bir çeşitlilik olarak algılanır; 
fakat eskilerde İtalyancadan, XIX. asırda bilhassa Fransızcadan alınma kelimelerin şiirde 
kullanımının gitgide yaygınlaşması, Edebiyyat-ı Cedidenin “alafrangalık”la suçlanmasına 
kadar uzanan bir sürecin başlangıcı olur.

SONUÇ
XVIII. asrın başlarından itibaren klasik edebiyatın yavaş yavaş çözüldüğü görülüyor. Bu 
çözülme, bir yenileşme gayretini de beraberinde getirdiği için edebiyatın gelenekli unsur-
larının değişimi yolundaki teşebbüsler zaman zaman “inhitat”, “inkıraz” gibi sıfatlarla ad-
landırılmıştır. Oysa geleneğin bozulmaya ve dönüşmeye başladığı yerde yeni bir edebiyat 
anlayışı yeşermeye çalışmaktadır. XIX. asra bu dikkatle bakıldığında onda, geleneğin de-
vam etme çabası yanında, filizlenmeye çalışan modern edebiyatın ilk işaretleri de fark edi-
lecektir. Klasik edebiyatın ne zaman sona erdiğini ve modern edebiyatın ne zaman başla-
dığını söylemek çok da kolay değildir. Yanlış olan, birinin sona erdiği gün diğerinin başla-
dığını düşünmektir. Yenilik geleneği dönüştürürken gelenek de yeniliğin boyutunu ve ka-
rakterini belirler. Hiçbir gelenek, çağını inkâr ederek değişmeden kalmayı başaramazken 
hiçbir yenilik de köklerini geleneğe uzatmadan tutunamaz. Her gelenek bir zamanlar ye-
niydi ve her yeni, bir gün geleneğin parçası olmaya adaydır. 
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Özet
 XIX. asırda edebiyatta görülen yenileşmenin gelenekli 
ve Batılı kaynaklarını ayırt edebilmek,
 Kadim Çin’in titiz vakanüvisleri, bir hadisenin tarihi-
ni yazarken onun sebeplerini araştırmak için elli yıl 
öncesine müracaat etmeyi âdetten bilirlermiş; çün-
kü bugün yaşanan bir olayın kaynağının en az elli yıl-
lık bir geçmişi olduğunu düşünürlermiş. Aynı gerek-
çelerle klasik edebiyatın sona erişinin de modern ede-
biyatın başlangıcının da sanılandan çok daha uzun 
süren bir hazırlık müddeti olduğu bilinmelidir. Kla-
sik edebiyat geleneğinin tabii dönüşümü ve yenilen-
mesi, Batılılaşma heveslerinin değişimi ve yenileşme-
si tarafından geliştirilmiştir. Dolayısıyla klasik ile mo-
dern arasındaki geçiş devresinde, geleneğin içinden 
çıkan ve Batı’dan taşınan yeni unsurların harmanlan-
dığı fark edilir. Batı’nın kültürel etkisi hiç yaşanma-
saydı bile klasik edebiyatın ‒tabii seyri içinde‒ zaten 
barok bir değişim geçirerek geleneğin kalın kabuğunu 
kırmaya çalışması kaçınılmazdı. Batılılaşma kararının 
alınması, bu karara uygun bir zihniyet ve zevk deği-
şikliğinin yaşanması, edebiyatın da kaçınılmaz olarak 
değişirken, rotasını Batı istikametinde belirlemesine 
sebeptir.

 Edebî gelenek içindeki yenilik kıpırtılarını izleyebilmek,
 Osmanlı edebî geleneğinde değişimden çok, dönü-
şümden söz edilebilir. Mevcudun varyasyonları ev-
rilip çevrilerek yeni bir görünüm kazandırılır. Ede-
biyatın ilkeleri o kadar eski tarihlerde konmuştur ki, 
artık onlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapma 
imkânı kalmamış gibidir. Bu gelenekli yapıyla oyna-
mayı deneyenler daha ilk teşebbüslerinde ya cehalet-
le ya beceriksizlikle ya da ilkeleri hiçe saymakla suç-
landıkları için, çıkışlarının arkasını getirememişler-
dir. XVIII. asırda başlayıp XIX. asırda da devam eden 
bir eğilimle, yenilenmenin gereğine inanan nesiller, 
bir yenilik yapmaya kalkıştıklarında önceki nesille-
rin işte bu suçlanan denemelerini geliştirmeyi yeğ-
lerler. Böylece, gelecek itirazların önünü, geçmişten 
emsal gösterilen bir divanla kesmek mümkün olabil-
miştir. Form ve tema değişikliklerinin büyük kısmı, 
bu cins sakat örneklerin geleneğe mal edilişi sayesin-
de gerçekleşmiştir. Yine de XIX. asırda ‒ufak değişik-
liklerle de olsa‒ hâlâ gelenekli formların kullanılma-
sı, buna mukabil muhtevaya yeni konu ve kavramla-
rın ilave edilebilmesi gerçek yeniliğin içerikte başla-
dığını gösteriyor.

 Klasik edebiyatın gelenekli özelliklerindeki gevşemeyi 
açıklayabilmek,
Klasik ve modern çağ aydınını birbirinden ayıran temel 
özelliklerden birinin de edebiyata olan mesafesinde 
yattığı söylenebilir. Klasik aydın, edebiyatla ve edebiyat 
üzerinden düşünmeyi tercih ederek “mütefekkir edip” 
olurken, modern aydın edebiyata nispi bir mesafede 
durur. Klasik edip toplumunun aydınıdır; modern 
edip ise, ilk aydınlananlardandır. Klasik edip, taşıdığı 
aydın sorumluluğu ile toplumunun değişim ihtiyacını 
önceden fark eden ve yönünü, yolunu, niteliğini 
ortaya koyandır. Osmanlı şairi gibi kul’dan ferd’e 
geçmekte olan bir aydın tipi için bu misyon çok 
belirgin olarak görünmese de vardır ve önemlidir. 
Dolayısıyla “mütefekkir edip”, cemiyeti için gerekli 
gördüğü değişimin küçük bir örneğini şiirinde 
gösterecektir. Değişimlerin edebiyattan başlayışına 
dikkat çeken Ömer Seyfettin, 1919’da diyor ki,

 “İctimaî inkılaplar bir hareket ise o hareketin şuuru da 
edebiyattır. Edebiyat bir cemiyetin âdeta müfekkiresi-
dir. Bir şeyi yapmadan, evvela nasıl düşünür, nasıl ni-
yet edersek, cemiyet de bir inkılaba hazırlanırken uğra-
yacağı tahavvülleri evvela edebiyatında izhar eder. İşte 
bizim cemiyetimiz de asrîleşmek ihtiyacını ilk defa bu 
sahada gösterdi.”

 İşte bu sebepledir ki, Osmanlının yenileşme ihtiyacı-
nı kalabalıklara duyurma ve onları teşvik etme göre-
vi edibe düşer. Edip, klasik edebiyatın birbirine sımsı-
kı tutturulmuş temel taşlarını yerinden oynatarak ve 
gevşeyen taşların yerine yenilerini koyarak çok daha 
büyük bir değişimin hazırlığını yapmaktadır. Bu, 
onun aydın sorumluluğudur. Geniş kitleler ise edebi-
yattaki değişimi takip ederken, devleti ve kendilerini 
yeni baştan şekillendirebilecek bir hareketin gereğine 
ikna olur; onda büyük toplumsal yeniliklerin de ger-
çekleşebileceğinin işaretlerini, ümit ve heyecanlarını 
bulurlar.

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi, klasik edebiyatın kendini yeni-
lemeyişinin sebeplerinden biridir?

a. Geleneğin güçlü ve değişmez yapısı yeniliğe izin vermez.
b. Şairler yenilikten hoşlanmazlar.
c. Batı’nın edebiyatına düşmanlık duyulur.
d. Yaşanan çağın getirdikleri edebiyata dahil olamaz.
e.  Yeniliğin ne olduğu bilinmez.

2. Edebî yenileşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

a. Yeni formların denenmesidir.
b. Yeni konuların işlenmesidir.
c. Yeni bir dil anlayışının ve ifade şeklinin geliştirilmesidir.
d. Gelenekli edebî unsurların eleştirilmesidir.
e. Köksüz ve soysuz bir edebiyat anlayışının yeşertil-

mesidir.

3. Osmanlının klasik edebiyatı asırlar boyunca hep yerinde 
saymış ve aynı şeyleri tekrarlamış olamayacağına göre, beli-
ren yeni unsurlar nasıl adlandırmalıdır?

a. Arayış/ araştırma
b. Yenilenme/ dönüşüm
c. Yenilik/ modernlik
d. Değişim/ başkalaşım
e. Taklit/ intihal

4. Klasik akımların, ömrünü tamamlaması yakınken beli-
ren son hâline ne ad verilir?

a. Gotik
b. Romantik
c. Barok
d. Klasik sonu
e. Rönesans

5. Aşağıdakilerden hangisi, Batı ile tanışıklığımızda etkili 
olmamıştır? 

a. Sefirler
b. Azınlıklar
c. Levantenler
d. Misyonerler
e. Haçlı seferleri

6. Aşağıdakilerden hangisi “Tanzimat Edebiyatı” tabirinin 
yanlışlığına sebep olarak gösterilemez?

a. Tanzimat Fermanı’nın mesajı yurt içinden çok, yurt 
dışına olduğu için

b. Tebanın hayatında kültürel bir değişim öngörmediği 
için

c. Klasik edebiyat bütün kudretiyle hüküm sürdüğü 
için

d. 1839-1859 arasında varlık gösteremediği için
e. Edebiyatı doğrudan etkileyecek hükümler taşımadığı 

için

7. Klasik edebiyatta, öncelikle aşağıdakilerden hangisi kendi-
ni yenilemeyi başarır?

a. Form
b. Muhteva
c. Nazım şekli
d. Dil
e. Okur

8. Aşağıdakilerden hangisi, klasik şiirin formlarında belir-
miş yeniliklerden biri değildir?

a. Kasidesiz divan oluşturmak 
b. Dörtlükler hâlinde kaside yazmak
c. Gazelde tarih düşürmek
d. Sone ve terza-rima yazmak
e. Hece veznini kullanmak

9. Aşağıdakilerden hangisi, klasik şiirin içeriğinde belirmiş 
yeniliklerden biri değildir? 

a. Tablolar için şiirler yazmak 
b. Yeni mazmunlar bulmak
c. Mahallî renklere yer vermek
d. Beşerî aşkı idealize etmekten vazgeçmek
e. Sosyal ve siyasi kavramları şiire sokmak

10. Aşağıdakilerden hangisi, klasik şiirin dil anlayışında be-
lirmiş yeniliklerden biri değildir?

a. Mahallî söyleyişlere izin vermek
b. Azınlıkların dilinden alınmış kelimeler kullanmak
c. Çocuk dilini taklit etmek
d. Fransızca şiir yazmak
e. Sade bir Türkçeye yönelmek
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Okuma Parçaları
GAZEL
Kande şehbâz-ı hüner olsa gelir pervâza
İşte meydân-ı sühan gitmeyelim Şîrâz’a

Rum’da erdi sözüm mertebe-i i’câza
İşte meydân-ı sühan gitmeyelim Şîrâz’a

Mâlik oldum burada ben hüner-i mümtâza
İşte meydân-ı sühan gitmeyelim Şîrâz’a

Haleb onda ise bunda bulunur endâze
İşte meydân-ı sühan gitmeyelim Şîrâz’a

Var mı Anka-yı hüner olsa gelir pervâza
İşte meydân-ı sühan gitmeyelim Şîrâz’a

Oldu galib hüner-i Rûm’da fahr-i râza
İşte meydân-ı sühan gitmeyelim Şîrâz’a

İmtihân ise garaz Rûm’da vardır üstâd
İşte meydân-ı sühan gitmeyelim Şîrâz’a

Pehlivân-ı hünere sâha-i mahsûs olmaz
İşte meydân-ı sühan gitmeyelim Şîrâz’a
  Süleyman Fehim

GAZEL
Vâdi-i sohbete düşmüşlere sestir elfâz
Mûsi-i Tûr-ı meânîye kıyestir elfâz

Bî-muhâbâ reh-i tahkîkı güzer kılsa n’ola
Semt-i mânâya aceb kafile-restir elfâz

Bak temâşâya bahârân-ı riyâz-ı sühanı
Zâde-i tab’ıma bâdî-i hevestir elfâz

Âşiyan-sâz-ı hayâl olalı murg-ı tahkîk
Tûti-i ma’niye zîbende kafestir elfâz

Nutk-ı aşkım vereli ehl-i hevâ cismine cân
Kalib-i ma’ni-i eş’âra nefestir elfâz

Çok gelir mülk-i dile denle katar-ı ilhâm
Kârbân-ı sühana bang-i cerestir elfâz

Vasf-ı Sûdâni-i zülfe vereli reng-i kalem
Ehl-i sevdâ sözünün başına festir elfâz

Söz bulunmaz edeb et midhat-i pîre Zîver
Göreli deng-i şeker üzre megestir elfâz
  Ahmet Sadık Ziver Paşa

MİFTÂH-I LİSAN’dan
Allah diyö, gökler siyö, yer ter, komanse ibtidâ
 Dieu cieux terre commencer
Dâim tujur, bâkî eternel, enfini bî-intihâ
 toujours éternel infini
Peygamberin adı profet, sâdık fidel, gid reh-nümâ
 prophête fidèle guide
Hâtif orakl, mûcize mirakl, irsâl anvua
 oracle miracle  anvui
Kur’an Koran, İncil evancil, pentatök Tevrat’tır
 Coran évangile pnetateuque
Lepsom Zebur, Mûsâ Moiz, Îsâ Jezu, îman fua
psaumes Moïse Jésus foi
Cibrîl yâni Kabriel, Deccâl’in antekrist adı
 Gabriel antéchrist
Hem anj olmuştur melek, uçmak vole, yol rut vua
 ange voler route voie
Mahşer lö jüjman derniyer hem âhirettir lotrmon
 Le jugement dernier L’autre monde
Tartmak peze, mîzan balâns, ağır pezandır hem pua
 peser balance pesant poids
  Tahir Ömerzade Yusuf Halis Efendi

MENFÂDA İKEN SÛZ-I DERÛN İLE VÂDÎ-İ DÎGERDE 
SÖYLENMİŞTİR
Pek arzûlar gönül efendim seni
Yaktı kül eyledi firâkın beni
Dâğ ber-dâğ edip bu cân ü teni
Yaktı kül eyledi firâkın beni

Hâl-i perîşânım edesin suâl
Geçer herbir günüm hicrinle bir sâl
Kalmadı cismimde tâkat ü mecâl
Yaktı kül eyledi firâkın beni

Hayâlin durmakta gözümde dâim
Zebânım olmakta zikrimle kaim
Âh feryâd ile geçer her ânım
Yaktı kül eyledi firâkın beni

Akl ü fikri bütün târümâr ettim
Şaşırıp vâdi-i hayrete gittim
Nâr-ı hicrinle eridim bittim
Yaktı kül eyledi firâkın beni

Dâmeninden tutup sûziş-i firkat
Çıktı girîbâna şûle-i hasret
Ciğerden yarılıp nâr-ı muhabbet
Yaktı kül eyledi firâkın beni
 Mehmet Akif Paşa
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 Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise “Edebî Yenilenme” konusunu ye-

niden gözden geçirin.
2. e Yanıtınız yanlış ise, “Edebî Yenilenme” konusunu 

yeniden gözden geçirin.
3. b Yanıtınız yanlış ise “Edebî Yenilenme” konusunu ye-

niden gözden geçirin.
4. c Yanıtınız yanlış ise “Klasik’ten Barok’a” konusunu 

yeniden gözden geçirin.
5. e Yanıtınız yanlış ise “Batılılaşmanın Dış Etkenleri” 

konusunu yeniden gözden geçirin.
6. c Yanıtınız yanlış ise “Tanzimat Fermanı” konusunu 

yeniden gözden geçirin.
7. b Yanıtınız yanlış ise “Yenileşen Edebiyatın Özellikle-

ri” konusunu yeniden gözden geçirin.
8. d Yanıtınız yanlış ise “Form Değişimleri” konusunu 

yeniden gözden geçirin.
9. a Yanıtınız yanlış ise, “Muhteva Değişimleri” konusu-

nu yeniden gözden geçirin.
10. d Yanıtınız yanlış ise “Şiir Dilinin Değişmesi” konusu-

nu yeniden gözden geçirin.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
En basitinden en karmaşığına kadar, teknolojinin her ürü-
nü aynı zamanda icat edildiği kültürün ürünüdür. Otomobili 
icat eden kültür, onu pazarladığı ülkelere sadece teknik kulla-
nım bilgilerini değil, bu araçla yaşama kültürünü de ihraç eder. 
Böylece, bir otomobil satın alarak sürücü-yolcu-yaya olmanın 
gereklerini yerine getirmek, trafik kurallarına uymak, trafik 
işaretlerinin sembolik karşılıklarını bilmek gibi pek çok kül-
tür unsurunu da peşinen almış oluruz. Bir İngiliz’in otomobi-
lini yolun sol yanında kullanmaktaki ısrarı, onun kültürel bir 
değerini koruma gayretidir. Osmanlının Batı’dan ithal ettiği ilk 
teknoloji ürünü savaş topudur ve topu almak demek, yanında 
o kültürü öğretecek Fransız topçu öğretmenleri ve yeni Hum-
baracı Ocağı’nı da almak demektir. Dolayısıyla, yenileşme gay-
retlerinin sadece teknolojik çerçevede kalması mümkün değil-
di ve onunla birlikte gelen yaşama kültürü, Osmanlı edebiya-
tına kadar uzanan bir değişim sürecinin başlamasına yol açtı.

Sıra Sizde 2
“Eski” ve “yeni” kavramları üzerinde düşündükçe fark ederiz 
ki, yeni’yi genellikle daha evvel mevcut değilken, yoktan or-
taya çıkıveren için kullanıyoruz. Oysa yeni tanıştığımız biri-
nin belki de yirmi beş yıldır dünyada var olduğunu hatırlar-

sak, aslında onun yeni olmadığını, bizim için yenilik taşıdığı-
nı anlarız. Her yeni, aşinalığımız arttıkça ve onu kanıksama-
ya başladıkça eskir. Osmanlı edebiyatına girmeye çalışan ye-
nilik, aslında Batı’nın yüzlerce yılda yavaş yavaş oluşturduğu 
ve bu süreç esnasında eskittiğidir. Her yeninin kıymetli oldu-
ğu ve her eskinin değerini kaybettiği fikri doğru değildir. Es-
kinin bir kısmı yeniliklere ayak uydurabildiği için kıymeti-
ni korurken bir kısmı da orijinal hâliyle önemli bulunduğun-
dan müzelik bir değer kazanır. XIX. asrın edebiyatında bu iki 
kıymet normu yan yana bulunur; eski değerlidir ve değişme-
yi başarabildiği yerlerde yeniliğiyle de bir başka değerlidir.

Sıra Sizde 3
Edebiyat millî bir değerdir ve asırlar boyunca devlet eliy-
le yönlendirilmiştir. Şu kasideye değil de buna caize veren 
devlet büyüğü -belki, çokça farkında olmadan- şairin, rağ-
bet bulmuş özellikleri dikkate alan şiirler yazmasına sebep 
olmuştur. Bazı padişahların İran şiirinden hoşlanmaları veya 
bazı padişahların sade Türkçeyle yazılması yönündeki istek-
leri pek çok edebiyatçıyı yönlendirmiştir. Devletin resmen 
Batılılaşmaya karar vermesinin edebiyatta bir yansıması-
nın görülmesi de kaçınılmazdır; fakat, sarayın gülhanesinde 
Mustafa Reşit Paşa’nın “ulemâ, ümerâ ve süferâ”nın (din bil-
ginleri, komutanlar ve sefirler) huzurunda okuduğu bir fer-
manın hemen ertesinde yeni bir edebiyatın başladığını söy-
lemek mümkün değildir. Ferman ferdin hayatını, kaderini, 
davranışlarını, ruh dünyasını değiştirmeye yönelik dikkatler 
taşımazken, 1839 yılının Kasım ayında klasik edebiyatın bi-
tip modern edebiyatın başlamasına yol açacak bir edebî etki 
oluşturması mümkün değildir. 12 Eylül sonrasındaki deği-
şim, insanı etkileyecek bir çap ve derinlik taşıdığı için, 1980 
sonrasında edebiyatın kendine has özellikler kazandığı bilgi-
siyle bakıldığında 1839’un bu tarz bir etki yaratmadığı kolay-
ca fark edilir. 



XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı18

Yararlanılan Kaynaklar
Holbrook, Victoria R. (1998). Aşkın Okunmaz Kıyıları, 

Türk Modernitesi Ve Mistik Romans. İstanbul: İletişim 
Yayınları.

İrepoğlu, Gül (1986). “Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Kütüp-
hanesindeki Batılı Kaynaklar Üzerine Düşünceler”. Top-
kapı Sarayı Müzesi- Yıllık, İstanbul.

Karal, E. Ziya (1940). “Tanzimattan Evvel Garplılaşma Hareket-
leri (1718-1839)”. Tanzimat-I. İstanbul: Maarif Matbaası.

Kuran, Ercümend (1968). Avrupa’da Osmanlı İkamet Elçi-
liklerinin Kuruluşu ve İlk Elçilerin Siyasî Faaliyetle-
ri 1793-1831. Ankara: Türk Kültürü Araştırma Enstitü-
sü Yayınları.

Lewis, Bernard (1984). Modern Türkiye’nin Doğuşu. Ter-
cüme: M. Kıratlı, Ankara: Türk Tarih KurumuYayınları.

Muştakova, Elena (1980). “Türk Aydınlanmasının Ön-Tarihi 
(XVIII. Yüzyıl Edebiyatı Üzerine)”. Sovyet Yazarlarının 
Türk Edebiyatı İncelemeleri. İstanbul: Cem Yayınları.

Ortaylı, İlber (2001). “Osmanlıda 18. Yüzyıl Düşünce Dün-
yasına Dair Notlar”. Cumhuriyet’e Devreden Düşünce 
Mirası-I: Tanzimat ve Meşrutiyetin Birikimi. İstanbul: 
İletişim Yayınları.

Tanpınar, A. Hamdi (2006). XIX. Asır Türk Edebiyatı Tari-
hi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Başvurulabilecek Kaynaklar
Özgül, M. Kayahan (2006). Dîvan Yolu’ndan Pera’ya 

Selâmetle- Modern Türk Şiirine Doğru. Ankara: Hece 
Yayınları.

Ünver, İsmail (1988). “XIX. Yüzyıl Divan Edebiyatı”. Büyük 
Türk Klasikleri, 8. İstanbul: Ötüken Neşriyat.





2
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Enderun Mektebinin Türk eğitim tarihi ve edebiyatı içindeki işlevini açıklaya-
bilecek,
Enderunda yetişen XIX. yüzyıl şairlerini tanıyabilecek, 
Enderunlu Vasıf ’ın şairliğine ve Türk edebiyatındaki yerine dair değerlendir-
meler yapabileceksiniz.
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ENDERUN MEKTEBİ
Enderun Mektebi, Osmanlı Devleti’nde medreseler dışında en önemli resmî eğitim kuru-
mudur. Mülki ve askerî idarecilerin yetiştiği bu mektep, temelde kapı kulu sınıfını yetiştir-
mek için kurulmuştur. Enderun, Sultan II. Murat zamanında Edirne Sarayı’nda biçimlen-
miş, Fatih Sultan Mehmet zamanında da kurumsallaşmıştır. 

Enderuna, devşirme çocuklar alınmıştır. Genellikle Hristiyan ailelerden devşirilen ço-
cuklar önce Müslüman ailelerin yanında İslam adabı ve Türkçe öğrenir daha sonra Edir-
ne, Galata, İbrahim Paşa saraylarında eğitim görürlerdi. Bunlara “acemi oğlanları” denil-
mekteydi. Acemi oğlanları saraylarda eğitim aldıktan sonra, içlerinden çok başarılı olanlar 
Enderun’a alınır, diğerleri ise “çıkma” adıyla çeşitli askerî birliklere dağıtılırdı.

Topkapı Sarayı içinde yer alan Enderundaki eğitim Büyük ve Küçük Odalar, Doğancı 
Koğuşu, Seferli Koğuşu, Kiler Odası, Hazine Odası ve Has Oda olmak üzere altı kademe-
den oluşur. Enderunun ilk kademesi olan Büyük ve Küçük Odalar, Topkapı Sarayı’nın gi-
rişinde yer alırdı. Burada ilkin Türkçe, Arapça, Farsça ve Kur’an öğretilirdi. Büyük ve Kü-
çük Odadakiler sadece okur ve yazarlardı. Bunlar Enderun Mektebinin hazırlık sınıfları-
dır. Derslere daha sonra güreş, atlama, koşu, ok atma gibi spor faaliyetleri eklenirdi. Bu 
odalarda bulunanlar dolama biçiminde bir cübbe giydiklerinden bunlara aynı zamanda 
“dolamalı” denilmekteydi. Odalardaki gençler yaklaşık on beş yaşlarında olurdu. 

Doğancı Koğuşu, kırk kişiden oluşan kaftanlı denilen Enderunluların beşinci kısmı-
dır. İşleri padişaha ait şahin, doğan gibi hayvanları besleyip uçmayı öğretmektir. Bu ko-
ğuş, ava çıktığı zamanlarda padişaha hizmet etmektedir. Seferli Koğuşu, IV. Murat zama-
nında kurulmuştur. Hükümdarın çamaşırlarının yıkanması ve katlanması görevi için ku-
rulan koğuş, daha sonra sanat faaliyetlerine başlamıştır. Koğuştan birçok şair, kemankeş, 
hanende çıkmıştır. Padişahın çok yakınında görev yapan saray dilsiz ve cüceleri bu koğuş-
ta eğitilmekteydi.

Kiler Odası, Fatih Sultan Mehmet zamanında kurulmuştur. İç Hazine ile Hazine Oda-
sı arasında yer almaktadır. Bu odada bulunan oğlanlar padişaha ait yemekleri pişirmek, 
sofra kurmak, kahve, çeşitli reçeller yapmakla ve muhafaza etmekle görevliydi. Saray oda-
ları ve mescitlerin mumlarını da bu koğuş sağlamaktadır. Kilerci Koğuşu’nun sayısı otuz 
ile yetmiş arasında değişmiştir. Bir diğer koğuş olan Hazine de Fatih Sultan Mehmet tara-
fından kurulmuştur.  Hazine Odası, Yavuz Sultan Selim zamanında daha gelişmiş ve teş-
kilatlanmıştır. Oda, mertebe bakımından Kiler Koğuşu ile Has Oda arasında yer alır. Ha-
zine Odasındaki oğlan sayısı kaynaklara göre elli ile yüz elli arasında değişkenlik göster-
mektedir. Savaş ve barış zamanlarında her zaman padişahın yanında bulunan hazinedar-

Enderunlu Şairler
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başı ve hazine kethüdası tarafından yönetilirdi. Hazinedarbaşı birkaç bin saray görevlisi-
nin aylık ücretini öderdi. Cuma günleri camiye giderken padişaha eşlik eden hazinedar-
başı aynı zamanda Enderun hazinesi ve saraya ait mücevherlerle değerli eşyaları koru-
makla görevliydi.

Has Oda, Enderun kademelerinin sonuncusudur. Has Oda’dakiler, Enderun Mektebi-
nin en seçkinleridir. İdarecilik yapmak üzere eğitilmişlerdir. Defalarca seçimden geçerek 
sistem içinde önemli bir yere sahip olmuşlardı. Has Oda’nın dört meşhur zabiti; has oda-
başı, silahtar, çuhadar, rikaptar idi. Bunlardan sadece has odabaşına padişahın huzuruna 
çıkma yetkisi verilmişti. Has odabaşı padişah neredeyse orada bulunurdu. Bu koğuşta bu-
lunan oğlanlar Hırka-i Saadet Dairesi’ni temizlemek, eşyasının bakımını yapmak, kandil 
gecelerinde gül suyu dökmek, mukaddes emanetleri korumakla görevliydiler. Ayrıca pa-
dişahın müezzini, sırkâtibi, sarıkçıbaşı, kahvecibaşı gibi yakın hizmetini görenler de Has 
Oda’dan seçilirdi. Kanuni Sultan Süleyman’ın has odabaşısı İbrahim, veziriazam olmuştur. 
Has Oda kırk civarında oğlanı ağırlardı.

Enderun kendi içinde bir sistemler bütünüdür. Buraya alınacak kişiler özenle seçilir 
ve sürekli bir eğitimden geçirilirdi. Disiplinin temel prensip olduğu kurumda terfiler liya-
kat esasına göre verilirdi. Enderun Mektebinde başarı göstermeyenler buradan alınıp or-
dunun çeşitli kademelerinde görevlendirilirdi. XVII. yüzyıldan itibaren birtakım kayırma 
ve himayelerle öğrenci alınması, değişen eğitim sistemlerine ayak uyduramaması gibi ne-
denlerle zayıflamaya başlayan diğer devlet kurumları gibi önemini yitirmeye başlamış an-
cak, XIX. yüzyılın başlarına kadar varlığını sürdürmüştür. 

ENDERUNLU ŞAİRLER 
Enderun, askerî, idari ve siyasi ihtisas akademi-
si olmanın yanında birçok şair, musikişinas, hat-
tat va Osmanlı sanatının çeşitli kollarında eser-
ler veren sanatkârlar yetiştirmiş bir kurumdur. 
XVIII. yüzyıl şairlerinden Fazıl, XIX. yüzyıl şa-
irlerinden Vasıf bu kurumdan yetişmiş ünlü şa-
irlerdendir. Fazıl’ı, önceki yarı yılda tanıdınız. 
Enderun’da yetişen diğer şairleri şimdi daha ya-
kından tanıyacaksınız. 

Enderunda yetişen şairlerden çeşitli kaynak-
larda bahsedilmektedir.  Enderun Tarihi yaza-
rı Tayyarzade Ata, beş ciltlik eserinin dördüncü 
cildini şairlere ayırmıştır. İlkin padişah ve şehza-
delerin şiirlerinden, daha sonra yaklaşık iki yüz 
Enderunlu şairden örnekler veren eser, şiir seç-
kisi niteliği taşımaktadır. Şairlerin yaşam öyküsü 
veya şiirleri hakkında herhangi bir değerlendirme 
yapılmamıştır.  Ahmet Refi ise yazdığı tezkiresin-
de Enderun’da yetişen şairler, hattatlar ve musi-
kişinaslardan bahsetmektedir. Bu eserde Ende-
runlu on şairden bahsedilse bile bunlardan sade-
ce Seyyit Vesim Ahmet Ağa’nın divanı olduğu bi-
linmektedir. Diğerleri daha çok, bestelenmek için 
güfte yazan kişilerdir. Akif tarafından Enderunlu 
şairler için yazılan Mirat-ı Şiir adlı eser yirmi üç 
Enderunlu şairi anlatması yönüyle diğer tezkire-

Silahtar: Sarayın ileri gelen 
erkânından birinin unvanıdır. 
Yıldırım Bayezit döneminde 
kurulduğu ve has odabaşılıktan 
sonra ikinci önemli görev olduğu 
bilinmektedir. Silahtar; padişahın 
hemen yanında bulunan, merasim 
ve alaylarda at üstünde padişahın 
kılıcı sağ omzunda, hükümdarın 
sağ gerisinde yürüyen kişinin 
unvanıdır.

Çuhadar: Eskiden sarayın 
büyük memurlarından olan 
ve padişahların hizmetlerinde 
bulanan Enderunluya verilen 
addır. Yünden yapılan ve çuha 
denilen elbise giydikleri için bu ad 
verilmiştir.

Rikaptar: Osmanlı Devleti’nde 
hükümdarın ata binerken 
üzengisini tutan kişinin unvanıdır. 

Sırkâtibi: Babıaliden saraya 
gönderilen telhislerin (devlet 
işleri ile ilgili özet bilgi) padişah 
huzurunda mührünü açarak 
takdim etmek ve padişah 
tarafından yazılan emir ve 
fermanların mühürlenmesi 
ve telhisçi ile Babıaliye geri 
gönderilmesiyle görevli memur.

Resim 2.1

Fenerci Mehmet 
Albümü 
19. yüzyıl, Rahmi M. 
Koç Koleksiyonu
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lerden ayrılır. Eserde bahsi geçen şairler, yeteneklerine veya adlarına göre değil, Enderun 
Mektebinde yetiştikleri odalara göre sıralanmıştır. 

Yukarıda belirtildiği üzere yolu Enderun’dan geçen birçok şair bulunmaktadır. Bu şa-
irlerin büyük bir kısmının divanı yoktur. Bunlar, çoğunlukla bestelenmek için güfte yazan 
şairlerdir. Çoğu musikişinastır. XVIII. yüzyılın sonu ile XIX. yüzyılda yetişmiş olan Ende-
runlu şairler, aşağıda kısaca tanıtılacaktır.

Hane-i Hassa Şairleri
Tüfenkçibaşı Mehmet Arif: 1757 senesinde İzmit’te dünyaya geldi. Ankaralı Şeyh Mus-
tafa Efendi’nin oğludur. Babasının ölümü üzerine Enderun Mektebine alınmıştır. III. 
Mustafa zamanında tüfenkçibaşı ve anahtar ağası olmuştur. Selanik, Edirne ve Mekke’de 
kadılık yaptıktan sonra 1826 senesinde İstanbul kadılığına atanmıştır. 1831 yılında yetmiş 
altı yaşında ölmüştür. 

Hasan Yaver: Enderunlu şairler içinde divanı olanlardandır. Asıl adı Hasan olan şair, 
1765 yılında doğmuştur. Babası Silahtar Abdurrahman Ağa da Enderunda yetişmiştir. Beş 
yaşında yetim kalan Hasan, Enderunda Kiler Odası’na alınmış daha sonra Has Oda’ya ka-
dar yükselmiştir. 1795 yılından sonra ölmüştür. Tezkire yazarı Akif, sanatkârane bir dil ve 
üslupla kaleme aldığı tezkiresinde tüm Enderunlu şairlerde olduğu gibi Yaver hakkında da 
övgü dolu nitelemelerde bulunmuştur. Yaver Divanı’nda 8 kaside, 203 gazel, bir terkib-bend, 
3 tahmis, bir murabba ve iki kıta bulunmaktadır. Şair israf, kanaatsizlik, rüşvet ve insanlar 
arasındaki güvensizliğin yayılması gibi sosyal konuları şiirlerinde işlemiştir(Üstüner 2010).

Nazif: İsmail Efendi’nin oğlu ve İstanbul doğumlu olan Mehmet Nazif, bir müddet 
Hırka-i Şerif hizmetinde bulunduktan sonra 1845 tarihinde Enderunda hazine kethu-
dalığı yapmıştır. Yine aynı yıllarda Soğukçeşme civarında çıkan yangında vefat etmiştir 
(1848).  Kaynaklarda, şiir söylediği belirtilmektedir. 

Rifat: Sultan Ahmet Han zamanında Tülbent ağası olan Fazlızade Mehmet olarak bi-
linen zatın oğludur.

Naşit: Enderunda yetişmiş şairlerin güçlü isimlerinden biri olan Naşit, devlet adamı ve 
şair olan Ahmet Ratip Paşa’nın oğludur. Mora’da doğan şair (1749), babasının ölümü üze-
rine Enderuna alınmıştır. Naşit, şairliğinin yanı sıra musikişinaslığı ve hattatlığı ile tanın-
mıştır. Derviş yaradılışlı ve nüktedan bir kişiliğe sahip olan şair, yetenekleriyle padişahla-
rın nedimi ve musahibi olmuştur. Onun bu yükselişi kıskançlıklara neden olmuş ve saray-
dan uzaklaştırılmıştır. Şiirlerinde bu olaydan duyduğu üzüntü, çektiği sıkıntılar dile geti-
rilmiştir. III. Selim zamanında tekrar saraya dönen şair, çok genç yaşta 1791-92 tarihinde 
kırk beş yaşında ölmüştür. Sünbülzade Vehbi’yi üstad kabul eden şair daha çok hikemî şi-
irler yazmıştır. Nedim’i hatırlatan gazellerine de rastlamak mümkün. Kolay, akıcı, pürüz-
süz şiirler söyleyen, nazım tekniği güçlü bir şair olan Naşit, ikilemeler ve söz tekrarlarıy-
la örülü gazeller söylemiştir.

Raik: Asıl adı Ali’dir. Bozoklu Mustafa Bey’in soyundan olan şair, Hazine-i Hümay’da 
kâtiplik ve kethüdalık yapmıştır. Sultan Mustafa Han’a mabeyinci ve nedimlik görevlerin-
de bulunan şair, sarayda birçok görevde bulunmuştur. 1208 senesinde vefat etmiştir.

Hazine-i Hümayun Şairleri
Şakir: Hazine-i Hümayun şairlerinden olan Şakir’in asıl adı Mehmet’tir. Babası sadrazam 
çuhadarlarından Ahmet Ağa olduğu için Çuhadarzade diye bilinmektedir. Divanı içinde 
yer alan ve ailesi ve kendisi hakkında bilgiler verdiği Kilk ü Dil mesnevisinden, 1762 yıl-
larında doğduğu anlaşılmaktadır. Bebek, Beykoz, Kâğıthane Beşiktaş, Göksu gibi İstanbul 
semtlerinden şiirlerinde bahsetmesi İstanbul’da yaşadığını gösteriyor. Şair 1772’de Enderuna 
girmiştir. Enderunda eğitimini tamamladıktan sonra padişah rikaptarlığı yapmıştır. Uzun 

Tüfenkçibaşı: Hazine, Kiler ve 
Seferli ağalarının seçkinlerinden 
alınarak oluşturulan “tüfenkçi 
yamağı” adı verilen teşekkülün 
başı idi. Sarayda bulunan ateşli 
silahlar tüfenkçibaşı nezaretinde 
yamaklar tarafından ayda bir 
temizlenirdi.

Anahtar Ağası: Has odalıları 
saraya yerleştirme, hasta olanları 
hastaneye, evleri olanlara 
evlerine gitme izni verme, ağaları 
sabah namazına kaldırıp camiye 
gönderme gibi görevler beklerdi.

Hazine Kethudalığı:  
Osmanlı sarayında hazine 
bölümünde görevli yüksek vazife 
sahiplerinden birinin unvanı.
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müddet müderrislik de yapan şair, Liva-yı Şerif şeyhliği görevindeyken 1836’da İstanbul’da 
ölmüştür. Şairin Arapça ve Farsça bildiği, bu dillerle yazdığı şiirlerden anlaşılmaktadır. Mü-
rettep divanı bulunan şair özellikle şarkı ve çok mısralı musammatlar yazmıştır. 

İbadî: Mevlevi Ahmet Efendi’nin oğludur. Farsça, Türkçe gazeller yazmıştır. Farsça şi-
irlerinde kimi zaman Hafız mahlasını kullanmıştır.

Nedim: İstanbul doğumlu olan Nedim’in asıl adı Mahmut’tur. Genç Halil Ağa’nın 
oğludur. Sarayda çıraklık ve bazı vezirlerin kapı kethüdalığı görevlerinde bulunmuştur. 
Daha sonra kasapbaşılık görevindeyken (1837-38) vefat etmiştir. Gazel ve şarkıları bu-
lunmaktadır.

İbrahim Ferit: İstanbulludur. Divan hocalarından İsmail Efendi’nin oğludur. 1788 ta-
rihinde Enderunun Hazine-i Hümayun bölümüne dahil olmuştur. Sultan Mahmut Han’ın 
eşi için yaptırdığı caminin tevliyeti hizmetinde bulunduktan sonra 1842 yılında surre emi-
ni olarak Hicaz’a gitmek üzere yola çıkmış ancak Şam’da vefat etmiştir. Şairin kendi hattıy-
la oluşturduğu divanında iki kaside, müseddes, muhammesler, tahmisler ve gazeller vardır.  

Nısfet: Asıl adı Mustafa’dır. İstanbul’da doğmuştur. Hasan Bayraktar isimli bir kişinin 
oğludur. Galata Sarayı’nda çırak iken Enderuna alınmıştır. Nısfet’in divanı olduğu yönün-
de bir kayıt yoktur. 

Esat: Enderun’dan İbrahim Ağa’nın oğludur. Kendisi de Enderunda yetişmiş ve kapı-
cıbaşılığa kadar yükselmiştir.

Reşit: Asıl adı Mehmet’tir. Eğrikapılı Mehmet Rasim’in oğludur. Sultan Mustafa za-
manında Enderuna alınmış ve Abdülhamit döneminde darphane kâtipliği görevinde 
bulunmuştur.

Kilar-ı Hassa Şairleri
Hamit: İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Mehmet Tayfur olan şairin babası Nuh Bey’dir. 1776 
yılında Enderuna gittiği bilinmektedir. 

Fennî: Hotin muhafızı Ahmet İzzet Paşa’nın oğludur. Halep’te dünyaya gelmiştir. Ba-
bası öldükten sonra Enderuna alınmış, Sultan Mustafa zamanında sır kâtipliğine atanmış-
tır. 1808 tarihinde ölmüştür.

Feyzî: Tabip Mehmet İzzettin Efendi’nin oğludur. Enderun-ı Humayun ve Kilar-ı Has-
sada bulunmuştur.  

Arif-i Diger Mehmet Ağa: 1769-70 yılında İstanbul’da doğmuştur. Enderunda Kiler 
Odası’nda bulunmuştur. Babasının adı Ahmet’tir. II. Mahmut zamanında kapıcıbaşı ol-
muştur. 1819-20 tarihinde İstanbul’da ölmüştür. 

Raif: Genç Mehmet Paşazade İbrahim Bey’in oğludur. Galata Sarayı’nda çırak iken 
Enderuna alınmıştır. 

Hamid-i Diger: 1738 yılında İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Mehmet’tir. Babası Abd-
dullah Kâmil Efendi’dir. Babasının ölümünden sonra Sultan Mustafa’nın isteğiyle Ende-
runa alındı. Divanı bulunan şair aynı zamanda musiki üstadıdır. Besteleri bulunan şairin 
ünü Irak’tan Hicaz’a Acem’den İsfahan’a kadar ulaşmıştır. Hamit Divanı ölümünden sonra 
Cavit Ahmet Bey tarafından toplanmıştır. Eserde iki kaside, bir tahmis, bir tarih, on kıta, 
yüz elli altı gazel, dokuz nazm ve sekiz beyit bulunmaktadır. Naşit ile aynı dönemde ya-
şamış olan Hamit, onun gibi yeni bir tarz yaratma peşindedir. Nüktedan bir kişiliğe sahip 
olan Hamit, mahallîleşme cereyanının temsilcisi olmanın ötesine gidememiştir.

Hane-i Seferli Şairleri
Rasih: Enderunda mehterbaşı Osman Ağa’nın oğludur. Sarayda çeşitli memuriyetlerde 
bulunduktan sonra Çuhadar ağası olmuştur. Musikişinas bir şairdir. 

Kâmil: Şair Fazıl Bey’in kardeşidir. Seferli Ocağında çırak iken 1786’da vefat etmiştir.

Surre: Osmanlı döneminde her yıl 
hac mevsiminde Mekke ve Medine 
ahalisine gönderilen para.



2. Ünite - Enderunlu Şairler 25

Enderun Mektebinin XIX. yüzyıl Türk edebiyatına katkıları nelerdir?

ENDERUNLU VASIF
Enderunda yetiştiği için Enderunlu Vasıf diye tanınan şairin asıl adı Osman’dır. İstanbul’da 
doğmuştur. Doğum tarihi bilinmiyor. Vasıf, dedesinin kardeşi Halil Paşa’nın yardımıyla 
acemi oğlanlarının Enderun için yetiştirildiği üç saraydan biri olan Galata Sarayı’na yer-
leştirilmiştir. Vasıf, saraydan sonra Enderuna alınmamıştır. Süleyman Paşa’nın hizmeti-
ne girmiştir. I. Abdülhamit devri sonlarında Enderunun Kiler-i Hassa koğuşuna alınmış, 
III. Selim’in on sekiz yıllık saltanatı zamanında hep sarayda bulunmuştur. Belki bu ne-
denle Sultan Selim’e yedi kaside sunmuştur. IV. Mustafa zamanında Enderun görevlerinin 
en yüksek derecesi olan, padişahın yakın hizmetlerini görmek için Has Oda’ya alınmış-
tır. Sultan II. Mahmut’un saltanatı zamanında hünkâr baş lalası, peşkir ağası, anahtar ağa-
sı ve 1817’de kiler kethüdası olmuştur. Hayatının en rahat dönemini II. Mahmut zamanın-
da yaşayan Vasıf, sultana dört kaside sunmuş ve değişik olaylar nedeniyle altmış iki tarih 
söylemiştir. Otuz yıldan fazla sarayda görev yaptıktan sonra kendi isteğiyle 1818 yılında 
ayrılmıştır. Hacegân payesiyle Bolayır’da Şehzade Süleyman tevliyeti verilmiştir. Son yıl-
larını İstanbul’da evinde geçiren Vasıf 1824 yılında ölmüştür. Mezarı Üsküdar’da Karaca-
ahmet Türbesi yakınlarındadır. Mezar taşında yakın dostu İzzet Molla’nın yedi beyitlik bir 
şiiri yazılıdır. Bu beyitlerden birinde İzzet Molla, Vasıf ’ın hayatının sonlarında şiirlerinin 
bir kısmını yaktığını söylemektedir. Vasıf ve İzzet Molla’nın vücudunun hayli iri olduğu, 
divandaki bir kıtada geçmektedir. 

Ey Süleymân-ı zamân biz iki ehl-i sühanız
Cismimiz fil kadar kısmetimiz mûr kadar 

Bu cesâmet var iken bizde sen insâf eyle
Yok cihânda yerimiz hâne-i zenbûr kadar

(Ey zamanın Süleymanı! Biz iki şairiz. Cismimiz fil kadar kısmetimiz ise karınca kadar-
dır. Bu irilik bizde iken insaf eyle dünyada bir arı yuvası kadar yerimiz yoktur.)

Divan şiirinin hemen tüm nazım biçimleriyle şiir yazan Vasıf, aynı zamanda en çok 
şarkı yazan kişidir. Vasıf Divanı’nda 28 kaside, 140 gazel, bir müstezat, 227 musammat, 87 
tarih kıtası 78 muhtelif kıta bir mesnevi ve beyitler bulunmaktadır. Görüldüğü gibi şair en 
çok musammat yazmıştır. Bu musammatlardan 187 tanesi murabbadır (Gürel 1999). Ge-
nelde 4-5 bendli olan bu murabbaların büyük bölümü devrinde çok beğenilmiş ve beste-
lenmiştir. Başta Nedim olmak üzere XVIII. yüzyılda mahallîleşme akımına bağlı şairlerin 
etkisinde kalmıştır. Şarkıları ve gazelleriyle şöhret bulan Vasıf, daima bir yönüyle Nedim’e 
bağlıdır.  Nefî’ye nazire olarak yazdığı kasidelerinde bile Nedim etkisi görülür. Gazelleri-
nin birçoğu ve şarkıları Nedim’in getirdiği yeniliklerin kendi mizacına ve yetişme tarzına 
göre yeniden yorumlanmasından ibarettir. Nedim ile Vasıf arasındaki bu yakınlık tesadü-
fi değildir. İkisi de İstanbulludur. Vasıf da Nedim gibi zekâsı, neşesi, konuştuğu dile kadar 
şehir çocuğudur. Divanında İstanbul ağzı, giyim kuşamı, mesire yerleri ve Boğaziçi önem-
li bir yer tutar. Nedim ile Vasıf arasında önemli farklar da bulunmaktadır. Nedim, klasik 
medrese öğrenimi görmüş, aruzu bütün incelikleriyle bilen, divan şiirinin kaynaklarına 
vâkıf, sanatını, yaşayan halktan ve dilden olduğu kadar bu kültürün kaynaklarından da 
besleyen bir şairdir. Vasıf ’ta bu kültür zenginliği ve şiir zevki yoktur. O Enderunda, bu ku-
rumun da Osmanlı Develeti’nin diğer kurumları gibi zayıfladığı bir dönemde yetişmiştir. 
Öğrenimi hakkında çok fazla bilgimiz olmamasına rağmen, büyük kaynaklara kadar git-
mediği, divanındaki şiirlere bakıldığında yerli kaynaklarla yetindiği anlaşılıyor. Vasıf eski 
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şiirin sanatına ve lügatine ancak dış tarafından hâkimdir. Derinlik yoktur. Onda kendin-
den önceki şairlerde yer alan mazmunlara çok rastlanmaz. Diğer yandan Enderunda al-
mış olduğu eğitim sonucu güzel yazı ve musiki ile meşgul olduğunu, cirit ve ok atma gibi 
sporları iyi bildiğini divanından anlamaktayız. O, eski terbiye sisteminin yetiştirdiği orta 
seviye bir insandır (Tanpınar 2006: 85-86).  

Vasıf ’ın şiirleri eski şiir açısından bakıldığında bir zevk çöküşünün habercisidir. Re-
alist tavrı, bayağılıktan dahi çekinmeyen mizacı, gerçek aşkı anlatan gazelleri ve şarkıla-
rı bizde geleneği devam ettirmekten çok, yıkmayı düşündüğü hissini uyandırır. Sevimli-
liği de buradan gelir. O yeni bir şairdir. Yeniliği, doğrudan doğruya şiire getirdiği yenilik 
değildir. Vasıf ’ın gerçek aşkı, halk ifadesine ve halk hayatına merakı, halk tiplerini yakala-
maya çalışması, gündelik hayat ve duygular üzerine ısrarla durması çok da geleneksel de-
ğildir. Vasıf, hayatın kendisine mahsus sözcüklerini şiire sokmaya çalışan adamdır. Devri-
nin binicilik, cirit, ok atma gibi tabirlerini onun kadar kullanan yoktur. Ancak asıl mera-
kı halk ifadesi üzerinedir. Kadın ve erkek giyimleri de ilgisini çeker. Osmanlı şiiri açısın-
dan bakıldığında çok az şiir günlük hayata bu kadar bakabilir. Bunun en güzel örneği bir 
anne-kız arasında geçen diyaloğun şiirleştirilmesidir. Anne-kız anlaşmazlığı etrafında dö-
nen şiir, Vasıf ’ın keskin bir gözlemci olduğunun ispatıdır. Annenin kızına öğütleri ve kı-
zın anneye cevabı biçiminde gelişen şiirin bir mahalle ve bir kesime ait bütün bir terbiye 
ve hayat unsurlarını içerdiği gözlenir. Hemen tüm şarkılarında, gazellerinde halk söyleyi-
şine yaklaşma gayretleri görülür. Bazen bu söyleyiş, mısra seviyesini aşar:

Dün sen bakıp benden yana
Söyle niçin güldün bana
Gayet gücendim ben sana
Söyle niçin güldün bana

Cânın kimi isterse görüş gayrı karışmam
Küstüm sana ben nâfile yalvarma barışmam

Kanı ey mâh geçen şeb Yeniköy’de beride
Bir kayıkda iki mah var idi bizden geride
O vesileyle söz açdım sana geldi yeri de
O sözü yazmış idim kalmış öbür anteride
Va‘diniz bûse mi vuslat mı unuttum ne idi

Yukarıda verilen şiir parçalarında Vasıf, şiire halkın konuşma dilini ve söyleyiş tarzı-
nı sokmuştur. Vasıf, söyleyiş güzelliği ve şiir bütünlüğü açısından başarısız bir şairdir. O, 
bulduklarını devam ettiremez. Bir şarkıda tek bir mısranın veya bir gazelde tek bir beytin 
güzelliğinden söz etmek mümkündür. Belki bu yüzden aşağıdaki örnekte olduğu gibi kısa 
şiirler yazmakta daha mahirdir:

O gül-endâm bir al şâla bürünsün yürüsün
Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün
Alıp âgûşa bu çağında miyân-ı nâzı
Saran ol serv-kadi Vâsıf ögünsün yürüsün 

Şairin kimi söyleyişleri bir türküden alınmış izlenimi uyandırır. Bu türden söyleyişler 
şiirin tümüne yayılmaz. Çoğunlukla mısralar şeklindedir:
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Hangi derdim söyleyim dağlarca derdim var benim

Feleğin mihneti dünyadan usandırdı beni

Mecbûr gönül yâre ne derlerse desinler
Yâr açdı bana yara ne derlerse desinler

Vasıf kendinden önce yetişen Sünbülzade Vehbî, Enderunlu Fazıl ve Sürurî gibi tanın-
mış şairlerin yaygınlaştırdığı açık saçık şiir söyleme modasına uymuştur. Bu tür şiirlerin-
de ve sıradan insanın günlük konuşmalarını şiire sokmaya çalıştığı beyit ve mısralarında 
bayağılığa düştüğü görülmektedir.

 
Neyleyim kattı soğuk su yine pişmiş aşa

Niye karıştı benim sohbetime ol zibidi

Yanmazsan ey dil ol mehe benden ziyâdece
Bende muhabbet âteşi senden ziyâdece

Vasıf ’ın şiirlerinin iki ayrı kişinin elinden çıkmışçasına farklılık arz ettiğini söylemek 
mümkündür. Aslında bu, sanat hayatı uzun olan tüm şairlerde görülmektedir. Vasıf ’ın gelene-
ğe bağlı kalarak söylediği şiirler daha ziyade, III. Selim için söylediği kaside ve manzumeleridir. 

Enderunlu Vasıf ’ın şiirinin en belirgin özellikleri nelerdir?

Şiirlerinden Örnekler
Örnek 1 (Gazel)
هر بر مرام یاره متام سویلنلمیور
 اوملز سه  یار  عاشقه  رام  سویلنلمیور

 حمتاج  بوس  لعلنه  یارك  رجای وصل
مست  اوملدقجه  اصل  مرام  سویلنلمیور

 تنهاده  بولسم اول  پری  زادی  تالشدن
  لکنت  کلوب زبانه کالم سویلنلمیور

 دخل  ایتمه باکا  درد دلن  سویلمز  دیو
عاشق  نه  یاپسون  آه  آ  پاشام  سویلنلمیور

  واصف  بزمده  بویله  غزل  دست یاردن
 نوش  ایتمدکجه بر  ایکی  جام  سویلنلمیور
Mef ‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün 
1 Her bir merâm yâra tamâm söylenilmiyor
 Olmazsa yâr âşıka râm söylenilmiyor
Nesre çeviri: Yâr âşıka râm olmazsa her bir merâm yâra tamâm söylenilmiyor.
 râm ol-: itaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak
Diliçi çeviri:  Sevgili, âşığa boyun eğip bağlanmazsa her istek tam olarak söylenilmiyor.

2
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Divan şiirinde âşığın hedefi vuslattır. Sevgili kavuşma vaadinde bulunsa da hiç sözün-
de durmaz. Sevgilinin vaad eder gibi görünmesi âşığı ümitle ümitsizlik arasında bocala-
tır. Âşık bu bocalamadan keyif alır. Sevgili karşısında kendini mahkûm hisseden âşığın ar-
zularını tam olarak söylemesi mümkün değildir. Çünkü sevgilinin, kendisini sevene karşı 
sevgi ve şefkat duyguları beslemesi, kısaca onun duygularına karşılık vermesi görülmeyen 
bir durumdur. Sevgili naz ve cilve ederken seven sadece boyun eğer ve yalvarır.

2 Muhtâc bûs-ı lâ‘line yârın recâ-yı vasl
 Mest olmadıkça asl-ı merâm söylenilmiyor
Nesre çeviri: Recâ-yı vasl yârın bûs-ı lâ’line muhtac. Mest olmadıkça asl-ı merâm söy-

lenilmiyor.
 bûs-ı la’l :  dudağı öpme, dudaktan öpme
 recâ : ümit, umma; istek, dilek, arzu

 recâ-yı vasl : kavuşma ümidi, arzusu
Diliçi çeviri: Kavuşma arzusu, sevgilinin dudağını öpmeye muhtaçtır. Sarhoş olmadık-

ça asıl istek söylenilmiyor.

Lal, kırmızı ve değerli bir taş. Edebiyatta açık istiareyle dudak yerine kullanılır. Vus-
latın nimetlerinden biri de busedir. Dudağı öpmek, murada nail olmak, sevgiliye kavuş-
maktır. Bunu sevgiliye açıkça söylemek âşık için muhaldir; ancak sarhoşken bu isteğin ifa-
desi mümkündür.

3 Tenhâda bulsam ol perî-zâdı telâşdan 
 Lüknet gelip zebâna kelâm söylenilmiyor
Nesre çeviri: Ol perî-zâdı tenhâda bulsam telâşdan lüknet gelip zebâna kelâm söyle-

nilmiyor.
 perî-zâd : peri çocuğu, peri kadar güzel, çok güzel
 lüknet : pelteklik, dildeki tutukluk, kekeleme
Diliçi çeviri: O peri kızını tenhada bulsam, telaştan dilim tutulur hiçbir söz söyleyemem.

Cinlerin dişisine peri denir. Periler, insandan kaçar, göze görünmez; çeşme, hamam 
gibi yerlerde bulunurlar. Perilerin çok çekici ve güzel olduğu düşünülerek sevgili yeri-
ne açık istiareyle peri kullanılır. Periler büyü ile ortaya çıkarılabilir. Bu sebeple onu yalnız 
bulmanın imkânsızlığı beyitte şart kipiyle anlatılmış. Vasıf ’ı kendine hayran edip dilinin 
tutulmasına sebep olan güzel,  ancak bir peri kızı olabilir.

4 Dahl etme bana derd-i dilin söylemez deyü
 Âşık ne yapsın âh a paşam söylenilmiyor
Nesre çeviri: Derd-i dilin söylemez deyü bana dahl etme. Âh a paşam, âşık ne yapsın 

söylenilmiyor.
Diliçi çeviri: Gönlündeki derdi söylemiyor diye beni kınama. Ah, a paşam! Âşık ne yap-

sın bir türlü (bu dert) söylenilmiyor!

Beyte bütünüyle günlük konuşma dilinin havası hâkimdir. Bildiğiniz gibi gönül derdin, 
gamın konağıdır. Aşkla ilgili hâllerin odağı gönüldür. Gönlün derdi vuslata erememektir. 
Kavuşamamanın verdiği ıstırabın sınırı yoktur. Buna tahammülü nispetinde âşığın sevgi-
li katındaki değeri artar. Çünkü dert, sevgiliden gelmektedir; çekmek gerekir. Gönül der-
di söylense de ilacı yoktur. Doktorun vereceği ilaç, aşka kâr etmez. Onun ilacı sevgilidedir.

“A paşam” seslenişinin muhatabı gönül derdini söyleyemeyen âşığı kınayanlardır. Onu 
kınayanlar ise âşık olmayanlardır. 

5 Vâsıf bezimde böyle gazel dest-i yârdan
 Nûş itmedikçe bir iki câm söylenilmiyor
Nesre çeviri: Vâsıf, bezimde dest-i yârdan bir iki câm nûş itmedikçe böyle gazel 

söylenilmiyor.
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 dest-i yâr : sevgilinin eli
 nûş it- : içmek
 câm : şarap kadehi; bardak
Diliçi çeviri: Vasıf, içki meclisinde sevgilinin elinden bir iki kadeh içmedikçe böyle gazel 

söylenilmiyor.

Bezm’in en mühim figürlerinden biri içki sunan sakidir. Âşığın nazarında sevgili, saki 
konumundadır. Aslında âşığı sarhoş eden sevgilinin sunduğu şaraptan ziyade onun güzel-
liğidir. Sevgilinin sunduğu birkaç kadeh, şairin dilinin açılmasını sağlıyor. Böyle bir gaze-
lin söylenmesine vesile oluyor.

Beyitte bezm kelimesi vezin icabı bezim şeklinde telaffuz ediliyor. Arapça ve Farsça ke-
limelerin Türk telaffuzuna uygun biçimde şiirlerde yer alması XVIII. yüzyıldan itibaren 
yaygınlaşmış, söyleyişin bir parçası hâline gelmiştir. Vasıf, söylediği şiirin farklılığını sev-
gilinin elinden içtiği kadehle ilişkilendirirken öte yandan böyle bir ortamda bulunduğunu 
da dolaylı biçimde sezdirmektedir. Bulunduğu meclisle ilgili olarak kullandığı bezm, nuş 
et-, câm sözcükleri arasında  tenasüp vardır. Câm (kadeh) söylenip içindeki şarap kaste-
dilmiştir (mecaz-ı mürsel). 

Örnek 2 (Gazel)
Aşağıda Vasıf ’ın “…görmeyen görsün beni” redifli gazelini okuyacaksınız. Bildiğiniz 

üzere redif, gazelde anlamın odak noktasıdır. Beyitler arasında konu bütünlüğünü sağ-
layan redifin şairin imge dünyasını da idare ettiğini unutmayınız. Türkçe bir cümlecik-
ten oluşan rediften hareketle bu gazelde “Görmediyseniz veya bilmiyorsanız bana bakın 
görün, öğrenin.” mesajının verildiğini söyleyebiliriz. Vasıf, rolüne büründüğü âşığın ruh 
hâlini betimlemektedir. Âşık psikolojisini somut göstergelerle yansıtırken şairin bir karşı-
laştırma ve kendini üstün gösterme arzusu sezilmektedir.

عاشق فرقت نشانی کورمنی کورسون بنی
 کلخن آتش فشانی کورمنی کورسون بنی

 اول  کلك نار فراقیله  دوناندم شویله کیم
وقت کلده کلستانی کورمنی کورسون بنی

 شول قدر  کریانیم بر ظاملك کیم  سوبسو
جوشش  شادروانی  کورمنی کورسون بنی

 تا  او رتبه  بیمجال  اولدم که صارجنه بلن
اول هنال  مومیانی  کورمنی کورسون بنی

 دوش  اولوب  بر مشع  حسنك عشقنه پروانه وش
نار  حسرتله  ینانی کورمنی کورسون بنی

 سوزلرم  یاران عشقه در  لسان  حال  ایله
 واصفا آتش زبانی کورمنی کورسون بنی
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Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün
1 Âşık-ı firkat-nişânı görmeyen görsün beni
 Külhan-ı âteş-feşânı görmeyen görsün beni
Nesre çeviri: Âşık-ı firkat-nişânı görmeyen beni görsün. Külhan-ı âteş-feşânı görme-

yen beni görsün. 
 firkat : dostlardan ve sevgiliden ayrılık, ayrılış

 firkat-nişâ : sevgiliden ayrı kalan
 külhan : hamamlarda suyu ısıtmak için ateş yakılan yer

 âteş-feşân : ateş saçan, ateş püsküren
Diliçi çeviri: Sevgilisinden ayrı kalmış âşığı görmeyen beni görsün; ateş saçan ocağı gör-

meyen bir bana baksın.

Âşığın en belirgin özelliklerinden biri ayrılığı ( firkat/fürkat ) en olmaz biçimde ya-
şamasıdır. Âşık, firkat yüzünden sabahlara kadar yanar yakılır. Âşık için ayrılık, bazen 
bir cehennem bazen de bir külhan olur. Külhan’ın kelime anlamı ateş evi, ateş yanan ev-
dir. Ayrılık ıstırabı ateştir, daima âşığı yakar. Âşığın gözünde tutuşup gönlünde alevlenen 
bu ateş sönmez. Hatta çekilen ahlarla ateş körüklenir. Bu ateşin odağı gönül adeta bir kül-
handır, ateş evidir.

Vasıf, sevgilisinden ayrı kalmış âşığın hâlinin ve ateş saçan hamam ocağının nasıl ol-
duğunu bilmeyenlerin kendisine bakmalarını istiyor. Böylece kendisini görenlerin âşığı ve 
külhanı görmelerine gerek kalmayacaktır.

Şair,  gönlündeki ayrılık ateşiyle külhan ateşini ilişkilendirerek mübalağa yapıyor. Beyitte 
ses ve anlam itibariyle benzeyen kelimeler paralel bir biçimde sıralanarak ahenk sağlanmıştır.

 Âşık-ı  firkat nişânı görmeyen görsün beni
 Külhan-ı  âteş-feşânı görmeyen görsün beni
2 Ol gülün nâr-ı firâkıyla donandım şöyle kim
 Vakt-ı gülde gülsitânı görmeyen görsün beni
Nesre çeviri: Ol gülün nâr-ı firâkıyla şöyle donandım kim vakt-ı gülde gülsitânı gör-

meyen beni görsün. 
 nâr-ı firâk : ayrılık ateşi
 vakt-i gül : gül mevsimi, ilkbahar
Diliçi çeviri: O gül gibi sevgilinin ayrılık ateşiyle öylesine donandım ki gül mevsiminde 

gül bahçesini görmeyen beni görsün.

Sevgili gül olunca âşık da ayrılığın ıstırabıyla yanık yanık dem çeken bir bülbül olur. 
Ayrılığın ıstırabı âşığı baştan ayağa ateş kılmıştır. Ateş kırmızıdır, gül de. Ateşler içinde ya-
nan âşık kıpkırmızı bir gül bahçesini andırmaktadır. O hâlde gül bahçesine hacet yoktur. 
Gül bahçesini görmek isteyenin âşığa bakması yeterli olacaktır.

Birinci beyitteki ayrılık ateşiyle yanan âşık hayali bu beyitte de tekrar ediliyor. Tek fark, 
âşığın ruh hâli burada külhan yerine gül bahçesiyle ilişkilendiriliyor (mübalağa). Sevgi-
li güle benzetilmiş. Sadece benzetilen unsuru gül söylendiğinden açık istiare yapılmıştır. 
Divan şiirinde gül, çiçeklerin sultanıdır. Baharın diğer adının gül mevsimi oluşu ( mecaz-ı 
mürsel ) gülün öneminden kaynaklanır. 

3 Şol kadar giryânıyam bir zâlimin kim sû-be-sû
 Cûşiş-i şâd-ı revânı görmeyen görsün beni
Nesre Çeviri: Bir zâlimin şol kadar giryânıyam kim sû-be-sû cûşiş-i şâd-ı revânı gör-

meyen beni görsün. 
 giryân : ağlayıcı, ağlayan
 sû-be-sû : taraf taraf, her tarafa, her yana, her tarafta, her yanda
 cûşiş : coşma, kaynama

 şâd-ı revân : şadırvan, en çok cami avlularında bulunan, etrafı çok musluklu du 
 varla çevrili su haznesi
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Diliçi çeviri: Acımasız güzel yüzünden o kadar ağlıyorum ki yer yer akan şadırvanın coş-
kunluğunu görmeyen bana baksın.

Âşığa ıstırap çektirmekten hoşlanan sevgili eziyet, cefa, naz, ilgisizlik gösteren bir za-
lim hüviyetiyle şiirde arz-ı endam eder. Âşık bütün bu tavırları kabullenen, iradesi elin-
den gitmiş bir tutkun edasıyla gözyaşı döker durur. Âşığın en büyük korkusu sevgilinin 
zulüm (eziyet, cefa) den vazgeçmesidir. Ağlamak, devamlı gözyaşı dökmek, âşığın özel-
liklerindendir.

Döktüğü gözyaşlarının çoşkun bir şadırvan gibi aktığını söyleyen Vasıf, şadırvanı gör-
meyenlerin kendisine bakmalarını istiyor (mübalağa).

4 Tâ o rütbe bî-mecâl oldum ki sarınca belin
 Ol nihâl-i mû-miyânı görmeyen görsün beni
Nesre çeviri: Sarınca belin tâ o rütbe bî-mecâl oldum ki ol nihâl-i mû-miyânı görme-

yen beni görsün.
 rütbe : sıra, derece, basamak
 bî-mecâl : hâlsiz, takatsiz, zayıf, dermansız, bitkin
 nihâl : taze, düzgün fidan
 mû-miyân: ince belli fidan
Diliçi çeviri: Sevgilinin belini sarınca o kadar mecalsiz kaldım ki o kıl gibi ince belli, fi-

dan boylu sevgiliyi görmeyen beni görsün.

Sevgilinin beli kıl kadar incedir. Divan şiirindeki yaygın anlayışa göre âşık, sevgili-
nin belini sarma arzusuyla kıl gibi zayıflar, hatta beli saran kemeri kıskanarak ömür tüke-
tir. Vasıf ise beli sarmanın coşkusuyla mecalsiz kalmış, kıl gibi incelmiştir. Nedim’e kadar 
görülmeyen âşık ve maşûk yakınlaşması, arada statü farkının kalmaması (geda-sultan), 
âşığın kâm alması gibi unsurlar geleneğe sımsıkı bağlı divan şiiri için yenilik sayılabilir. 
Ancak geleneğin kalıpları dışına çıkmayı şiirin seviyesini düşürmek olarak değerlendiren-
ler için bu hayal, pespaye (bayağı) bulunabilir.

Sevgilinin beli kıla benzetiliyor (beliğ teşbih). Boy söylenmeyip onun benzetildiği fi-
dan (nihâl) söylenerek açık istiare;  sevgili yerine nihâl-i mû miyân denilerek mecaz-ı 
mürsel yapılmıştır.

5 Dûş olup bir şem‘-i hüsnün aşkına pervâne-veş
 Nâr-ı hasretle yananı görmeyen görsün beni
Nesre çeviri: Pervâne-veş bir şem‘-i hüsnün aşkına dûş olup nâr-ı hasretle yananı gör-

meyen beni görsün.
 şem‘-i  hüsn : güzellik mumu
 pervâne : geceleri ışığın etrafında dönen küçük kelebek
 nâr-ı hasret : özlem ateşi
Diliçi çeviri: Pervane gibi bir güzellik mumunun aşkına düşüp özlem ateşiyle yanan bi-

rini görmeyen beni görsün.

Pervane, ışığın etrafında dönen küçük kelebektir. Çok kere bu zarif, narin varlığın kı-
sacık ömrü ateşte yanarak son bulur. Buradan esinlenen divan şairleri âşığı pervaneye; 
sevgilinin yüzünü, yanağını, güzelliğini muma benzetmişlerdir. Hatta bu aşkı anlatan Şem 
ü Pervane adlı mesneviler kaleme alınmıştır.

Beyitte, sevgilinin aşkına düşüp de özlem ateşiyle yananın hâlini görmeyen bilme-
yen bana baksın denilmiş. Âşık pervaneye, sevgilinin güzelliği muma benzetilmiştir. Şem, 
pervane, nar, yan-  kelimeleri arasında tenasüp vardır.

6 Sözlerim yârân-ı aşkadır lisân-ı hâl ile
 Vâsıfâ âteş-zebânı görmeyen görsün beni
Nesre çeviri: Sözlerim lisân-ı hâl ile yârân-ı aşkadır. Vâsıfâ âteş-zebânı görmeyen beni görsün.
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 lisân-ı hâl : hâl dili, beden dili
 âteş-zebân : uz dilli; uygun, yerinde,  ustaca, düzgün söz söyleyen
Diliçi çeviri: Sözlerim hâl diliyle âşık dostlara söylenmiştir. Ey Vasıf!  Ateş dilli bir şair 

görmeyen beni görsün.

Gazelde makta beyti şairin yeteneğiyle övündüğü kısımdır. Sözlerinin yakıcılığını ima 
etmektedir. Vasıf, şairliğiyle yerinde ve hâl dilini de kullanarak muhatabının anlayacağı 
sözler sarf etmekle övünürken böyle bir şair görmeyen bana baksın demektedir. Aşk, sözle 
anlatılmaya müsait değildir; bireysel tecrübe başka dile tam olarak aktarılamaz. Kelimelerle 
anlatılan ise hissedilenlerin tam karşılığı değildir. Ancak, kelimelerle sözsüz iletişim aracı 
olan ‘hâl dili’ bir araya gelince mesaj muhataba ulaşır. Bu dili, hâl dilini de ancak aşkı yaşamış 
olanlar bilir, anlar. Bu sebeple şairin muhatabının, âşık dostlar olduğu vurgulanıyor.

Örnek 3 (Şarkı)
Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün
I
Kimin mecbûr-ı hüsn ü ânısın şûh-ı şenin kimdir
Benim sensin gülüm ey gonce-fem söyle senin kimdir
Ne gülzâr-ı cemâlin bülbülüsün gülşenin kimdir
Benim sensin gülüm ey gonce-fem söyle senin kimdir

Sen kimin güzelliğine ve albenisine tutkunsun? Senin çapkın, nazlı, şen sevgilin kimdir? Ey 
gonca ağızlım! Benim gülüm sensin, söyle senin kimdir? Sen hangi güzellik bahçesinin bül-
bülüsün? Ey gonca ağızlım! Benim gülüm sensin, söyle senin kimdir?

II
Niçün kâr eyledin kendine böyle nâle vü zârı
Aceb sen kangı serv-i kâmetin oldun hevâdârı
İnâyet kıl n’olursun şüpheden kurtar bu gamhârı
Benim sensin gülüm ey gonca-fem söyle senin kimdir

Kendine böyle ağalayıp inlemeyi niçin iş edindin? Acaba sen hangi servi boylunun aşkı-
na düştün? Ne olur bir iyilik et, bu dertliyi şüpheden kurtar: Ey gonca ağızlım! Benim gü-
lüm sensin, söyle senin kimdir?

III
Eğer kendin gibi bir dilrübâya olmasan meftûn
Senin günden güne olmazdı böyle âteşin efzûn
Beni dilhûn sen ettin ya senin kim etti bağrın hûn
Benim sensin gülüm ey gonce-fem söyle senin kimdir

Eğer kendin gibi gönül alıcı bir güzele vurulmamış olsan, senin günden güne ateşin böy-
le artmazdı. Benim gönlümü sen üzdün, ya senin bağrını kim kanla doldurdu? Ey gonca 
ağızlım! Benim gülüm sensin, söyle senin kimdir?

IV
Çekip sen âh-ı cângâh eyledikçe arz-ı hâhişler
Senin âhın benim mânend-i hançer cânıma işler
Nedendir sende Vasıf gibi böyle âh u nâlişler
Benim sensin gülüm ey gonce-fem söyle senin kimdir

Sen böyle canevinden ahlar çekip isteklerini ortaya dökdükçe, senin ahların hançer gibi 
benim canıma işliyor. Vasıf gibi sendeki bu ahlar ve inlemeler nedendir? Ey gonca ağız-
lım! Benim gülüm sensin, söyle senin kimdir?
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Örnek 4 (Şarkı)
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün
I
Ey benim nevres nihâlim
Söyleyem gel sana hâlim
Kalmadı sabra mecâlim
Rûz u şeb sensin hayâlim
II
Hiç gönül olur mu kâ’il
Vaslına gayr ola nâ’il
Olalı ben sana mâ’il
Rûz u şeb sensin hayâlim
III
Müşk erir reşk-i beninle
Gül solar derd-i teninle
Edeli ülfet seninle
Rûz u şeb sensin hayâlim
IV
Ey benim cilve-nihâdım
Ben senin aşkınla şâdım
Elde gayrı yok murâdım
Rûz u şeb sensin hayâlim

Okuduğunuz bu şarkının diliçi çevirisini yapınız.

Örnek 5 (Şarkı)
Müstef ‘ilâtün
I
Bir ince belsin
Pek bî-bedelsin
Bana emelsin
Sen pek güzelsin
II
Ey verd-i ra ‘nâ
Yok mislin aslâ
Çok tâze ammâ
Sen pek güzelsin
III
Sayda seni pek
Var bende istek
Mümkün mü geçmek
Sen pek güzelsin
IV
Reftârın a‘lâ
Tavrın dil-ârâ
Sanma müdâra
Sen pek güzelsin
V
Bu tavr-ı bendi
Dün gördü kendi
Vâsıf beğendi
Sen pek güzelsin

3
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Özet

 Enderun Mektebinin Türk eğitim tarihi ve edebiyatı 
içindeki işlevini açıklayabilmek,
 Enderun Mektebi, Osmanlı Devleti’nde medreseler dı-
şında en önemli resmî eğitim kurumudur. Mülki ve 
askerî idarecilerin yetiştiği bu mektep, temelde kapı-
kulu sınıfını yetişirmek için kurulmuştur. Enderunun 
II. Murat döneminde açıldığı, Fatih Sultan Mehmet 
döneminden itibaren kurumsallaştığı bilinmektedir. 
Enderuna devşirme yoluyla sağlanmış çocuklar alın-
mıştır. Genellikle Hıristiyan ailelerden devşirilen ço-
cuklar önce Müslüman ailelerin yanında Türkçe ve İs-
lam adabı öğrenir daha sonra Edirne, Galata, İbrahim 
Paşa saraylarında eğitim görürlerdi. Topkapı Sarayı 
içinde yer alan Enderundaki eğitim Büyük ve Küçük 
Odalar, Doğancı Koğuşu, Seferli Koğuşu, Kiler Oda-
sı, Hazine Odası ve Has Oda olmak üzere altı kademe-
den oluşur. Buralardaki eğitimlerde başarılı olamayan 
iç oğlanları “çıkma” adıyla ayrılarak çeşitli askerî bir-
liklere katılırdı. Enderun kendi içinde bir sistemler bü-
tünüdür. Buraya alınacak kişiler özenle seçilmiş ve sü-
rekli bir eğitimden geçirilmiştir. Disiplinin temel pren-
sip olduğu kurumda terfiler liyakat esasına göre yapıl-
mıştır. Devletin diğer kurumları gibi giderek önemi-
ni yitirmesine rağmen Enderun Mektebi, XIX. yüzyı-
lın başlarına kadar varlığını sürdürmüştür. 

 Enderunda yetişen XIX. yüzyıl şairlerini tanıyabilmek.,
 Enderun; askerî, idari ve siyasi ihtisas akademisi ol-
manın yanında birçok şair, musikişinas, hattat va Os-
manlı sanatının çeşitli kollarından sanatkârlar yetiş-
tirmiş bir kurumdur. Söz konusu sanatkârlardan çe-
şitli kaynaklarda bahsedilmektedir.  Akif tarafından 
Enderunlu şairler için yazılan Mir’at-ı Şi’r adlı eser 
yirmi üç Enderunlu şairi anlatması yönüyle diğer tez-
kirelerden ayrılır. Eserde bahsi geçen şairler kabiliyet-
lerine veya adlarına göre değil, Enderun Mektebin-
de yetiştikleri odalara göre sıralanmışlardır. Yukarıda 
belirtildiği üzere Enderundan yolu geçen birçok şair 
bulunmaktadır. Enderunlu şairlerin büyük bir bölü-
münün divanı bulunmamaktadır. Söz konusu şair-
ler, çoğunlukla bestelenmek için güfte yazan kişiler-
dir.  Enderun’da yetişen şairlerde yetiştikleri muhitin 
ve eğitimin etkileri görülür. Hemen hepsi yaptıkları 
çeşitli görevlerin dışında musikişinastır. 

 Enderunda yetişen şairlerden söz edildiğinde ilk akla 
gelenler, Enderunlu Fazıl ile Enderunlu Vasıf ’tır. Fa-
zıl, özellikle mesnevileriyle tanınmıştır. Vasıf ise 
XVIII. yüzılın sonu ile XIX. yüzyılın ilk çeyreğini 
kapsayan dönem içinde ünlenmiş şairlerdendir.

 Enderunlu Vasıf ’ın şairliği ve Türk edebiyatındaki 
yerine dair değerlendirmeler yapabilmek,
 Divan şiirinin hemen tüm nazım biçimleriyle şiir ya-
zan Vasıf, aynı zamanda en çok şarkı yazan kişidir. 
Vasıf Divanı’nda 28 kaside, 140 gazel, bir müstezat, 
227 musammat, 87 tarih kıtası, 78 muhtelif kıta bir 
mesnevi ve beyitler bulunmaktadır. Görüldüğü gibi 
şair en çok musammat yazmıştır. Bu musammatlar-
dan 187 tanesi murabbadır. Genelde 4-5 bendli olan 
bu murabbaların büyük bölümü devrinde çok beğe-
nilmiş ve bestelenmiştir. Şarkıları ve gazelleriyle şöh-
ret bulan Vasıf, daima bir yönüyle Nedime bağlıdır.  
Nefî’ye nazîre olarak yazdığı kasidelerinde bile Ne-
dim etkisi görünür. Gazellerinin birçoğu ve şarkıları 
ise Nedim’in getirdiği yeniliklerin kendi mizacına ve 
yetişme tarzına göre yeniden yorumlanmasından iba-
rettir. Vasıf ’ın şiirleri eski şiir açısından bakıldığında 
bir zevk çöküşünün habercisidir. Realist tavrı, bayağı-
lıktan dahi çekinmeyen söyleyişi, gazellerinde ve şar-
kılarında belirginleşen aşk ve insan anlayışıyla gele-
neği devam ettirmekten çok, yıkmayı düşündüğü his-
sini uyandırır. Sevimliliği de buradan gelir. O yeni bir 
şairdir. Yeniliği doğrudan doğruya şiire getirdiği ye-
nilik değildir. Vasıf ’ın gerçek aşkı, halk ifadesine ve 
halk hayatına merakı, halk tiplerini yakalamaya çalış-
ması, gündelik hayat ve duygular üzerine ısrarla dur-
ması çok da geleneksel değildir, yeniliktir. Vasıf, haya-
tın kendisine mahsus sözcüklerini şiire sokmaya çalı-
şan adamdır.

1
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi Enderun Mektebinde eğitim ka-
demelerinden biri değildir?

a. Büyük ve Küçük Odalar
b. Seferli Koğuşu
c. Has Oda
d. Hazine Odası
e. Hırka-i Saadet Odası

2. Enderun’da aşağıdaki odalardan hangisinin görevi padi-
şahın yemeklerini hazırlamak ve sofrasını düzenlemektir?

a. Kiler Odası
b. Has Oda
c. Doğancı Koğuşu
d. Hazine Odası
e. Büyük Oda

3. Aşağıdakilerden hangisi Hazine-i Hümayun  şairlerin-
den değildir?

a. Şakir
b. Nedim 
c. Fâzıl 
d. Ârif
e. Nasfet

4. Aşağıdaki Enderunlu şairlerden hangisinin divanı bu-
lunmamaktadır?

a. Hasan Yaver
b. Esat
c. İbrahim Ferit
d. Fazıl
e. Şakir

5. İsraf, kanaatsizlik, rüşvet ve insanlar arasındaki güven-
sizliğin yayılması gibi sosyal konuları şiirlerinde işleyen En-
derunlu şair aşağıdakilerden hangisidir?   

a. Fenni
b. Nedim
c. Hasan Yaver
d. Arif
e. Esat

6. XIX. yüzyılda Enderunlu şairler hakkında düzenlenmiş 
şair tezkiresi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tezkire-i Enderun
b. Tezkire-i Şuara-yı Enderun
c. Fenn-i Eşar
d. Mirat-ı Şi‘r
e. Defter-i Aşk

7. “Hangi derdim söyleyim dağlarca derdim var benim” di-
zesi, Vasıf ’ın şiirinin hangi özelliğini göstermektedir?

a. Vasıf ’ın şiir bütünlüğü açısından başarılı olduğunu
b. Vasıf ’ın halk şiirine yaklaştığını
c. Vasıf ’ın ağır ağdalı bir söyleyişi olduğunu
d. Enderunda yetişmiş olmasının izlerini
e. Nedim’den etkilendiğini

8. Aşağıdakilerden hangisi Enderunlu Vasıf ’ın şahsiyeti ve 
şiirleriyle ilgili bir düşünceyi yansıtmaz?

a. Şairin şiirlerinin iki ayrı şair elinden çıkmışçasına 
farklılık arz ettiğini söylemek mümkündür.

b. Divan şiirinin hemen tüm nazım biçimleriyle şiir ya-
zan Vasıf, aynı zamanda en çok şarkı yazan kişidir.

c. Başta Nedim olmak üzere XVIII. yüzyılda 
mahallîleşme akımına bağlı şairlerin etkisinde kal-
mıştır.

d. Vasıf, hayatın kendisine mahsus sözcüklerini şiire 
sokmaya çalışan adamdır.

e.  Vasıf, geleneksel şiiri çok iyi bilir ve derinliği olan şi-
irler yazar.

Tâ o rütbe bî-mecâl oldum ki sarınca belin
Ol nihâl-i mû-miyânı görmeyen görsün beni

9. Yukarıdaki beytin diliçi çevrisi hangi seçenekte doğru 
verilmiştir? 

a. Sevgilinin belini sarınca o kadar mecalsiz kaldım ki o kıl 
gibi ince belli fidan boylu sevgiliyi görmeyen beni görsün.

b. Sevgilinin belini sarınca o kadar mecalsiz kaldım ki 
ince belli fidan boylu sevgiliyi görmeyen beni görsün.

c. Sevgiliyi sarınca o kadar mecalsiz kaldım ki o kıl gibi 
ince belli fidan boylu sevgiliyi görmeyen beni görsün.

d. Sevgilinin yanında o kadar mecalsiz kaldım ki o kıl 
gibi ince belli fidan boylu sevgiliyi görmeyen beni 
görsün.

e.  Sevgilinin belini sarınca o kadar sevindim ki o kıl 
gibi ince belli fidan boylu sevgiliyi görmeyen beni 
görsün.

 Ol gülün  nâr-ı firâkıyla donandım şöyle kim
 Vakt-ı gülde gülsitânı görmeyen görsün beni

10. Yukarıdaki beyitte altı çizili sözcükte hangi edebî sanat vardır?
a. Tevriye
b. Hüsn-i talil
c. Açık istiare
d. Tecrid
e.  Kapalı istiare
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Okuma Parçası
….
Osman Vasıf  “ Tahmîs bâ-ıslâhât-ı zenân der vâdî-i nush 
u pend ez-dehân-ı vâlide”sini ve “Cevab-nâme-i pesendîde-
eser ez-dehân-ı duhter-i zîbende-güher” ini yazar. İlk mu-
hammesinde bir annenin ağzından konuşan şair, devrin 
İstanbulu’nda kapısı çalınacak her sıradan evde, her sıradan 
kadının kullandığı kelime ve deyim dağarcığını büyük bir ba-
şarıyla taklit eder. Anne fazla hoppa bulduğu on üç yaşında-
ki kızına nasihat vermektedir:

Kız dinle nush u pendimi kavlinde sâdık ol
Gözle rızâ-yı kaynatayı kul halâyık ol
Kim der sana ki bir çamura var bulaşık ol
Ne kesret ile zâhide ne pek de açık ol
Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol  

diye başladığı sözleri, sağduyunun ve geleneğin sesi oldu-
ğunu gösterir. Her beşliğin sonunda kızına “kadın kadıncık 
olma” sı isteğini tekrarlar. Kızı ise, geleneklere öfkeli, asi ve 
fazla rahattır; deli deli akan kanının ve değişen çağının se-
sini dinler:

Pend ederse bir dahi ağaca sarayım
Yanmış odunla başını gözünü yarayım
Başlı başına ben dahi bir iş başarayım
Bir âşinâya yalvarayım sonra varayım
On beş yaşında kendime bir oynaş arayım

O da her beşliğin sonunda “oynaş arama” isteğini tekrarlar. 
Vasıf, “kenar mahalle dilberi”nin ağzıyla konuşmakta ve ka-
dınlar arasında yaşanan değişim sancılarını aktarmakta çok 
başarılıdır. Şair, Osmanlı kadınının evlilik, kız evlat fikri, ina-
nışları, ev hayatı; yeni nesil kızların geleneklere isyanı ve sev-
diğini kendi seçme isteği, dört duvar arasına tıkılı bir gelece-
ği reddi; annenin kıza öfke ile şefkati karıştırarak hitabında-
ki dramatik başarısı ile Hüseyin Rahmi’nin atası sayılsa ye-
ridir. Latife olsun diye söylenen şiirlerin gerçek yeniliği ta-
şıdığı hakkındaki tezimi bir kere daha tekrarlayayım. Unut-
mamalı ki kadın ağzından şiirler yazmak, biraz da anadilin-
de şiir yazmak demektir. Şair bir koldan elitist tavrını sürdü-
rürken diğer koldan da anasından öğrendiği tabii Türkçeye 
yönelmektedir.
Kaynak: M. Kayahan Özgül, Dîvan Yolu’ndan Pera’ya 
Selâmetle-Modern Türk Şiirine Doğru, Hece Yayınları, Anka-
ra, 2006, 311-312.

1. e Yanıtınız yanlış ise “Enderun Mektebi” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yanıtınız yanlış ise “Enderun Mektebi” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yanıtınız yanlış ise “Enderunlu Şairler” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yanıtınız yanlış ise “Enderunlu Şairler” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yanıtınız yanlış ise “Enderunlu Şairler” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yanıtınız yanlış ise “Enderunlu Şairler” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “Enderunlu Vasıf ” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

8. e Yanıtınız yanlış ise “Enderunlu Vasıf ” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “Enderunlu Vasıf- Örnek 2” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “Enderunlu Vasıf-Örnek 2” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Enderuna daha ziyade, devşirme çocukların alındığı bilin-
mektedir. Enderun, askerî, idari ve siyasi ihtisas akademisi 
olmanın yanında birçok şair, musikişinas, hattat va Osman-
lı sanatının çeşitli kollarından sanatkârlar yetiştirmiş bir ku-
rumdur. Eğitim programlarında Türkçenin ve divan şiirinin 
öğretimi önemli yer tutmaktadır. Enderun Mektebinde eği-
tim süreçlerini tamamlayan devşirme çocukların şiir baş-
ta olmak üzere çeşitli sanatları öğrendikleri, dönemin kay-
naklarından anlaşılmaktadır. Enderunda müstakil tezkirele-
re konu olacak kadar şair yetişmiştir. Bunların arasında Fa-
zıl ve Vasıf gibi ünlü şairler de vardır. Almış oldukları eği-
timin sonucu olarak şiirlerinde musiki terimlerini, okçuluk, 
cirit atma gibi spor dallarına ait kelimeleri sıkça kullandık-
ları görülür.

Sıra Sizde 2
Vasıf ’ın şiirleri eski şiir açısından bakıldığında bir zevk çö-
küşünün habercisidir. Realist tavrı, bayağılıktan dahi çekin-
meyen mizacı, gerçek aşkı anlatan gazelleri ve şarkıları biz-
de geleneği devam ettirmekten çok, yıkmayı düşündüğü his-
sini uyandırır. Sevimliliği de buradan gelir. O yeni bir şair-
dir. Yeniliği doğrudan doğruya şiire getirdiği yenilik değildir. 
Vasıf ’ın beşerî aşkı, halk ifadesine ve halk hayatına merakı, 
halk tiplerini yakalamaya çalışması, gündelik hayat ve duy-
gular üzerine ısrarla durması çok da geleneksel değildir, yeni-
liktir. Vasıf, hayatın kendisine mahsus sözcüklerini şiire sok-
maya çalışan adamdır. Ancak asıl merakı halk ifadesi üzeri-
nedir. Kadın ve erkek giyimleri de ilgisini çeker. Özellikle ka-
dınların nasihat vermeleri veya kendi aralarında konuşmala-
rı da ilgisini çeker. Kadın ağzından konuşmak aynı zamanda 
Türkçe konuşmak da demektir.

Sıra Sizde 3
I-Ey benim yeni yetişen fidan boylum! Gel sana hâlimi anla-
tayım: Sabretmeye artık mecalim kalmadı. Hayalimde gece 
gündüz sen varsın.
II-Gönül hiç sana başkalarının kavuşmasına razı olur mu? Ben 
sana meyledeli (âşık olalı) gece gündüz hayalimdeki sensin.
III-Yüzündeki benin kıskançlığından misk erir. Teninin 
pembeliğinden dertlenip gül solar. Seninle tanışıp dostluk 
kuralı gece gündüz hayalimde  hep sen varsın.
IV-Ey benim cilveli sevdiğim! Ben senin aşkınla mutluyum, 
sevinçliyim. Elimde başka isteğim yok:  Hayalimde gece gün-
düz hep sen varsın.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
 Encümen-i şuaraların işlevini ve kendini yenileyişini açıklayabilecek,
 Encümen-i Şuara’nın özel bir topluluk olarak tarihçesini özetleyebilecek,
 Klasik şiir ile modern şiir arasındaki özel konumunu fark edebilecek,
 Şiirde korumak ve değiştirmek istediği yönleri ayırt edebilecek,
 Şiirin sosyal görevlerine neler eklediğini gözleyebilecek,
 Yenilikçi şairler üzerindeki etkilerini açıklayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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GİRİŞ
“Encümen-i şuara” bir cins isimdir. Asırlar boyu, “Padişah sarayında veya vilayetlerde-
ki şehzadelerin saraylarında, etraflarında birer muhit edinmiş devlet büyüklerinin ko-
naklarında tertib edilen ve şairlerin de hazır bulunduğu içki ve şiir meclislerinin” ismi-
ne genel olarak “encümen-i şuara” denmiştir (İpekten 1968: 235). Ekâbirin konak, köşk ve 
sahilhaneleri haricinde, şairlerin kendi evlerinde, müdavimi oldukları meyhanelerde ve 
dükkânlarda, mevsim müsaade ederse, bağ ve bahçelerde toplanıp encümen-i şuara kur-
dukları da olur. 

XIX. asrın başlarından itibaren, bütün Türk dünyasında encümen-i şuaraların ciddi 
bir değişim geçirdiği ve işlevini yeni baştan sorguladığı görülür (Eckmann 1964: 128, 131; 
Aran 1964: 39-47). Aynı asrın Osmanlı şiirinde ise, büyük nitelik değişimlerine rağmen, 
gelenekli muhitlerin tamamı varlığını sürdürmektedir. Asrın ediplerinin buluşup konuş-
tukları, yeni eserlerini okuyup fikir alışverişinde bulundukları yerler maziden kopmamış-
tır. Hâlâ nüfuzlu kişilerin veya kalemi güçlü edebiyatçıların meclisleri, kahvehaneler, mey-
haneler edebî münakaşaların en hararetli zemini ve eleştiriler yapmanın en uygun atmos-
feridir. O hâlde, değişen nitelikler nelerdir? Değişen, şairin hamisiyle kurduğu gelenek-
li münasebettir. Yeni hami, şairi nedimi katına taşımakta iken, yeni şair de ya hamisini 
“efendi” yerine “dost” olarak görmeyi, nüfuzlu bir dost edinmekten “arpalık” sahibi olmak 
manasını çıkarmamayı, hatta daha da ileri giderek, “hamilik” kavramını şiirin dünyasın-
dan tamamen kovmayı öğrenmektedir. Değişen, encümen-i şuaraların ruhudur. Beşiktaş 
Cemiyyet-i İlmiyyesi’nden beri, encümen-i şuaralarda ekâbir huzurunda ve rakip şairler 
karşısında kendini göstermeye çalışan sanatkâr tipi ortadan kalkmaktadır. Artık, ev sahi-
bi ve onun misafirleriyle ilişkisini dostane sohbetlerden çok, politik yakınlaşmalar üze-
rine kuran; encümene katılan diğer şairlerle münasebetlerini ise yarışmadan çok, poetik 
yakınlıklara dayandıran bir sanatkâr tipi doğmaktadır. Osmanlı aydınlarının rical-i devlet 
(=bürokrat) kanadı aydın şairle bütünleşmeye başlarken şair sınıfı da kendi politik ve po-
etik eğilimlerine göre gruplaşmanın gereğini kavramaktadır.

XIX. asrın Osmanlı şairi, eğilimlerine uygun mekânlarda, aynı eğilimi paylaşan başka 
ev sahibi ve şairlerle buluşmaya; müşterek bir fikir, müşterek bir edebiyat anlayışı etrafın-
da birleştiği insanlarla “kamuoyu” denen büyük gücün oluşumu ve işlerlik kazanması için 
uğraşmaya başlar. Asrın ortalarında, Sultan Abdülmecit’in saltanatının sonlarına gelindi-
ğinde, sarayın himayesindeki şairlerin ve encümen-i şuaraların devri çoktan tamamlan-
mıştır. Yeni rical, himayesine aldığı şairi caize ve atıyelerle beslemek yerine kalem ve oda-
lara yerleştirmekte; böylece, devlet çarkının dönüşünden haberdar, siyasi tercihleri netleş-
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miş, kitabeti sebebiyle nesirle de kendini ifade edebilen aydın şairler belirmektedir. Aynı 
hamiler tarafından, aynı odalara çerağ edilmiş şairler sebebiyle, devlet dairelerinin kü-
çük birer encümen-i şuaraya dönüştüğü; tayin olunduğu yerde biraz palazlanan her şai-
rin de yâranından, ayakdaşlarından birilerini yanına alarak encümenini genişlettiği ilginç 
bir dönem başlamaktadır.

Asrın ortalarına gelindiğinde hanelerdeki encümen-i şuaraların, özellikle “Mısırlular”ın 
ve kıymet hükümleri Mısır’da şekillenmiş olanların konaklarına kaydığı gözlenir. Mehmet 
Ali Paşa hanedanından gelen prens ve prensesler, gelirlerinin bir kısmını İstanbul’daki 
malikânelerini kocaman birer kültür ve edebiyat mektebine çevirmekte harcederler. Ka-
hire kültürüyle yetişmiş ve hızla yükselmiş Türklerden Abdurrahman Sami Paşa, Suphi 
Paşa, Yusuf Kâmil Paşa, Münif Paşa gibi epeyce isim de hidiv paşanın sarayında yetişir-
ken içinde bulundukları kültür muhitinin bir benzerini İstanbul’da oluşturmaya çalışırlar. 
Gelenekli encümen-i şuaraların hami-şair münasebetlerini okşayan; lakin yolu Kahire’den 
geçtiği için, bir o kadar da modern görünen bu toplantılar, pek çok yeni şairin asri bir 
dünya görüşü kazandığı mektepler hükmündedir.

Bu biribirinden renkli mekânlarda oluşturulan edebiyat mahfellerinin müştereği, şiir 
üretmeyen; ama edebiyatseverliğinden şüphe edilemeyecek bir dost, misafir ve dinleyi-
ci topluluğuna açık oluşlarıdır. En mütevazı şair dahi kalabalıkların ortasında kaldığında, 
gözler üzerine döndüğünde birden bencilleşir, kendini isbat gayretine düşer, eserinin ha-
talarını bile savunmaya başlar, diğer şairler arasında sivrilmeye çalışır. Her şairin aynı his-
sin esiri olduğu bir encümende, esere yönelik objektif bir eleştirinin yapılması beklene-
mez; lakin herkesi şaşırtarak böyle yapıcı bir eleştiri getirmeyi beceren şairin de muhata-
bı tarafından yanlış anlaşılması, her eleştirisinin bir aşağılama ve alay olarak algılanma-
sı ihtimali çok yüksektir. Şairiyetin olgunluğuna ve şiirin muhkemliğine de faydası olan 
encümen-i şuaralar, şairlerin kendi aralarında toplanarak oluşturdukları ve içlerine me-
raklı dinleyicileri almadıkları için daha tabii davranıp eksik ve hatalarını daha kolay ka-
bullenebildikleri “halvet”lerdir. Gelenekte şairlerin bu cins mahfeller oluşturmayı pek de-
nemeyişleri, üstad saydıkları bir şair varsa onun düzeltmeleri dışında eleştiriye kendileri-
ni tamamen kapayışları ve iyi niyetle yapılan tenkidleri bile şiirdeki kudretlerine yönelik 
bir tecavüz olarak görüp cevabını hicviyeyle verişleri poetik gelişimin önündeki en önem-
li engellerden biri olmuştur. İşte XIX. asrın ortasında, bu büyük ve derin boşluğun doldu-
rulması yolunda en büyük adımlardan birini atarak; söyleyeni, dinleyeni, eğleneni, eleşti-
reni şairlerden ibaret bir encümen-i şuara teşekkül ettirmeye karar veren küçük bir arka-
daş grubunun teşebbüsü bu sebeple önem kazanmaktadır.

ENCÜMEN-İ ŞUARA
1861 yılı baharında -muhtemelen Mayıs, Haziran gibi- Hersekli Ârif Hikmet Bey’in La-
leli Çukurçeşme’deki evinde buluşmaya başlayan ve her salı muntazaman devamla bir se-
neye yakın müddet bu edebiyat toplantılarını sürdüren şairlerin “encümen-i şuara”sını bu 
defa bir has isim sayacağız.

Encümen-i şuaralar bir dernek oturumu ciddiyetinde toplanmazlar. Şüphesiz ki, her 
toplantıda bulunmaya çalışan müdavimleri vardır; lakin belki bir o kadar da davet edildi-
ği yahut merak ettiği için bir iki sefer katılıp arkasını getirmeyen isimler çıkacaktır. Bu se-
beple, bazı kaynaklarda, encümenin asli müdavimlerinden olmayan isimlerin de anıldığı-
na sıkça rastlanması garipsenmemeli. Encümenin asli kadrosunu belirlemek için, devam 
ettiğinden şüphe edilmeyen isimleri sıralamakta yarar var:

Yaşça müdavimlerin bir kısmından daha genç olmasına rağmen, şiirdeki kudretiy-
le kendini kabul ettirmiş ve encümenin reisi mevkiine oturtulmuş olan, Emtia Gümrü-
ğü Tahrirat Müdürü Leskofçalı Mustafa Galip Bey’dir (1829-1867). Encümenin ev sahi-
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bi, Sadaret Mektubî Kalemi’nden Hersekli Ârif Hikmet Bey’dir (1839-1903). Diğer müda-
vimler: Takvim-i Vekayi ve Matbaa-i Amire Nazırı Ruznamçecizade Mehmet Lebib Efen-
di (1785-1867), Rumeli Kazaskeri Mustafa İzzet Efendi (1801-1876), Nakşibendi şeyhi 
“Bazü’l-enver” Osman Nurettin Şems Efendi (1813-1893), sabık alay emini Koniçeli Musa 
Kâzım Bey (1821-1889), İsmail Paşazade (Üsküdarlı/ Kör/ Yek-çeşm/ Deli) İbrahim Hak-
kı Bey (1822-1895), Manastırlı Hoca Salih Naili Efendi (1823-1876), İstanbul Emtia Güm-
rüğü Manifatura Memuru Manastırlı Salih Faik Bey (1825-1900), Mabeyn-i Hümayun 
Beşinci Kâtibi Abdülhamit Ziya Bey (1829-1880), Rüsumat Emaneti Heyet-i Tahririye-
si kâtiplerinden İbrahim Halet Bey (1837-1878), Hariciye Nezareti Mektubî Kalemi’nden 
Recaizade Mehmet Celal Bey (1838-1882), Mabeyn-i Hümayun Kitabeti’nden Mazlum 
Paşazade Memduh Faik Bey (1839-1925), Niğdeli Deli Hikmet Bey (?-1888’den sonra), 
Emtia Gümrüğü Tahrirat Kalemi Başkâtib Muavini Namık Kemal Bey (1840-1888), Me-
zahib Odası hulefasından Miratçi Mustafa Refik Bey (1843?-1865).

Encümen mensupları hakkında etraflı bilgi için, M. Kayahan Özgül’ün “Osmanlı’nın Son 
Encümen-i Şuara’sı” (Türk Edebiyatı Tarihi, C. III, İst. 2006, KTB Y., s. 75-88) veya “XIX. As-
rın Özel Bir Edebiyat Mahfeli Olarak Encümen-i Şuara” (Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, C. 
VII, Ank., 2006, AKM Y., s. 29-117) adlı makalelerine bakabilirsiniz.

Encümenin toplantıları, meclis celseleri gibi bir ciddiyet taşımadığı için, ara sıra baş-
ka şair dostların da Çukurçeşme’ye geldiklerini tahmin etmek zor değil. Müdavimi sayıl-
mamasına rağmen, zaman zaman mahfele dahil olduğu bilinen başka şairleri de bu liste-
ye eklemek mümkün. Sözün gelişi, Hayrettin İrfan Paşa (1815-1888), Bursalı Mustafa Eş-
ref Paşa (1819-1894), Sadaret Mektupçusu Maraşlı Yusuf Kenan Bey (1830-1876), Harici-
ye Nezareti Mektubî Kalemi’nden Pepe Mustafa İsmet Efendi (1832-1892), Babıali Tercü-
me Odası’ndan Sadullah Rami Paşa (1838-1890)...

Encümen-i Şuara’ya iki türlü anlam verilebilir. Bu mahfele, kuruluş ve dağılış tarihleri, 
müdavimlerinin isimleri belli olan bir edebî topluluk olarak yanaşılabilir; bir topluluk de-
ğil, şiirdeki tavrını batılılaşma karşısındaki konumuna göre belirleyen “mutavassıtîn”in 
bir parçası olarak bakılıp Yenişehirli Avnî’den Muallim Naci’ye kadar aynı zihniyeti pay-
laştığı düşünülen şairlerin tamamını kucakladığı düşünülebilir. Bu takdirde, 1861’den 
önce ölmüş, sağ ama İstanbul dışında yahut henüz doğmamış olan şairler de encümene 
mensup sayılabilirler. 

Çevrenizde, edebiyat sohbetleri edilen, son okunan kitapların tartışıldığı, şiirlerin paylaşıldı-
ğı yerler var mı? Bu muhitlere katılıyor musunuz veya kendinizi yakın hissediyor musunuz?

Encümen-i Şuara Mensuplarını Bir Araya Getiren Sebepler
1. Encümen-i Şuara müdavimlerinin birbirlerini tanımalarına sebep olan ilk vesile, he-
men hemen hepsinin de soy, doğum yahut memuriyet gibi sebeplerle Rumeli’ye olan 
bağlarıdır.

2.  Şairlerin aynı meslekte, aynı büroda veya aynı amir idaresinde çalışmaları sebebiy-
le kurulmuş dostlukları encümenden önce başlayıp sonra da yıllarca sürmüştür.

3.  İtikadi kıymetleri de encümen şairlerini birbirine yaklaştıran önemli etkenlerdendir. 
4.  Encümen mensuplarının aşağı yukarı hepsi de aynı konakların müdavimidir ve 

aynı devlet büyüklerinin himayesinde yaşarlar. Gerçi, ne konaklar eski hiyerarşi-
nin azametini taşır ne de rical-i devlet, şaire geleneğin gözüyle bakar; ama değişip 
çağa ayak uydurarak da olsa, şair-devlet adamı münasebetinin sürdüğü fark edilir.

Mutavassıtîn: Edebiyatımızda 
batılılaşma gayretlerine paralel 
olarak doğan ve kimileri gelenekli 
kutupta toplanan kimileri de bir 
Doğu-Batı sentezinden yana olan 
edebiyatçılar.
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5.  Encümen şairleri, mensubu oldukları tarikatlerin dergâh ve tekkelerinde rastlaş-
mış, tanışmış ve ahbap olmuşlardır. Devrin edipleri, tekkelerdeki mistik havayı 
teneffüsle kalmaz; dinî, fikrî, edebî, hatta siyasi konularda tartışma ve ‒tekkenin 
meşrebi müsaitse‒ içki meclislerine katılma imkânını da bulurlar.

6.  Encümen müdavimlerinin sıkça uğradıkları kahvehane ve meyhaneler aynıdır. Yeni 
tanıştıkları şairleri de beraberlerinde buralara getirdikleri için, Encümen-i Şuara’nın 
parça parça önce bu umumi yerlerde toplandıklarını söylemek mümkün.

Encümen-i Şuara Toplantıları
Tanpınar, Encümen-i Şuara için “son pleiad” tabirini kullanmakta haklıdır; çünkü 
Encümen-i Şuara’nın, tıpkı XVI. asrın Parisindeki La Pléiade topluluğunun edebî esasla-
rını andırır bir temele oturmuş olması onu bu hükme vardırmıştır. İbnülemin ise, encü-
menden bahsederken, “Bu encümen Arab’ın Sûk-ı Ukazına âdeta nazire idi” cümlesini sarf 
ederek (İnal 1327: 14) ona Şark geleneği içinde bir yer bulmaya çalışır ki daha sonraları da 
bu benzetme sık sık tekrarlanacaktır.

Kemal henüz onsekiz yaşında iken Sofya’dan İstanbul’a geldiğinde, edebiyat âlemi şu 
merkezdedir (Nazif 1922: 8):

“İstanbul’un o zamanki şübban-ı edebi Faik Memduh Bey, Hersekli Ârif Hikmet Bey gibi 
zadegân idiler. Leskofçalı Galip Bey de bunların imametinde bulunuyordu.”

Yıllar sonra, o günlerini yâd eden Kemal, Galip ile Ârif Hikmet’i “mukteda-yı irfan” 
saydığını söyleyecektir (Onan 1950: 36).

Ârif Hikmet’in evinde toplanan encümenin reisi mevkiinde bulunan Galip, gerçi etki-
leyici şahsiyeti ve edebî kudreti ile şairleri etrafında toplar; fakat düşüncelerini sohbet es-
nasında rahatça ifade etmesine engel olan bir kusuru vardır; kekeleyerek konuşur. Ebuzzi-
ya Tevfik’in “talakat-i harikulade”sine hayrette kaldığını söylemesine (Ebuzziya 1330: 67) 
mukabil, Galip’in konuşma güçlüğü çektiğinin pek çok şahidi vardır. Dolayısıyla Galip’in 
fikrî temellerini oluşturduğu poetikasını diğer şairlere anlatacak birisine ihtiyacı vardır; 
bu kişinin de güzel ve etkili konuşmasıyla, güzel şiir okumasıyla herkesi kendine hayran 
bırakan Ârif Hikmet olduğu düşünülebilir. Bu sebeple, Galip’in kendisine “sözcü” olarak 
Hikmet’i seçtiğini söylemek yanlış olmaz. Kemal de çok güzel şiir okur (Ebuzziya 1306: 
19; Reşid 1326: 89-90). Encümenin genç müdavimlerinden olması sebebiyle, diğerlerinin 
söylediği şiirleri inşad işi Kemal’e verilir.

İçkinin, sohbetin, şiir ve nazirelerin devrettiği bu salı toplantıları muntazaman bir sene 
kadar devam eder. 1862 yılının ortalarından itibaren peşi peşine gelmeye başlayan pek-
çok şahsi sebepten dolayı encümen müdavimleri yavaş yavaş kopup dağılırlar. Bilmediği-
miz bir sebeple önce Manastırlı Nailî encümenden kovulur. O da öfkelenerek Encümen-i 
Şuara mensuplarını hicveden müstehcen bir kıta söyler. Gerek bu kıtanın içeriği, gerekse 
bir başka hicviyesinde;

Senin ağzından o nâ-pâk o muzahref sözler
Ki çıkar ni‘met olur mu a yezîd ibni yezid

diye başlayıp gerisi iyice küfre dönüşen ifadeleri, bu kovuluşta Kemal’in itiraz ettiği bir 
şeylerin payı bulunduğu hissini uyandırmakta...

Salih Nailî’nin Encümen-i Şuara’dan kovulmasını, 1861 Ağustosunda Galip’in Trab-
lusgarb Eyaleti Gümrük Emaneti’ne tayini takip eder ki, reissiz kalan meclisin dağılacağı 
aşikârdır. 30 Ocak 1862’de Ziya Bey, Mabeyn Kitabeti’nden çıkarılarak geçici olarak Zabti-
ye Müsteşarlığı’na getirilir; on üç gün sonra Atina Sefiri, bu görevden istifası üzerine, Kıb-
rıs Mutasarrıfı yapılır. İbrahim Hakkı’nın 1854’ten beri ara ara nükseden sinir hastalığı, 
akıl hastalığına dönüşür. Şubat ayının başlarında Takvimhane-i Âmire Nezareti, Maarif 

La Pléiade (yedi yıldızdan oluşan 
Süreyyâ burcu), Fransızların en 
eski edebî toplaşmalarından 
biridir. Encümen şairleri, içinde 
bulundukları ikilem bakımından 
onlara benzerler. Hem ana dillerini 
müdafaa eder, hem Arapça ve 
Farsça’nın -Pléiade’da Grekoromen 
dillerin- büyük kolaylık ve geniş 
imkânlar tanıyan lügatlerinden 
kopamazlar. Hem millî vezin 
ve nazım şekillerine dönülmesi 
gerektiğini düşünür, hem de klasik 
kalıplardan sıyrılamazlar.

Sûku’l-Ukâz: Cahiliye devri 
Araplarının Mekke yakınlarında 
her yıl kurdukları panayır. Her 
kabilenin en iyi şairleri burada 
yarışır ve birinci seçilenin şiiri Kâbe 
duvarına asılırdı.
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Nezareti’ne bağlanınca nazır Lebib Efendi de 
açıkta kalır. Önce Osman Şems’in babası Seyyit 
Mehmet Emin Efendi; ardından 3 Haziran’da 
Memduh Faik’in babası Mustafa Mazlum Feh-
mi Paşa ölür. Encümenin dağılmasına sebep 
olan,  hepsi de aynı yıla toplanmış kader oyun-
ları, şairlerin tekrar, eskisi gibi hep bir arada 
bulunmalarına imkân tanımaz. 

O günleri yaşamış birkaç şair buluşun-
ca ‒maziyi yâd etmek için olsa gerek‒ nazire-
ler, müşterek gazeller söylemeyi sürdürürler-
se de eski şevki ve zevki bulamazlar. Neticede, 
Muallim Naci heves ve canlılık getirene kadar 
geçecek durgun ve sessiz bir süreci yaşamaya 
başlarlar.

Hepitopu bir sene kadar devam edebilmiş bir şairler meclisinin edebiyat üzerinde etkili olup 
olamayacağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bildiğiniz başka şair toplaşmaları varsa, onla-
rın etkileriyle kıyaslayınız.

Edebiyat sadece hissin ve hayalin değil, aynı zamanda fikrin de mahsulüdür. Her fikir 
ürünü gibi, edebiyat da devrinin düşünce yapısından, fikrî eğilimlerinden, felsefi ve si-
yasi arayışlarından etkilenir. Encümen-i Şuara müdavimlerinin eserlerini de bu etkilen-
menin dışında bırakmak mümkün değildir. Onların eserlerinde dikkat edilmesi gereken 
husus sadece, bu şairlerin belli bir edebî norm içinde yetiştikleri, dolayısıyla sosyal ve si-
yasi fikirlerini de bu normun müsaadesi dâhilinde ifade edebilecekleridir. Bu sebeple, 
Encümen-i Şuara müdavimlerinin 1861-1862 yıllarında, niçin yirmi yıl sonrasının Na-
mık Kemal’i gibi yazıp söylemediklerini araştırmaya çalışmak abestir. Üstelik, Kemal’in 
şiirinde ‒bir-ikisi dışında‒ yeni formlar denenmez. Onun asıl yenilik tecrübesi, köhne-
miş norm ve prensiplerin yıkılması yolundadır. Bu tecrübelerin kaynağı ise encümenin 
muhteva arayışlarıdır.

Edebiyatçının sosyal bir varlık olarak, içinde yaşadığı cemiyetin meselelerine yabancı kala-
mayacağı; fakat içlerinden bazılarının edebî tercihleri sebebiyle bunları sanat üzerinden ifa-
de etmek istemeyiş hakkının da bulunduğu unutulmamalıdır.

XVIII. asrın sonlarında belirginleşen bir süreç, Kemal’le şiire girdiği kabul edilen 
“vatan”, “millet” gibi sosyal kavramların aniden zuhur etmeyip hatlarını yavaş yavaş 
nasıl da barizleştirdiğini gösteriyor. Estetik değerlerin mutlak hâkimiyeti, bu kavram-
ların barizleşme aşamasını uzatmış ve güzellik unsurlarından sıyrılıp yalınlaşmasını, 
“net”leşmesini güçleştirmiştir. Encümen-i Şuara müdavimleri, bu uzun süren aşama-
nın son merhalesi olarak millî duygu ve kavramların ifadesindeki yalınlaşmanın, net-
leşmenin ilk işareti sayılabilecek eserler verirler. Geçmiş bir asırda bir silüet gibi varlı-
ğını hissettiren fikrî-siyasi muhteva, son yarım asırda gittikçe netleşen görüntüsüyle şi-
irdeki yerini bizzat belirlemektedir. Ziya’nın terci-bendini sosyal ve siyasi edebiyat dili-
ni, mazmunlarını şekillendiren ilk şiirlerden biri, bir alfabe olarak kabul etmek gerekir. 
Kemal’in yanı sıra, encümen şairlerinden bir kısmının da o sıralarda bu alfabeyi öğren-
meye çalıştıkları anlaşılıyor.

Resim 3.1

Hersekli Ârif Hikmet 
Bey

2

İsmail Hikmet ise, Encümen-i 
Şuara’nın dağılma sebebini, onu 
ayakta tutan unsurun edebiyat 
zevkinden çok, işret düşkünlüğü ile 
açıklar (Ertaylan, C. 1, 1925:209); 
ama şairlerin hiçbiri işretten 
vazgeçmediğine göre onları neyin 
ayırmış olabileceğini söylemez.



XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı44

Galip’in;
Hudâ me’yûs kılma gönlümü ikbâl-i milletten
Haberdâr eyle Rahman ismini ahvâl-i milletten
Olup mecrûh peykân-ı kazâdan tâir-i devlet
Demâdem hûn akar çeşmim gibi şehbâl-i milletten

kıtası da millî hislerin ifadesinde yol gösterici olur. Yine Kemal’den ilginç cümleler (Ke-
mal 1967: I/ 51):

“(...) üstad-ı celilü’l-menakıb Galip Beyefendi’nin yastık üzerindeki divanı gözüme iliştiğin-
den derhal sarılıp açınca, garib hâldir ki ibtida-yı sahifede

Olup mecrûh-ı peykân-ı havâdis tâir-i devlet
Demâdem hûn akar çeşmim gibi şehbâl-i milletten

beyti zuhur eyledi. Kıraatinden hasıl olan teessürümü nasıl tarif edeceğimi bilemem. Dünya-
da ne kadar alam ü efkâr var ise cümlesi başıma üşüp bî-ihtiyar sokağa fırladım. Tavr u ha-
reketimi gören mutlaka divane zannederdi.”

Tek ilginç olan, Galip’in kıtasının Kemal’e 
“Besalet-i Osmaniyye ve Hamiyyet-i İnsaniyye 
Kasidesi”ni ‒umuma mal olan adıyla “Hürriyet 
Kasidesi”ni‒ ilham etmesi değildir. Belki bundan 
da ilginci, Kemal’in artık Şinasi’nin cazibe alanı-
na girdiği düşünülen bir dönemde, hâlâ Galip’in 
divanını başucunda bulunduruşu ve ancak pek 
büyük kıymet atfedilen kitaplarla yapıldığı gibi, 
fal açılmasıdır. Galip sadece poetik değil, politik 
olarak da Kemal’e üstad olmuştur (Kaplan 1948: 
36-38). Memduh Faik de “millet” gazelinde; 

Medâr-ı âzamı her devletin âlemde millettir
Değildir devlete vâbeste ammâ satvet-i millet

derken aynı ilham kaynağından feyz alıyor gibi-
dir. “Vatan”, “millet” gibi kavramların şiirde ken-
dine önemli bir yer açması; millî meselelerin, sos-
yal problemlerin ve siyasi davaların da şairler tara-

fından işlenmesi, tartışılması sonucunu doğurur. Birbirinden farklı sebeplerle de olsa, encü-
mendeki şairlerin hemen hepsi Batılılaşmadan ve onun getirdiklerinden hoşnutsuzluk duy-
maktadır. Bu hoşnutsuzluğu hicviyelerden açık açık; gazellerden ise imalar yoluyla çıkarmak 
mümkündür. Aşağıda, okuma parçaları arasında, Ârif Hikmet’in ve Kâzım Paşa’nın bu yol-
daki iki şiirini bulacaksınız.

Şair olsanız, bir süre sonra milletinizin hafızasından silineceğini bildiğiniz güncel bir olayın şii-
rini yazarak okurunuzla kader arkadaşı olduğunuzu hissettirmeyi mi yeğlerdiniz, yoksa daha ev-
rensel bir insanlık durumu hakkında yazarak bin yıl sonra da okunmayı mı isterdiniz? Tartışın.

Encümen-i Şuara’nın Edebiyat Görüşü
Encümenin edebiyat anlayışı, yenilikler taşırsa da bunları ‒edebî akımlar etrafındaki 
gruplaşmalarda rastlandığı cinsten‒ kendine has unsurlar olarak görmek mümkün değil-
dir. Encümenin asli özelliğini bir “mutavassıt” duruşu oluşturur. Mutavassıtın duruşu, ko-
numunu biri İstanbul’da, diğeri Paris’te seçilmiş iki nirengi noktasını birden kullanarak 
belirlemenin ilginçliklerini taşır. Encümen-i Şuara müdavimleri de bir asırdır sürüp giden 
yenileşme gayretlerinin bir parçası olarak çağdaşlaşmaya çalışan şiirdeki kültürel ikilemi 

Resim 3.2

Memduh Faik Bey

3

Memduh Faik’in “hürriyeti 
tazyikten tevellüd edecek 
mazarratı” ele aldığı bu gazelin 
de içinde bulunduğu Eser-i 
Memduh’u, üstelik şairinin 
Dahiliye Nazırı bulunduğu 
sıralarda, muzır sayılarak toplatılır 
(Memduh Faik 1332: 4).
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hisseder ve bir kutupta “köhne” Doğu’nun, diğer kutupta “alafranga” Batı’nın şiir malze-
mesi dururken birini tercih yerine, her ikisinin karışımından yeni bir terkip bulmaya ça-
lışırlar. Batı sanatı karşısında mutavassıt Türk sanatkârının “ben olarak kalırken o olmak” 
ideali, XVIII. asır sonlarından günümüze kadar bir kültür politikası olagelmiştir. Encü-
menin şiir çalışmalarını bu sürecin ve bu arayışın bir halkası olarak düşünmek doğru olur. 

Encümen-i Şuara, değişme gayretiyle geçen bir asrın şiir üzerinde uyguladığı bütün 
deneylerin sonuçlarını görmek, sağlamasını yapmak ve bünyeye en uygun olanlarını uy-
gulamaya sokmak maksadıyla yaşanan ciddi bir laboratuvar sürecidir. Şiirin dili, şekli ve 
içeriği üzerinde denenen yeni uygulamalar bunun iyi birer örneğidir.

Şiir Dilindeki Arayışlar
Encümen-i Şuara’nın şiir dili konusundaki ara-
yışları, belli bir tercihe varamadan sonlanır; la-
kin bu arada geçmişin şiir dili üzerindeki bü-
tün tasarrufları bir kere daha, silbaştan sınan-
mış ve XIX. asrın ikinci yarısında, şiirin ulaş-
tığı noktada kullanılabilecek unsurlar ayıklan-
maya çalışılmıştır. Gelenekte, şiirin klasik di-
linden üç temel sapma, bir başka söyleyişle, di-
lin üç asli arayışı görülür; “saf/ sırf/ kaba” Türk-
çe, “sade” Türkçe, “Sebk-i Hindî”... Encümen-i 
Şuara’da bu sapmaların üçü de hiçbir tercih işa-
reti gösterilmeden denenir; o kadar ki Sebk-i 
Hindî’yi yeniden ele alan bir şairin bir süre son-
ra kaba Türkçe ile de şiir söylediği çoktur. Bul-
maktan çok, aramanın ve elemenin rağbet gör-
düğü bir poetika arayışı...

Özellikle Galip, şiir dili’nin gündelik dilin üstünde, özel bir dil inşa etmek olduğu; onu 
öğrenmek ve anlamak için de özel bir gayret harcanması gerektiği fikrindedir. Bu fikir, 
klasik şiirin gelenekli çağlarında zaten büyük bir ekseriyetin, üstünde çokça düşünmeden 
kabul edegeldiği bir poetik tercih iken, aynı fikir XIX. asrın ortalarında tekrarlandığında, 
geleneğe dönüş olarak algılanır. Oysa Galip’in niyeti, geleneğin şaşaalı günlerine dönmek 
değil; şiirin asırlarca denenmiş ve olgunlaşmış ilkelerini elden kaçırmadan, mevcut poe-
tikayı çağdaşlaştırmaktır. 

Zaman geriye doğru işlemezken ve sanatçı ancak özgün olduğunda ölümsüzleşeceğini bi-
lirken, mazinin büyük isimlerinin taklitçisi olmayı, onların gölgesinde yok olmayı niçin 
istesin? Bütün “neo-klasik” eğilimler, geleneği kopyalamayı değil, çağa göre dönüştürme-
yi hedefler.

Encümen-i Şuara müdavimleri, bir taraftan XVII. asrın dil imkânlarını, tasavvuf lüga-
tinin remizli ve Sebk-i Hindînin orijinal mazmunlu lisanını; diğer taraftan, geçen asırda 
başlamış yerlileşme gayretlerinin tercihi olan konuşma dilini; bir başka taraftan da XIX. 
asrın ikinci yarısında Hoca Tahsin Efendi, İbrahim Ethem Pertev Paşa, Behçet Efendi gibi 
yenilik emaresi taşıyan şairlerden Şinasi’ye ulaşan bir çizgide sosyal hayatın ve asri fikir-
lerin dilini kullanırlar. Birgün, içinde tek kelime Arapça, Farsça kökenli kelime bulunma-
yan şiir yazan şairin, ertesi gün Sebk-i Hindînin derin sularında dolaştığını görmek hiç de 
şaşırtıcı değildir; çünkü, bunu şiir dilinin imkânlarını araştırmak için bir laboratuvar ça-
lışması olarak yapmaktadır.

Resim 3.3

Namık Kemal Bey

Sebk-i Hindî (Hint üslubu): Klâsik 
şiir içinde daha yüksek, daha 
derin, daha kapalı, daha süslü bir 
tarz oluşturma eğilimi.

Mazmun: Şiirde teşbih yoluyla 
kurulmuş bir imgenin arkasında 
saklanan anonim sembol, alegori.

Poetika: Şiir teorisi, şiir felsefesi, 
şiir hakkında düşünmeler.
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Ne söylediğini çok da dikkate almadan, sadece dilini ve sesini beğendiğiniz için önemsediği-
niz şiirler oldu mu? Yoksa hoşlandığınız şiirleri yalnızca anlamları mı belirliyor?

Şiirde Form Arayışları
Encümen mensupları, içinde bulundukları geleneğin şiir formlarını ve aruzu terk etmeyi 
asla düşünmezler; fakat onlara alternatifler aramayı da şairin sorumluluklarından bilirler. 
Hece vezni “halk şiiri” diye adlandırılan özel bir alanın vezni değildir; bu millete mensup 

olan herkesin ata mirasıdır. Batı toplumlarında 
olduğu gibi bir kast sistemi asla bulunmayan 
Osmanlı’da zaten herkes halktandır. 
Aklınıza gelecek en klasik şairler bile halkın 
içinden yetişmiştir ve hece vezniyle mutlaka 
bir münasebeti olmuştur. Beşikte ninnisi par-
mak hesabıyla, sokakta oynarken tekerlemele-
ri aynı vezinle, düğünde dernekte dinledikle-
ri heceyledir. Efkârlanınca o da eli kulağa atıp, 
aynı vezinle türkü söyler. Usulî, Nedim, Şeyh 
Galip, İzzet Molla gibi pekçok şairin divanla-
rında hece vezniyle koşmalar, türküler yer alır. 
Dolayısıyla Encümen-i Şuara müdavimlerinin 
de parmak hesabına ilgi göstermeleri garipse-
necek bir hâl değildir. Ziya Paşa çocukluğun-
da lalası Efkeli İsmail Ağa’nın yönlendirmesiy-
le Âşık Ömer’in şiirlerini okurken Namık Ke-

mal Kars’ta, Sofya’da âşıklarla tanışırken veya Recaizade Ekrem’in ağabeyi Mehmet Ce-
lal âşık tarzı saz çalmaya heves ederken kendilerini halk kültürünün dışında görmezler. 

Klasik edebiyatın hece veznini kötülediği, taşralı bularak burun kıvırdığı bilgisi doğru de-
ğildir. Şair, büyük bir soğukkanlılıkla faydacı bir seçim yapmakta, elinde aruz gibi daha et-
kileyici ve güzel sesler çıkaran bir enstruman varken, onun kadar gelişkin olmayan hece vez-
nine yönelmeyi sanatı adına akıllıca bulmamaktadır.

Encümenin niyeti, hece veznini folklorik kullanımıyle yaşatmak değil, onu klasik şii-
rin formlarına ilave etmektir. Bunun manası, divan şiirinin gelenekli şekillerinin adı koru-
nurken, vezninin değiştirilmesidir. Sözün gelişi, Manastırlı Faik’ın Sadrazam Âli Paşa için 
kaleme aldığı kaside, hece vezniyle ve dörtlükler hâlinde tasarlanmıştır. Tamamı on dört-
lükten oluşan şiir şöyle başlar:

Aşkın illerini harâb eyleyen
Kanlı kılıncının mâcerâsıdır
Sınık yürekleri kebâb eyleyen
Kirpiğin okları, kaşın yâ’sıdır
Hece vezniyle yazılmış bir de gazeli olan Faik, hece veznini aydın edebiyatçılara tanıt-

maya karar verip ‒Ahmet Cevdet Paşa’nın teşvikiyle‒ Türkçe Aruz adındaki kitabını ka-
leme alır. Kemal’in, Ziya Paşa’nın ve Niğdeli Hikmet’in de heceyle yazdığı şiirleri vardır. 

Diğer taraftan, gelenekli divan tertibinin bozulmaya başladığı ve kasidesiz olan, gazel-
leri alfabetik değil de tematik ayrıma göre sıralanan divanların arttığı görülür. Buna mu-
kabil, gazellerin bir kısmı hacim ve konu olarak kaside özelliği göstermeye başlar. İlk bey-

4

Resim 3.4

Üsküdarlı Hakkı Bey
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tinin kendi arasında kafiyelendirilmemesi gereken kıtaların kafiyeli (musarra) yazıldıkları 
olur. Gazellerin genellikle âşığın ağzından sevgiliye hitap etmesi geleneğin icabı iken, Ârif 
Hikmet, Lebib gibi isimlerin kadın ağzından erkeğe seslenen şiirler yazmayı denedikleri 
farkedilir. Gelenek, beyitte başlayıp biten anlamı ve her beyti kendi içinde bir bütün teş-
kil eden şiirleri de hoş karşılarken, konu bütünlüğü (yek-mânâ) eskisinden daha büyük 
bir gereklilik hâline gelir. Klasik şiirin neredeyse aynı manaya kullanılan “nazım” ve “şair” 
kelimeleri arasındaki fark belirginleştirilir. Ârif Hikmet’in deyişiyle, “Vezn ü kafiye dere-
cesinde kalan mübtedilere nazım ve edebiyatta mütalaat-ı amika ile hüsn-i selikaya malik 
olan müntehilere şair” denmelidir. Nazım, şiirin vezin ve kafiye gibi biçimsel olan tarafı-
na denir ve bir metnin şiir olabilmesi için vezinle kafiye şart değildir; muhayyel olması el-
verir. Demek ki, şiirin mensur (düzyazı) olması da mümkündür. “Şiir makulat ve manevi-
yattan madud bir hayaldir”.

Estetik Tercihlerdeki Değişmeler
XIX. asır şiirinde devrin fikrî ve sosyal realitelerini işlemeye başlayan şair, bu tavrı ile ce-
miyetin bir ihtiyacına cevap verdiğini düşünmektedir. Encümen-i Şuara şairlerinin ço-
ğunda, aydın olmanın gereklerini taşıyan, lakin şair ruhunu tatminden uzak görünen bu 
cins muhtevanın ortaya çıkardığı ve eksikliğini iki asırdır yavaş yavaş artan şekilde his-
settiren bir estetik açlık yaşanır. Encümen müdavimleri, estetik bakımdan tatminkâr bul-
madıkları, ama söylenmesinin gereğine de inandıkları gazelleri yanında; edebî açlıklarını 
bastıran, hazzalmalarını sağlayan şiirler de yazarlar ve kendilerine model olarak, klasik şa-
irlerin hayallerle süslü iç dünyalarını aksettiren Sebk-i Hindîyi seçerler. 

XIX. asrın ortalarında, şiir “tebliğ”ci bir anlayışa hızla teslim olurken encümen şairlerin-
den birkaçının da bu akışa kapıldıkları ortadadır; lakin, ezici çoğunluk “beliğ” şiirin hasre-
tiyle Sebk-i Hindîye koşmakta, aradığı elitist tav-
rı orada bulmaktadır. Geleneğin şiirinde mevcut 
olan kelime oyunları, duygu girdapları, incelmiş 
dikkatler, hatta nükteler bile hiç değilse bin yıllık 
bir süre içinde yavaş yavaş olgunlaşmıştır; herşey 
gayet hesaplıdır ve artık kavranması kollektif bir 
kültür birikimi ile kolayca mümkün olmaktadır. 
Oysa Sebk-i Hindî, şairin şahsi zekâ, şahsi has-
sasiyet ve şahsi yaratıcılık ile eser vermesine; şiir 
okurunun şahsi algısı, şahsi duyguları ve şahsi 
şuur dışı ile kavrayıp anlamlandırmasına açık bir 
şiir estetiği getirir ki, modern şiirin/ şairin yap-
maya çalıştığı da birebir budur. 

Bilhassa Leskofçalı Galip, geleneğin şiir dili-
ni daha bir inceltmeye ve klasik şiirde zaman za-
man rastlanan kaba, çirkin, hatta bazen iğrenç 
tasavvurlara dönüşen kelimeleri elemeye çalışır-
ken eski şiiri tekrarlamayacağının, ama eski poetikadan da vazgeçmeyeceğinin, olsa olsa 
onu ıslaha çalışacağının işaretlerini verir. Tanpınar, Galip’den bahsederken “Onun şiirin-
de eskilerin zevk düşüklüklerine pek az rastlanır” dedikten sonra, örnek olarak da “ciğer-
kebab” imgesini gösterir (Tanpınar 1976: 257, not 6). Kemal, Harabat’ın meşhur mukad-
demesini tenkid ederken, “üstat” bildiği Galip’in şiirde kullanılacak kelimelere dair koy-
duğu bu kıstası kabullenmiş görünür (Kemal 1299: 650):

Resim 3.5
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“Hele Fuzulî için tanzim buyurulan

Yanıktır o uşşâkın kitâbı
Nazmında kokar ciğer kebâbı

beytini okudukça kendimi Harabat’ta değil, Bahçekapısı lokantalarında zannediyorum. Af 
buyurursunuz amma şu ‘ciğer kebabı’ mazmûnuna ‘ne kokmuş söz’, ‘ne iğrenç tasavvur’ de-
mekten bir türlü kendimi alamayacağım. Fuzulî, divanını kedi yavruları için mi söylemiş; 
yoksa ciğerci Arnavutların ‘Mandayuttu’ dedikleri meşhur kitab mıdır?”

Kemal’in bu edebî dil kriterini Galip’le birlikte geçen yıllarda edindiğini düşünmek, 
şüphesiz ki yanlış olmaz. Diğer encümen müdavimlerinde görülen itinalı kelime seçimin-
de de Galip’in etkisi hissedilir.

Encümende, gelenekli mazmunların yetersizliği ve çağın şartlarına uygun yeni maz-
munlar kurmanın gereği tartışılmış olmalı. Eğer, şiirin imge dünyasını biraz da mevcut 
dünya belirliyorsa, dünya değiştikçe mazmunların yenilenmesinin kaçınılmaz olduğu 
açıktır. Nitekim Osmanlı topraklarına telgraf gelmişse, yârinin saçını telgraf tellerine ben-
zeten ve bu yolla sevdiğine aşkını iletmeye çalışan bir encümen şairi çıkacaktır. Buharlı 
gemiler sefere başlamışsa, aşk ateşiyle kavrulan gönlünü vapur ocağına benzeten bir baş-
ka encümen şairi olacaktır. Böyle yeni mazmunların tutunabilmesi için, eski mazmunla-

rın imge değerlerinin yeni baştan değerlendi-
rilmesine ihtiyaç vardır. Eski imge daha çok, 
gönül gözüyle çözüldüğü için onun maddi bir 
gözle değerlendirilmesi ve optik karşılığının 
ortaya konması en yıpratıcı eleştiri yolu olur. 
Sözgelimi, sevgilinin kaşının yaya, kirpiği-
nin oka benzetilmesi gibi imgeler bir güzellik 
unsuru olarak asırlarca kullanılmışken şimdi 
bunların optik karşılığı olarak alnında yay, gö-
zünde oklar taşıyan bir kız tasavvur edilme-
sinin nasıl da komik bir karşılığı olduğu ko-
nuşulmaya başlanır. Encümenin genç şairle-
rinden İbrahim Halet, birkaç yıl sonra Dolab 
adında bir dergi çıkardığında, orada da aynı 
anlayışı sürdürecek ve sevgili için kullanılan 
mazmunların optik karşılıklarından oluşan 
bir karikatür bastıracaktır. Birkaç ay sonra da 
Namık Kemal’in aynı yoldaki eleştirileri baş-
layacak ve ömrü boyunca sürecektir.

Mazmun, Doğu’da ve Batı’da, bütün gelenekli milletlerin şiirinde vardır. Mazmun kullanma-
nın elit şair olmakla ya da klasik zevkler taşımakla hiçbir ilgisi yoktur. Bildiğiniz halk şiirle-
rinde ve türkülerde mazmunlu söyleyişleri tespit etmeye çalışın.

Şahsiyeti, içinde bulunduğu toplumun şahsiyeti ile belirlenmiş ve sınırlanmış, este-
tik tercihlerinde cemiyetinin kabullerini aşmayı denemeyen ve bütün maharetini mevcu-
dun yeni kombinasyonlarını oluşturarak gösteren gelenekli şair tipinin yerini, artık kendi 
mazmunlarını yaratmaya çalışan modern şairin almakta olduğu kolayca fark edilir. Maz-
mun anonim olmaktan çıktıkça ve şahsi icat ürünü mazmunlar belirdikçe “mazmun” kav-
ramının yeni baştan tarifi gerekir; çünkü, artık mazmun modern sembol ve imgelere dö-
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nüşmektedir. Mazmunların yeni kaynağı, ferdin şuur dışı birikimleridir; şiir yazılırken de 
okunurken de… Adına “mazmun” denen anonim imge ve sembollerin anlam karşılıkları 
millî hafızada gizli iken, sahibi belli olan imge ve semboller şahsi dikkatlerden doğar; bu 
sebeple karşılıkları da şahsi hafızalarda ve her zaman benzer anlamlara gelmemek üzere 
yer alır. Encümen şairleri işte mazmundan imgeye ve sembole doğru olan bu dönüşümde 
itici güç olarak önemli pay sahibidirler. Mesela, Mehmet Lebib’in,

Ta’rîz eden gazellerine var ise Lebîb
Vakt edip de vâkıf-ı mazmûnun olmamış

deyişi, yeni mazmunların gelenekli bilgi ile çözülemeyişinin okuru rahatsız ettiğini göste-
riyor. Bu rahatsızlık, Servet-i Fünunda zirveye çıkacak bir şiir-okur uyumsuzluğunun, bir 
hermenötik problemin ilk işaretlerindendir.

ENCÜMEN-İ ŞUARA’NIN ARDINDAN
Encümen-i Şuara, şiirdeki değişmenin önemli bir ara merhalesi olarak ortaya çıkmış ve 
görevini tamamladıktan sonra da silinip gitmiştir; lakin ardında önemli bir yol açmış ola-
rak… Encümenin dağılması, ona dâhil olan şairlerin de ortadan kalkması demek değildir. 
Şairler, yeni şiirin şartlarına ve imkânlarına göre kendi edebî tercihlerini değiştirmek ve 
geliştirmek suretiyle varlıklarını sürdürmek zorundadırlar. Zamana direnen bir şiir yaz-
mak isteyen şair, zamana direnmekten vazgeçmek zorundadır. Kemikleşmiş tercihlerin-
den vazgeçemeyenler veya vazgeçmekten yana olmayanlar adları anılmayarak, anıldığın-
da da olumsuz eleştiriler vesilesiyle anılarak yavaş yavaş unutulurlar. Encümenin bazı şa-
irlerini de bu yanlış ve bu son beklemektedir: 

Eski yolu terk ile kühen-sâl olan azmaz
Unvân-ı nev-îcâdı kalem çatlasa yazmaz

diyen Eşref Paşa ile pek çok noktada birleşen Kâzım Paşa, birkaç küçük tecrübesi hariç, 
klasik çizgiden pek de ayrılmamış; bunun için de hep eskinin savunucusu olarak tanın-
mıştır. Ziya Paşa ise yenileşmekte olan şiire taraftar görünmesine rağmen, Harabat’ı neş-
rederek eskiyle rabıtanın koparılmasını istemediğini ve encümenden dostlarını unutma-
yı reddettiğini göstermiştir. Buna mukabil Kemal onun, kendi “dava”larına ihanet ettiğini 
düşünür ve bu fikri, devrinin genç şairlerini derinden etkiler. Kemal de encümenle doğru-
dan veya dolaylı olarak kurdukları münasebet sayesinde tanıdığı bu şairlerin Harabat yo-
luyla kalıcılaştırılmasından hoşnut değildir. Kemal’in etkisindeki gençliğin haricinde ka-
lan büyük çoğunluk için encümen şairleri, öneminden hiçbir şey kaybetmemiştir.

Söz gelişi Muallim Naci, Kâzım Paşa’yı “medar-ı iftihar-ı millet” olarak görür (Naci 
1303: 371-373); Hakkı ile yakın dostluk kurar; Ziya Paşa’yı “muhtar” sayar. Onun bu tav-
rına ve tercihine sebep, şiirin Batı’ya açıldıkça millîliğinden çok şey kaybedeceği endişesi 
ve encümen şairlerini ılımlı Batılılaşma adına iyi birer model sayışıdır (Naci 1302: 69-70).

Encümenin bazı isimleriyle mücadele eden zihniyetin, aynı tavrı Ârif Hikmet, Ga-
lip, Memduh veya Halet için göstermeyişleri düşündürücüdür. Sözün gelişi, 1910’da Şe-
habettin Süleyman’ın Tarih-i Edebiyyat-ı Osmaniyyesi yayımlandığında Ali Canip bir ten-
kid makalesi kaleme alarak ‒birçok başka ismin yanında‒ Ârif Hikmet ile Kâzım’ın kitaba 
dâhil edilmeyişini de eksiklik saymıştır (Yöntem 1326: 91). Anlaşılan o ki encümeni ‒bu-
gün yaptıkları gibi‒ bir bütün olarak değerlendirmemişler ve hiç değilse, birinci derece-
den önemli isimlerini bir araya getiren sebebin yeniliklere açık, arayışlara taraftar bir şiir 
anlayışı olduğunu fark etmişler. İbrahim Necmi, Millî Mücadelenin ortasında, herkes bi-
rer “millîci” olmuşken bastırdığı edebiyat tarihinde, Ârif Hikmet’i “şeklen eski, fikren yeni 
manzumeleri ile şöhret-i mahsusa kazananlardan” diye anar (Dilmen 1338: II/ 112). İsma-
il Habib, cumhuriyet devrinin “eski”ye bakışını da temsil eden Türk Teceddüd Edebiyatı 
Tarihi’nde Ârif Hikmet için, 
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“İhtimal ki ömrü müsait olaydı, onu Kemal gibi, hiç olmazsa Ziya Paşa gibi, teceddüd 
edebiyatımızın mühim simalarından görecektik”

diye yazar (Sevük 1925: 363). Aynı sene, Bakü’de edebiyat tarihini neşretmeye başlayan İs-
mail Hikmet, daha da ileri giderek, Ârif Hikmet için, “Eğer o tahsile, o ilme sülûk etse, o va-
dide yetişse idi Türkiye’nin bir Baudelaire’i olacağından şüphe yoktur.” der (Ertaylan 1925: 
I/ 155). 

Encümenin asli rüknü, beyin takımı 
olan şairler ‒genel kanaatin aksine‒ gele-
nekli poetikayı sürdürecek şairlerin değil de 
modern ve değişime açık bir poetikayı savu-
nan şairlerin yetişmesine hizmet eder, on-
ları desteklerler. Eğer Kemal’in modern şiir 
adına önemli bir isim olduğu fikri yaygınsa, 
böyle bir ismin yetişmesinde Galip ve Ârif 
Hikmet’in payı da akıldan çıkarılmamalı; 
en azından, gözardı edilmemelidir. Galip’in 
Tuna Vilayeti’nde iken Ahmet Midhat’a gö-
nüllü şiir öğretmenliği yaptığı da burada ha-
tırlanmalı. 

Abdülhak Hamit, ilk eseri olan Macera-
yı Aşk’ı (1290) yazarken “baba dostu Mem-
duh Faik Bey” oyunun ilk perdesini okumuş; 
“Çok beğenmiş olacak ki tuttuğu yolda yü-
rümesini öğütlemiş ve ilerde ünlü bir yazar 
olacağını da müjdelemiş”tir (Akıncı 1954: 

29). Hamit, bu cesaretle yazdığı İçli Kız’ın (1291) müsveddelerini de Memduh Faik’e oku-
tur. Faik bir “istidad-ı edebî” gördüğü bu gencin oyununu beğenir, destekler, hatta tashih 
eder (Tarhan 1937: 197). Örnekleri artırmaktansa, Recaizade Ekrem’den Sami Paşazade 
Sezayi’ye kadar pekçok ismin yetişmesinde encümen şairlerinin doğrudan veya dolaylı 
payı bulunduğunu söylemek kâfîdir sanırım. 
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Özet

Encümen-i şuaraların gelenekli işlevini ve kendini yeni-
leyişini açıklayabilmek,
Edebiyat derneklerinin, lokallerinin, kulüplerinin he-
nüz bulunmadığı çağlarda, şiir sohbeti yapmak ve 
kendi şiirlerini duyurup başkalarının okuduklarını 
dinlemek isteyenler için çok seçenek yoktu. Nasıl ki, 
taşradaki edebiyat meraklıları âşık kahvehanelerine, 
ağa konaklarına, köy odalarına toplanarak bu zevk-
lerini tatmin ediyorsa, şehirdeki şairler ve şiir merak-
lıları da nüfuzlu bir ismin malikânesine davet oluna-
rak şiir konuşurlardı. Gelenekte, çoklukla güçlü ve sa-
natsever bir koruyucunun kanatları altında yapıldığı-
nı gördüğümüz “encümen-i şuara”lar, şairlerin kendi-
ni ona beğendirme mücadelesine dönüşürdü. Oysa, 
XVIII. asırdan sonra hami-şair ilişkisi bozulunca, şa-
irler kendi evlerinde toplanmaya ve birbiriyle çekiş-
mek yerine, şiir üzerine daha etraflıca düşünüp daha 
usta işi sohbetler edebilmeye başladılar. Böylece, top-
lantılar bir caize yarışması olmaktan çıkıp, şairin ve 
şiirin niteliklerini geliştiren akademik birer fikir alış-
verişine dönüştü. 

Encümen-i Şuara’nın özel bir topluluk olarak tarihçesi-
ni özetleyebilmek,
 Kaynaklarda zaman zaman “encümen-i edebî”, 
“meclis-i şuara”, “encümen-i hikmet” veya “encümen-i 
şiir” gibi başka isimlerle de karşılandığını görmek, 
“Encümen-i Şuara” adlandırmasının bir cins isim ol-
duğunu söylüyorsa da ‒genel bir tercihle‒ XIX. asrın 
müstakil bir topluluğunun özel adıymış gibi kullan-
maktayız. Encümen, 1861 baharından itibaren, sade-
ce bir sene kadar devam edebilmiş olsa da gerek mü-
davimleri gerekse destekçileriyle edebiyat tarihimizde 
küçük, fakat önemli bir bölüm işgal etmeye hak ka-
zanmıştır. Encümenin münakaşalar ve hayatın bek-
lenmedik cilveleriyle çabucak dağılması, mensupları-
nın da artık şiir yazmayı ve şiir hakkında düşünmeyi 
terketmelerini gerektirmediği için, poetik anlayışları-
nı teker teker yaşamaya ve yaşatmaya devam ettikleri 
söylenebilir. Hâl böyle olunca, etkilerinin bir yıla hap-
sedilemeyeceği de anlaşılır. 1908’de II. Meşrutiyet’in 
ilanından sonra bile yaşamaya devam eden veya daha 
önce ölmüş olmasına rağmen, şiirlerinin toplu hâlde 
basılması ancak bu tarihten sonra mümkün olabildiği 
için gerçek değeri de çok sonraları anlaşılan encümen 
şairlerinin etkileri de hesaba katıldığında, topluluğun 
ortadan kalkmasından çok sonra bile kendini hisset-
tirmeye devam ettiği söylenebilir.

Klasik şiir ile modern şiir arasındaki özel konumunu 
fark edebilmek,
Encümen-i Şuara, şiirin klasik değerlerinin iyice za-
yıfladığı fakat modern değerlerinin de henüz kendi-
ni kabul ettiremediği bir ara devrenin en önemli top-
laşmasıdır. Onda, Batılılaşmanın başından beri varlı-
ğını hissettiren “mutavassıt” tavrının bütün özellikleri 
fark edilir. Yeniliğe karşı çıkmamak fakat eskiyi de ta-
mamen reddetmemek; eskiyi ortadan kaldırmaya kı-
yamamak fakat onu dönüştürme azmini de hep ko-
rumak; Batılılaşmaya hoşça bakmak fakat taklide de 
muhalefet etmek (Ârif Hikmet’in deyişiyle “taklid ta-
rafına gidilecek olursa, neş’e-i milliyyeye halel gelir” 
diye korkmak)... Encümen şairleri, dozu kaçmış bir 
Batılılaşmayı “frenkleşme” sayarak uzak durmaya çalı-
şırken, iyice Doğu’ya çekilmenin yanlışlığının da far-
kındadırlar. Şiirlerinde, Batılı tarzda bir yenilik ara-
mak boşuna olacaktır; çünkü onlar XIX. asrın en yay-
gın hastalığını taşırlar; yapılması gerekeni bilir fakat 
kalemleri bağlanıverdiğinden yapamazlar. “Bilmek” 
ile “yapabilmek” arasında sıkışıp kalan şairin bu en-
geli aşması için Recaizade Ekrem ve Abdülhak Hamid 
nesline kadar beklemek gerekecektir.

Şiirde korumak ve değiştirmek istediği yönleri 
ayırt edebilmek,
Şiir, bütün edebî formlar arasında en köklü ve en ku-
ralcı olanıdır. Onun geleneğini kırıp da birşeyleri de-
ğiştirmek fevkalade zordur. Tanzimat sonrasının ro-
man, tiyatro gibi formları zaten Osmanlı edebiyatın-
da bulunmadığı için onlar kendi gelenekleriyle alınır 
ve öylece kabul edilirler. Oysa Batılı şiirin forma ve te-
maya ait unsurları, zaten asırlar boyu yavaş yavaş ke-
mikleşmiş olan bir şiir geleneğinin içine sızmaya ça-
lıştıkları için büyük bir dirençle karşılaşırlar. Dolayı-
sıyla Osmanlı şiirinde bazı taşların yerinden oyna-
ması gerekiyorsa, bunun ilk adımı Batı’nın damgası-
nı taşıyan nazım unsurlarının idhliyle değil, gelenek-
li unsurların çimentosunu gevşetmekle, köklerini sal-
lamakla olur. Bunun için tutulması gereken yol, şiirin 
öncelikle formal sonra da tematik malzemesini tartış-
maya açmaktır. Divan tertibi mutlaka böyle mi olma-
lıdır? Kıta, gazele benzese ne olur? Gazel, kasidenin 
görevini üstlenemez mi? Kaside ve gazel gibi formla-
rın mutlak vezni aruz mudur? Hece vezniyle söylen-
seler ne çıkar? Sonra tematik denemeler... Çağın etki-
lerini mazmunlaştırmak, imgeyi görselleştirmek, ge-
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leneğin bazı mazmunlarını köhne, hatta iğrenç bula-
rak terk etmek, kadın ağzından gazel söylemek, men-
sur şiirin doğuşunu hazırlamak gibi pek çok tecrübe 
gerçekleştirilir.

 Şiirin sosyal görevlerine neler eklediğini gözlemleyebilmek,
Encümen-i Şuara’nın kurulduğu tarihler, Avrupa’da 
romantizmin vatan, millet, hürriyet, cumhuriyet 
gibi sosyal değerleri yücelttiği; “kamuoyu” kavramı-
nın yeni yeni duyulmaya başlandığı ve sosyolojinin 
doğduğu tarihlerdi. Osmanlı ise, bir yandan Islahat 
Fermanı’yla gelen sosyal dönüşümünü yaşarken di-
ğer yandan da Kırım Harbi’nin etkilerini üzerinden 
atmaya çalışıyordu. Rejim, kendi muhaliflerini do-
ğurmuş ve Yeni Osmanlılar Cemiyeti’ni besleyecek 
meşrutiyetçi fikirler filizlenmeye başlamıştı. Böyle 
bir ortamda, encümen şairi de sosyal bir varlık ve en-
telektüel olarak, şiirini sosyal konulara daha bir aç-
mak ihtiyacını hisseder. Tanzimat’ın getirdikleri ve 
götürdükleri, yönetim zaafları, rüşvet, yolsuzluk, in-
sanlığın iflası, ekâbirin kibri, iltimas, maaşlarda dü-
zenlemeler, sanata ve sanatkâra ilgisizlik, alafranga-
laşma, liyakatsizlik, becerikli devlet adamı yetişme-
yişi (kaht-ı rical), zayıflayan inançlar gibi pek çok 
mesele şiire taşınır. XIX. asırda şiir, didaktik tarafını 
kuvvetlendirirken, toplumu şekillendirme ve yönlen-
dirme vasıtası olma özelliği kazanırken, muhalif se-
sin en güçlü enstrümanı hâline gelirken encümen de 
bu gelişmelere ayak uydurur. 

Yenilikçi şairler üzerindeki etkilerini açıklamaya 
yönelik bilgi ve beceriler kazanmak,
Encümen-i Şuara’nın kısa ömrünü fazlasıyla aşan bir 
etki alanı olduğu söylenmişti. Hem encümen dağıl-
dıktan sonra da aynı çizgide ilerlemeyi sürdüren eski 
müdavimler hem de basım ve basın dünyasının büyü-
mesiyle onların şiirlerinin daha geniş bir okur çevre-
sine ulaştırılabilmesi bu etkiyi artırmıştır. Encümen-
den Ziya Paşa’nın ve özellikle Kemal’in, yeni şiire is-
tikamet kazandırmaktaki payları ise çok daha önem-
lidir. Recaizade Ekrem, Abdülhak Hamid, Sami Paşa-
zade Sezayi gibi isimler, onların izlerine basarak iler-
lemişlerdir. Yine de Galip ve Ârif Hikmet Beylerin 
birkaç nesli etkiledikleri, Memduh Faik’in Hamid’in 
teşvikinde ve yönlendirilmesinde özel bir yer kazan-
dığı, İbrahim Halet’in Osmanlı Tiyatrosu’na repertu-
var ve oyuncu seçmekte önemli hizmetleri bulundu-
ğu söylenmelidir. 

5

6
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi bir encümen-i şuarada bulunan 
özelliklerden biri değildir?

a. Başarılı şairlerin ev sahibine caize vermesi
b. Şiir ve edebiyat sohbeti yapılması
c. Şairlerin nükteyle ve doğaçlama şiirlerle rakiplerini 

alt etmeye çalışması
d. Okunan şiirlerin sıcağı sıcağına eleştirilmesi
e. Varlıklı ve nüfuzlu birinin evinde toplanması

2. Encümen-i Şuara’nın geçmişteki encümenlerden farklı 
olmayan tarafı nedir?

a. Belli periyotlarda toplanması
b. Sadece şairlerin davetli olması
c. Şairlerin birbirine nazireler söylemesi
d. Şiir üzerinde yeni denemeler yapılması
e. Bir akademi özelliği taşıması

3. Modern edebiyat içinde, encümenden yetiştiği bilinen 
isimler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

a. Osman Şems- Naili
b. Ârif Hikmet-Galip
c. Memduh Faik-Salih Faik
d. Namık Kemal-Ziya Paşa 
e. Kazım ve Eşref Paşalar

4. Encümenin edebî değişim hakkındaki tercihleri ile ilgili 
aşağıdaki tespitlerden hangisi doğrudur?

a. Klasik şiir kemikleştiği için değişmesi mümkün değildir.
b. Şiir yenilenirken yine de millî kalabilmelidir.
c. Şiirde değişimin ilk aşaması taklittir.
d. Yenilik, şiir geleneğini sonlandıracağı için yanlıştır. 
e. Şiirin yenilenmesi için önce toplumun yenilenmesi 

lazımdır.

5. Encümenin şiirle sosyal meseleler arasında kurduğu 
ilgiyi, aşağıdakilerden hangisi en doğru şekilde ifade et-
mektedir? 

a. Sosyal meselelerin duyrulma yeri şiir olamaz.
b. Şiir bir sanattır, köşe yazısı değil.
c. Şiir söylemek zaten toplumsal bir sanattır.
d. Şiir, toplumun problemlerine uzak duramaz.
e. Aydının sosyal sıkıntıları yansıtmasının yegâne aracı 

şiirdir.

6. Encümen, şiirin içeriğine aşağıdakilerden hangisini 
dâhil etmemiştir? 

a. Aşk
b. Tabiat
c. Millet 
d. Adalet
e. Siyaset

7. Encümen, aşağıdakilerden hangisini şiirin formunu de-
ğiştirmek için kullanmamıştır?

a. Hece veznini denemiştir.
b. Divan tertibini bozmuştur.
c. Kıtanın ilk beytini kendi arasında kafiyelendirmiştir.
d. Dörtlükler hâlinde kaside yazmıştır.
e. Nazire söylemişlerdir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Sebk-i Hindî’nin bir özelliği 
değildir?

a. Dili süslü ve ağırcadır.
b. Alışılmadık imgeler vardır.
c. Sosyal meseleleri ele alır.
d. İç içe geçmiş, soyut tamlamalar kullanılır.
e. Derin ve yoğundur.

9. Encümen şairlerinin mazmun anlayışları ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a. Gelenekli mazmunlar şiirin bir değeri olarak korun-
malıdır.

b. Mazmunun görsel değeri öne çıkarılmalıdır.
c. Çağa uygun mazmunlar bulunmalıdır.
d. Eski mazmunların resmini yapmaya kalksanız, birer 

karikatüre dönüşürler.
e. Mazmun, bir koldan imgeye diğer koldan simgeye 

bölünmektedir.

10. Encümenin sonraki yıllara etkileri ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur?

a. Dağılmalarının üzerinden çok zaman geçmeden 
unutulmuşlardır.

b. Eski mensupları da edebiyatta başka başka yollar tut-
turmuşlardır.

c. Şiir anlayışları, sonraki nesiller tarafından eleştirilmiştir.
d. Takipçileri olmamış ve anlayışları devam etmemiştir.
e. Meşrutiyete kadar, birkaç nesli etkilemiştir.
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Okuma Parçaları
Gazel
Şîme-i âlemde insâf u mürüvvet kalmamış
İnhirâf etmiş tabîat istikamet kalmamış

Sûret-i ihsânı nez’ etmiş heyûlâdan Hudâ
Nüsha-i elfâzda mânâ-yı himmet kalmamış

Akl-i evvel masdar-ı cehl ü inâd olmuş meğer
Mebde-i Feyyâz’da feyz-i letâfet kalmamış

Eylemiş te’sîsü’l-eşkâl-i neşâtı çâk çarh
Târümâr olmuş devâir şekl ü sûret kalmamış

Şûre-zâr etmiş cihânı şûle-i nâr-ı nifak
Gülşen-i ülfette âsâr-ı terâvet kalmamış

Devlet-i dünyâdan âlâ eylemiş Hak himmetim
Hamdülillâh çarh-ı nâ-hemvâra minnet kalmamış

Bir aceb devrindeyiz Gâlib ki bezm-i âlemin
Bâdesinde rûh yok câmında safvet kalmamış

Leskofçalı Galip
Gazel
Belâ-yı aşk sanma bir dil-i nâ-kâma düşmüştür
Serâpâ kâinât ol derd-i bî-encâma düşmüştür

Halâs olmaz çep-endâzî-i endûh ü keşâkeşten
O kim tagyîr-i vaz’-ı gerdiş-i eyyâma düşmüştür

Acebdir şîve-i kanûnu dehr-i fitne-ahkâmın
Kimi dil-sîr-i kâm olmuş kimi âlâma düşmüştür

Mey-i tekvîni taksîm ettiğinde sâki-i takdir
Melâmet neşvesi rindân-ı derd-âşâma düşmüştür

Eder bây ü gedâ âsâr-ı istibdaddan feryad
Tahakkümle ser-i efrâda bir hengâme düşmüştür

Anılmaz oldu îcâbât-ı hürriyyet mehâkimde
Esâret hükmünü icrâ meğer hükkâma düşmüştür

Taharrî-i hakîkat zâil olmuş tab’-ı âlemden
Ukul ashâbı yekser varta-i evhâma düşmüştür

Görenler vâizin kürsîdeki destâr ü güftârın
Semâdan zannederler hâke bir allâme düşmüştür

Bilenler âlem-i kevn ü fesâdın n’idüğün Hikmet
Ne fikr-i câh ü ikbâle ne kayd-ı nâma düşmüştür

Hersekli Ârif Hikmet Bey

Kıta
Politika koydular ad şimdi müdârâya kibar 
Ser-fürû eylemek Efrenc’e dirâyet gibidir

Tab’ u efkâr ile meşrebde bakılsa küberâ 
Yâni Efrenc ile hem-mezheb ü millet gibidir 

Mekteb ü medresede fıkh u ferâiz yerine 
Okumak şimdi Fıransızca ibâdet gibidir 

Hükm olunur haklı deyü dâvâsında (?)
Pasaportlu bulunan sâhib-i hüccet gibidir 

Hele pardon gibi, boncorno gibi halt-ı kelâm 
Eylemek hâsılı ibraz-ı belâgat gibidir

Koniçeli Musa Kâzım Paşa
Gazel
Âlim kesildi ayn-ı adâlet zamânede
Arşa asıldı tîg-ı siyâset zamânede

Nâm ü nişânı kalmadı şeyn ü fezâhatin
İzzet mesâbesinde sefâhet zamânede

Meyhaneye varınca yapıldı harâbeler
Tanzîm olundu cümle imâret zamânede

Dünyâ-perest oldu serâser cihâniyân
Yâd olmaz oldu rûz-ı kabâhat zamânede

İnsâf eyle Nâilî âhir zamandır
Devretmez mi çarh-ı felek zamânede

Manastırlı Salih Nailî
Sırf Türkçedir
Düşkünüm bir saçı kara gözü kara güzele
Sevgisiyle bana gündüz geceden kara gelir

İbrahim Halet
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1. a Yanıtınız yanlış ise, “Encümen-i Şuaralar” konusunu 
yeniden gözden geçirin.

2. c Yanıtınız yanlış ise, “Encümen-i Şuara” konusunu 
yeniden gözden geçirin.

3. d Yanıtınız yanlış ise, “Encümen-i Şuara’nın Tarihçesi” 
konusunu yeniden gözden geçirin.

4. b Yanıtınız yanlış ise, “Encümen-i Şuara’nın Edebiyat 
Görüşü” konusunu yeniden gözden geçirin.

5. d Yanıtınız yanlış ise, “Encümen-i Şuara Toplantıları” 
konusunu yeniden gözden geçirin.

6. b Yanıtınız yanlış ise, “Encümen-i Şuara Toplantıları” 
konusunu yeniden gözden geçirin.

7. e Yanıtınız yanlış ise, “Şiirde Form Arayışları” konusu-
nu yeniden gözden geçirin.

8. c Yanıtınız yanlış ise, “Şiir Dilindeki Arayışlar” konu-
sunu yeniden gözden geçirin.

9. a Yanıtınız yanlış ise, “Estetik Tercihlerdeki Değişme-
ler” konusunu yeniden gözden geçirin.

10. e Yanıtınız yanlış ise, “Encümen-i Şuara’nın Ardın-
dan” konusunu yeniden gözden geçirin.

Sıra Sizde 1
Yaşadığınız yerin büyüklüğüne göre, çevrenizde farklı kültür 
toplulukları olabilir. İllerde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşların edebiyata 
da hizmet eden birimleri, edebiyat dernekleri, kültür kulüp-
leri, sanat ve edebiyat vakıfları, edebiyat kahvehaneleri, bazı 
yayınevlerinin ve kitabevlerinin toplantıları bu ihtiyaca ce-
vap verir. Kasabalarda okulların edebiyat kolları, köylerde ise 
giderek işlevini kaybeden köy odaları da aynı yolda hizmet 
verebilir. Bunların edebiyat sohbetlerine dinleyici veya aktif 
üye olarak katılmaya, okunan şiirleri dinlemeye, kendi şiir-
lerinizi okuyup dinleyenlerin yorumlarını almaya, edebiyat 
meseleleri üzerine konuşacak insanlar arasında bulunmak 
şansını yakalamaya çalışmalısınız. Bu sayede, Encümen-i Şu-
ara toplantılarının niteliği hakkında bir tahminde bulunma-
nız da kolaylaşacaktır.

Sıra Sizde 2
Edebiyat toplaşmalarının etkisini, ömrünün uzunluğundan 
anlamaya çalışmayın. Bazen, yıllarca toplanmaya devam et-
miş bir şair grubunun şiire hiçbir etkisi olmayabilir; bazen de 
sadece bir yıl toplandıkları hâlde bütün bir şiir tarihini etkile-
yenler çıkabilir. Garip Hareketi’ni hatırlayın. Çabucak dağıl-
malarına rağmen, şiirimiz üstünde ne kadar uzun bir zaman 
etkili olmaya devam ettiklerini göreceksiniz. Encümen-i Şu-
ara şairleri de aynı şekilde, hayatın gailelerine dayanamayıp 
çabucak ayrılmış olsalar bile, şiir için geliştirmeye çalıştıkları 
anlayış değişip gelişerek modern şiire bağlanmıştır. 

Sıra Sizde 3
23 Nisan, 19 Mayıs, 10 Kasım gibi özel günlerde okunan şi-
irleri hatırlayın. Tek gün için hatırlanan ve ertesi gün haya-
tınızdan çıkan şiirler... Bir de hiç hatırlamadığınız şiirler var 
ki, onlar şimdi hayatınızdan tamamen sildiğiniz duyguları, 
hâlleri, olayları ele aldıkları için çabucak eskidiler, yok oldu-
lar. Bir sanatkâr savaş, deprem, bayram gibi belli bir aktüel 
durumu eserine taşıyarak günü yakalamak istiyor olabilir; fa-
kat tarih boyunca hatırlanmak niyetini taşıyanlar, her zaman 
için geçerli olacak insanlık durumlarını (aşk, ölüm, ayrılık, 
yalnızlık...) konu olarak seçmeyi yeğlerler. Her iki seçimin de 
kendine göre cazip ve olumsuz tarafları var. Birinde çabuk 
unutulursunuz, diğerinde günü kaçırmış olursunuz. Bunun o 
manasız tartışmayla, sanatın sanat için mi yoksa toplum için 
mi olduğu çekişmesiyle bir ilgisi yoktur. Daha çok, sanatçının 
kendini nasıl konumlandırdığına ilişkin bir tercihtir.

Sıra Sizde Yanıt AnahtarıKendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
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Sıra Sizde 4
Hiç şüphesiz ki şiir, bir anlam sanatıdır. Okurken veya din-
lerken anlamından aldığımız lezzetle güzelleşir; fakat saç-
ma ve anlamsız olanın tamamen şiir dışına itilmesi de doğ-
ru olmaz. Daha çocukluğumuzdaki “Evvel zaman içinde, kal-
bur saman içinde” diye başlayan masal açılışlarından veya “O 
piti piti/ Karamela sepeti/ Terazi, lastik/ Jimnastik” tekerle-
mesinden bu yana, saçma olandan da tat almaya alışkınızdır. 
MFÖ’nün “Sude” şarkısını da aynı alışkanlıkla severiz. Biraz 
daha dikkat ederseniz, aslında anladığınız bütün şiirleri sev-
mediğiniz gibi, anlamadan sevdiğiniz şiirler olduğunu da gö-
receksiniz. Belki klasik şiire ve nihayet encümenin şiirine ya-
naşırken, ilk adımda yapmanız gereken de bu olabilir. Sonra, 
sevdiğinizi anlama ihtiyacı da duyabilirsiniz.

Sıra Sizde 5
Vezin, şiirin sadece bir enstrümanıdır. Nasıl ki bir şarkıyı sa-
dece sesinizle okuyabilecek olmanıza rağmen sazlar eşliğin-
de okursanız daha da güzel olduğunu bilirsiniz; aynı şekil-
de, şiirin de vezin denen saz olmadan yazılıp okunabilmesi 
mümkündür. Bir adım daha ileri gidelim: Aynı şarkının gitar 
eşliğinde mi yoksa ud eşliğinde mi çalındığı onun sanat de-
ğerini değiştirmez. Ne sazların ne de vezinlerin eskisi-yenisi 
olur; ancak, besteye ve şiire uygun olanı ve olmayanı bulu-
nur. Dolayısıyla klasik şairlerin veya encümen mensupları-
nın aruz veznini tercihi; onların mutlaka eski, sıkıcı ve anla-
şılmaz bir şeyler söylediklerini düşünmenize sebep olmama-
lıdır. Bu problemin kaynağı, şiire yaklaşma tarzımızda olabi-
lir. Besteleri dinlemek yerine, okumayı bilmediğiniz notala-
rına bakıyorsanız size her eser anlaşılmaz gelecektir. Ya nota 
okumayı öğrenmek ya da çalınırken dinlemek bir çözüm ola-
bilir. Bunu şiire de uyarlayabilirsiniz; ya aruzu öğrenin ya da 
bilen birinin şiir okuyuşunu dinleyin.

Sıra Sizde 6
Mazmun, eski bir dünya geleneğidir. Her köklü milletin di-
linde ve şiirinde böyle mazmunlara rastlanır. Öğrencilerimiz 
arasındaki yaygın bir kanaat, mazmunun klasik şiire ait ol-
duğu yolundadır. Oysa ne klasik şiir ne de onun mazmunları 
elit bir çevrenin tekelinde olmuştur. Âşık Ömer’den Dertli’ye 
ve Seyrani’ye kadar aruzla yazan, hatta divan oluşturan halk 
şairlerinin varlığı bir yana, halk şiirlerinde de mazmunlardan 
bol bol istifade edilmiştir. Siz de hafızanızı yoklarsanız, halk 
şiirinde birer mazmun olduğunu çokça, fark etmeden dinle-
yip, manasını da rahatça anladığınız “kirpiklerin ok ok eyle” 
yahut “hilal ebrulerin” gibi pek çok söyleyiş bulabilirsiniz. O 
hâlde, mazmunların sizin çok uzağınızda, çözümlenemez bir 
dünyaya ait olduğu fikri doğru değilmiş.
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Leyla Hanım, Şeref Hanım ve Adile Sultan’ın edebî kişiliklerini karşılaştırabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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GİRİŞ
Osmanlı şiirinde kadın şairlerin sayısı, erkeklere oranla son derece azdır. Bu oransızlık sa-
dece edebiyat alanı için söz konusu değildir. Zira Orta Çağda kadın, öteki sanat dalların-
da, sosyal ve kültürel hayatta da etkin bir rol üstlenememiştir. Ayrıca kadını edebiyat üret-
mekten dışlayan, birey olarak varlık göstermesine alan bırakmayan kültürel ve toplumsal 
koşullar, yalnızca Osmanlı ve Orta Doğu coğrafyasında değil, Avrupa’da da aynıdır.

Orta Çağ bilinci, mutlak itaat gerektiren kutsal metinlerin öğretileriyle biçimlenmiş-
ti. İnsan hayatında, inanç ve otorite; gelenek ve görenek, belirleyici rol oynamaktaydı. Bi-
reyin toplum içindeki konumu, bu etkenlere itaatle yakından ilgiliydi. Edebiyat ise, er-
kekler tarafından ve erkekler için yaratılmış bir gelenek görünümündeydi ve kadın ola-
rak şiir yazma girişimi, otoriteye isyan ya da en azından saygıda bir kusur olarak yorum-
lanabilirdi.

Osmanlı şiiri de, kadını dışarıda bırakan İran ve Arap edebiyatlarının etkisinde gele-
nek hâlinde yerleşmiş, şiir sistemi kodlanmıştı. Modern anlamıyla kişisel yaratı, gelene-
ğin önüne geçemezdi. Bu durumun bir örneği, XV. yüzyıl şairi Necatî’nin, kendisine nazi-
re yazan çağdaşı Mihrî Hatun’a verdiği tepkide görülmektedir. Bir kadının kendisine na-
zire yazmış olmasından rahatsızlık duyduğu hissedilen şair, edepsizlikle suçladığı Mihrî 
Hatun’u rakip olarak görmediğini bildirmiştir:

Ey benüm şi‘rüme nazîre diyen
Çıkma râh-ı edebden eyle hazer
Dime ki işte vezn ü kâfiyede
Şi‘rüm oldı Necâtîye hem-ser
(Ey benim şiirime nazire söyleyen (Mihrî Hatun), edep yolundan çıkmaktan sakın! Şii-

rim, vezin ve kafiye ile Necatî´’nin şiirine eşdeğer oldu, deme!)

Divan şiiri, kendine has semboller sistemi olan ve bu çerçevenin dışına çıkmanın 
mümkün olmadığı bir sanattı. Özgün olmak, bireysel bakış açısıyla yazmak ya da duygu-
larını kişisel biçimde yansıtmak gibi tutumlar modern edebiyata özgüdür. Divan şairleri-
nin böyle bir amacı yoktu ve dönemin estetik anlayışı böyle bir kişiselliğe zaten olanak ta-
nımıyordu. Duygular, klasik sembolleri kullanarak ifade edilirdi. Biçim ve içerik olarak 
sıkı kurallarla örülü olan bu edebiyatı anlamak da belli bir birikim gerektirmekteydi. Şi-
irlerin iletisini ancak bu kuralların eğitimini görmüş olanlar anlayabilirdi. Şairin çizdi-
ği imgeyi zihninde kurabilenler, yalnızca kullanılan sembollerin değerini bilenlerdi (Sı-
lay 2000: 188-204).

XIX. Yüzyılda Kadın Şairler



XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı60

Oysa kamusal alanda kendisine yer bulamayan Osmanlı kadınının bu birikimi kazan-
dıracak düzenli bir eğitimden geçmesi düşünülmezdi. Okuryazarlığın bile pek yaygın ol-
madığı koşullarda, ancak toplumun üst düzey kesimlerine mensup pek az sayıda kadın, 
şiir veya başka sanat dallarında varlık gösterebilmiştir. Kadın şairlerin neredeyse tamamı 
vali, kadı, şeyhülislam gibi yüksek makamlarda görev yapan, eğitimli ve zengin babaların 
kızlarıdır. İlk eğitimlerini aile içinde genellikle babalarından alan bu şairlerin dâhil oldu-
ğu sivil eğitim sürecinde, öncelikli olarak dinî bilgiler, ardından Arapça ve Farsça ile bera-
ber şiir ve edebiyat bilgisi de kazandırılmaktaydı. 

Osmanlı dönemi kadın şairlerinin bir başka ortak yanı da tamamının, kültür ve sa-
nat etkinliklerinin yoğun olduğu kültür merkezlerinde yetişmiş olmalarıdır. Bu şehirlerin 
zengin konaklarında oluşan bilim, edebiyat ve musiki meclisleri de kadın sanatçıların ye-
tişmesine önemli katkı sağlamaktaydı.

Ayrıca kadın şairlerin çoğunun Mevlevilik ve Nakşilik gibi şehir hayatında yaygın olan 
tarikatların mensubu oldukları da dikkat çekmektedir. Şüphesiz bu çevreler de belli bir şiir 
ve edebiyat ortamı oluşturmaktaydı. 

Osmanlıda sanat etkinliklerinin, yönetici üst tabaka tarafından himaye edilmesi, ka-
dın şairler için de teşvik edici rol oynamaktaydı. Böylelikle eserleri sayesinde saray ve çev-
resiyle ilişki geliştirip destek gören, bağlanan maaş sayesinde hayatını sürdüren kadın şa-
irler de mevcuttu.

Divan edebiyatı kaynaklarında adı geçen en eski kadın şairler Fatih döneminde yaşa-
mış olan Zeynep Hatun ve Mihrî Hatun’dur. Hubbî Hatun ise Arapçayı çok iyi bilen, bilgi 
ve yetenekleri sayesinde sarayla ilişki kurabilen Kanunî dönemi şairi olarak anılır. Bir ka-
zasker kızı olan Sıdkî Hatun ile hattatlığı şairliğinden daha güçlü olan Ani Fatma Hatun, 
XVII. yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır. Fıtnat Hanım ise, kendisinden sonra yetişen ka-
dın şairlerce örnek alınan XVIII. yüzyıl şairidir.

XIX. yüzyıla gelindiğinde kadın şairlerin sayısında belirgin bir artma olduğu görül-
mektedir. Avrupa ve Türkiye’deki siyasal ve toplumsal değişim genel olarak kadının sosyal 
hayattaki konumunu da etkilemiş, başka alanlarda olduğu gibi edebiyat alanında da ön-
celikle kültür seviyesi yüksek çevrelerde yetişen kadınlar edebiyat dünyasında yer edin-
meye başlamıştır. Bu yüzyılda en fazla tanınmış olan Leyla Hanım, Şeref Hanım ve II. 
Mahmut’un kızı Adile Sultan’dan başka birçok kadın şair yetişmiştir.

Sırrî Hanım (1814-1877), Diyarbakırlı kültürlü bir aileye mensup olup sonradan geldi-
ği İstanbul’da Kâmil Paşa’nın konağındaki edebiyat sohbetlerine katılmış, daha sonra Paşa 
ile evlenmiştir. Kadiri olan şair, kızının ölümü üzerine yazdığı mersiye ile tanınmıştır.

 Nakiye Hanım (1845-1879), şair Şeref Hanım’ın yeğenidir. Daha çok eğitimciliği ile 
tanınır. Türkçe ve Farsça şiirleri dergilerde yayımlanan şair, eğitim faaliyetlerinden dolayı 
II. Abdülhamit tarafından ödüllendirilmiştir.

Hazinedarzade Fıtnat Hanım (1842-1911), Trabzon valisi Abdullah Paşa’nın kızıdır. 
Dergilerde açık imzası ile şiirleri yayımlanmıştır. 

Leyla Hanım (Saz), Hekimbaşı İsmail Paşa’nın kızı olarak 1845’te İstanbul’da doğmuş, 
babasının görevi nedeniyle yedi yaşına kadar bulunduğu sarayda iyi bir eğitim almış, şair-
liğinin yanında besteciliği ile de tanınmış olan bir şairdir.

Mahşah Hanım ise, divan tarzı şiirleri yanında hece ölçüsüyle ilahiler ve bir de tiyatro 
oyunu yazmış olan bir şairdir.

Bunlardan başka şairliğinin yanında hattatlığı da olan Feride Hanım, divan ve halk 
tarzında şiirler yazmış olan Saniye Hanım ve ayrıca Münire, Hatice İffet, Hasibe Maide, 
Habibe, Şerife Ziba ve Fatma Kâmile gibi şairler de XIX. yüzyıl kadın şairleri arasındadır 
(Bekiroğlu 1999: 802-812).
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XIX. yüzyılda kadın şairlerin sayısındaki artış, hangi nedenlere bağlanabilir?

Osmanlı kadın şairlerin eserlerine toplu bir bakışta ilk göze çarpan özellik, genellikle 
erkek şairlerle aynı dil ve sembollerle şiir söylemiş olmaları, bir kadın olarak gerçek duy-
gu ve düşüncelerini ifade etmekten uzak gibi görünmeleridir. Bu, güçlü bir gelenek hâline 
gelmiş olan divan şiiri estetiğinin, kişisel duyguları ifade etmeye pek izin vermemesinden 
kaynaklanmaktadır. Edebiyat, bir gelenek meselesidir ve divan şairinden beklenen, daha 
önce Fars edebiyatında kalıplaşmış mazmun ve istiareleri ustalıkla kullanarak hünerini is-
pat etmektir. Dolayısıyla kadın şairlerin de özellikle âşıkane gazellerde bu alışılmış kalıp-
ları kullanmış olmaları, erkek şairlerle aynı sevgili imgesi etrafında şiir söylemeleri gele-
neğin bir sonucu olarak değerlendirilmelidir.

Bununla birlikte ilk dönemlerden itibaren kadın şairler kendi seslerini değişik tonlar-
da hissettirmektedirler. Mesela XVI. yüzyıl şairlerinden Mihrî Hatun, erkek veya kadın ol-
manın bir üstünlük sağlamadığını açıkça söyleyebilmiştir:

Çünki nâkıs olur dirler nisâ
Her sözin ma‘zûr tutmaktır revâ
Bir müennes yig durur kim ehl ola
Bin müzekkerden ki ol nâ-ehl ola
Bir müennes yig ki zihni pâk ola
Bin müzekkerden ki bî-idrâk ola 
(Kadınlar eksik olur diyerek sözlerini mazur kabul ederler. Bir işte ehil olan bir kadın, ehil 

olmayan bin erkekten yeğdir. Zihni berrak olan bir kadın, anlayışsız bin erkekten yeğdir.)

Zeynep Hatun da sanatta cinsiyetin belirleyici olmadığını, yetenekli nice kadının er-
keklere üstünlük sağladığını dile getirmiştir. 

Ne zenler var ki meydân-ı hünerde
Bir erden yeg ururlar topa çevgân
Müzekkerlik kemâl olmaya şemse
Müenneslikden irmez mâha noksân
(Öyle kadınlar vardır ki, hüner meydanında çevgân topuna erkekten daha iyi vururlar. 

Erillik (müzekker) güneş için olgunluk işareti olmadığı gibi, dişillik (müennes) de ay için bir 
eksiklik sayılmaz.) 

Bu mısralarda duyulan, erkek egemenliğine karşı yükselen bir sestir. Şüphesiz bir ger-
çeğin ifadesi olan bu mısralar, süreklilik arz eden bir üslup hâline gelmemiş, tezkire yazar-
larının kadın şairleri daha nesnel bir yaklaşımla değerlendirmesini sağlamak için yeterli 
olamamıştır. Eseri merkeze alarak, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yapılacak edebî eleştiri-
nin gelişmesi için daha uzun zaman geçmesi gerekecektir. XIX. yüzyıl şiirine bakıldığın-
da bu durumun pek fark etmediği, tezkire yazarlarının kadın şairleri genellikle öteki ka-
dın şairlerle karşılaştırdıkları görülmektedir.

Buna rağmen divan şiirinin bu son döneminde kadın şairlerin sayısının önceki yüzyıl-
lara göre artmış olduğu dikkat çekmektedir. Artık kadın şairler kendilerini edebiyat dün-
yasında ayrı bir değer olduklarını düşünmektedirler. Şeref Hanım bir beytinde bunu şöy-
le dile getirir: 

Hâh u nâ-hâh Şerefin kadrini bilsin yârân
Âleme bir dahi Leylâ ile Fıtnat gelmez 
(Seven veya sevmeyen bütün dostlar Şeref ’in değerini bilsin. Çünkü dünyaya bir daha 

Leyla ve Fıtnat gelmez.)

Bu durum genel olarak Osmanlı kadınının cesaretinin ve kendine güven duygusunun 
arttığını da göstermektedir. Mesela Leyla Hanım, toplum tarafından eleştirilmesi muhte-
mel şu mısraları söyleyebilecek cesareti kendisinde bulabilmiştir:

1

Çevgân: Eski Türklerin 
oynadıkları, Avrupa’da “polo” 
adıyla bilinen oyun.
Arapçada sözcükler, eril 
(müzekker)  ve dişil (müennes) 
olarak iki türlüdür. Bu ayrıma 
göre, şems sözcüğü eril, Farsça 
olan mâh’ın Arapça karşılığı kamer 
ise dişildir.
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İç bâdeyi gülşende ne derlerse desinler
Âlemde sen eğlen de ne derlerse desinler

Âlemde nedir farkı bana medh ile zemmin
Sağ olsun ehibbâ da ne derlerse desinler
(Gül bahçesinde kadehi iç, dünyada eğlenmene bak, ne derlerse desinler. Benim için dün-

yada övgü ya da yerginin farkı yoktur; dostlar sağ olsunlar da ne derlerse desinler.)

Bu gazele Şeref Hanım’ın söylediği nazire de zamanına göre serbest sayılabilecek bir 
eda ile söylenmiştir:

Gûş itme bu âlemde şemâmât-ı ‘adûyı
Zevkinde ol eğlen de ne derlerse desinler

Dil öpmese la’lin tutulur mı fem-i ağyâr
Kıl bûse kerem de ne derlerse desinler
(Bu dünyada düşmanın şamatasına kulak asma; eğlen, zevkine bak da ne derlerse de-

sinler. Dudağını öpmemiş olsam da elin ağzı tutulur mu? Bir öpücük bağışla da ne derler-
se desinler.)

Yukarıdaki beyitler, aslında divan şiiri geleneğinde âşık-sevgili ilişkisinde toplumun 
yabancısı olmadığı bir söylemi içermektedir. Erkek şairlerin gazellerindekiyle aynı tarz-
da söylenmiş birçok şiir böyle bir genel kabulle karşılanmıştır. Ancak Leyla Hanım’ın ser-
best hayat tarzından dolayı tezkire yazarları tarafından eleştirildiği de bilinmektedir (Tos-
ka 2006: II, 670-680.) 

Yukarıdaki beyitlerdeki rahat söyleyiş Cumhuriyet dönemi eleştirmenlerince Türk ka-
dınının “hürriyet temayülü” olarak yorumlansa da kadın şairlerin üslubu, Şeref Hanım’ın 
aşağıdaki mısralarında olduğu gibi, bir yanıyla çekingen ve kısık seslidir:

Şerefâ sencileyin bî-mâye
Ne cesâretle alır şiiri ele
Senin eş‘âr-ı perîşânından
Yegdir Âşık Ömerin nazmı bile
(Ey Şeref! Senin gibi bir zavallı ne cesaretle şiir söylemeye yeltenir. Aşık Ömer’in nazmı 

bile senin perişan şiirlerinden yeğdir.)

Şeref yok sende zerre kâbiliyyet gün gibi zâhir
Ne ümmîd ile bilmem arz-ı irfân etmek istersin
(Şeref, sende zerre kadar yetenek olmadığı gün gibi aşikâr; böyleyken hangi ümitle irfan 

sahibi olduğunu göstermek istiyorsun.)

Aslında divan şairleri, sanat kabiliyetleriyle sürekli övünürler. O hâlde Şeref Hanım’ın bu 
mısralarını, sadece tevazu göstergesi olarak değil, erkeklerin egemen olduğu edebiyat dün-
yasında yer edinmeye çalışan kadın şairlerin çekingen tavrı olarak görmek daha doğrudur.

Kadın divan şairlerinin erkek şairlerle aynı söylemi kullanması nasıl açıklanabilir?

LEYLA HANIM 
İstanbullu olan Leyla Hanım’ın doğum tarihi tespit edilememiştir. Babası müderrislik 
ve çeşitli kadılıklarda bulunmuş olan kazasker Moralızade Hamit Efendi, annesi Hatice 
Hanım’dır. Dönemin şairlerinden Keçecizade İzzet Molla, şairin dayısıdır. Kız çocukları-
nın örgün eğitiminin henüz söz konusu olmadığı bir dönemde, kültür seviyesi ortalama-
nın üstünde bir ailede yetişen Leyla Hanım’ın şiirle ilgilenmesinde de bu aile ortamının et-
kisi olmuştur. Leyla Hanım şiirlerinde, yazdıklarını dayısının düzelttiğini, kendisiyle soh-
betler ettiğini, velinimeti olduğunu daima dile getirmiştir. 

2
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Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmasa da yazdıklarından hareketle Leyla Hanım’ın, 
saray çevresine uzak kalmadığı anlaşılmaktadır. II. Mahmut’un kız kardeşleri Hibetul-
lah Sultan’a bir kaside, Esma Sultan’a ise bir terci-bent sunmuştur. Ayrıca başta Sultan 
Mahmut’un kızlarının doğumu ve şehzadeleri Abdülmecit ve Abdülaziz’in sünnetlerine 
olmak üzere saraya mensup pek çok kişinin doğum ve evlilik gibi önemli günleri için ta-
rih manzumeleri söylemiştir. Saray çevresi ile kurduğu ilişkiye rağmen hayatı maddî sı-
kıntılarla geçmiş olan şair, durumunu şiirlerinde açıkça dile getirmiştir. II. Mahmut ve I. 
Abdülmecit’e, devlet adamlarına hatta hanedana mensup kadınlara yazdığı methiyelerde 
yardım talebini birçok kez ifade etmiş, ölümünden yaklaşık sekiz yıl önce kendisine maaş 
bağlanmıştır. 1848’de ölen şair, Galata Mevlevihanesi haziresine defnedilmiştir.

Leyla Hanım, gençliğinde bir evlilik yapmış, fakat eşinin kabalıklarına dayanamayıp 
bir hafta içinde ayrılmıştır. Başka bir evlilik yapmayan şair,

İç bâdeyi gülşende ne derlerse desinler
Âlemde sen eğlen de ne derlerse desinler
(Gül bahçesinde kadehi iç, dünyada eğlenmene bak, ne derlerse desinler.)

mısralarında kendini gösteren, o dönem kadınları için kabul edilemez gibi görünen ser-
best tavrından dolayı eleştirilmiştir. Nedim gibi bir şairin kaleminden çıksa yadırganma-
dan okunabilecek bu tarz gazeller bir kadın şaire yakıştırılamamıştır. Çevresinde zeki ve 
hazır cevap biri olarak tanınmıştır. 

Divanında 6 kaside, 39 musammat, 55 kıta-i kebire şeklinde tarih manzumesi, 122 ga-
zel, 5 müstezad, 21 şarkı, 5 lugaz, 23 rubai, 7 kıta ve 4 müfrede yer vererek neredeyse bütün 
nazım şekillerinde şiir söylemiştir. Şiirleri arasında nazireler önemli bir yer tutmaktadır. 
Hoca Neşet’in bir muhammes ve bir şarkısını, Bağdatlı Ruhî’nin meşhur terkib-bendini 
tanzir etmiş, gazelde ise Şeyh Galip, İzzet Molla ve çağdaşı olan bazı şairlere nazireler söy-
lemiştir. Kadın şairlerden Fıtnat Hanım’ın iki, Nesibâ’nın üç gazeline nazire söylemiştir. 
Bu nazirelerden başka beğendiği ve etkilendiği birçok şairin de gazellerine tahmis, tesdis, 
tesbi gibi musammatlar yazmıştır.

Tahmis, tesdis, tesbi gibi musammat şekillerle ilgili Eski Türk Edebiyatına Giriş adlı kitabı-
nızda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Şiirlerinde belirgin olan beşerî aşk, hayata rindane bakış, felekten şikâyet gibi konu-
lar yanında yer yer Nabî ve Koca Ragıp Paşa’nın temsil ettiği hikmetli söyleyiş de hissedi-
len Leyla Hanım’ın divanında özellikle gazel dışındaki nazım şekillerinde dinî ve tasavvu-
fi konular da işlenmiştir. Hz. Peygamber ve ehl-i beyt sevgisini dile getirdiği, Kerbela ola-
yını andığı şiirlerinde içten söyleyişi dikkat çekmektedir. Mevlevi tarikatine mensup olan 
şairin tasavvufi duyguları da divanında ifadesini bulmuştur. Mevlana övgüsünde, müsta-
kil şiirlerinin yanında, Mevlana’nın bir beytini tesdis etmiş, 22 gazelin mahlas beytinden 
sonra Mevlana’nın adını anarak bağlılığını ifade etmiştir. Ayrıca Şems-i Tebrizî, Sultan Ve-
led ve birçok Mevlevi büyüğüne de övgü niteliğinde şiirler söylemiştir. 

Hayat tarzından dolayı eleştirilmesine rağmen birçok tezkirede,

İncitme sen ahbâbını incinmeye senden
Bu âlem-i fânîde zarâfet budur işte

(Sen dostlarını incitme, kimse de senden incinmesin; bu geçici dünyada incelik işte budur.)

şeklindeki meşhur beyti örnek gösterilerek divan sahibi bir kadın şair olarak kabul gören 
Leyla Hanım; Fıtnat Hanım, Şeref Hanım ve Adile Sultan’la birlikte kendisinden sonra ge-
lecek kadın şairler için cesaret kaynağı olmuştur.

Hazire: Cami, tekke ve türbe 
gibi mekânların mezarlık olarak 
da kullanılan, etrafı duvar veya 
parmaklıkla çevrilmiş bahçe kısmı.
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Mehmet Arslan’ın, Leyla Hanım Divanı, (Kitabevi Yayınları, 2003) adlı kitabında Leyla 
Hanım’ın hayatı ve sanatıyla ilgili geniş bilgi ve bütün şiirlerini bulabilirsiniz.

Örnek 1 (Şarkı)
I
پر آتشم آچدرمه بنم اغزمی زنهار
ظامل بنی سویلتمه درومنده نلر وار
بیلمزمیم ایتدیکلرکی ایله مه انکار
ظامل بنی سویلتمه درومنده نلر وار
   
Mef ‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün
Pür-âteşim açdırma benim agzımı zinhâr
Zâlim beni söyletme derûnumda neler var
Bilmez miyim itdiklerini eyleme inkâr
Zâlim beni söyletme derûnumda neler var

pür-âteş   : ateş dolu
zinhâr      : sakın, asla, aman
zâlim        : zulmeden, haksızlık eden
derûn       : iç, içeri, dâhil; gönül, kalp, yürek
inkâr         : yaptığını saklama, gizleme; reddetme, tanımama
Diliçi çeviri: Zalim, ateş doluyum, sakın benim ağzımı açtırma, beni söyletme! içim-

de neler neler var? Ettiklerini bilmez miyim? inkâr etme! Zalim, beni söyletme! İçimde ne-
ler var!

II 
عشقکله یورك یاره لریم ایشلر اوکوملاز
میدان محبتده بو هجران اوندوملاز
عاشق سکا چوقسه بکا دلربمی بولومناز
ظامل بنی سویلتمه درومنده نلر وار

Aşkınla yürek yarelerim işler onulmaz
Meydân-ı mahabbetde bu hicrân unudulmaz
Âşık sana çoksa bana dilber mi bulunmaz
Zâlim beni söyletme derûnumda neler var

mahabbet   : sevgi
hicrân         : ayrılık; unutulmaz acı, keder
dilber          : gönül alıp götüren, güzel
Diliçi çeviri: Aşkınla yürek yaralarım artar, şifa bulmaz; aşk meydanında bu ayrılık unu-

tulmaz. Sana âşık çoksa bana güzel mi bulunmaz? Zalim, beni söyletme! içimde neler var!

III
بدچهره رقیبی عجب آدم می صنورسك
بر کن اولور اندن دخی ای شوخ اوصنورسك
ایتدوکلرکه نادم اولورسك اوطنورسك
ظامل بنی سویلتمه درومنده نلر وار
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Bed-çihre rakîbi ‘aceb âdem mi sanursun
Bir gün olur andan dahi ey şûh usanursun
İtdüklerine nâdim olursun utanursun
Zâlim beni söyletme derûnumda neler var
bed    : fena, yaramaz, çirkin; kötülük
çihre    : yüz, surat; surat asma; şekil
rakîb   : rakip; divan şiirinde âşığın rakibi
şûh     : hareketlerinde serbest; neşeli, şen ve oynak
nâdim : pişman olan

Diliçi çeviri: Ey işveli sevgili! Acaba çirkin suratlı rakibi adam mı zannedersin? Bir gün gelir 
ondan da usanır, yaptıklarına pişman olup utanırsın. Zalim, beni söyletme, içimde neler var.

IV
هر دردکه بن صرب ایده یم شوخ جهانم
لیالیه جفا عادتك اولسون ینه جانم
تأثیر ایدر البت سکا بو آه و فغانم
ظامل بنی سویلتمه درومنده نلر وار

Her derdine ben sabr ideyim şûh-ı cihânım
Leylâ’ya cefâ ‘âdetin olsun yine cânım
Te’sîr ider elbet sana bu âh u figânım
Zâlim beni söyletme derûnumda neler var

cihân   : dünya, âlem
cefâ     : eziyet, incitme
te’sîr     : alamet, nişan bırakma; işleme, dokunma, içe işleme
figân    : ızdırap ile bağırıp çağırma, inleme
Diliçi çeviri: Ey dünya güzeli sevgilim! Leyla’ya eziyet etmek âdetin olsa da ben yine her 

derdine sabrederim. Belki ah ve inleyişim seni etkiler. Zalim, beni söyletme, içimde neler var!

Örnek 2 (Gazel)
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün
1 Felek derd ü mihenle dâne-i ömrüm çürütdürdi
 Tenim mecrûh idüp gam âsiyâbında ögütdürdi

2 Bu meydân-ı mahabbet içre bak ey saçları Leylâ
 Seninle mâcerâmız Kays u Ferhâd’ı unutdurdı

3 Leylâ-i gamda kayd-ı kâkülünle tâ-seher ey mâh
 Nice demdir fesânem rûh-ı Mecnûn’ı uyutdurdı

4 Nic’oldı ey perî evvel yanup yakıldıgım demler
 Hevâ-yı aşkın ammâ tatlı cânımdan soğutdurdı

5 Bu dem mâ’ü’l-hayât olsa dahi nûş eylemem sâkî
 Bana hecr ü firâkın acı acı zehr yutdurdı

6 İşitdim hem-dem-i hâr olduğun ol gonca-i ra‘nâ
 Sabâ geldi bu sözle tende hep kanım kurutdurdı
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7 Ezelden rûhı şâd olsun bize üstâdımız Leylâ
 Elif-bâdan çok evvel nüsha-i aşkı okutdurdı

Sözlüklerden yararlanarak yukarıdaki gazelin diliçi çevirisini yapınız.

ŞEREF HANIM 
XIX. yüzyılın kadın şairlerinden biri de Şeref Hanım’dır. 1809’da İstanbul’da doğmuş-

tur. Kahire doğumlu olduğuna dair rivayet gerçekçi kabul edilmemektedir. Babası, soyu sad-
razam Abdullah Nailî Paşa’ya dayanan şair Mehmet Nebil Bey’dir. Şeref Hanım şiirlerinde,

Şeref nesl-i şerîfinden kemîne ümmetindendir
Aceb mi iftihâr itse giyâhım yâ Resûlullah

(Aciz Şeref, Peygamberin onurlu soyundan, onun ümmetindendir. Ey Resulullah, (meza-
rımda biten) otlar övünse şaşılır mı?)

gibi mısralarıyla birçok yerde Hz. Muhammet soyundan geldiğini dile getirmektedir. 
Hakkında fazla bilgi bulunmayan Şeref Hanım’ın hayatı ile ilgili ipuçlarını şiirlerinde gör-
mek mümkündür. Mesela, 

Ben ölürsem de Şeref âlemde
Zâhiren yok ise de evlâdım
Her gazel bir veled-i kalbimdir
Haşre dek yine güm olmaz adım

(Ey Şeref! Ben ölürsem, görünüşte evladım yoksa da her gazel kalbimin çocuklarıdır, kı-
yamete kadar adım kaybolmaz.)

mısralarından evlilik yapmadığı, en azından çocuk sahibi olmadığı anlaşılıyor. Kendisine 
uzak yakın birçok kimsenin hayatıyla ilgili tarih manzumeleri söylemiş olan şairin, evlen-
miş olsaydı bu konuda da tarih söylemiş olması beklenirdi.

Yaşadığı maddi sıkıntılardan, değerinin bilinmemesinden yakınan şairin beklentileri 
cevapsız kalmış olacak ki bir daha “küberâyâ” şiir yazmayacağını söylemiştir. Ancak Sad-
razam Ali Paşa’ya sunduğu manzumede,

Yok ma’âş u meskenim şekl-i melek
Çün beşer halk olmuşum herşey gerek

(Melek misali, maaşım ve evim barkım yok; hâlbuki insan yaratılmışım, her şey gerek.)
mısralarıyla durumunu açıkça ifade etmiş olan şaire maaş bağlandığı bilinmektedir.

Kendisinden kısa bir süre önce ölen Leyla Hanım gibi Mevlevi olan Şeref Hanım, 
1861’de öldüğünde Yenikapı Mevlevihanesi muhibler kabristanında defnedilmiştir. 

Divan şiirinde kullanılan nazım şekillerinden neredeyse hepsiyle şiir söyleyen Şeref 
Hanım’ın divanında toplam 677 manzume bulunmaktadır. Bunlar arasında 255 gazelden 
sonra kıta nazım şekliyle yazdığı 122 tarih manzumesi dikkat çekmektedir. Daha çok ve-
fat ve doğum günlerine has olan bu manzumeler arasında yeğeninin sakal bırakması, hat-
ta ney öğrenmeye başlaması gibi konulara bile yer vermiştir. Şeref Hanım’ın şiirleri ara-
sında, divan şiirinde bu kadarını görmeye alışık olmadığımız son derece kişisel sayılabile-
cek tarih manzumelerinin önemli bir yer tutması, geleneğin sınırlarını zorlama olarak gö-
rülebilirse de özellikle gazellerinde klasik mazmunları kullanma konusunda divan şairle-
rini takip etmiştir. 

3



4. Ünite - XIX. Yüzyılda Kadın Şairler 67

Divanının kasideler bölümü Şeref Hanım’ın dinî ve tasavvufi evrenini yansıtacak ni-
teliktedir. Bir tevhit ve üç naat söylemiş olmasına rağmen, Mevlana ve Mevlevilikle ilgi-
li 6 kaside ve Kerbelâ mersiyesi niteliğinde 8 kasideye yer vererek samimi bir Mevlevi ve 
Bektaşî olduğunu göstermiştir.

Bu özelliğinin yanında, dünya zevklerine eğilimli olduğu da hissedilmektedir. Mesela 
Leyla Hanım’ın “ne dirlerse disinler” redifli gazeline nazire söylediği,

Gûş itme bu ‘âlemde şemâtât-ı ‘adûyı
Zevkinde ol eğlen de ne derlerse desinler

(Bu dünyada düşmanın şamatasına kulak asma; eğlen, zevkine bak da ne derlerse desinler.)
şeklindeki bir kadın için fazla rahat görünen tavrından dolayı Leyla Hanım kadar olma-
sa bile eleştirilmiştir.

Belki Şeref Hanım’ın mütevazı kişiliğinden belki de Osmanlı toplumunda şiirin daha 
çok, erkeklere mahsus bir alan olarak algılanmasından olsa gerek, yer yer şiire kabiliye-
ti olmadığını, Âşık Ömer’in şiirlerinin bile kendi şiirinden üstün olduğunu söylemiştir. 
Bu çekingenliğe rağmen, takdir edilme isteğini saklama gereği duymamış, hatta kendi-
sinden önce yetişmiş olan kadın şairlerle birlikte şiir dünyası için ayrı bir değer olduğu-
nu ifade etmiştir:

Hâh u nâ-hâh Şeref ’in kadrini bilsin yârân
Âleme bir dahi Leylâ ile Fıtnat gelmez

(Seven veya sevmeyen bütün dostlar Şeref ’in değerini bilsin. Çünkü dünyaya bir daha 
Leyla ve Fıtnat gelmez.)

Şiirleri edebî bakımdan çok üstün nitelikli olmasa da çağdaşı Leyla Hanım’ı takip eden Şe-
ref Hanım, divan sahibi bir kadın şair olarak edebiyat tarihimizde kendisine yer edinmiştir.

Mehmet Arslan’ın, Şeref Hanım Divanı (Kitabevi Yayınları, 2002) adlı kitabında Şeref 
Hanım’ın hayatı ve sanatıyla ilgili geniş bilgi ve bütün şiirlerini bulabilirsiniz.

Örnek 3 (Gazel)

Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün

1 Huzûr-ı yârda gavgâ-yı ağyâr eylemek olmaz
 Güle karşı hezâra şekve-i hâr eylemek olmaz

2 Tahammül güçse de derd-i rakîbe hâl-i düşvârı
 Sakın sû’-i edebdir yâre izhâr eylemek olmaz

3 Mahabbetden garaz cânı fedâdır dergeh-i yâre
 Cefâdan âşık-ı şûrîde-dil zâr eylemek olmaz

4 Açıldı göz göz oldı nûr-ı aynım işledi câna
 Bir iki yara var gönlümde tîmâr eylemek olmaz

5 Nühüfte ‘âlem-i ‘aşkın nice hâlâtı var ammâ
 Degil ağyâra yâre keşf-i esrâr eylemek olmaz

6 Şeref sorma melâlim anla hâlim eşk ü ye’simden
 Tükenmez mâcerâ var dilde ısrâr eylemek olmaz
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Osmanlıca-Türkçe sözlüklerden yararlanarak yukarıdaki gazelin diliçi çevirisini yapınız.

Örnek 4 (Murabba)
نیّنی برای بسیم بك
I
ای در بحر مرام
حقه بو هر کز رجام
سکا چو بدر متام
هرکس ایده احرتام

Ninni Berây-ı Besîm Beg
Müfte‘ilün fâ‘ilün
Ey dür-i bahr-i merâm
Hakk’a bu hergiz ricâm
Sana çü bedr-i tamâm
Herkes ide ihtirâm

dür     : inci
bahr    : deniz
hergiz  : asla, katiyen
merâm : istek, maksat, niyet
bedr-i tamâm   : dolunay
ihtirâm  : saygı, hürmet
Diliçi çeviri: Ey istek denizinin incisi! Allah’tan kesin olan dileğim şudur ki, herkes dolu-

naya nasıl ilgi gösteriyorsa sana da öyle saygı duysun.
II
دلرم عاملده بن
اوینه و کل شاد و شن
مهد لطافتده سن
ذوق ایله اول مستدام

Dilerim âlemde ben
Oyna vü gül şâd u şen
Mehd-i letâfetde sen
Zevk ile ol müstedâm

şâd     : sevinçli
şen     : ferahlı, sevinçli
mehd   : beşik
letâfet  : latiflik, hoşluk; güzellik; nezaket
müstedâm: devamı istenilen; devamlı, sürekli, sürüp giden
Diliçi çeviri: Dilerim ki, dünyada mutlu ve sevinçli olarak gülüp oynayasın, güzellik be-

şiğinde sürekli zevk içinde olasın.

4
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III
ایلمسین ای کهر
کمسه سکا بد نظر
حسنيكه شمس و قمر
رشك ایده هر صبح و شام

Eylemesin ey güher
Kimse sana bed-nazar
Hüsnüne şems ü kamer
Reşk ide her subh u şâm

güher         : elmas, cevher; inci; değerli taş; bir şeyin aslı, esası
bed-nazar : kötü bakış, kötü bakma; kötü düşünce
hüsn           : güzel, iyi; güzellik, iyilik
şems           : güneş
kamer        : ay
reşk           : kıskanma, haset
subh           : sabah, sabah vakti
şâm           : akşam
Diliçi çeviri: Ey cevher (gibi değerli çocuk)! Kimse sana kötü gözle bakmasın. Güneş ve 

ay, gece gündüz güzelliğini kıskansın.

IV
ام ممه فریادی قو
یات اویي ای ماه رو
ایشته سکا نیّنی بو
ایله دلك شاد و کام

Em meme feryâdı ko
Yat uyu ey mâh-rû
İşte sana ninni bu
Eyle dilin şâd u kâm

mâh-rû : ay yüzlü
dil : gönül, yürek, kalp
şâd : sevinçli
kâm : meram, arzu, emel, istek
Diliçi çeviri: Ey ay yüzlü! Meme em, ağlama artık, uyu. İşte sana söylediğim ninniyle 

gönlünü eğlendir.

V
قصدمی ایتدم بیان
دکله بسیمم امان
شاعر شیرین زبان
اوملغه ایت اهتامم

Kasdımı etdim beyân
Dinle Besîm’im amân
Şâ‘ir-i şîrîn-zebân
Olmaga et ihtimâm
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kasd : niyet, bile bile yapma
beyân : anlatma, bildirme, dile getirme
şîrîn-zebân : tatlı dilli
ihtimâm : dikkatle gayretle çalışma, özenle iş görme
Diliçi çeviri: Dinle Besîm’im aman! İsteğimi söyledim. Tatlı dilli şair olmaya gayret et.

VI
پندمی ایله قبول
کوکلمی ایتمه ملول
ای پرس اهل دل اول
اسرت ایسك نیك نام

Pendimi eyle kabûl
Gönlümi itme melûl
Ey püser ehl-i dil ol
İster isen nîk-nâm

pend          : nasihat, öğüt
melûl         : usanmış, bıkmış, bezmiş; mahzun
püser         : oğul, erkek çocuk
nîk-nâm   : iyi nam kazanmış, iyi adlı
Diliçi çeviri  : Ey oğul! Öğütlerimi kabul et, gönlümü mahzun etme. Güzel bir adla anıl-

mak istiyorsan gönül ehli ol.

VII
ای لبی آب زالل
اومله صاقین بد مقال
لٔولٔو و جوهر مثال
چقه دیلکدن کالم

Ey lebi âb-ı zülâl
Olma sakın bed-makâl
Lü’lü ü cevher-misâl
Çıka dilinden kelâm

leb              : dudak
âb-ı zülâl      : güzel, tatlı su; berrak su
belh-makâl  : gayri sözler, başka sözler
lü’lü             : inci
misâl              : örnek, benzer
kelâm            : söz, lakırdı
Diliçi çeviri: Ey dudakları tatlı suya benzeyen! Sakın gayri sözler söyleyen olma. Dilin-

den dökülen sözler inci ve cevher gibi olsun.

VIII
ای کل نخل مراد
اوله درونك کشاد
ویره کامل زیاد
سکا جناب خدام
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Ey gül-i nahl-i murâd
Ola derûnun güşâd
Vire kemâl-i ziyâd
Sana Cenâb-ı Hudâ’m

nahl   : hurma ağacı; ed. ince, uzun, narin vücutlu dilber
derûn : iç, içeri, dâhil; gönül, kalp yürek
güşâd  : açma, açılma, açılış
kemâl  : olgunluk, yetkinlik, eksiksizlik
ziyâd    : fazlalık, çokluk
Hudâ   : Allah
Diliçi çeviri: Ey istek fidanının gülü! Gönlün açılsın ve Allah büyük bir olgunluk versin.

IX
کندینی هجراندن
عقلنی نقصاندن
عمرنی پایاندن
حفظ ایده رب االنام

Kendini hicrândan
Aklını noksândan
Ömrini pâyândan
Hıfz ide Rabbü’l-Enâm

hicrân   : ayrılık; unutulmaz acı, keder, iç acısı
noksân  : eksiklik, azalma; kusurlu; yokluk
pâyân    : son, nihayet
hıfz      : saklama; ezberleme
Rabbü’l-Enâm : bütün yaratılmışların Rabb’i
Diliçi çeviri: Bütün yaratılmışların Rabbi Allah, seni ayrılıktan, aklını eksiklikten, ömrü-

nü son bulmaktan saklasın.

ADİLE SULTAN 
Otuzuncu Osmanlı padişahı II. Mahmut’un kızı olarak 29 Mayıs 1826’da İstanbul’da doğan 
Adile Sultan, Osmanlı hanedanında divan sahibi tek kadın şairdir. Henüz küçük yaştayken an-
nesi Zernigâr Kadın’ın ölümünden sonra Adile Sultan’ın yetişmesini padişahın öteki eşlerin-
den Nevfidan Kadın üstlenmiştir. Yetişmesine özen gösterilerek Arapça, Farsça ve edebiyat öğ-
renimi sağlanan Adile Sultan, Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz’in kız kardeşi, V. Mu-
rat, II Abdülhamit, V. Mehmet Reşat ve VI. Mehmet Vahdettin’in halasıdır. Padişah kızı oldu-
ğu hâlde pek mutlu bir hayat sürmemiştir. Küçük yaşta annesiz kalmaktan başka, babasının ve 
birçok kardeşinin ölüm acısını yaşamış olan Adile Sultan kendisini tasavvufa vermiştir.

Tophane Müşiri Mehmet Ali Paşa ile 1845’te evlenmiştir. Mehmet Ali Paşa kaptanı-
derya ve sadrazamlık makamlarına kadar yükselmiş, bir ara sürgün edilmişse de eşinin 
aracılığıyla affedilmiştir. Eşini, bazı çapkınlıklarına göz yumacak kadar sevmiş olan Adile 
Sultan, onun ölümünün ardından yazdığı manzumelerde hizmetlerinden ve hayırseverli-
ğinden bahsederek vefasını göstermiştir.

Eşinin 1868’de ölümünden dört yıl sonra, hayattaki tek teselli kaynağı olan kızı Hayri-
ye Sultan’ı henüz dört yıllık evli iken kaybeden şair, ömrünün kalan kısmını ibadet ve ha-
yır işleriyle geçirmiştir. 13 Şubat 1899’da vefat ettiğinde kocası Mehmet Ali Paşa’nın türbe-
sinde önceden kendisinin hazırlamış olduğu mezara defnedilmiştir.
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Hayatta tanıklık ettiği birçok yakınının ölümü Adile Sultan’ın dinî ve psikolojik dünya-
sı üzerinde etkili olmuştur. Nakşibendi tarikatından Bâlâ Tekkesi Şeyhi Ali Efendi’ye bağ-
lanmış, şiirlerinde dinî ve tasavvufi duygularını güçlü bir şekilde ifade etmiştir. Dünyada 
yaratıcının emirlerine ve rızasına uygun hareket etmeyi; insanlara faydalı olacak eserler 
bırakarak hayır işlemek gerektiğini şiirlerinde dile getirdiği gibi hayatta da uygulamıştır. 
Yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmış, başta çeşme ve okul 
olmak üzere pek çok eser yaptırmış, birçok mülkünü toplum hizmeti için vakfetmiştir.

Güçlü bir şair sayılamayacak olan Adile Sultan, eski divan şairlerinin izinden giderek 
münacat, naat, mersiye ve gazel nazım şekillerinde aruzlu şiirlerin yanında, hece vezniyle 
ilahiler de söylemiştir. Musiki ile de ilgili olan şairin “musıkî” redifli şiiri olduğu gibi bazı 
şiirleri de çeşitli makamlarda bestelenmiştir.

Fuzulî, Nabî ve Muhibbî’ye nazireleri olan şairin bazı şiirlerinde Süleyman Çelebi et-
kisi de hissedilmektedir. Divanında tevhit ve münacatlardan sonra naatlara yer veren şair, 
sadece Hz. Muhammet hakkında değil; dört halife, on iki imam, Nakşibendi tarikat bü-
yükleri, bağlı bulunduğu Şeyh Ali hakkında da manzumeler yazmıştır. Adile Sultan’ın di-
vanında Sultan Abdülaziz, kocası Mehmet Ali Paşa, kız kardeşi Hayriye Sultan, Sultan Ab-
dülmecit, Ethem Paşa ve Şehzade Mahmut Celalettin Efendi hakkında söylediği mersiye-
ler de önemli bir yer tutmaktadır.

“Tahassürname” ve “İftirakname” başlıklı manzumelerde ise, hayatını etkileyen en 
önemli kişi ve olaylarla ilgili samimi duygularını dile getirmektedir. Başta annesi ve ba-
bası olmak üzere kaybettiği aile mensuplarını özlemle anmış, acısını samimi bir dille ifa-
de etmiştir. Divanı, genellikle dinî ve tasavvufi konuları içeren 179 gazelden sonra, yine 
dinî içerikli birkaç şiir ve bağlı bulunduğu Nakşibendi tarikatının silsilesini andığı men-
sur metinle son bulur. Adile Sultan Divanı beş yazma nüsha karşılaştırılarak Hikmet Öz-
demir tarafından yayımlanmıştır. 

Hikmet Özdemir’in Adile Sultan Divanı (Ankara: TC Kültür Bakanlığı Yay., 1996) adlı kita-
bında Adile Sultan hakkında geniş bilgi ve bütün şiirlerini bulabilirsiniz.

Örnek 5 (Gazel)
Fâ‘ilâtün Fâ‘tün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün
1 Âşıkım hâl-i derûnun âleme izhârı güç
 Ketmi lâzımdır velâkin derdimin izhârı güç
Aşığım!, içimdeki hâli âleme bildirmek güç; saklanması gerekir, derdimin açığa vurul-

ması güç.

2 Remz-i aşkı zâhid-i sûret-perest etmez hayâl
 Nükte-i tevhîdi zîrâ münkire iş‘ârı güç
Görünüşe tapan sofu, aşkın niteliğini hayal etmez; zira tevhidin esasını inkârcıya bildir-

mek güçtür.

3 Veremez şem-i cemâlin verdiği şevki dile
 Geceler meclisde sensiz âşıkın envârı güç
Gönlü, güzel yüzünün mumundan (başka bir şey) aydınlatamaz; geceleri, mecliste sen 

olmadan âşığın neşelenmesi güçtür.

4 Gâh çeşmin yaş döker gâh cigerden kan akar
 Arzû-yı vuslât eyler dil hayâl-i zârı güç
Bazen gözyaşı döker, bazen ciğerden kan akar; gönül (sevgiliye) ulaşmak ister, nasıl ağ-

layıp inlediğini hayal etmek güçtür. 
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5 Dâğ-ı hicrânın eri erbâb-ı aşka tâcdır
 Hasta-i uşşâka kat’-i iltifât-ı yârı güç
Ayrılık yarası, aşk erbabı için taçtır; sevgilinin, aşk hastalarına iltifat etmeyi terk etme-

si güç gelir.

6 Âdile inkâr eder elbet ‘azâb-ı dûzahı
 Cennet olsa meskeni sensiz yine ikrârı güç
Adile elbette cehennem azabına razı olmaz ancak, meskeni cennet olsa bile sensiz kabul 

etmesi de güçtür.
Örnek 6 (Müseddes)
جّنت مکان شهزاده محمود جالل الدین افندی حّقنده مرثیه

I 
شاهنشه دوران ایکن عبدالعزیز خلد جاه
ال ویرمدی ظامل فلك یار اوملدی بخت سیاه
قاملشدی بر شهزاده سی ماننده خورشید و ماه
ایتدی اجل ده عاقبت اول غنجه یی محو و تباه
پك کنج ایکن ایتدی وفات محمود جالل الدین آه
ماتم طوتارسه کائنات شایسته در بی اشتباه

Cennet-mekân Şehzade Mahmud Celaleddin Efendi Hakkında Mersiye
Müstef ’ilün Müstef ’ilün Müstef ’ilün Müstef ’ilün
Şâhen-şeh-i devrân iken Abdülazîz-i huld-câh
Elvermedi zâlim felek yâr olmadı baht-ı siyâh
Kalmışdı bir şehzâdesi mânende-i hûrşîd ü mâh
Etdi ecel de âkıbet ol goncayı mahv ü tebâh
Pek genç iken etdi vefât Mahmûd Celâleddin âh
Mâtem tutarsa kâ’inât şâyestedir bî-iştibâh

şâhen-şeh : en büyük padişah
devrân       : dünya, felek, zaman, talih
huld           : sürüp giden, sonu olmayan varlık; cennet
câh           : itibar, makam, mevki
zâlim          : zulmeden, haksızlık eden
felek           : gökyüzü, sema
baht           : talih, kader, kısmet
mânende   : benzeyen
hûrşîd        : güneş
mâh           : ay
âkıbet         : nihayet, son
gonca          : tomurcuk, açılmamış çiçek, açılmamış gül
mahv           : yok etme; harap etme; perişan etme
tebâh           : bozuk, berbat, harap; yıkıntı, yıkılmış
mâtem         : hüzün, musibet zamanındaki ağlayış, yas; yaslı, kederli
şâyeste         : yakışır, yaraşır, uygun
bî-iştibâh    : şüphesiz
Diliçi çeviri: Cennet-mekân ( yeni cennet olan) Abdülaziz, zamanın en büyük padişahı iken za-

lim felek elvermedi, kara baht yâr olmadı. Güneş ve aya benzeyen bir şehzadesi kalmıştı, ecel de sonun-
da o açılmamış goncayı perişan etti. Mahmut Celalettin pek genç iken vefat etti, ah! Kuşkusuz, kâinat 
yas tutsa yeridir.
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II 
خلقی کوزل حسنی کوزل بر ماه ایدی اول نو جوان
کللر کبی اچلامدن صولدردی رخسارك خزان
هجرانی یاقدی جامنی یاندم امان و ال امان
کتدی املدن ایلرم بلبل کبی آه و فغان
پك کنج ایکن اتدی وفات محمود جالل الدین آه
ماتم طوتارسه کائنات شایسته در بی اشتباه

Hulku güzel hüsnü güzel bir mâh idi ol nev-civân
Güller gibi açılmadan soldurdu ruhsârın hazân
Hicrânı yakdı cânımı yandım amân u el-amân
Gitdi elimden eylerim bülbül gibi âh u figân
Pek genç iken etdi vefât Mahmûd Celâleddin âh
Mâtem tutarsa kâ’inât şâyestedir bî-iştibâh

hulk  : huy, tabiat
hüsn  : güzel, iyi; güzellik, iyilik
nev-civân : taze, genç delikanlı
ruhsâr : yanak; yüz, çehre
hazân : sonbahar, güz
hicrân : ayrılık; unutulmaz acı, keder, iç acısı
figân : ızdırap ile bağırma, çağırma; inleme

Diliçi çeviri: O genç delikanlı; huyu güzel, kendi güzel bir ay idi. Sonbahar, yanağını gül-
ler gibi açılmadan soldurdu. Ayrılığı canımı yaktı, yandım aman, elaman! Elimden gitti, 
bülbül gibi ah eder, inlerim. Mahmut Celalettin pek genç iken vefat etti, ah! Kuşkusuz kâinat 
yas tutsa yeridir.

III
ای دادرم عبدالعزیز جّنت سکا اولسون مکان
سن کورمه دك اوالدکه قیدی نا صل ظامل جهان
عاجز قالوب درماندن اولدی حکیامن نا توان
بولدی یرینی عاقبت الله ك امری بی کامن
پك کنج ایکن ایتدی وفات محمود جالل الدین آه
ماتم طوتارسه کائنات شایسته در بی اشتباه

Ey dâderim Abdülazîz cennet sana olsun mekân
Sen görmedin evlâdına kıydı nasıl zâlim cihân
Âciz kalıb dermândan oldu hekîmân nâ-tüvân
Buldu yerini âkıbet Allah’ın emri bî-gümân
Pek genç iken etdi vefât Mahmûd Celâleddin âh
Mâtem tutarsa kâ’inât şâyestedir bî-iştibâh

dâder : kardeş
cihân : dünya, âlem
dermân  : ilaç, çare
hekîmân  : doktorlar, tabipler
nâ-tüvân  : zayıf, kuvvetsiz
bî-gümân : şüphesiz
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Diliçi çeviri: Ey kardeşim Abdülaziz! Cennet sana mekân olsun. Zalim dünyanın evladı-
na nasıl kıydığını sen görmedin. Doktorlar onu sağaltmakta aciz kaldılar, ellerinden bir şey 
gelmedi. Şüphesiz Allah’ın emri, sonunda yerini buldu. Mahmut Celalettin pek genç iken ve-
fat etti, ah! Kuşkusuz kâinat yas tutsa yeridir.

IV

ای عادله آکاه اول دنیا و مافیها نه در
الزم اوالن اهل دله میخانه در پیامنه در
زیرا بو دنیانك صوکی برشی دکل ویرانه در
فریاد ایدندر عندلیب سوزان اوالن پروانه در
پك کنج ایکن ایتدی وفات محمود جالل الدین آه
ماتم طوتارسه کائنات شایسته در بی اشتباه

Ey Âdile âgâh ol dünyâ vü mâ-fîhâ nedir
Lâzım olan ehl-i dile meyhânedir peymânedir
Zîrâ bu dünyânın sonu bir şey degil virânedir
Feryâd edendir andelîb sûzân olan pervânedir
Pek genç iken etdi vefât Mahmûd Celâleddin âh
Mâtem tutarsa kâ’inât şâyestedir bî-iştibâh

âgâh  : bilgili, haberli, uyanık
mâ-fîhâ : öteki dünya, ahiret
peymâne : büyük kadeh, şarap bardağı
zîrâ  : çünkü, şundan dolayı ki
andelîb  : bülbül
sûzân  : yakan, yakıcı; yanan, yanıcı
Diliçi çeviri: Ey Adile! Dünya ve ahretin ne olduğundan haberdar ol. Gönül ehline la-

zım olan meyhane ve kadehtir. Bülbül feryat eder, pervane yanar. Çünkü bu dünyanın sonu, 
viraneden başka bir şey değildir. Mahmut Celalettin pek genç iken vefat etti, ah! Kuşkusuz 
kâinat yas tutsa yeridir.

Okuduğunuz müseddes, Sultan Abdülaziz’in oğlu Mahmut Celalettin (1862-1888)’in 
ölümü üzerine, halası Adile Sultan tarafından yazılmış bir mersiyedir. Mersiyeler, ölen biri-
nin ardından duyulan üzüntüyü dile getirmek, o kişinin iyi taraflarını anlatmak üzere yazı-
lan lirik şiirlerdir. Bu tarz şiirlere halk edebiyatında ağıt, İslamiyet öncesi Türk edebiyatında 
ise sagu denildiğini biliyorsunuz. Yani mersiye; sagu veya ağıtın divan şiirindeki biçimidir. 

Mersiyeler, feleğe sitem ve bu dünyanın geçici oluşunu vurgulayan bir giriş, kaybedi-
len yakının övgüsü ve onun kaybından doğan üzüntü ile ölenin mekânının cennet olma-
sını dileyen dua bölümünden oluşur. Mersiyelerde genellikle terkib-bent, terci-bent ve ka-
side gibi uzun nazım biçimleri tercih edilmekle birlikte murabba, muhammes, müseddes; 
gazel, mesnevi ve kıta şeklinde de mersiyeler yazılmıştır. 

Türk edebiyatında padişahlara, şehzadelere, vezirlere, devlet ileri gelenlerine, din ulu-
larına, aile bireyleri ile arkadaşlara ve dostlara yazılmış mersiyelerin yanı sıra bazı evcil 
hayvanlara ve şehirlere yazılan mersiyeler vardır. Mersiye yazanla yazılan arasında he-
men daima bir alaka mevcuttur. Mersiyelerin yazılışını belirleyen asıl etken ise gelenektir.

Taşlıcalı Yahya’nın “Şehzade Mustafa Mersiyesi”, Bakî’nin “Kanuni Mersiyesi”, Şeyh 
Galip’in “Esrar Dede Mersiyesi” türün en güzel örneklerindendir. Kerbela konusunun iş-
lendiği eserlere ise genel olarak maktel denir. Fuzulî’nin Hadikatü’s-Süeda adlı eseriyle 
Kâzım Paşa’nın Kerbela Mersiyeleri en tanınmış maktellerdir (İsen 1994).
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Özet

 Divan edebiyatında kadın şairlerin konumunu açık-
layabilmek,
 Divan edebiyatında kadın şair sayısı, erkeklere oran-
la oldukça azdır. Kadının bu durumu, yalnız edebi-
yat ve sanatta değil toplumsal hayatın öteki alanların-
da da benzerlik göstermektedir. Eser vermiş olan ka-
dın şairler, şiirlerinin üstün sanat özellikleriyle değil 
kadın olmaları dolayısıyla tezkirelerde yer alabilmiş-
lerdir. İlk yüzyıllarda pek az olan kadın şair sayısında 
XIX. yüzyıla gelindiğinde artış olması dikkat çekmek-
tedir. Bu ise Osmanlıda modernleşmeye paralel ola-
rak, kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer edin-
meye başlamasıyla açıklanabilir.

XIX. yüzyılda eser veren kadın şairlerin ortak özellikle-
rini değerlendirebilmek,
Bu dönem kadın şairlerinin yetişme tarzları benzer-
lik göstermektedir. Tamamı, toplumun üst kesim ai-
lelerine mensuptur ve aile içinde eğitim alma imkânı 
bulabilmişlerdir. Başta İstanbul olmak üzere, Osman-
lı Devleti’nin çeşitli kültür merkezlerinde yaşamış-
lardır. Birçoğu, şiir ve sanat etkinliklerine uygun or-
tamlar olan tarikat çevreleriyle ilişkilidir. Bu yüzyılın 
önde gelen kadın şairleri Leyla Hanım, Şeref Hanım 
ve Adile Sultan’dır. Üçü de divan sahibidir. Şiirlerinde 
dinî ve tasavvufi konuları yoğun olarak işlemişlerdir. 
Leyla ve Şeref Hanım, gazellerinde beşerî aşka daha 
çok yer vermiştir. Adile Sultan ise, ilahî aşka ağırlık 
vermesiyle onlardan ayrılmaktadır. Divan şiirinde bu 
döneme kadar pek az görülen gerçek hayattan sahne-
ler ve kişisellik, üç şairde de belirgindir. Divanların-
da yakın çevrelerinde gerçekleşen olay ve kişilerle il-
gili çok sayıda manzumenin yer alması bu kişiselleş-
menin bir göstergesidir. 

Leyla Hanım, Şeref Hanım ve Adile Sultan’ın edebî kişi-
liklerini tanıyabilmek,
Bürokrat bir aileye mensup olan Leyla Hanım, dö-
nemin meşhur şairlerinden İzzet Molla’nın yeğeni-
dir. Şair olarak yetişmesinde dayısı (İzzet Molla) nın 
katkısı olmuştur. Yazdığı methiyeler sayesinde saray-
la ilişki geliştirmiş, kendisine maaş bağlanmıştır. Ser-
best hayat tarzından dolayı eleştirilmiştir. Tam bir di-
van sahibi olarak neredeyse bütün nazım şekillerinde 
şiir söylemiştir. Gazellerinde rindane eda ve beşeri aşk 
belirgindir. Dinî içerikli şiirlerinde ise peygamber ve 
ehl-i beyt sevgisi, Mevlana hayranlığı ve Kerbela acı-
sı dikkat çekmektedir. Çok sayıda nazire söylemiştir. 

 Şeref Hanım: Şair bir babanın kızıdır. Divanında top-
lam 677 manzume bulunmaktadır. Bunlar arasında 
255 gazelden sonra kıt’a nazım şekliyle yazdığı 122 ta-
rih manzumesi dikkat çekmektedir. Aile fertleriyle il-
gili son derece sıradan konularda bile tarih manzu-
mesi yazmıştır. Üslup ve içerik olarak Leyla Hanım’ı 
takip etmiştir. Gazellerinde geleneğe uyarak aşk ve 
sevgili konusunda yazmış, kasidelerinde dinî duygu-
larının ifadesi olarak Mevlana ve ehl-i beyt sevgisini 
yoğun olarak dile getirmiştir. 

 Sultan II. Mahmut’un kızı olan Adile Sultan, küçük 
yaşta annesiz kalmaktan başka, babasının ve birçok 
kardeşinin ölüm acısını yaşamış, kendisini tasavvufa 
vermiştir. Şiirlerinde de ağırlıklı olarak dinî ve tasav-
vufi konuları işlemiştir. Divanındaki “Tahassürname” 
ve “İftirakname” başlıklı manzumelerinde hayatına ve 
kişiliğine yön veren olayları dile getirmektedir. Aruz-
lu şiirlerinin yanında, hece vezniyle ilahiler de yaz-
mıştır. Hayırsever kişiliğiyle bilinen Adile Sultan’ın 
bazı şiirleri bestelenmiştir. 

1 3

2
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Kendimizi Sınayalım
1. Osmanlı kadın şairleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

a. Eski divan şairlerine nazireler yazarak gelenekten ya-
rarlanmışlardır. 

b. Toplumun üst düzey ailelerinde yetişmişlerdir.
c. Divanlarında dinî ve tasavvufi konuları da işlemişlerdir.
d. Medrese eğitimi görmüşlerdir.
e. Büyük kültür merkezlerinde yaşamışlardır.

2. Kendisinden sonra yetişen kadın şairleri etkileyen XVIII. 
yüzyıl kadın divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Mihrî Hatun
b. Hubbî Hatun
c. Fıtnat Hanım
d. Şeref Hanım
e. Adile Sultan

3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hanedanına mensup 
kadın şairlerdendir?

a. Fıtnat Hanım
b. Leyla Hanım
c. Şeref Hanım
d. Adile Sultan
e. Nakiye Hanım

4. Leyla Hanım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Dinî ve tasavvufi şiirler söylemiştir.
b. Gazellerinde ağırlıklı olarak beşerî aşkı işlemiştir.
c. Şair olarak yetişmesinde Keçecizade İzzet Molla’nın 

etkisi vardır.
d. Şiirlerinde Mevlana ve ehl-i beyt sevgisine yer ver-

miştir.
e. Şair olan babasının etkisiyle şiir söylemiştir.

5. Yetişmesinde, XIX. yüzyılın divan şairlerinden Keçeci-
zade İzzet Molla’nın etkili olduğu kadın şair aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. Leyla Hanım
b. Şeref Hanım
c. Adile Sultan
d. Fıtnat Hanım
e. Hazinedarzade Fıtnat

 Bu meydân-ı mahabbet içre bak ey saçları Leylâ
 Seninle mâcerâmız Kays u Ferhâd’ı unutdurdı
6. Leyla Hanım’ın yukarıdaki beytinde geçen Kays, hangi 
seçenekteki aşk kahramanın gerçek adıdır? 

a. Hüsrev
b. Şirin
c. Mecnun
d. Vamık
e. Tahir

7. Şair bir babanın kızı olup, şiirlerinde Hz. Muhammet so-
yundan geldiğini söyleyen Mevlevi kadın şairimiz aşağıdaki-
lerden hangisidir?

a. Nesiba
b. Fıtnat Hanım
c. Mahşah Hanım
d. Şeref Hanım
e. Nakiye Hanım

 Tahammül güçse de derd-i rakîbe hâl-i düşvârı
 Sakın sû’-i edebdir yâre izhâr eylemek olmaz
8. Şeref Hanım’a ait yukarıdaki beyitte aşağıdakilerden han-
gisi söylenmemiştir?

a. Rakibin derdine katlanmak zordur.
b. Kötü durumu sevgiliye söylemek uygun değildir.
c. Sevgiliye rakibi şikâyet etmek doğru değildir.
d. Sevgilinin verdiği sıkıntıya tahammül etmek güçtür.
e. Rakipten duyulan rahatsızlık sevgiliye belli edilmemelidir.

9. Divanındaki “Tahassürname” ve “İftirakname” adlı şiir-
lerde hayatını etkileyen kişi ve olaylarla ilgili duygularını an-
latan kadın şair aşağıdakilerden hangisidir?

a. Adile Sultan
b. Leyla Hanım
c. Şeref Hanım
d. Hubbî Hatun
e. Fıtnat Hanım

 Âdile inkâr eder elbet azâb-ı dûzahı
 Cennet olsa meskeni sensiz yine ikrârı güç
10. Adile Sultan’a ait yukarıdaki beytin içerdiği anlam aşağı-
dakilerden hangisidir?

a. Şair, cehenneme gitmek istememektedir.
b. Şair, cennete gitmek istediğini belirtmektedir.
c. Şair, cehennem azabından korktuğunu dile getir-

mektedir.
d. Şair ,cenneti mesken tuttuğunu dile getirmektedir.
e. Şair, cennet bile olsa sevgili olmadan gitmek iste-

memektedir.
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Okuma Parçası
Bir Avuç Kadınlar (I)
Bir avuç kadındılar. İki elin parmaklarından belki biraz fazla.
Şuara Tezkireleri’ne bakılırsa Divan edebiyatının kadın ka-
nadı ancak onlardan soruldu. Garip ki adları vardı da şiir-
leri yoktu. Ne yapsındılar? Yaşamak kolay da yazmak öyle-
sine zordu.
Kimi Trabzonlu, kimi Amasyalı, çoğu İstanbullu. Bereketli 
topraklarda boy verdiler hasılı. Kimi bir şehzade sancağının 
gölgesinde, kimi payitahttaki kendisi de bir şair olan koca çı-
narın sayesinde. Öyle işte, ama mutlaka bir sayede.
Kimi Fatih döneminin sanata ve sanatkâra bakışındaki o en-
gin iklimde boy verebildi (Zeynep, Mihrî); kimi, Divan şii-
rinin bütün tarihçesi boyunca en mükemmel örneklerin ve-
rildiği on altıncı asır ihtişamında kadın şairleri tek başına 
temsil etti (Hubbî Hâtun). Gerçi aynı asırda Bakî’nin hatu-
nu Tuti’den de şair olarak söz edildi ya, nasılsa, yüzlerce şiirle 
adını “sahife-i âlemde” sonsuz kılan Bakî’nin ikliminde, on-
dan geriye bir tek mısra kalabildi. Bu yüzden işte on altıncı 
asrı kadın şair olarak tek başına temsil eden Hubbî Hatun’un 
işi ne kadar zordu. Başta hükümdarın kendisi (Muhibbî) ol-
mak üzere, Fuzulî, Bakî, Hayalî, Zâtî, Nev’î gibi muhteşem 
güneşlerle dolu bir semada Hubbî, her hâlde ancak kendi 
hacmi kadar ışık salabilen düşük kadirden bir yıldızcıktı.
Kimi bir sadrazamın kızıydı, kimi bir şeyhülislamın. Kimi bir 
müderrisin, kimi bir valinin. Babası kadı, kazasker olanlar da 
vardı. Demek istediğim, hemcinslerinin birçoğundan daha na-
sipliydiler. Özel hocalar tutulabildi onlara, eğitimlerine özen 
gösterildi. Bazılarının bizatihi ilk hocaları babalarıydı. Kimi, ba-
banın kız çocuk üzerindeki yansıması anlamına gelen ağabey ta-
rafından yetiştirildi, eğitildiler. Ama bazen bu ışığın boyasıyla 
öyle bir boyandılar ki, söz gelimi Hamid’in kardeşi Mihrünnisa 
ne söylese ağabeyinin söylediklerinin rengindeydi.
Hemen hepsi sosyal statü ve yaşam standardı itibariyle yük-
sek ailelere mensuptular. Lakin zaman zaman aralarından 
öylesine ters talihli birisi çıkıverdi ki Yaşar Nezihe gibi, fır-
tınalı bir gecede kadem bastı bu dünyaya, yoksulluğun ve 
sıkıntının fırtınalarından hiç kurtulamadı, öyle yaşadı öyle 
ölüp gitti. Belki en çok ondaki cevheri merak etmeli. Hiçbir 
çapalama, budama, bakım görmeden, harabeler arasında, ka-
yalıklar üzerinde boy veren bir yabani çiçeğin usaresini.
Çoğunlukla evlilikleri, şiir ve sanat faaliyetleri ile pek de iç 
açıcı bir temas içinde değildi. Bu mutsuz çoğunluk, bir şii-
ri var oldukları için mi mutsuz oldular, mutsuz oldukları için 
mi bir şiirleri var oldu, her zaman için tartışılabilir (belki tar-
tışmaya gerek bile yoktur), ama şiir öyle anlaşılıyor ki onlar 
için hem bir sebep hem bir neticeydi.
Hem öyle bir netice ki kimi Amasyalı Mihrî gibi, Hammer’den 

gelecek “Osmanlı Saphosu” yaftalamasındaki, ilk bakışta bü-
yüleyici ama bir başka bakışta incitici imaları göğüsleyebile-
cek kadar kendi başına buyruk, hiç evlenmeden yaşadı. Biraz 
da başına bela güzellik şöhretinin himayesi ve tehdidi altın-
da, masum aşk dedikodularına karıştı adı. Kimi daha ilk ge-
ceden kabalığına dayanamayacağını anladığı bir adamın ik-
liminden munis ve müşfik baba evine gerisin geri dönüverdi 
(Leyla) ve hakkında çıkan dedikoduları,
Sağ olsun ehibba da ne derlerse desinler,
mısraıyla karşılayacak aşkınlığa ulaştı kimi.
Kimi sürdürdü, kimi bitirdi. Kimi kendisini mutlu edeme-
yen bir adamdan ayrıldıktan yıllar sonra, ölümü haberi üze-
rine, sağlığında kendisini ber-murad edemeyen o âdem için 
o kadar çok ağlayıp öylesine yas tuttu ki (Mihrünnisa)! Ama 
kimi de kendisini ber-murad edemeyen o âdemi, ölüm döşe-
ğindeki bütün yalvarmalarına rağmen, affetmeye yanaşmadı 
(Yaşar Nezihe). Kadın fıtrati mi, ben de bilmem ne demeli?
Ama bütün sorunlarıyla ve bütün sorunlarına rağmen var-
dılar. Öyle olmasaydı, bütün kıymetlerini gözden geçiren II. 
Meşrutiyet dönemi Osmanlı aydınının, Türkçüsünden İs-
lamcısına, Osmanlıcısından Batıcısına, hepsinin, üzerin-
de birleştiği en büyük ortak payda “kadına dair” olur muy-
du? Hepsinin programında, aralarında reçete ve yöntem far-
kı bulunsa da kadın ve kadınının durumunun iyileştirilmesi-
ne dair hem de “babayiğit” bir madde mutlaka bulunur muy-
du? Bunun anlamı, çözüm öneriliyorsa problem de var, de-
mek değil miydi? Ve yine bunun anlamı, o kadınların yanın-
da omuzdaşları erkekler de vardı; babaları, kardeşleri, koca-
ları, meslektaşları; böyle demek değil miydi?
Büyük büyük annelerimizdiler. Bir avuç güzel kadındılar. İki 
elin parmaklarından biraz fazla.
Ya bir şehzade sancağı, ya payitahtta bir koca çınar. Hep göl-
gede kaldılar.

(Nazan Bekiroğlu, Mavi Lâle Yitik Lâle, İyi Adam Ya-
yınları, İstanbul, 2001, 40-42)
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz.
3. d Yanıtınız yanlış ise “Adile Sultan” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
4. e Yanıtınız yanlış ise “Leyla Hanım” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
5. a Yanıtınız yanlış ise “Leyla Hanım” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
6. a Yanıtınız yanlış ise “Örnek 1 (Gazel)” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
7. d Yanıtınız yanlış ise “Şeref Hanım” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
8. d Yanıtınız yanlış ise “Örnek 3 (Gazel)” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
9. a Yanıtınız yanlış ise “Adile Sultan” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
10. e Yanıtınız yanlış ise “Örnek 5 (Gazel)” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1  
Kadın şairlerin sayısının bu yüzyılda artması toplumsal haya-
tın öteki alanlarında gerçekleşen değişimden bağımsız düşü-
nülemez. Osmanlı dünyasında askerî, siyasal ve ekonomik de-
ğişim ve dönüşüm hareketleri Avrupa etkisiyle XIX. yüzyılda 
hız kazanmıştır. Buna paralel olarak kadın da Avrupa’da oldu-
ğu gibi sosyal hayatta hak ettiği konumu kazanmak üzere birey 
olarak hayatın çeşitli alanlarında varlığını hissettirmeye baş-
lamıştır. Osmanlı toplumunun eğitimli üst düzey kesimlerine 
mensup kız çocukları, aile içinde okuma yazma, dinî bilgiler 
ve ardından şiir ve edebiyat alanında eğitim alma imkânına sa-
hip olmuşlar, kültür ve sanat muhitlerinde kabul görmüşlerdir.

Sıra Sizde 2  
Divan şiiri, kalıplaşmış mazmun ve istiareleri kullanmayı zorunlu 
kılan bir şiirdir. Şair olarak kabul görmek bu kurallar çerçevesin-
de kalmakla mümkündür. Kadın şairler de mevcut olan aynı im-
geleri kullandıkları için erkek şairlerin söylemine yaklaşmışlardır. 

Sıra Sizde 3
Felek, dert ve eziyetle ömür tanemi çürüttü, vücudumu yara-
layıp gam değirmeninde öğüttü.
Ey saçları siyah olan sevgili! Bu aşk meydanına bak, seninle 
olan maceramız Kays (Mecnun) ve Ferhat’ı unutturdu.
Ey ay (yüzlü sevgili), gam karanlığında kâkülünün derdiyle 
sabaha kadar (anlatılan) efsanem hayli zamandır Mecnun’un 
ruhunu uyutmaktadır.

Ey peri! Bir zamanlar yanıp yakıldığım demler (şimdi) nere-
de? Aşkının hevesi, tatlı canımdan usandırdı.
Ey saki, şimdi ölümsüzlük suyu bile olsa içmem. Çünkü ayrı-
lığın, bana acı zehir yutturdu.
O güzel goncanın dikenle birlikte olduğunu işittim. Sabah 
rüzgârı bu sözle kanımı kuruttu.
Üstadımız Leyla’nın ruhu şad olsun; çünkü bize ezelden beri 
alfabeden önce aşk kitabını okuttu.

Sıra Sizde 4
Sevgilinin huzurunda yabancılarla (rakiplerle) kavga edil-
mez; gülün karşısında bülbüle dikenden şikâyet edilmez.
Rakibin derdine katlanmak güç olsa da, bu zor durumu sev-
giliye belli etmek edepsizliktir, sakın!
Sevmekte amaç, canı sevgilinin dergâhına feda etmektir; pe-
rişan gönüllü aşığın sıkıntıdan ağlaması yakışık almaz.
Ey gözümün ışığı (olan sevgili)! Gönlümde bir iki yara var ki 
açıldı, göz göz oldu, tedavi etmek mümkün değil.
Aşk âleminin nice gizli yanları var ama bu sırları değil yaban-
cıya, sevgiliye bile bildirmek uygun düşmez.
Ey Şeref! Melâlimi, ümitsizliğimden ve gözyaşımdan anla, bana 
sorma; gönülde tükenmez macera var, (anlatmam için) ısrar etme.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
XIX. yüzyıl mesnevilerini tanıyabilecek,
Mesnevi geleneğindeki değişimi açıklayabilecek,
Keçecizade İzzet Molla ve Yenişehirli Avnî Bey’in mesnevilerini tanıyabilecek, 
XIX. yüzyıl mesnevilerinde Hüsn ü Aşk’ın etkisini değerlendirebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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GİRİŞ
Klasik şiirin dört başı mamur bir edebî gelenek hâline geliş süreci, her ne kadar gazel 
merkezli bir dikkati zorunlu kılsa da asırlara yayılmış bu uzun serüvende mesnevi nazım 
şeklinin özel bir yeri vardır. XIV-XV. yüzyıllarda bolca yazılmış ve okunmuş dinî-mistik 
mesneviler, Türkçenin aruza uyum çabasını güçlü bir biçimde desteklerken, sonraki dö-
nemlerde yazılan ve lirizm bakımından Fars edebiyatındaki benzerlerini aratmayan ör-
nekler, tüm divanları kuşatacak “klasik estetik” anlayışının inşasında pay sahibi olmuşlar-
dır. Rahat, gösterişsiz ve samimi üslupları sayesinde güçlü sanatkârlar sınıfına dâhil olan 
kimi mesnevi şairleri, bir yandan klasik kültürle halk irfanını buluşturmuş,  diğer yandan 
da gördükleri geniş kabulle halk anlatılarını besleyen önemli metinlere imza atmışlardır. 

Sosyal ve kültürel hayatın ciddi değişim sancılarına sahne olan XVIII. yüzyıl, mesnevi 
geleneği için de farklılıkların değer bulduğu bir asra ev sahipliği yapar. Öyle ki çift kahra-
manlı klasik aşk öykülerinin gördüğü ilgi, özgün kurguları ve mahallî-realist ayrıntılarıyla 
dikkat çeken eserlere kaymış durumdadır. Mesnevi geleneği için “gecikmiş bir milat” ka-
bul edilebilecek olan Hüsn ü Aşk ise son mesnevi çağının sakinlerini güçlü ve romantik bir 
gün batımı kızıllığıyla baş başa bırakır. Nitekim XIX. yüzyılda yazılan mesnevilerin baş-
lıca temaları alegori ve aşktır. Bunun yanısıra dinî, siyasi ve tarihî konularda mesneviler 
yazılmıştır. Bu yüzyılda yazılmış bazı mesneviler, gözleme dayalı gerçek sahneler içermesi 
sebebiyle önceki yüzyıl mesnevilerinden ayrılır.

XIX. yüzyıldaki mesnevi sayısı, diğer yüzyıllara göre daha azdır. Bunun başlıca sebebi, 
Osmanlı modernleşmesinin Tanzimatla birlikte ivme kazanarak kültür ve sanat hayatı-
nı da Batı estetiğine göre biçimlendirmesidir. Anlatmaya dayalı geleneksel türler, yerini 
yavaş yavaş romana bırakmıştır. Mesnevi geleneğini sürdüren şairler bile yeni arayışlara 
girmişlerdir. Çoğu XIX. yüzyılın ilk yarısında yazılmış olan mesneviler içeriklerine göre 
şöyle sınıflandırılabilir:

Temsilî (alegorik) mesneviler: Ateşgede (Yenişehirli Avnî), Gülşen-i Aşk (Keçecizade 
İzzet Molla).

Âşıkane mesneviler: Yusuf u Züleyha (Mehmet İzzet Paşa), Naz u Niyaz (Keçecizade 
İzzet Molla).

Dinî mesneviler: Mevlid (İrşadî Baba), Mevlid (Selamî).
Siyasi hiciv içeren mesneviler: Mihnetkeşan (Keçecizade İzzet Molla), Sergüzeştname 

(Bayburtlu Zihnî).
Tarihî mesneviler: Zafername (Hayrî), Manzume-i Sivastopol (Rızayî). 
İşret hayatıyla ilgili mesneviler: Sakiname (Antepli Aynî).

XIX. Yüzyıl Mesnevileri
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Yukarıdaki mesnevilerden bazıları tamamlanmamıştır bile. Geleneksel mesnevi ko-
nuları eski itibarını kaybetmiştir. Mehmet İzzet Paşa’nın Yusuf u Züleyha’sı, geleneğin et-
kisiyle yazılmış aşk mesnevilerinin son örnekleri arasındadır. Naz u Niyaz, Keçecizade 
İzzet Molla’nın tamamlayamadan vefat ettiği yarım kalmış bir mesnevisidir. İrşadî Baba 
ve Selamî’nin Mevlidleri, Hz. Peygamber’in doğumunu anlatan dinî mesnevilerdir. Keçe-
cizade İzzet Molla’nın Mihnetkeşan’ı ve Bayburtlu Zihnî’nin Sergüzeştname’si ise bozulan 
siyasi otorite ve taşra yapısını mizahi bir dille eleştiren siyasi hiciv niteliğindeki eserlerdir.

XVIII. yüzyılın sonunda Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk ile mesnevi geleneğine kazandırdığı 
itibar XIX. yüzyıl şairlerini etkilemiştir. İzzet Molla’nın Gülşen-i Aşk’ında ve Yenişehirli 
Avnî’nin Ateşgede’sinde Hüsn ü Aşk etkisi belirgin bir biçimde hissedilir. Hüsn ü Aşk’ın 
yenilik vurgusu kadar, orijinal hayalleri de takipçilerine cazip gelmiştir. Modern Türk şair-
lerinin de ilgisini çeken “ateş” imajı, Yenişehirli Avnî’nin Ateşgede mesnevisini baştan sona 
kaplamıştır. Mesnevi geleneği içinde ilk defa Hüsn ü Aşk’ta kullanılan “tardiye” nazım 
şekli, Keçecizade İzzet Molla’nın Gülşen-i Aşk’ında da görülür. 

KEÇECİZADE İZZET MOLLA VE MESNEVİLERİ 
Keçecizade İzzet Molla, 1786’da İstanbul’da doğdu. Aslen Konyalı bir aileye mensuptur. 
Tanzimat döneminin ünlü sadrazamı Keçecizade Fuat Paşa’nın babasıdır. II. Mahmut dö-
neminde sarayla yakın ilişkiler kurmuş, dönemin önemli ismi Halet Efendi’nin gözdeleri 
arasında yer almıştır. 1822’de Keşan ve 1829’da Sivas olmak üzere iki kez sürgüne gönde-
rilmiştir. Sivas’ta sürgündeyken vefat etmiştir (1829).

Keçecizade İzzet Molla’nın Divan-ı Bahar-ı Efkâr adlı bir divanı, Divan-ı Hazan-ı Âsar 
adlı bir de divançesi vardır. Divanlara özel adlar vermenin yaygınlaştığı dönemde İzzet 
Molla iki divan tertip ederek genel eğilime uygun davranmıştır. Şairin Bahar-ı Efkâr ve 
Hazan-ı Âsar’ına bakıldığında, geniş hayalli, ince fikirli, kökleri gelenekte olan bir biriki-
min şiir potasında eritilmiş belirtileri hemen sezilir.  

Bunların dışında Mihnetkeşan, Gülşen-i Aşk ve yarım kalmış Naz u Niyaz adlı üç mes-
nevi yazmıştır.

Mihnetkeşan: Keçecizade İzzet Molla’nın, 1823’te Keşan’a sürgün edilme hikâyesini 
mizahi bir dille anlattığı, siyasi hiciv niteliğindeki mesnevisidir. Mihnetkeşan, İzzet 
Molla’nın yaklaşık bir yıllık Keşan sürgününü hikâye eder. Eser, tür itibarıyla bir sergü-
zeştnamedir. Güncel detayları klasik kültür birikimiyle harmanlayan İzzet Molla, mesnevi 
boyunca metni hareketlendiren çok sayıda anlatım tekniğine başvurur. Dostluk kurduğu 
bir şairle yaptığı Farsça manzum yazışmaları, İstanbul’dan gelen mektupları, yerel tipleri, 
çıktığı kısa seyahatleri ve daha pek çok reel ayrıntıyı; göndermeler, alıntılar, diyaloglar, 
iç ses konuşmaları vb. anlatım teknikleriyle şiirleştirir. Klasik tahkiye geleneğini gerçek 
anlamda bir dönüşüme uğratan Mihnetkeşan, Anadolu Türk ediplerinin bir süre sonra 
tanışacağı Batı kaynaklı anlatı türlerine yapılmış ilk ciddi hazırlık kabul edilebilir.

Mihnetkeşan’da 109’u başka şairlerden alıntı olmak üzere 4166 beyit ve 6 tahmis bendi 
bulunur. Eser aruzun, Şehname vezni diye bilinen fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûlün fe‘ûl kalıbıyla 
yazılmıştır. Olay örgüsüne uygun olarak kaside, kıta, tahmis, rubai gibi farklı nazım şekil-
leriyle yazılmış mersiye, şitaiye ve kudumiyye gibi şiir örnekleriyle konuya akıcılık kazan-
dırılmıştır. Bu yönüyle Mihnetkeşan, benzer mesnevilerde rastlanmayan ölçüde değişik 
nazım şekilleri içerir. 

Şair, İstanbul hasreti çektiği Keşan’da dertlerini biraz olsun unutabilmek için, yaşadığı 
olayları ana hatlarıyla kaleme alır. “Mihnet çekenler” anlamındaki Mihnetkeşan kelimesi-
nin “Mihnet-i Keşan/Keşan mihneti” manasını da çağrıştıracak şekilde kurgulanışı, eserin 
adının bazen yanlış yazılmasına sebep olmuştur.

 Eserin adının Mihnetkeşan mı 
yoksa Mihnet-i Keşan mı olduğu 
meselesi birçok tartışmaya konu 
olmuştur. XX. yüzyılda Peyami 
Safa ile Ömer Asım Aksoy arasında 
meydana gelen tartışma bunların 
en ilgincidir.

 Kudumiyye: Bir devlet 
büyüğünün yahut hatırı sayılır bir 
kimsenin bir yerleşim yerine yahut 
bir makama gelişi üzerine kutlama 
amacıyla yazılan manzumelere 
verilen ad. Kudumiyyeler, 
genellikle kaside ve kıta nazım 
şekilleriyle kaleme alınmıştır. 
Tehniyetname, tebrikname gibi 
isimleri vardır.
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Keşan’ı da anımsatmak amacıyla eserine “Mihnetkeşan” adını verdiği İzzet Molla’nın 
şu ifadelerinden açıkça anlaşılmaktadır:

Diyâr-ı Keşân’dan verip çün nişân
Anın nâmı konmuşdı Mihnetkeşân 

Keşan diyarını anlattığı için onun adı Mih-
netkeşan (mihnet çekenler) konmuştu.

Mihnetkeşân-ı İzzet’i cem‘ eyledi Hüsâm
Tahrîr kıldı nüshasın evvel Vahîd-i dehr

Hüsam, İzzet’in Mihnetkeşanı’nı bir araya 
getirdi. Vahit de ilk nüshasını yazdı.

Eser, alışılagelen mesnevi anlayışına uygun biçimde tasarlanmıştır. Başta; gelene-
ğe uygun olarak münacat, naat, dört halife övgüsü yer alır. Bunları dönemin padişahı 
II. Mahmut’un övgüsü takip eder. Klasik mesnevi geleneğindeki gibi “Âgâz-ı Dâstân ve 
Şikâyet ez-Cihân (Hikâyenin Başlangıcı ve Dünyadan Şikâyet)” başlığıyla asıl hikâyeye ge-
çilir. Şair, sürgüne gönderilme gerekçesini kısaca anlatır. “Ahvâl-i Menâzil” başlığı altında 
Keşan yolculuğu sırasında gördüğü yerlerden bahseder. Topkapı’da başlayan yolculuk Kü-
çükçekmece, Büyükçekmece, Bigados Köyü, Silivri,  Türkmenli, Tekirdağ, İnecik, Kalivra 
Köyü üzerinden Keşan’da son bulur. Başından geçen bir dizi olaydan sonra İzzet Molla af-
fedildiği haberini alır. Ergene’de başlayan geri dönüş yolculuğu, şairin Edirne, Havsa, Ba-
baeski, Burgaz, Çorlu, Silivri, Küçükçekmece yolunu takip ederek Yenikapı’dan İstanbul’a 
girmesiyle son bulur. Şairin,

Fakat bana azv etdiler töhmeti
Keşân-ber-keşân çekdiler İzzeti

Suçu sadece bana yüklediler. İzzet’i 
çekiştire çekiştire (keşan keşan) sürdüler

Beyân eyledim sadme-i devleti
Garîbin bu mikdâr olur hıdmeti

Devletteki çöküntüyü dile getirdim. Gur-
bette kalanın hizmeti ancak bu kadar olur.

diyerek dile getirdiği üzere Mihnetkeşan, dönemin siyasi ve sosyal yapısına tutulmuş 
bir aynadır.

Örnek 1 (Mihnetkeşan’dan)

اغاز داستان و شكايت از جهان
بنم ايله درد اورتاغيدر قلم
نوله سركزشتم ايدرسه رقم
غلطه قضاسنده حاكم ايدم
نه صاحب عدالت نه ظامل ايدم
ايدوب دودمان قضا التهاب
طوتشدى بزم دامن انتساب
نه حالت ايسه اولدى اول برطرف
يينه قول عامل اولوب خمتلف
كيمى دير كم اورمه كيمى دير كم اور
عدولرده هيچ يوق ايدى طور اوطور

كيمى دير كه يوز مى ديوىن عجب
بوالى كيم او يوزدن چكيدى تعب
كيمى دير كه نفى ايلمشلر بوكون
كيمى دير كوتوردى چاووش اىن دون
كيمى دير كه دون اغزيىن قوقالدم
باقامي نه ديرمش دييه يوقالدم
كيمى دير كه اصال دكل حاجىت
يرينده حريفك يينه دولىت
جمالسده نفيم حوادث ايدى
بنم قيل و قامل مباحث ايدى
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بش اى بويله ايتدى زمامن مرور
او پنچه بكا خيلوجه ويردى زور
بكا شاه عامل كرم ايلدى
جهاىن بو علت ورم ايلدى
فقط بنمى كوردم او شه دن كرم
اودر كائناته وىل النعم
سوزم يوق حسد ايلسه شاعران
ندن خصمم اولدى براز قالتبان
قاچوب كيتدم استاوروزه بر زمان
يينه قاملدى بيلدكندن جهان
سكوت ايلدم قهرى وار ديديلر
براز سويلدم ظهرى وار ديديلر
شاشريدم خالصه پس و پيشمى
برياقدم خدايه بوتون ايشمى
ديدم اى خداوند بيكسنواز
بنم ايتدكمه كوره بونلر از
ولكن جهانه نه طور ايلدم
ستانبولليه بن نه جور ايلدم
كيمك خانه سن ايلدم تارمار
ندن بو باليه بن اولدم دچار
چاليشدم نه منكرلرك دفعنه
صاواشدم نيچه شرلرك رفعنه

نلر چكدكم حق تعاىل بيلور
برازين دخى خلق دنىي بيلور
ييدم حالتك نان احسانىن
چالشدم خالص ايتمكه جانىن
قدرله مكر پنچه لشمک اميش
دمور هپلوانله كولشمك اميش

مبارزه حبر و بر بايكدكر
هبارى اچيلمشدى صحرالرك
عجب جوششى واردى دريالرك
دكز ياليسينه دوشوب شاهراه
قضا موجه سنده ايدردم شناه
ميينم كه درياى اخضر ايدى
يسارم ده حبره برابر ايدى
دوشنمش او صحرايه رمل و حصى
جواهر كىب ىب عد و ىب حصى
او كون ايشلمشدى بغايت لدوس
قوپارمشدى كويا قيامت لدوس
قوزى كىب دالغه كلوب فوج فوج
كزرلردى صحرالرى موج موج
بوىي ايكى ساعت عجب چاغاليان
اكى ىب هنايت عجب چاغاليان
يكرمى اوتوز قات هزاران موج
اورور بر طرفدن هباران موج
دكزدر دييوب كچمه صاحب سپاه
او ده كندى كندينه بر پادشاه
باقوب قاره يه صامنه يوق قدرتى
يرت نيچه اسكندره ظلمىت
برى صوله سنده هزبر جسور
بريسى متانتده مرد غيور
چيقوپ رزمه اول ايكى شاه عزمي
برى بريسني ايتمك اوزره دونيم
قوروب ساحه رزمه بر دستكاه
ديديلر باقامل نه ايلر اله
جزاير كلوب قاره امدادينه
دكز ده ويروب ارقه سني بادينه
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غزا يا شهادت دييوب هر برى
برى كوه متكني برى ناشكيب
بوىن نصح و پند ايتديلر عسكره
مهان اولدرك باقمك اخذ سره
بياض ايدى بايراغى دريالرك
يشيلدندى ياپراغى صحرالرك
يابان اوكوزى اسب صحرا ايدى
دكز ايغريى رخش دريا ايدى
طوتشدى مقدجمه جنكه چنار
دخى جند دريا ايدردى قرار
قيليچ باليغى چكدى مششرييىن
مهان كريپى عشق ايلدى ترييىن
مبارز ايدى فيل ايله فلينوز
ايدوب قويروغني بربرينه طپوز
آقني ايلدى سوبسو جويبار
صارارمش ايدى قورقوسندن حبار
ورادن كلوب چاتدى امداد باد
دكز جوشه كلدى اولوب قلىب شاد
ياقه ياقه يه كلدى ايكى سپاه
برى ياقه دن خلق ايدردى نكاه
اره يريده قالدى تراب و رمال
برايا كىب اولديلر پاميال
سبب اولدى بوجنه فساده لدوس
نوله اولسه منفاسى حبر ردوس
ويروب كشور دشته قلزم كدر
كورندى كنار قاره ده ضرر
اولوب قلزمك كنجى ده تارمار
برياقدى نيچه جوهر آبدار

چكوب لشكرين ايتدى دريا كريز
عنادنده صحرا يينه ناكريز
كريوب بن مرخص كىب اره يه
چاووشله خرب يولالدم قاره يه
دكز صلحه ياتدى كسيلدى لدوس
چيقوب اوكينه قلعه بيغادوس

مرحله تركمنلى

نه ارامكاه اول جحيم جهان
اولور اورده بللى نعيم جهان
ستانبولده ادنا فقريك اوى
او مظلم حملك سراى نوى
مقدم بوشامنش بر ايكى دىل
حرامى كىب ضبط ايدوب اول بلى
اويوب صوكره بعض جمانني ناس
اىن قريه صانوب قومشلر اساس

نه ممكن او خانلرده انسان ياته
مكر كيجه غول بيابان ياته
نه قاملش برنده سقوف و جدار
مهان اورطه ده برطاقم حتته وار
كيجه انده جىن يه وحشت كلور
دكل جن شياطينه دهشت كلور
هبائم دخى اعتبار ايتممش
كوپكلر كديلر قرار ايتممش
فقط قهوه ده بر اويوز تازى وار
براز خاجنينك اوردكى قازى وار
هواسندن ايتمز كبوتر مرور
بوكا منحصردر وحوش و طيور
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ندندر ديدم انده كى الشه لر
هبائم كچركن كربمش مكر
او اشجى دكاىن كه باقسك اكر
طهارتدن انده بولنمز اثر
كلنجه صو كلدى دييه مژده لر
ديرلدى صوسز جان ويرن مرده لر
كورملش دكل قريلرنده فدان
مكر كيم كچه بر تتار جوان
يوزى نور امياندن اوملش برى
بو دير زمينك اودر كافرى
كلوب خاجنى بر اوطه ايتدى كشاد
مكر دوزخيلر كريوب اوله شاد
ييقيق نردباىن او رتبه يوجه
چيقار بامينه يك قدمده جوجه
ايدوب اوطه سندن كنيفن قياس
نه چاره قيلنمشدى وضع پالس
انك هر دليكنده واردر ييالن
تبول ايدر مى ذوالعقل اوالن
ديدم خاجنييه بو نه اعلى حمل
نه جاى مفرح نه رعنا حمل
ندر بو لطافت ندر بو هوا
ندر بو شطارت ندر بو صفا
ديدى خاجنى بونده وزيران ياتار
بو غاره كلوب نيچه شريان ياتار
قونوب كوجديلر نيچه دولتليلر
نه صاحب كرملر نه مهتليلر
كونش كىب عزم ايتديلر صبح دم
برى ايتمدى نشر نور كرم

اوكوز كىب يات ده مهان قيل دعا
خيود ايله بر يوز غروشله بنا
الوب بو جواىب حجاب ايلدم
مهان ميل بالني خواب ايلدم
دكل خواىب كورمز ايدى كوز كوزى
اكر يانسه قنديل ماهك يوزى
اويومتدى تا صبحه دك عزتى
جدارنده كى كهكلك زينىت
اولوب مهره پروانه پرواكوار
صباحى اراردم املده فنار
مكر انده كاهى صباح اومليور
كلنلرده چونكم فالح اومليور
مرور ايتميوب كاهيجه افتاب
طريق ديكردن ايدرمش ذهاب
كورن اىن بر دخى عود ايده مى
اياغى ايله دوزخه كيده مى
بينوب كيجه كردونه يه بيقرار
الوب ماهى ايتدم مهاندم فرار
كونش طاغك اردنده بكلر اميش
بىن ارار انده امكلر اميش
كورجنه اىن ماه الوب رخصىت
ديدى مهره ويردم سكا عزتى
بنم نري آمسان كمال
ايدر مهر و مه امرمه امتسال
ديدم بويله ايسه اكر هر ديار
بكا پادشاه ايلمش انكسار
اوزاقدن كورجنه تكرطاغيىن
كلستان صاندم عنب باغيىن
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صفت پاسبان بدمنظر و بداحلان

فقط كيجه لر واردى بر پاسبان
بداحلان و بدصورت و بدزبان
عجب بكجى كه كم پاسبان فلك
صداسن اشيتدكجه اوركمك كرك
ويرور نغمه سى صومه بلكم ضرر
سزا ارمىن زانغوجى اولسه كر
نوالر كه كوش ايلسه ازقضا
قوالغن طيقار بوم دهشتفزا
كلور اهل طبعه اكر قونسه هم
ياننده اشك بلبل خوش نغم
چومق قوللرى قارىن كويا دهل
على زعمه الباطل استاد كل
چيقيق كوكسى ماننده دومبلك
صدا هره و قاز ايله مشرتك
قاتى بوالعجب هيكلى وار ايدى
باشنده براز ده كلى وار ايدى
عجبدر كه هم كل ايدى هم فضول
اولور اوملزه چاملز ايدى طاول
يارم نغمه جك اكسك ايتمك حمال
بوتون دكلمزسك ايدر انفعال
كلوب ابتداكى كيجه چالدى ساز
ندر چاره سى دكلمشدك براز
ايكنجى كيجه كلدى اول بدصدا
خدا كيمسه ىي ايتمسون مبتال

او شب ده نه حال ايسه صرب ايلدم
حتمل ايله نفسه جرب ايلدم

هدر اوملسون نغمه جانكداز
واروب باشقه يريده چاغريسون براز
قوينجه اوشاق دستنه خبششى
مهان قارنينك طبله دومنش شيشى
اولوب منفعل اقچه ىي ايتدى رد
دميش اولسه كنجينه اليعد
متام اوملدن بستهاى ثقيل
الوب اقچه ىي كندم ايتمم رزيل
او شب ىف احلقيقه ايدوب انفعال
دميش بر دخى كلمك امر حمال
طارلدى بكا كرچه اول كشتىن
كسلدى يه بارى تنىن تىن
بوىن كوش ايدن كذبه محل ايتمسون
طريق خالفه چيقوب كيتمسون
بو عامل انك بر اشني كورممش
انك كىب بر سك دخى اورممش
معرى سسى گفته و بسته دن
حمزن ايدى اه دخلسته دن
مقدر اميش ديكلدك اوچ كيجه
او اوچ كيجه دن كورمدم كوچ كيجه
حرام ايتدى ظامل بكا اويقوىي
كوزم يوسف خوابه اولدى قوىي
كريردم دوالبه حجاب ايتمسم
جنوندن اكر اجتناب ايتمسم
خياىل كريوب خوامبه كاهيجه
طاالردم مي دهشته اول كيجه

كدى ماوله سه بكجى كلدى صانوب
اوقوردم ايكى يامنه اويانوب

اوچنجى كيجه قاملدى طاقتم
ديدم موسقى ايله يوق الفتم

بر اى چيقمدى نغمه سى گوشدن
برى ايتدى كافر بىن هوشدن
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Âgâz-ı Dâstân ve Şikâyet ez-Cihân
Hikâyenin Başlangıcı ve Dünyadan Şikâyet

Benim ile derd ortağıdur kalem
N’ola sergüzeştim iderse rakam

Galata kazâsında hâkim idim
Ne sâhib-adâlet ne zâlim idim

İdüp dûdmân-ı kazâ iltihâb
Tutuşdı bizim dâmen-i intisâb

Ne hâlet ise oldı ol ber-taraf
Yine kavl-i âlem olup muhtelef

Kimi der kim urma kimi der kim ur
Adûlarda hîç yok idi dur otur

Kimi der ki yüz mi düyûnı aceb
Bolay kim o yüzden çekeydi ta‘ab

Kimi der ki nefy eylemişler bu gün
Kimi der götürdi çavuş anı dün

Kimi der ki dün ağzını kokladım
Bakayım ne dermiş diye yokladım

Kimi der ki aslâ değil hâceti
Yerinde herîfin yine devleti

Mecâlisde nefyim havâdis idi
Benim kîl ü kâlim mebâhis idi

Beş ay böyle etdi zamânım mürûr
O pençe bana haylice virdi zûr

Bana şâh-ı âlem kerem eyledi
Cihânı bu illet verem eyledi

Fakat ben mi gördüm o şehden kerem
Odur kâ’inâta veliyyü’n-ni‘am

Sözüm yok hased eylese şâ‘irân
Neden hasmım oldı biraz kaltabân

Kaçup gitdim İstavroz’a bir zamân
Yine kalmadı bildiğinden cihân

Sükût eyledim kahrı var dediler
Biraz söyledim zahrı var dediler

Şaşırdım hulâsa pes ü pîşimi
Bırakdım Hudâya bütün işimi

Kalem(im) benimle dert ortağıdır. 
Maceramı yazıyorsa bunda ne var?

Galata kazasında hâkim idim; 
Ne adaletli ne de zalimdim.

Kaza ocağı alevlenince 
intisap eteğimiz de tutuştu.

Ne hâl (Hâlet) ise, o da ortadan kalktı gitti.
Yine halkın sözleri türlü türlü olup,

Kimi “vurma”, kimi “vur” der. 
Düşmanlarda hiç “dur, otur” deme yok.

Kimi “acaba borcu yüz müydü 
ki bu kadar sıkıntı çekiyor” der.

Kimi “bugün sürmüşler”, kimi de 
“çavuş onu dün götürdü” der.

Kimi “bakayım ne diyor diye yoklamak için 
dün ağzını aradım” der.

Kimi, “asla sıkıntısı yok, 
yine hâli vakti yerinde” der.

Bir araya gelindiğinde benim sürgünüm ko-
nuşuluyor, dedikodum yapılıyordu.

Zamanım beş ay böyle geçti
O pençe (beş ay) beni epeyce zorladı.

Âlem padişahının bana cömert 
davranması dünyayı verem etti.

Padişahtan sadece ben mi cömertlik gördüm 
ki. O, bütün kâinata iyilik ediyor.

Şairler kıskansa anlarım da, birkaç kendini bil-
mez neden bana düşman kesiliyor ki!?

Bazen kaçıp Üsküdar’a gitsem de 
dünya yine bildiğinden geri kalmadı.

Sustum “kahırlanıyor” dediler. Bir 
şeyler söyledim “arkası var” dediler.

Kısacası önümü arkamı şaşırdım. 
Bütün işimi Allah’a bıraktım.
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Dedim ey Hudâvend-i bî-kes-nüvâz
Benim itdiğime göre bunlar az

Velâkin cihâna ne tavr eyledim
Sitânbûllıya ben ne cevr eyledim

Kimin hânesin eyledim târümâr
Neden bu belâya ben oldum düçâr

Çalışdım ne münkirlerin def ‘ine
Savaşdım niçe şerlerin ref ‘ine

Neler çekdiğim Hak te‘âlâ bilir
Birazın dahı halk-ı dünyâ bilir

Yedim Hâlet’in nân-ı ihsânını
Çalışdım halâs itmeğe cânını

Kaderle meger pençeleşmek imiş
Demir pehlevânla güleşmek imiş

Ey kimsesizlerin kimsesi yüce Rabbim! Be-
nim yaptıklarıma göre bunlar az dedim.

Ancak dünyaya ne yaptım, İstanbullu’ya ne 
zorluk çıkardım!?

Kimin evini yıktım, bu belaya niçin ben 
uğradım!?

Ne inkârcıları, ne kötülükleri ortadan kal-
dırmaya uğraştım.

Neler çektiğimi yüce Allah bilir. 
Birazını da dünya halkı bilir.

Hâlet Efendi’nin ekmeğini yediğim 
için canını kurtarmaya çalıştım.

Meğer bu, kaderle pençeleşmek, 
demir pehlivanla güreşmek gibiymiş.

Mübâreze-i Bahr u Ber bâ-Yekdiger
Kara İle Denizin Birbiriyle Savaşı

Bahârı açılmışdı sahrâların
Aceb cûşişi vardı deryâların

Deniz yalısına düşüp şâh-râh
Kazâ mevcesinde iderdim şinâh

Yemînim ki deryâ-yı ahdar idi
Yesârım da bahre berâber idi

Döşenmiş o sahrâya reml ü hasâ
Cevâhir gibi bî-ad ü bî-hasâ

O gün işlemişdi be-gâyet lodos
Koparmışdı gûyâ kıyâmet lodos

Kuzu gibi dalga gelip fevc fevc
Gezerlerdi sahrâları mevc mevc

Boyu iki sâ‘at aceb çağlayan
Eni bî-nihâyet aceb çağlayan

Yigirmi otuz kat hezârân mevc
Urur bir tarafdan bahârân mevc

Denizdir diyüp geçme sâhib-sipâh
O da kendi kendine bir pâdişâh

Bakıp karaya sanma yok kudreti
Yeter niçe İskendere zulmeti

Ovaların çiçekleri açılmıştı. Denizlerin coş-
kunluğu görülmeye değerdi.

Yolum deniz yalısına düşmüş, kaza 
(İlahî takdir) dalgasında yüzüyordum.

Sağım yemyeşil bir derya, solum da deniz 
kıyısıydı.

O araziye inci gibi sayısız çakıl taşı döşenmiş.

O gün lodos öyle esiyordu ki sanki kıyamet 
kopuyordu.

Kuzu gibi dalgalar akın akın gelip 
dalga dalga ovaları geziyordu.

Boyu iki saat mesafede, eni sonsuz ilginç bir 
çağlayan.

Yirmi otuz kat binlerce dalga. Bir 
taraftan da çiçekler dalgalanmakta.

Denizdir diye geçme, askeri var. 
O da kendince bir padişah.

Karaya bakıp da gücü yok sanma. 
Karanlığı nice İskender’e yeter.
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Biri savlesinde hizebr-i cesûr
Birisi metânetde merd-i gayûr

Çıkıp rezme ol iki şâh-ı azîm
Biribirisin itmek üzre dü nîm

Kurup sâha-i rezme bir destgâh
Dediler bakalım ne eyler İlâh

Cezâyir gelüp kara imdâdına
Deniz de virüp arkasın bâdına

Müheyyâ iki cânibin askeri
Gazâ yâ şehâdet diyüp her biri

Hemân ol iki şehriyâr-ı mehîb
Biri kûh-temkîn biri nâ-şikîb

Bunu nush u pend itdiler askere
Hemân öldürün bakman ahz-ı sere

Beyaz idi bayrağı deryâların
Yeşildendi yaprağı sahrâların

Yaban öküzi esb-i sahrâ idi
Deniz aygırı rahş-ı deryâ idi

Tutuşdı mukaddemce cenge çenâr
Dahı cünd-i deryâ iderdi karâr

Kılıç balığı çekdi şemşîrini
Hemân kirpi aşk eyledi tîrini

Mübâriz idi fîl ile filinuz
İdüp kuyruğın birbirine topuz

Akın eyledi sû-be-sû cûybâr
Sararmış idi korkusından bihâr

Verâdan gelip çatdı imdâd-ı bâd
Deniz cûşa geldi olup kalbi şâd

Yaka yakaya geldi iki sipâh
Beri yakadan halk iderdi nigâh

Ara yerde kaldı türâb u rimâl
Berâyâ gibi oldılar pây-mâl

Sebeb oldı bunca fesâda lodos
N’ola olsa menfâsı bahr-i Rodos

Birisi saldırıda cesur arslan, 
diğeriyse sağlamlıkta gayretli adam.

O iki büyük şah, biribirini 
parçalamak üzere cenge çıkıp

Savaş meydanına bir tezgâh kurup 
“görelim Allah ne eyler” dediler.

Adalar karanın yardımına gelip, 
deniz de arkasını rüzgâra verip,

İki tarafın “ya gazilik ya şehitlik” diyen
askerleri hazırdı.

Hemen o iki görkemli padişah, biri 
dağ gibi sağlam diğeriyse sabırsız,

Askeri, “hemen öldürün, sağ bırakmayın” 
diye öğütlediler.

Denizlerin bayrağı beyaz, karaların
yaprağı yeşildendi.

Karanın atı yaban öküzü, denizin bineği 
deniz atıydı. 

İlk önce çınar, denizin askeri daha
beklemedeyken savaşa başladı.

Kılıç balığı kılıcını çekince kirpi, oklarını at-
maya başladı.

Fil ve kurbağa balığı, kuyruklarını birbirle-
rine topuz ederek savaşa tutuşmuştu.

Irmak, taraf taraf akın etti. Denizler
korkusundan sarardı.

Rüzgâr öteden gelip yardıma koştu. Kalbine 
mutluluk gelen deniz de sevincinden coştu.

İki ordunun askerleri yaka yakaya geldi. 
Karşı kıyıda da halk izliyordu.

Arada kalan toprak ve kumlar, vergi veren 
halk gibi ezildiler.

Lodos bunca kötülüğe sebep olduğu 
için Rodos’a sürülse şaşılmaz.

Verip kişver-i deşte kulzüm keder
Göründi kenâr-ı karada zarar

Okyanus, çöl ülkesini sıkıntıya uğratınca 
karanın kıyısında hasar oluştu.
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Olup kulzümün genci de târümâr
Bırakdı niçe cevher-i âbdâr

Çekip leşkerin etdi deryâ gürîz
İnâdında sahrâ yine nâ-gürîz

Girip ben murahhas gibi araya
Çavuşla haber yolladım karaya

Deniz sulha yatdı kesildi lodos
Çıkıp önine kal‘a-i Bigados

Okyanusun hazinesi de yerle bir olup 
pek çok parlak inciyi orada bıraktı.

Deniz, askerini çekip kaçmaya başladı. 
Kara ısrarla kaçmamaya direniyordu.

Ben de aracı gibi araya girip 
karaya çavuşla haber gönderdim.

Deniz barış ilan etti. Önüne Bigados köyü 
çıkan lodos da kesildi.

Merhale-i Türkmenli
Türkmenli Durağı

Ne ârâmgâh ol cahîm-i cihân  O dünya(daki) cehennem nasıl bir dinlenme
Olur orda belli na‘îm-i cihân  yeridir ki dünyadaki cennet orada anlaşılır.

Sitânbûlda ednâ fakîrin evi  İstanbul’da en gariban yoksulun evi, o 
O muzlim mahallin sarây-ı nevi  karanlık yerin yeni sarayı gibidir.

Mukaddem boşanmış bir iki deli Önceden bir iki deli zincirinden boşanıp
Harâmî gibi zabt idüp ol beli  orayı harami gibi ele geçirerek,

Uyup sonra ba‘z-ı mecânîn-i nâs  Sonra da bir iki kendini bilmez de onlara
Anı karye sanıp komuşlar esâs  uyup köy sanarak (oraya) temel atmışlar.

Ne mümkin o hânlarda insân yata O hanlarda insan yatması ne mümkün!?
Meger gice gûl-i beyâbân yata  Belki geceleri gülyabaniler yatabilir.

Ne kalmış birinde sukûf u cidâr  Duvarı kolonu kalmamış, sadece ortada
Hemân ortada bir takım tahta var birkaç tahta var.

Gece anda cinnîye vahşet gelür  Gece orada cinlere, hatta şeytanlara
Değil cin şeyâtîne dehşet gelür  ürküntü gelir.

Behâ’im dahı i‘tibâr itmemiş  Dört ayaklı hayvanlar bile önemsememiş,
Köpekler kediler karâr itmemiş  köpekler kediler orda durmamış.

Fakat kahvede bir uyuz tazı var  Sadece kahvede bir uyuz tazı var.
Biraz hancının ördeği kazı var  Biraz da hancının ördeği kazı var.

Havâsından itmez kebûter mürûr Havasından güvercin geçmez. Vahşi
Buna münhasırdur vuhûş u tuyûr hayvanlar ve kuşlar buraya özgüdür.

Nedendür didüm andaki lâşeler  Buradaki leşlerin sebebi nedir, diye sordum.
Behâ’im geçerken gebermiş meğer Meğer ordan geçerken ölen hayvan leşleriymiş.

O aşçı dükânı ki baksan eğer   O aşçı dükkânına baksan, temizlikten
Tahâretden anda bulunmaz eser  eser bulamazsın.

Gelince su geldi diye müjdeler  Su geldi diye müjde verilince susuzluktan
Dirildi susuz cân viren mürdeler  can veren ölüler dirildi.

Görülmüş değil kırlarında fidân  Bazen genç bir postacının geçmesi
Meğer kim geçe bir tatâr-ı civân  dışında, kırlarında fidan görülmüş değil.
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Yüzi nûr-ı îmândan olmuş beri  Yüzünde iman nuru kalmamış,
Bu deyr-i zemînin odur kâfiri  bu yeryüzü kilisesinin kâfiri denebilecek,

Gelip hancı bir oda itdi küşâd  hancı gelip, ancak cehennemliklerin girince
Meğer dûzahîler girip ola şâd  mutlu olabileceği bir oda açtı.

Yıkık nerdübânı o rütbe yüce  Yıkık merdiveni o kadar yüksek ki
Çıkar bâmına yek kademde cüce cüce, çatısına tek adımda çıkar.

Edip odasından kenîfin kıyâs  Odasına göre tuvaletini kıyasla. Ne
Ne çâre kılınmışdı vaz‘-ı palâs  yapalım konulmuştu bir kere.

Anın her deliğinde vardır yılan  Onun her deliğinde yılan vardır. Aklı
Tebevvül eder mi zevi’l-akl olan  olan hiç oraya işer mi?

Dedim hancıya bu ne a‘lâ mahal  Hancıya “Bu ne hoş, ne ferah, ne güzel
Ne cây-ı müferrih ne ra‘nâ mahal yer.” dedim.

Nedür bu letâfet nedür bu havâ  Bu hoşluk, bu havadarlık, bu sevinç,
Nedür bu şetâret nedür bu safâ  bu mutluluk nedir!?

Dedi hancı bunda vezîrân yatar  Hancı, “Burada vezirler yatar, bu
Bu gâra gelip niçe şîrân yatar  mağarada pek çok aslanlar yatar.” dedi.

Konup göçdiler niçe devletliler  Pek çok devletli, ne cömertler ne
Ne sâhib-keremler ne himmetliler yardımseverler konaklayıp gittiler.

Güneş gibi azm itdiler subh-dem Sabah vakti güneş gibi yola çıktılar.
Biri itmedi neşr-i nûr-ı kerem  Hiçbiri de cömertlik belirtisi göstermedi.

Öküz gibi yat da hemân kıl du‘â  Öküz gibi yat da dua et, ya da birkaç
Yahud eyle bir yüz guruşla binâ  yüz kuruşla yardımcı ol.

Alıp bu cevâbı hicâb eyledim  Bu cevabı alınca utanıp hemen uyumaya 
Hemân meyl-i bâlîn-i hâb eyledim niyetlendim.

Değil hâbı görmez idi göz gözi  Ay kandilinin yüzü yansa dahi uykuyu görmek 
Eğer yansa kandîl-i mâhın yüzi  şöyle dursun, göz gözü görmüyordu.

Uyutmadı tâ subha dek İzzeti  Duvarındaki saman karışımının süsü,
Cidârındaki keh-gilin zîneti  İzzet’i sabaha kadar uyutmadı.

Olup mihre pervâne pervâkvâr  Gece bekçisi gibi güneşi gözleyip 
Sabâhı arardım elimde fenâr  elimde fener, sabahı arardım.

Meğer anda gâhî sabâh olmuyor  Galiba burada bazen sabah olmuyor.
Gelenlerde çünkim felâh olmuyor Çünkü gelenlerde hiç sevinç yok.

Mürûr itmeyüp gâhice âfitâb  Bazen güneş yükselmeyip başka bir 
Tarîk-ı diğerden idermiş zihâb  yoldan gidermiş.

Gören anı bir dahı avd ide mi  Orayı gören bir daha geri döner mi, 
Ayağı ile dûzaha gide mi  kendi ayağıyla cehenneme girer mi!?

Binip gice gerdûneye bî-karâr  Durmaksızın gece arabaya binip 
Alıp mâhı itdüm hemân-dem firâr Ay’ı da yanıma alarak oradan kaçtım. 
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Güneş dağın ardında bekler imiş Güneş dağın ardında bekliyormuş, 
Beni arar anda emekler imiş  orada emekleyerek beni arıyormuş.

Görünce anı mâh alup ruhsatı  Ay, onu görünce izin alıp güneşe 
Dedi mihre virdüm sana İzzeti  “İzzet’i sana verdim” dedi.

Benim neyyir-i âsumân-ı kemâl  Olgunluk göğünün parlak güneşi 
İder mihr ü meh emrime imtisâl  benim. Güneş ve Ay emrime uyar.

Dedim böyle ise eğer her diyâr  Eğer her yer böyleyse padişah bana 
Bana pâdişâh eylemiş inkisâr  epey kırılmış, dedim.

Uzakdan görünce Tekirdağını  Uzaktan Tekirdağ’ı görünce üzüm 
Gülistân sandım ineb bâğını  bağını gül bahçesi sandım.

Sıfat-ı Pâsbân-ı Bed-Manzar u Bed-Elhân
Çirkin Yüzlü ve Çirkin Sesli Bekçi Hakkında

Fakat giceler vardı bir pâsbân  Geceleri çirkin sesli, çirkin suratlı 
Bed-elhân u bed-sûret ü bed-zebân ve çirkin dilli bir bekçi vardı.

Aceb bekçi kim pâsbân-ı felek  Öyle bir bekçi ki felek bekçisi 
Sadâsın işitdikçe ürkmek gerek  onun sesini duydukça ürkse gerek.

Verir nağmesi savma belkim zarar Nağmesi belki de oruca zarar verir.
Sezâ Ermeni zangocı olsa ger  Ermeni zangocu olsa yeridir.

Nevâlar ki gûş eylese ez-kazâ  Öyle nağmeler ki korkunç baykuş
Kulağın tıkar bûm-ı dehşet-fezâ  tesadüfen duysa kulağını tıkar.

Gelir ehl-i tab‘a eğer konsa hem  Zevk ehline onun yanında eyerlenmiş
Yanında eşek bülbül-i hoş-negam eşek sesi, hoş nağmeli bülbül gibi gelir.

Çomak kolları karnı gûyâ dühül  Kolları çomak, karnı sanki davul. 
Alâ-zu‘mihi’l-bâtıl üstâd-ı kül  Kendi zannınca da baş üstat.

Çıkık göğsi mânende-i dümbelek Çıkık göğsü dümbeleğe benziyor.
Sadâ hirre vü kaz ile müşterek  Kaz ve kedi karışımı bir sesi var.

Katı bü’l-aceb heykeli var idi  Acayip bir görünümü, başında biraz da
Başında biraz da keli var idi  keli vardı.

Acebdür ki hem kel idi hem fodul İlginç olan hem kel hem foduldu, olur
Olur olmaza çalmaz idi davul  olmaza davul çalmazdı.

Yarım nağmecik eksik etmek muhâl Yarım nağmecik eksik bırakması imkânsız.
Bütün dinlemezsen eder infi‘âl  Tamamını dinlemeyince hemen öfkeleniyor.

Gelip ibtidâki gece çaldı sâz  İlk gece gelip saz çalmış, çaresiz birazcık
Nedür çâresi dinlemişdik biraz  dinlemiştik.

İkinci gice geldi ol bed-sadâ  O çirkin sesli ikinci gece de geldi.
Hudâ kimseyi itmesin mübtelâ  Allah kimseyi eline düşürmesin.

O şeb de ne hâl ise sabr eyledim  O gece de bir şekilde sabrettim, dayanıp
Tahammül ile nefse cebr eyledim nefsime eziyet ettim.
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Üçüncü gice kalmadı tâkatim  Üçüncü gece dayanacak gücüm
Dedim mûsıkî ile yok ülfetim  kalmadı. “Musikiyi pek sevmem,

Heder olmasın nağme-i cân-güdâz can yakıcı nağmeler boşa gitmesin, gitsin
Varup başka yerde çağırsın biraz  biraz da başka yerde çağırsın.” dedim.

Koyunca uşak destine bahşişi  Uşak eline bahşişi koyunca karnı o an
Hemân karnının tabla dönmüş şişi davul gibi şişmiş.

Olup münfa‘il akçayı itdi red  Gücenip parayı reddetmiş. Demiş ki
Dimiş olsa gencîne-i lâ-yu‘ad  “Sayısız hazine olsa,

Tamâm olmadan bestehâ-yı sakîl ağır bestelerim tamamlanmadan para
Alıp akçayı kendim itmem rezîl  alıp kendimi rezil edemem.”

O şeb fi’l-hakîka idüp infi‘âl  O gece gerçekten de gücenip “Bir daha
Dimiş bir dahı gelmek emr-i muhâl buraya gelmem imkânsız.” demiş.

Darıldı bana gerçi ol küştenî  Ölesice, gerçi bana darıldı ama hiç olmazsa
Kesildi ya bâri tenennî tenî  “tenenni tenni” nağmeleri kesildi.

Bunı gûş iden kizbe haml itmesin Bunu duyan, yalan sanmasın,
Tarîk-ı hilâfa çıkup gitmesin  çıkıp başka yola gitmesin.

Bu âlem anın bir eşin görmemiş  Bu dünya onun bir eşini görmemiş,
Anın gibi bir seg dahı ürmemiş  onun gibi bir köpek daha ürmemiş.

Mu‘arrâ sesi güfte vü besteden  Güfte ve besteyle ilgisiz sesi,
Muhazzin idi âh-ı dil-hasteden  âşığın ahından daha hüzün vericiydi.

Mukadder imiş dinledik üç gece  Kaderimizmiş üç gece dinledik.
O üç geceden görmedim güç gece O üç geceden güç gece görmedim.

Harâm etdi zâlim bana uykuyı  Zalim bana uykuyu haram etti.
Gözüm Yûsuf-ı hâba oldı kuyı  Gözüm, uyku Yusufuna kuyu oldu.

Girerdim dolaba hicâb itmesem  Delireceğimden korkmasam,
Cünûndan eğer ictinâb itmesem  utanmasam dolabın içine saklanırdım.

Hayâli girüp hâbıma gâhice  Ansızın hayali rüyama girince,
Dalardım yem-i dehşete ol gice  o gece korku denizine dalardım.

Kedi mavlasa bekçi geldi sanup  Kedi miyavlasa bekçi geldi sanar,
Okurdum iki yanıma uyanup  uyanıp iki yanıma okurdum.

Bir ay çıkmadı nağmesi gûşdan  Nağmesi bir ay kulağımdan gitmedi.
Berî itdi kâfir beni hûşdan  Kâfir aklımı başımdan aldı.

İzzet Molla, Mihnetkeşan adlı mesnevisine neden bu adı vermiştir?

Gülşen-i Aşk: Keçecizade İzzet Molla’nın oldukça genç yaşta kaleme aldığı ilk eseri 
Gülşen-i Aşk, 300 beyitten oluşan küçük bir mesnevidir. Eser aruzun fe‘ilâtün mefâ‘ilün 
fe‘ilün (fâ’lün) kalıbıyla yazılmıştır. İzzet Molla bu mesnevisinde, Şeyh Galip’in Hüsn ü 
Aşk’la zirveye taşıdığı alegorik anlatıma dayalı mesnevi geleneğini takip eder. 

1
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Gülşen-i Aşk’ı benzerlerinden ayıran en önemli yönü, şairin başkahraman olmasıdır. 
İzzet Molla, Mihnetkeşan’da daha kapsamlı bir şekilde görülen gerçekçi yaklaşımının ilk 
örneklerini bu eserinde ortaya koyar. Mesnevi geleneğine uygun olarak Farsça ara başlık-
lar kullanır. Tıpkı Hüsn ü Aşk’taki gibi araya beş bentlik bir tardiye yerleştiren Molla, bu 
yönüyle geleneğe bağlıdır. Ancak gerçekçi tutumuyla yeni arayışlara yöneldiğini de sez-
dirir. Geleneğe damgasını vuran âşıklardan Ferhat ile Mecnun’u kendisine nispetle ham 
âşıklar olarak görür. Bu yüzden her ikisini de yardımcı tip olarak kullanır. Şairlerin kendi 
aşkını ve âşıklığını en üstün gösterme anlayışı, İzzet Molla’nın Gülşen-i Aşk’ında belirgin 
bir biçimde görülür. Eser, Mevlevilik öğelerinden izler taşır.

Konusu şöyledir:

Leyla vü Mecnun, Ferhad u Şirin, Vamık u Azra gibi eski zaman âşıklarının aşk yolundaki 
sohbetleri sırasında mecliste bulunan Bülbül, birden İzzet Molla’nın orada olmadığını farkeder. 
Derhal bahçıvanı, onu davet etmesi için huzuruna gönderir. İzzet’i keder çarşısında (sûk-ı mih-
net) bulamayan bahçıvan, onu dert pazarında (bazar-ı derd) aramaya koyulur. Ancak sevgili-
nin bulunmadığı bir ortamda yaşayamayacağını belirten Molla tarafından reddedilir. Ardından 
Mecnun’un davetleri de sonuç vermez. Ferhat, sevgilisinin orada olacağını söyleyerek Molla’yı 
ikna etmeyi başarır. Birlikte yola çıkmalarının ardından, su yerine zehir akıtan bir çeşmenin 
üzerindeki yanıltıcı bir yazı yüzünden kendilerini yılanların istila ettiği korkunç bir vadide 
bulurlar. Ferhat, aşırı korkudan, kazmasını başına vurarak intihar eder. Tek başına kalan İzzet, 
Rabbine yalvarmaya başlar. Bir mağaraya sığındığını zanneden İzzet, aslında bir ejderhanın ağ-
zına girdiğini farkedemeyince ejderha onu yutar. İçeride çektiği ahın verdiği rahatsızlık sonucu 
yaratık her tarafa saldırır, dünyayı yakıp yıkar. Bir süre sonra Allah’ın merhameti neticesinde 
ateş küresinde yakılmak üzere göğe çekilir. Kurtuluş için yalvaran İzzet’in duası kabul olur ve 
kendisini bir bahçede bulur. Sevincinden Rabbine şükr eder. Ansızın yanında beliren yaşlı bir 
adama Gülşen-i Aşk’ı sorar. Sonradan Mevlana Celalettin olduğu anlaşılacak bu yaşlı adam, 
Gülşen-i Aşk’ın hayal olup her şeyin aslında tek varlık hâlinde meydana geldiğini söyler. İlk 
başta bu durumu kabullenemeyen İzzet, Gülşen-i Aşk’a ulaşmak için çok zahmet çektiğini an-
latır. Bunun üzerine yaşlı adam sevgilisinin kim olduğunu sorar. O da sevgilisinin isminin Aşk 
olduğunu söyler. Yaşlı adam kendisinin Mevlana olduğunu bildirerek İzzet’in derdine derman 
olacağını söyler. Aşk’ı İzzet’e yorumlar. İzzet’e biraz nasihat verip hakkında hayır dualar ettikten 
sonra göğe yükselir. Mevlana’nın öğüdüyle kendine gelen İzzet, Aşk’ın gerçeğini anlar. Sonunda 
aşk nurunun varlığıyla bütünleşir, özünü bu nur içerisinde yok eder, böylece sonsuzluğa ulaşır. 
Eser, Mevlana ve Mesnevi’ye olan minnettarlık dolu ifadelerle devam ederek bir tarih manzu-
mesiyle sona erer.

Örnek 2 (Gülşen-i Aşk’tan)

آمدن فرهاد براى دعوت عاشق ستم معتاد
بر ده كوردم كه قاپوده فرهاد
دعوته كلمش ايليوب فرياد
ديدم اى كوهكن عبث ابرام
ايده مم يارسز هبشته خرام

مدد اى كوهكن مدد كيده مم
بنده وار درد اليعد كيده مم
برى ازمجله انده يارم يوق
طوره مم باعث قرارم يوق

وازكچ اهلل ايچون بو دعوادن
فارغ اول ىب نتيجه دعوادن

سري كلشن حرامدر انسز
باقيلري مى او رويه كم آنسز
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ياردر مايه هوس اى دوست
ياردر بادى نفس اى دوست
مكر احضار ايدرسكز يارى
سري ايدر چشممز او كلزارى
گوش ايدوب قيل و قاملى فرهاد
ديدى اى عاشق ستم معتاد
يارى ايتدك او بزمه اماده
مرتقب سكا او دلداده
سكا يازيق دكلمى اى ناالن
يار ايله جنبش ايلسون ياران
سن بو ويرانسراده ايله انني
اليق حقمى اى فغان آيني
بزه شايان دكلدر اى حمزون
سىن ترك ايتمه بويله زار و زبون
ويرجيك ياردن خرب فرهاد
باشالدى جنبشه دل ناشاد
ديدى كم اى رفيق بزم وصال
كذب ايله ايلمه بىن اغفال
يار قانده بو خاكدان قانده
او مها قانده آشيان قانده
كذبه بكزر بو گفتگوى حبيب
بىن الدامته اى بريد اديب
يوق يريه حبث ايدوب گذاف ايتمه
طوغريىي سويله بكا الف ايتمه
كلمز اول بزمه يار سركشدر
كلسه ده حاملز مشوشدر
صامنه شريين ايله برابردر
يارم اندن جفاده برتردر

يينه بر افرينه دكمز ايدك
بر نكاه حزينه دكمز ايدك
احلذر احلذر كم اى فرهاد
صامنه كندك كىب بىن ايرغاد
يار اكر يوقسه بن هالك اولورم
صامنه جزئيجه دردناك اولورم
بكا آه ايتدرورسكز باهلل
ايلرم كلستان عشقى تباه
صاقينك آه شعله پامشدن
خوف ايدك خوف قانلى يامشدن
بن سزك كىب مبتال دكلم
سخره بزم ابتال دكلم
ملك عشق ايچره پادشاهم بن
شهريار فغان سپاهم بن
بوىن اكلنجه صامنه اى مهراه
قاره كوز مشعه سى دكلدر آه
ايشيدوب كوهكن بو گفتارى
اغالدى ايكلدى ايدوب زارى

ديدى اى راه غمده يولداشم
مكتب عشقده سبقداشم
عاشقانك سوزنده كذب اوملز
صادقانك سوزنده كذب اوملز
سويله دمسه دروغ قهر اوله مي
مى شريين ايچنده زهر اوله مي
ايرميم ىب ستونه دنياده
قصر شريينه بومليم جاده
يار يوقسه توكور بنم يوزمه
اعتماد ايتمه بر دخى سوزمه

كوهكنلكله فخر اولنمز اكا
كاهيجه چرخى ياقدروردى بكا

ايليوب كوهكن بو رتبه قسم
باصدى عزت ره وصاله قدم
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Âmeden-i Ferhâd berây-ı Da‘vet-i Âşık-ı Sitem-mu‘tâd
Ferhat’ın Sürekli Zorluk Çıkaran Âşığı Davet İçin Gelmesi

Bir de gördüm ki kapıda Ferhâd  Bir de baktım ki Ferhat, feryatlar
Da‘vete gelmiş eyleyüp feryâd  ederek (beni) çağırmaya gelmiş.

Dedim ey Kûh-ken-i abes-ibrâm  Ey beni boş yere çağıran Ferhat!
İdemem yârsız behişte hırâm  Sevgili olmadan cennete giremem.

Vazgeç Allâh içün bu da‘vâdan  Allah aşkına bu davadan vazgeç.
Fâriğ ol bî-netîce da‘vâdan  Sonuç vermeyecek işleri bırak.

Meded ey Kûh-ken meded gidemem Lütfen ey dağ kazıcı (Ferhat) lütfen!
Bende var derd-i lâ-yu‘ad gidemem Bende sayısız dert var, gidemem.

Biri ez-cümle anda yârim yok  Her şeyden önce orada sevdiğim yok.
Duramam bâ‘is-i karârım yok  Durmak için sebebim yok, duramam.

Seyr-i gülşen harâmdur ansız  Onsuz gül bahçesini izlemek haramdır.
Bakılır mı o rûya kim ânsız  Alımlı olmayan yüze bakılır mı?

Yârdur mâye-i heves ey dost  Ey dost! Heves kaynağı da nefes alma
Yârdur bâdî-i nefes ey dost  sebebi de sevgilidir.

Meğer ihzâr ederseniz yâri  Sevdiğimi hazırlarsanız, (o zaman)
Seyr ider çeşmimiz o gülzârı  gözümüz o gül bahçesini izler.

Gûş edip kîl ü kâlimi Ferhâd  Ferhat, sözlerimi işitince “ey sitemkâr
Dedi ey âşık-ı sitem-mu‘tâd  âşık” dedi.

Yâri itdük o bezme âmâde  Sevgiliyi o meclise hazırladık. O
Müterakkib sana o dil-dâde  gönül vermiş, seni bekliyor.

Sana yazık değil mi ey nâlân  Ey inleyen âşık! Başkaları sevgiliyle
Yâr ile cünbiş eylesin yârân  eğlenecek, sana yazık değil mi!?

Sen bu vîrân-serâda eyle enîn  Ey yana yakıla bağıran! Senin bu
Lâyık-ı hak mı ey figân-âyîn  yıkıntıda inlemen doğru mudur!?

Bize şâyân değildür ey mahzûn  Ey hüzünlü âşık! Seni böyle perişan
Seni terk etme böyle zâr u zebûn bırakıp gitmek bize yakışmaz.

Viricek yârdan haber Ferhâd  Ferhat sevgiliden bahsedince mutsuz
Başladı cünbişe dil-i nâ-şâd  gönül kendine gelmeye başladı.

Dedi kim ey refîk-i bezm-i visâl  Dedi ki: “Ey kavuşma meclisinin
Kizb ile eyleme beni iğfâl  dostu! Beni kandırma.

Yâr kanda bu hâk-dân kanda  Sevgili, nerde bu sefil nerde?
O hümâ kanda âşiyân kanda  O hüma nerde, yuva nerde?

Kizbe benzer bu güft-gû-yı habîb Bu sevgili dedikodusu yalana benzer.
Beni aldatma ey berîd-i edîb  Ey edepli haberci! Beni aldatma.

Yok yere bahs idüp güzâf itme  Yok yere konuşup laf kalabalığı
Toğrıyı söyle bana lâf etme  yapma. Doğruyu söyle, boş konuşma.
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Gelmez ol bezme yâr ser-keşdür  Sevgili başına buyruktur, o meclise
Gelse de hâlimiz müşevveşdür  gelmez. Gelse de hâlimiz harap olur.

Sanma Şîrîn ile berâberdür  Şirin’le aynıdır sanma, sevdiğim
Yârim ondan cefâda berterdür  eziyette ondan daha üstündür.

Kûh-kenlikle fahr olunmaz ana  Ona dağ kazmakla övünülmez.
Gâhice çarhı yakdururdı bana  Bana bazen gökyüzünü yaktırırdı.

Yine bir âferîne değmez idik  Yine de bir aferine değmezdik.
Bir nigâh-ı hazîne değmez idik  Hüzünlü bir bakışa değmezdik.

El-hazer el-hazer kim ey Ferhâd  Ey Ferhat! Sakın ha beni de kendin
Sanma kendin gibi beni ırgad  gibi ırgat sanma.

Yâr eğer yoksa ben helâk olurum Azıcık dertleneceğimi sanma!
Sanma cüz’îce derdnâk olurum  Sevgili olmazsa ben ölür giderim.

Bana âh itdürürseniz billâh  Vallahi bana ah çektirirseniz aşkın
Eylerim gülsitân-ı aşkı tebâh  gül bahçesini yakar yıkarım.

Sakının âh-ı şu‘le-pâşımdan  Alevler saçan ahımdan sakının.
Havf idin havf kanlı yaşımdan  Korkun, kanlı gözyaşımdan korkun!

Ben sizin gibi mübtelâ değilim  Ben sizin gibi tutkun ve düşkünlük
Suhre-i bezm-i ibtilâ değilim  meclisinin maskarası değilim.

Mülk-i aşk içre pâdişâhım ben  Aşk ülkesinde padişah benim.
Şehriyâr-ı figân-sipâhım ben  Çığlıklardan ordu yapan sultanım.

Bunı eğlence sanma ey hem-râh  Ey yoldaş, bunu eğlence sanma! Ah
Karagöz şem‘ası değildür âh  çekmek Karagöz perdesine benzemez.

İşidüp Kûh-ken bu güftârı  Bu sözü duyan Ferhat, ağlayıp
Ağladı inledi idüp zârî   sızlanmaya başladı.

Dedi ey râh-ı gamda yoldaşım  Dedi ki: “Ey gam yolunda yoldaşım,
Mekteb-i aşkda sebakdaşım  aşk okulunda sınıf arkadaşım!”

Âşıkânın sözinde kizb olmaz  Âşıkların sözünde yalan olmaz.
Sâdıkânın sözinde kizb olmaz  Doğruların sözünde yalan olmaz.

Söyledimse dürûğ kahr olayım  Yalan söylediysem yıkılayım,
Mey-i şîrîn içinde zehr olayım  tatlı şarabın içindeki zehir olayım.

İrmeyem Bî-sütûna dünyâda  Dünyada Bisütun’a ulaşamayayım.
Kasr-ı Şîrîne bulmayam câde  Şirin’in köşküne yol bulamayayım.

Yâr yoksa tükür benim yüzüme  Sevgili orada değilse gel yüzüme
İ‘timâd itme bir dahı sözüme  tükür. Bir daha da sözüme güvenme.

Eyleyip Kûh-ken bu rütbe kasem Ferhat bu kadar yemin edince İzzet
Basdı İzzet reh-i visâle kadem  kavuşma yoluna ayak bastı

Gülşen-i Aşk’ın diğer mesnevilerden farklı yönleri nelerdir?
2
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YENİŞEHİRLİ AVNÎ VE ATEŞGEDE
Avnî Bey, bugün Yunanistan sınırlarında kalmış Yenişehir (Larissa)’de doğdu. Babası Ye-
nişehir eşrafından Sıdkı Ebubekir Paşa’dır. 1854 yılında Abdurrahman Sami Paşa Vidin 
valisiyken onun yanında kâtip olarak çalıştı. İstanbul’a döndükten sonra Beşiktaş Mev-
levihanesi şeyhi Nazif Dede’nin kızı Emine Hanım’la evlendi. Bağdat valiliğine atanan 
Mustafa Nuri Paşa’nın divan kâtipliğini yaptı (1859-60). Daha sonra bir süre memuriyet 
sebebiyle Gelibolu’da çalıştı. Hayatının son zamanlarında Üsküdar’da memurluk yaptı. 
1883 yılında vefat etti. Mevleviliği benimseyen Avnî Bey, derviş yaratılışlı bir kimsedir. 
Eserleri şöyle sıralanabilir:

Divan: Damadı Şevki Bey tarafından bastırılmıştır (İstanbul 1306/1888). Avnî’nin 
3000 beyitten fazla şiirini içermektedir.

Abname: Bahariye mevlevihanesinde çekilen susuzluğu dile getirmek amacıyla yazı-
lan, manzum-mensur karışık, dilekçe türünde, secili bir eserdir. II. Abdülhamit’e sunul-
muş ve Eşref Gazetesinde yayımlanmıştır.

Mir’at-ı Cünun: Davranışları normal olmayan insanları anlatan mesnevi nazım şek-
liyle kaleme alınmış ancak yarım kalmış bir eserdir. Aruzun fe‘ilâtün/fe‘ilâtün/fe‘ilün ka-
lıbıyla yazılmıştır.

Ateşgede: Farsça “ateşlik/ateşli yer” anlamına gelen Ateşgede, Şeyh Galip’in Hüsn ü 
Aşk’ından esinlenilerek kaleme alınmış bir mesnevidir. Bu mesnevi, 249 beyit ve dokuz 
kısa fasıldan meydana gelen yarım kalmış bir eserdir. Aruzun mef ‘ûlü mefâ‘ilün fe‘ûlün 
kalıbıyla yazılmıştır. Eserde, baştan sona ateş ve ateşi çağrıştıran kelimelerin yan yana 
getirildiği görülür. “Ateş, volkan, şule (kıvılcım), kül, şem (mum), nâr (ateş), niran (ce-
hennem)” gibi ateşle ilgili kelimeler; “kırmızı, lal (kırmızı renkli değerli bir taş), yakut 
(kırmızı renkli değerli bir taş), bade (şarap), hurşit (güneş) vb.” kırmızı ve kızıllıkla ilgili 
kavramlar bir aradadır. Şair, eserine Ateşgede adını verdiğini,

Sermâyesi nûr u nârdur heb
Âteşgededür dedimse enseb

Hep ışık ve ateş kullanıldığı için 
ateşlik/ateşli yer desem yakışır.

beytiyle ifade eder.  
Yenişehirli Avnî, mesnevisine ateşi öven, ateşin önemini bildiren, bu yüzden ateşle 

ilgili kavramlara yer veren beyitlerle başlar. Giriş niteliğindeki bu bölümü mesnevinin 
adını verdiği beyitle bitirir. “Ahvâl-i Nâr-ı Mecâz (Mecazi Ateşin Özellikleri)” başlıklı bö-
lümde ateşin özelliklerini sayar. Ardından “Âgâz-ı Dâstân (Hikâyenin Başlangıcı)” başlıklı 
bölüme geçer. 

Konusu:

Hikâye, Pervane adlı bir dervişin aşk ateşine yanarak kulaktan duyduğu bir güzele âşık olmasıyla 
başlar. Pervane, sevdiğini bulmak üzere Ateşabad ülkesine doğru yola çıkar. Yolda bir haberciye 
(Peyk) rastlar. “Suâl ü Cevâb-ı Peyk ü Pervâne (Haberciyle Pervanenin Soru Cevabı)” başlıklı bö-
lümde haberciyle Pervane’nin konuşmalarına yer verilir. Pervane yoluna devam ederken aniden 
her tarafı yoğun bir karanlık kaplar. Bu bölüm  “Zuhûr-ı Şeb (Gecenin Ortaya Çıkışı)” başlığıyla 
anlatılır. “Âteş Efrûhten-i Şâh (Padişahın Ateş Yakması)” başlıklı bölümde, Ateşabad ülkesi pa-
dişahının Pervane’yi durdurmak üzere bir ateş yakması anlatılır. Pervane, ateşten kaçmak şöyle 
dursun, o ateşe girmek için can atar. Ateşin içine girince ateş, bir gül bahçesine döner. 
Pervane, bu gül bahçesinde sevdiğine kavuşur. Ancak bu sevinç anı uzun sürmez. Kâinatı bü-
yük bir gürültü kaplar. Bu sırada “Gayret” adlı kara bir adam ortaya çıkar. Ateşgede, Gayret’in 
özelliklerinin sayıldığı bu bölümle yarım kalır.
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Örnek 3 (Ateşgede’den)

بن خسته آتش مزاجم
كيم سوزش سينه در عالجم
تا يامنييجق حيات بوملم
كول اوملييجق جنات بوملم
بن سرخوش شعله عشقم
وولقان كىب شعله جوش عشقم
آتش بكا مايه بقادر
باهلل غداى جانفزادر
سرمست مدام شعله خوارم
پروانه مشع حسن يارم
اجزاى مخريمى حمقق
آتشه يوغوردى قبضة احلق
مانند تفنك سوزش افكن
قونداقده ايكن حريق ايدم بن
موسى كىب ناره ميل ايدردم
اولسيدى املده اكل ايدردم
هركسده هواى در و جوهر
بن مائل نور و نار و احكر
آتش ديسه لر يانار اريردم
نريان باليه جان ويروردم
طبعمده حمبت حرارت
بر رتبه ده بولدى كيم هنايت
ويرمزدي دل هزار پاره
صد ورد هبشته بر شراره
آتش كورسم كباب اولوردم
حسرتكش التهاب اولوردم
فکر و سخن و زبامن آتش
چشم و لب و جسم و جامن آتس

دل پوته امتحانه دوشدی
آتش کبی بر مکانه دوشدی
خاک ايتدى بىن ياقوب سراپا
آتش كىب بر مه جتال
اما كه نه ماه ماه سركش
خورشيد كىب متام آتش
زلفنده كالب كلشن جان
نور سيه ايچره آب حيوان
لعل لبی طرفه خامنانسوز
ياقوت وليكن آمسانسوز
زلفی که سواد بند چيندر
زجنري سياه آتشيندر
دندانلرى در قلزم نور
لب غنجه گرم كلشن نور

باهلل ياقيشري او مه مجاله
خورشيد منري اولورسه هاله
دير ايچره اولنجه وجهی تابان
تصوير مسيح اولور فروزان
ساقى صون او آتشني شراىب
كم مايه جاندر آب و تاىب
اول باده كه رنكى ناردندر
كويا كه لب نكاردندر
ماننده لعل ناب دلرب
بر نامى ده اوملش آتشينرت
پوالدی مزاب ايدر فروغى
طوفاىن سراب ايدر فروغى
ياقوت روان عاشقاندر
يا قوت روان عاشقاندر
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ساقى ساقى حبق آتش
آتش كىب اومله بويله سركش
صال عقلمى كره جنونه
ياق جسممى آتش درونه
اى سينه فروزم آفتامب
يوق آتش افرتاقه تامب
بو سوز فراقه جان طايامنز
بر جان دكل آمسان طايامنز
طاغلر طاشلر حتمل ايتمز
البتده جكر حتمل ايتمز
بر ذره يه صاميز آفتاىب
ايچدكجه مى پر آب و تابی
شاعرلر الينده هيچدر مال
آتشده اولور مى زينت و شال
مشع شىب ماهتاب تابان
قنديل مزارى شعله جان
انشاده كورجنه استحاله
آتشكده ياپدم اهل حاله
پروانه لره چراغ ياقدم
ديوانه لره اوجاغ ياقدم
سرمايه سى نور و ناردر هب
آتشكده در ديدمسه انسب

احوال نار جماز

آتش صفت حيات جاندر
سرمايه عمر زندكاندر
آتشله ظهوره كلدى امكان
آتشله تعني ايتدى اكوان
ىب آتش اوالن مجاده بكزر
افسرده قاالن رماده بكزر
آتشكده در سراى عامل
دلسوخته انده نوع آدم
كل آتش و الله زار آتش
كلشنده يانار هزار آتش
پروانه يانيق چراغ سوزان
كاشانه حريق اوجاغ سوزان
كوهسارده الله داغ بر دل
كلزارده ژاله داغ بر دل
مى آتش گرم جام آتش
اسباب طرب متام آتش
ساقى آتش شراب آتش
آواز ىن و رباب آتش

Ben haste-i âteş-mizâcım  Ben, ilacı gönül yanması olan 
Kim sûziş-i sînedür ilâcım  ateş yaradılışlı bir hastayım.

Tâ yanmayıcak hayât bulmam  Yanmadığım sürece yaşayamam, 
Kül olmayıcak necât bulmam  kül olmadan kurtulamam.

Ben ser-hoş-ı şu‘le-i aşkım  Ben, aşk alevinin sarhoşuyum. Aşkla 
Volkan gibi şu‘le-cûş-ı aşkım  volkan gibi alev püskürürüm.

Âteş bana mâye-i bekâdur  Vallahi, benim ayakta durma nedenim 
Billâh gıdâ-yı cân-fezâdur  ve yaşama sevincim ateştir.  

Ser-mest-i müdâm-ı şu‘le-hârım  Alev yiyen şarabın sarhoşuyum. Sevgilinin
Pervâne-i şem‘-i hüsn-i yârım  güzelliği mumuna pervaneyim.
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Eczâ-yı hamîrimi muhakkak  Allah’ın iradesi kesinlikle hamurumu ateşle 
Âteşe yoğurdı kabzatü’l-Hak  yoğurdu.

Mânend-i tüfeng-i sûziş-efgen  Ateş eden bir tüfek gibi daha kundaktayken
Kundakda iken harîk idim ben  yanıyordum.

Mûsâ gibi nâra meyl iderdim  Hz. Musa gibi ateşe yönelir, elimde
Olsaydı elimde ekl iderdim  olsa ateş yerdim.

Herkesde hevâ-yı dürr ü cevher  Herkes inci peşinde ama ben ateş, 
Ben mâil-i nûr u nâr u ahker  ışık ve kora meyilliyim.

Âteş diseler yanar erirdim  Ateş deseler yanıp erirdim. Bela
Nîrân-ı belâya cân virirdim  cehennemi için can verirdim.

Tab‘ımda mahabbet-i harâret  Yaratılışımdaki ateş sevgisi o hâle
Bir rütbede buldı kim nihâyet  geldi ki,

Virmezdi dil-i hezâr-pâre  bin parça olmuş gönlüm, bir kıvılcımı
Sad verd-i behişte bir şirâre  yüz cennet gülüne değişmezdi.

Âteş görsem kebâb olurdum  Ateş görsem kebap olurdum. Yanmaya
Hasret-keş-i iltihâb olurdum  hasret çekerdim.

Fikr ü sühan u zebânım âteş  Düşüncem, sözüm, dilim, gözüm,
Çeşm ü leb ü cism ü cânım âteş  dudağım, tenim, canım hep ateş.

Dil pûta-i imtihâna düşdi  Denenme potasına giren gönül, 
Âteş gibi bir mekâna düşdi  ateş gibi bir yere düştü.

Hâk itdi beni yakup ser-â-pâ  Ateş gibi parlayan bir ay yüzlü, beni
Âteş gibi bir meh-i tecellâ  yakıp baştan ayağa toprağa çevirdi.

Ammâ ki ne mâh mâh-ı ser-keş  Öyle böyle bir Ay değil. Güneş gibi
Hûrşîd gibi tamâm âteş   tamamı ateş, baş kaldırmış bir Ay

Zülfinde gülâb-ı gülşen-i cân  Saçında, kara ışık içinde, hayat suyu
Nûr-ı siyeh içre âb-ı hayvân  gibi, can gül bahçesinin gül suyu var

La‘l-i lebi turfe hânümân-sûz  Lal dudağı ocaklar yakıyor. Yakut
Yâkût velîkin âsumân-sûz  ama göğü yakan bir yakut.

Zülfi ki sevâd-ı bend-i Çîndür  Çin seddi gibi olan saçı ateşten siyah
Zencîr-i siyâh-ı âteşîndür  bir zincir…

Dendânları dürr-i kulzüm-i nûr  Dişleri nur okyanusunun incisi; dudağı
Leb gonce-i germ-i gülşen-i Tûr  Tûr güllüğünün kızgın goncasıdır.

Billâh yakışır o meh cemâle  Vallahi parlak güneş, o ay yüzlüye
Hûrşîd-i münîr olursa hâle  hale olsa yakışır.

Deyr içre olınca vechi tâbân  Yüzü kilise içinde parladığında
Tasvîr-i Mesîh olur fürûzân  Hz. İsa’nın tasviri yanmaya başlar.

Sâkî sun o âteşîn şarâbı   Ey saki! Harareti yaşam kaynağı olan
Kim mâye-i cândur âb u tâbı  o ateşten şarabı sun.

Çîn: Divan şiirinde hem ülke 
hem de saçın kıvrımı anlamında 
kullanılır.
Tûr: Hz. Musa’nın Allah’ın 
tecellisine tanık olduğu dağın 
adıdır. Orada Allah’ın nurunu ateş 
biçiminde gördüğü anlatılır. 
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Ol bâde ki rengi nârdandur  Ateş rengindeki o şarap, sanki güzel 
Gûyâ ki leb-i nigârdandur  sevgilinin dudağından getirilmiştir.

Mânende-i la‘l-i nâb-ı dil-ber  Gönül alıcı sevgilinin lal dudağı
Bir nâmı da olmuş âteşînter  gibi bir adı da “daha ateşli” olmuş.

Pûlâdı müzâb ider fürûğı  Parlak ışığı çeliği eritip tufanı serap 
Tûfânı serâb ider fürûğı  eder.

Yâkût-ı revân-ı âşıkândur  Âşıkların ruhunun yakutudur,
Yâ kût-ı revân-ı âşıkândur  ya da âşıkların ruhunun gıdasıdır.

Sâkî sâkî be-hakk-ı âteş   Saki, saki! Ateş hakkı için böyle 
Âteş gibi olma böyle ser-keş  ateş gibi başına buyruk olma.

Sal aklımı kürre-i cünûna  Aklımı çılgınlık küresine sal 
Yak cismimi âteş-i derûna  Tenimi gönül ateşiyle yak.

Ey sîne-fürûzum âfitâbım  Ey gönlümü yakan, ey güneşim!
Yok âteş-i iftirâka tâbım  Ayrılık ateşine dayanacak gücüm yok.

Bu sûz-ı firâka cân dayanmaz  Bu ayrılık ateşine can dayanmaz.
Bir cân degül âsumân dayanmaz  Değil can, gökyüzü dahi dayanmaz.

Tağlar taşlar tahammül itmez  Dağlar taşlar katlanamaz. Tabii ki
Elbette ciger tahammül itmez  ciğer de dayanamaz.

Hicr âteşi el-ıyâzü billâh  Allah korusun ayrılık ateşinin
Yanında müsâvî kûh ile kâh  önünde dağ ile saman çöpü aynıdır.

Şâ‘ir ki çerâğ-ı bezm-i dildür  Gönül meclisinin kandili olan şair
Yakılmada üstâd-ı küldür  yakılmada baş ustadır.

Bilmez şu‘arâ be-hakk-ı Vehhâb  Allah hakkı için şairler güneş mi
Hûrşîd mi yoksa kirm-i şeb-tâb  yoksa ateş böceği mi, ayıramazlar.

Bir zerreye saymaz âfitâbı  Parlak ve saf şarabı içtikçe güneşi bir
İçdükçe mey-i pür-âb u tâbı  zerreye saymazlar.

Şâ‘irler elinde hîçdür mâl  Mal mülk, şairlerin elinde hiç değerindedir.
Âteşde olur mı ziynet ü şâl  Hiç ateşte süs püs olur mu!?

Şem‘-i şebi mâh-tâb-ı tâbân  Gecesinin mumu parlak ay ışığı,
Kandîl-i mezârı şu‘le-i cân  mezarının kandiliyse can alevi.

İnşâda görince istihâle   Düzyazı imkan vermeyince gönül ehli
Âteşgede yapdım ehl-i hâle  için bir Ateşgede yaptım.

Pervânelere çerâğ yakdım  Pervanelere mum, çılgınlara ocak
Dîvânelere ocağ yakdım  yaktım.

Sermâyesi nûr u nârdur heb  Hep ışık ve ateş kullanıldığı için
Âteşgededür dedimse enseb  Ateşgede  demem yakışır.
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Ahvâl-i Nâr-ı Mecâz
Mecazî Ateşin Hâlleri

Âteş sıfat-ı hayât-ı cândur  Ateş canın hayatta olduğunu gösterir,
Ser-mâye-i ömr-i zindegândur  yaşamın sermayesidir.

Âteşle zuhûra geldi imkân  Her şey ateşle ortaya çıktı,
Âteşle ta‘ayyün itdi ekvân  kâinat ateşle görünmeye başladı.

Bî-âteş olan cemâda benzer  Ateşi olmayan, bitkiye benzer,
Efsürde kalan remâda benzer  tıpkı sönmüş kül yığını gibi.

Âteşgededür sarây-ı âlem  Dünya sarayı bir ateşgededir.
Dil-sûhte anda nev‘-i âdem  İçinde insanoğlunun gönlü yanar.

Gül âteş ü lâlezâr âteş   Gül, lale bahçesi hep ateştir.
Gülşende yanar hezâr âteş  Gül bahçesinde bin ateş/bülbül yanar.

Pervâne yanık çerâğ sûzân  Pervane yanık, kandil yanmada.
Kâşâne harîk ocağ sûzân  Köşk yanıyor, ocak yanmada.

Kûhsârda lâle dâğ-ber-dil  Dağda lalenin gönlü yanık, gül
Gülzârda jâle dâğ-ber-dil  bahçesinde çiy tanesinin gönlü yanık.

Mey âteş germ-i câm âteş  Şarap ateş, kadehin sıcaklığı ateş.
Esbâb-ı tarab tamâm âteş  Eğlence araçları tamamen ateş.

Sâki âteş şarâb âteş   Saki, şarap, ney ve kanun sesi; hepsi
Âvâz-ı ney ü rebâb âteş   ateş.

Yenişehirli Avnî’nin Ateşgede mesnevisine isim veren “Ateşgede” kelimesi ne anlama gel-
mektedir?3

Resim 5.1

Keçecizade İzzet Molla
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Özet

XIX. yüzyıl mesnevilerini tanıyabilmek,
XIX. yüzyılda farklı konularda mesneviler yazılmış-
tır. Tanzimat dönemindeki romana geçiş sürecinde 
son aşama olan bu mesnevilerin muhtevası önceki 
yüzyıllara göre biraz daha farklıdır. Bu yüzyılda ya-
zılmış belli başlı mesneviler şunlardır: Keçecizade 
İzzet Molla’nın Gülşen-i Aşk’ı ve Yenişehirli Avnî’nin 
Ateşgede’si alegorik anlatımın benimsendiği eser-
lerdir. Çift kahramanlı aşk hikâyesi olarak Mehmet 
İzzet Paşa’nın Yusuf u Züleyha’sı ve Keçecizade İzzet 
Molla’nın yarım kalan Naz u Niyaz’ı vardır. Dinî içe-
riğiyle Selamî ve İrşadî Baba’nın Mevlid isimli mesne-
vileri dikkati çeker. Siyasi taşlama ve mizah türünde 
Keçecizade İzzet Molla’nın Mihnetkeşan’ı ve Bayburt-
lu Zihnî’nin Sergüzeştname’si meşhur olmuştur. Tarihî 
konuları işleyen Hayrî’nin Zafername’si ve Rızayî’nin 
Manzume-i Sivastopol’u ise artık iyice işlevsizleşen ga-
zavatname geleneğine bağlanabilir. İşret hayatıyla il-
gili olarak da Antepli Aynî’nin Sakiname’si sayılabilir.

Mesnevi geleneğindeki değişimi açıklayabilmek,
Batı edebiyatındaki roman türü Türk edebiyatına 
girmeden önce, anlatma esasına dayalı konular mes-
nevi tarzında işlenirdi. XIX. yüzyıldan önceki mes-
neviler, geleneğin kurallarına uygun biçimde tasar-
lanmış eserlerdir. XIX. yüzyılda yazılan mesneviler 
geleneğin imkânlarını kullanmış olmakla birlikte 
teknik ve içerikleriyle bazı yenilikler taşır. Gerçek 
kişilerin olması, gerçekçi tasvirlere önem verilmesi, 
diyalog tipi konuşmaların daha yoğun görülmesi, 
eski mazmunların yeniden ele alınıp işlenmesi ve 
manzum-mensur karışık yapıların varlığı (Bayburtlu 
Zihnî’nin Sergüzeştname’si gibi) nedeniyle bu yüzyıl 
mesnevileri, Tanzimat dönemindeki romana geçişte 
köprü işlevi üstlenir.

 XIX. yüzyılda yazılmış mesnevilerden Yenişehirli 
Avnî’nin Ateşgede’si ve Keçecizade İzzet Molla’nın Naz 
u Niyaz’ı yarım kalmış eserlerdir. Yenişehirli Avnî’nin 
Ateşgede’si, sembolik kullanımların yoğunlukta oldu-
ğu bir mesnevidir. Keçecizade İzzet Molla’nın Gülşen-i 
Aşk’ında olayın kahramanı şairin kendisidir. İzzet 
Molla’nın bir diğer mesnevisi Mihnetkeşan’da daha 
önceki yüzyıllarda alışık olunmayan gerçekçi gözlem-
ler, gerçekçi tipler ve dış dünyaya ait gerçek tasvirler 
ön plandadır. Mihnetkeşan’ın içinde gazel, kaside, 
kıta, rubai gibi nazım şekilleri olması önceki yüzyılla-
ra göre bir başka farklılıktır. Bayburtlu Zihnî’nin Ser-

güzeştname isimli mesnevisinde manzum parçaların 
bir kısmı hece, bir kısmı aruz ölçüsüyle yazılmıştır. 

3

İzzet Molla ve Yenişehirli Avnî Bey’in mesnevilerini ta-
nıyabilmek,
Keçecizade İzzet Molla, klasik edebiyatın XIX. yüzyıl-
daki en dikkate değer temsilcilerindendir. Klasik tarz-
da yazdığı şiirlerini Divan-ı Bahar-ı Efkâr adlı divanı 
ve Hazan-ı Âsar adlı divançesinde bir araya getirmiş-
tir. Bunların dışında üç mesnevisi vardır. Dolayısıy-
la XIX. yüzyıl mesnevi edebiyatında İzzet Molla’nın 
önemli bir yeri vardır. Bu mesnevilerden Mihnetke-
şan, Keşan’a sürgün edilen şairin bir yıllık sürgün ma-
cerasını anlatır. Eser, 4166 beyit ve 6 tahmis bendin-
den oluşur. Bu mesnevide İstanbul’dan Keşan’a gidişte 
uğradığı durakları, Keşan’da başından geçen olayları 
biraz hiciv biraz da mizahla karışık bir dille anlatır. 
İzzet Molla’nın bir diğer mesnevisi Gülşen-i Aşk, 300 
beyitten oluşan alegorik bir mesnevidir. Bu mesne-
vide, Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk mesnevisinin etkisi 
hemen hissedilir. Şair, Mevlevi disipliniyle yazdığı 
bu mesnevisinde, Mevlana’ya rastlayana kadar geçir-
diği yolculuk aşamalarını tek tek anlatır. Bu yönüyle 
tasavvuftaki seyr-i süluk geleneğine de göndermede 
bulunmuştur. Naz u Niyaz adlı mesnevisi ise yarım 
kalmıştır. Şair, Sebeb-i Nazm kısmıyla bitirdiği 301 
beyit kaleme almış, ancak mesneviyi tamamlamaya 
ömrü yetmemiştir. Buna rağmen İzzet Molla, mizahi 
üslubu, gözlem yeteneği ve gerçekçi tasvirleriyle Türk 
mesnevi edebiyatında yer edinmiştir.

 Yenişehirli Avnî Bey ise Hüsn ü Aşk etkisiyle Ateş-
gede adlı bir mesnevi kaleme almış, ancak tamamla-
yamamıştır. Şair, baştan sona ateş imajı çerçevesinde 
oluşturduğu bu mesnevisinde yenilik peşinde oldu-
ğunu her yönüyle belli eder. Yer yer gerçekçi tasvir-
lere başvurur. Şair, “ateşlik/ateşli yer” anlamına gelen 
Ateşgede’yi Hüsn ü Aşk’a nazire olarak yazmıştır. Eser, 
249 beyit ve dokuz kısa fasıldan meydana gelir. Avnî 
Bey’in bir başka yarım kalmış mesnevisi de Mirat-ı 
Cünun (Delilik Aynası) adını taşır. Eser, davranışları 
normal olmayan insanları anlatır. 

1

2
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XIX. yüzyıl mesnevilerinde Hüsn ü Aşk’ın etkisini de-
ğerlendirebilmek,
XIX. yüzyılda yazılmış bazı mesnevilerde Hüsn ü 
Aşk’ın etkisi açık bir şekilde görülür. Yenişehirli 
Avnî’nin Ateşgede isimli yarım kalmış mesnevisi, 
ateş etrafında bir alegori dünyası oluşturması yönüy-
le Hüsn ü Aşk’a benzer. Avnî, Şeyh Galip’in ateş deni-
zinde mumdan gemiler yüzdürmesinden etkilenmiş, 
eserinde bütün yaratılmışları ateş hayali etrafında 
toplamıştır. Ateşle ilgili pek çok teşbih, istiare ve 
mecaza başvurmuş, ateşin zengin çağrışımların-
dan faydalanarak tamlamalar oluşturmuştur. İzzet 
Molla’nın Gülşen-i Aşk’ında da benzer bir durum 
söz konusudur. Hüsn ü Aşk vesilesiyle Mevlana’nın 
Mesnevi’si yeniden şairlerin ilgisini çekmiştir. Şeyh 
Galip gibi Mevleviliğe bağlı olan İzzet Molla da 
bu mesnevisinin sonunda “pir” diye nitelendirdi-
ği Mevlana’nın yardımıyla aşkın varlığı içerisinde 
kendini eritir ve sonsuzluğa ulaşır. Eserin içeriğine 
bakıldığında Hüsn ü Aşk’a benzer pek çok hayalle 
karşılaşılır. İzzet Molla’nın yolda giderken yılanların 
istila ettiği bir vadiden geçmesi, ateşler püsküren bir 
ejderha tarafından yutulması ve bu ejderhanın Allah 
tarafından ateş küresine çekilmesi Hüsn ü Aşk’ın ha-
yal dünyasına uygun manzaralardır.

4
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Kendimizi Sınayalım
1. XIX. yüzyıldaki bazı mesnevileri önceki yüzyıl mesnevi-
lerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a. Gözleme dayalı gerçekçi sahneler içermesi
b. Aşk konusunun hâkim olması
c. Diğer yüzyıllara göre en çok mesnevinin bu yüzyılda 

yazılması
d. Mesneviyi oluşturan fasılların farklı sıralanması
e. İçerisinde farklı nazım şekilleri barındırması

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, XIX. yüzyılda Şeyh 
Galip’in Hüsn ü Aşk’ının etkisiyle yazılmış alegorik mesnevi-
ler bir arada verilmiştir?

a. Ateşgede-Sakiname
b. Mihnetkeşan-Sergüzeştname
c. Gülşen-i Aşk-Yusuf u Züleyha
d. Ateşgede-Gülşen-i Aşk
e. Gülşen-i Aşk-Sakiname

3. Aşağıdaki mesnevilerden hangisinde gazel, kaside, rubai, 
kıta gibi nazım şekillerine rastlanır?

a. Sergüzeştname
b. Ateşgede
c. Mihnetkeşan
d. Yusuf u Züleyha
e. Sakiname

4. Sürgüne gönderilen bir şairin, döneminin siyasi otoritesini 
eleştirmek amacıyla yazdığı mesnevi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Zafername
b. Mihnetkeşan 
c. Sergüzeştname
d. Ateşgede
e. Manzume-i Sivastopol

5. Aşağıdakilerden hangisi, Mevlevilik sevgisini yansıtan 
öğelerle süslüdür?

a. Naz u Niyaz
b. Ateşgede
c. Mevlid
d. Sergüzeştname
e. Gülşen-i Aşk

6. Aşağıdaki mesnevilerin hangisinde, belirgin bir Hüsn ü 
Aşk etkisi vardır?

a. Mihnetkeşan
b. Yusuf u Züleyha
c. Leyla ile Mecnun
d. Ateşgede
e. Zafername

يوزى نور امياندن اوملشa برى
بو دير زمينك اودر كافرى

7. Yukarıdaki beyit, hangi seçenekte Latin harflerine doğru 
aktarılmıştır?

a. Yüzi nûr-ı îmândan olmuş beri / bu deyr-i zemînin 
odur kâfiri 

b. Yüzi nûr-ı îmândan ölmüş biri / bu deyr-i zemînin o 
der kâfiri

c. Yüzi nûr-ı îmândan olmuş beri / budur zemînin odur 
kâfiri

d. Yüzi ne var eymândan ölmüş biri / budur zemînin 
odur kâfiri

e. Yüzi ne var îmândan olmuş beri / bu deyr-i zemînin 
odur kâfiri

8. “Akın eyledi sû-be-sû cûybâr / Sararmış idi korkusından 
bihâr” beytinin diliçi çevirisi aşağıdakilerin hangisinde doğru 
verilmiştir?

a. Irmak, su su akın eyledi. Buhar, korkusundan sararmıştı.
b. Buhar korkusundan sararan nehir, taraf taraf akın eylemişti.
c. Irmak taraf taraf akın etti. Denizler, korkusundan sararmıştı.
d. Irmak taraf taraf akın edince denizler, korkusundan 

sararmıştı.
e. Korkusundan sararmış denizleri gören ırmak, taraf 

taraf akın etti.

سكا يازيق دكلمى اىa ناالن
يار ايله جنبش ايلسون ياران

9. Yukarıdaki beyit, hangi seçenekte Latin harflerine doğru ak-
tarılmıştır?

a. Sana yazık değil mi ey nâlân / Yarıyla cünbüş eylesün yaran
b. Senâ yazık değil mi ey nâlân / Yâr ile cünbüş eylesin yâran
c. Sana yazık değil mey ey nâlân / Yâr ile cünbiş eylesün yâran
d. Sana yazık değil mi ey nâlân / Yâr ile cünbüş itsün yâran
e. Senâ yazık değil mi ey nâlân / Yâr ile cünbiş eylesün yâran 

10. “Gül âteş ü lâlezâr âteş / Gülşende yanar hezâr âteş” bey-
tinde geçen “hezâr” kelimesinin beyte kattığı anlamlar aşağı-
daki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

a. gül-bülbül
b. yüz-bülbül
c. gül-bin
d. bin-bülbül
e. gül-yüz
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise “XIX. Yüzyıl Mesnevileri” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
2. d Yanıtınız yanlış ise “XIX. Yüzyıl Mesnevileri” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Mihnetkeşan” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise “Mihnetkeşan” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
5. e Yanıtınız yanlış ise “Gülşen-i Aşk” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
6. d Yanıtınız yanlış ise “Ateşgede” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
7. a. Yanıtınız yanlış ise “Örnek 1 (Mihnetkeşan’dan)” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. c. Yanıtınız yanlış ise “Örnek 1 (Mihnetkeşan’dan)” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. e. Yanıtınız yanlış ise “Örnek 2 (Gülşen-i Aşk’tan)” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. d. Yanıtınız yanlış ise “Örnek Metin 3 (Ateşgede’den)” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Keçecizade İzzet Molla, Keşan’a sürgün edildikten sonra bir 
yıl içerisinde bu mesnevisini yazmış, adını da Mihnetkeşan 
koymuştur. Şairin bu adı vermesindeki neden, “mihnetke-
şan” terkibinin iki anlama gelebilecek bir çağrışımı barın-
dırmasıdır. Buna göre “mihnetkeşan” terkibi Arapça “sıkın-
tı, dert, keder” anlamındaki “mihnet” ve Farsça “çekenler” 
anlamına gelen “keşan” kelimelerinden oluşmuş bir yapıdır. 
Mihnetkeşan, “sıkıntı çekenler” demektir. Bunun yanısıra 
“mihnetkeşan” terkibinde geçen “Keşan” kelimesi şairin sür-
gün edildiği Edirne’nin Keşan ilçesini de çağrıştırır. Böylece, 
“Keşan sıkıntısı” anlamına da gönderme yapılmaktadır. Bu 
yüzden İzzet Molla, güzel bir kelime oyunuyla bu mesnevisi-
ne Mihnetkeşan adını vermiştir. 

Sıra Sizde 2 
Gülşen-i Aşk’ta olayın kahramanı şairin kendisi, yani İzzet’tir. 
Eser, bu yönüyle diğer aşk mesnevilerinden ayrılır. Çünkü 
aşk mesnevilerinde Mecnun, Ferhat, Tahir, Kerem gibi hayalî 
kahramanlar vardır. XIX. yüzyıla gelindiğinde mesnevi na-
zım şeklinde görülen değişimlerden biri de gerçek öğelerin 
mesnevi kurgusuna dahil edilmesidir. Gülşen-i Aşk’ta İzzet 
Molla, mesnevinin ana karakteri olarak birtakım olayların 
içerisinde yer alır. Diğer aşk mesnevilerindeki kahramanları 
yardımcı tipler olarak kullanır.

Sıra Sizde 3
Ateşgede kelimesi, “ateşlik/ateşli yer” anlamına gelmektedir. 
Farsça “gede” eki, eklendiği kelimeye yer anlamı katar. Ayrıca 
“ateşgede” kelimesi, ateşperestlerin (Mecusiler) büyük ateşler 
yakarak ibadet ettikleri tapınaklara verilen addır. Yenişehirli 
Avnî Bey, ateşle ilgili birçok kelime ve kavramı bir araya ge-
tirdiği için “ateşlik/ateş yeri” anlamındaki Ateşgede’yi başlık 
olarak seçmiştir. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Osmanlı nesrinin XIX. yüzyıldaki tarihsel gelişimini açıklayabilecek, 
XIX. yüzyıl nesir türlerini ve yazarlarını tanıyabilecek,
XIX. yüzyıl nesri üzerine değerlendirmeler yapabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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•	 Gramer

XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI



XIX. YÜZYIL NESRİNE GENEL BİR BAKIŞ
Edebî olayların siyasal ve toplumsal gelişmelerden bağımsız olamayacağı, bilinen bir ger-
çektir. Bu durum, genellikle “içine kapalı”, “toplumdan ve hayattan kopuk” bir edebiyat ol-
makla eleştirilen klasik Türk edebiyatı için de geçerlidir. Hatta edebiyatın sosyal ve siyasal 
olaylarla ilişkisi, Türk edebiyatı tarihinin hiçbir safhasında XIX. yüzyıldaki kadar iç içe ve 
birbirini tetikler mahiyette olmamıştır. 

XIX. yüzyıl, değişim ve arayışların çok yoğun ve çeşitli yöntemler denenerek yaşandı-
ğı bir dönemdir. Bu yüzyılda yenilik ve değişimler, sadece eğitim ve bilim alanında değil 
edebiyat dünyasında da kendini gösteriyordu. Paris ve Londra’ya okumaya gidenlerin dö-
nüşleri siyaset sahasının yanı sıra toplum yapısı ve edebiyatta da muazzam bir farklılaş-
mayı getirmişti. Bu farklılaşma, eski yüzyılların Sebk-i Hindî ve Mahallîleşme gibi üslup 
arayışları düzeyinde değil, büsbütün toplum hayatını etkileyecek bir yönelişti. Ne var ki, 
başını Namık Kemal, Ziya Paşa ve Şinasi’nin çektiği yenilik taraftarları ve onların -çok da 
mütecanis olmayan- edebî anlayışları bütün edebiyat dünyasını kuşatan bir genişliği yaka-
layamıyordu. Toplumun adeta şuuraltına işleyen, uzun asırlara dayalı klasik sanat ve este-
tik anlayışı, bir kanaldan güçlü bir şekilde varlığını devam ettiriyordu. Kendilerine XVII. 
yüzyıl şairlerini örnek alan edip ve şairler tarafından kurulan Encümen-i Şuara, divan şi-
irinin düştüğü yerden yine kendi imkânlarını kullanarak kalkabileceğine dair bir anlayışa 
sahipti. İlk müdavimleri arasında Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın da bulunduğu bu toplu-
luk üyelerinin temel asgari müşterekleri şiirde eskiye yönelişi ve klasik tarzı devam ettir-
me hususundaki kabul ve ısrarlarıdır. 

Sonradan “Tanzimat Edebiyatı” adıyla anılmaya başlanacak olan Batı etkisinde gelişen 
Türk edebiyatının başlangıcı olarak ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’in yayın hayatı-
na başladığı 1860 yılı gösterilir. Ne var ki her edebî hadise veya akım, ilk nüveleri, başlan-
gıcı, gelişme safhası ve sonuçlarıyla belli bir süreç içerisinde cereyan eder. Bir bakıma, ge-
çen yüzyılda yazılan Muhayyelat-ı Aziz Efendi bu yeni dönemin habercisi gibiydi. Şu veya 
bu sebeple Batı’ya giderek oranın yaşantısını, idarî yapısını, eğitim-öğretim ortamını gö-
ren Jön Türkler, oradaki gözlem ve birikimlerini belli kabullerle birlikte İstanbul’a taşırken 
elbette ülkeyi yabancı edebiyatlarla da tanıştırmışlardı. Tanzimatçıların edebiyat anlayışla-
rına göre eski edebiyat, diliyle, nazım şekilleriyle, mazmunları ve edebî sanatlarıyla bütü-
nüyle terk edilmesi gereken bir “ucube” idi. Başını Namık Kemal’in çektiği bu anlayış sa-
hipleri teoriyi pratiğe dönüştürmede, özellikle de dilde sadeleşme hususunda, pek başarılı 
olamamışlardı. Edebiyatta özellikle şiirde hem muhteva hem de şekil hususunda kesin dö-
nüşüm ve yenilenme ancak Abdulhak Hamit (Tarhan) ile gerçekleşebilecekti.

XIX. Yüzyılda Nesir
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Osmanlı devleti için gerileme ve çöküş, Osmanlı aydını için arayışlar devri olan bu 
yüzyılda klasik edebiyatın gelişiminde çok önemli işleve sahip olan sanatkâr-hâmi ilişki-
sindeki anlayışın değişmesiydi. Bu yüzyıla gelinceye kadar hemen bütün padişahlar şiir ve 
edebiyatla ilgilenmişler, şairleri musahip edinmiş ve onlara büyük oranda destek olmuş-
lardı. Pek çoğu divan sahibi olan padişahlara XIX. yüzyılda artık rastlayamıyoruz. Yüzyıl 
başında İlhamî mahlasıyla şiirler yazan, divan sahibi şair ve musikişinas III. Selim dışın-
da bu asır padişahları şiir ve edebiyatla ilgilenmemişlerdir. Bu da şiir, sanat ve edebiyatın 
gelişmesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu-
nunla birlikte XVIII. yüzyıldan itibaren şairlerin çoğaldığına dair nükteli, alaycı ve tariz-
li şikâyetler eksik olmamıştır. XIX. yüzyılda ortaya konulan mensur eserler de nitelik açı-
sından olmasa da nicelik açısından önceki asırlardan geride değildir.

Hamilik (patronaj) anlayışındaki değişim, XIX. yüzyıl Türk edebiyatına nasıl yansımıştır? 

Geleneksel edebiyat anlayışı içerisinde şiirin nesir karşısında tartışmasız üstünlüğü 
vardı. XVII. yüzyılda Nef ’î’ye;

Tenezzül eylemem inşâya eylesem belki
Müsebbihân-ı felek vird iderdi inşâmı

(Nesir yazmaya tenezzül etmem ama eğer edip de nesirle yazacak olsam benim yazdığım 
süslü nesir gökteki meleklerin sürekli ağızlarında tekrarlayıp durdukları bir söz olurdu.)

dedirten anlayış, nesir yazmayı -şiire göre- “tenezzül” meselesi görmek ve nesre yukarıdan 
bakmak, ne Nefî’nin şahsına ne de onun devrine özgüdür. Çok tanınmış bir şairin açık bir 
itirafı olduğu için alıntılanan bu beyitte ifade edilen yaklaşım, klasik Türk edebiyatının 
başlangıcından sonuna kadar devam etmiştir. Yani nesir, doğası gereği direnci peşinen yi-
tirmiş gibiydi. Bu devirde nesirle ilgili tartışmalar ‘anlaşılır olup olmama’ noktası üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Bu tartışmaların ekseninde Ziya Paşa’nın “Şiir ve İnşa” adlı meşhur maka-
lesi bulunmaktadır. Nefî’nin bir “tenezzül” meselesi olarak gördüğü nesir, yeni edebiyat-
çılar nazarında küçümsenmek şöyle dursun nazma üstün tutulmuştur. Mesela Namık Ke-
mal, nesir dilindeki söyleyiş kusurlarını (rekâket) aşamamaktan ve manzum sözün ilk göz 
ağrısı görünmesinden ötürü şiire meylettiğini, aksi halde bir beyit bile söylemek isteme-
diğini belirtir: 

 Nesrimde rekâket olmasaydı 
 Evvelce gözüm de dolmasaydı 
 Hiç nazma temâyül eylemezdim 
 Bir sadece beyt söylemezdim

Eski nesir yazarları, eserlerinde şiire yaklaşan bir güzellik ortaya koymaya çalışırlar-
dı. Seci merakı, birbirine bağlı cümleciklerle dolu bir türlü sonu gelmeyen uzun cümle-
ler ve alışılmadık Arapça-Farsça kelimelerle tasannu (=sanat yapma) endişesi de eklenin-
ce metinler ancak belli kimselerin çözüp anlayabileceği bir hâl alıyordu. İşte bu yüzyıl, bu 
tür nesre karşı ilk bilinçli ve temelli eleştirilerin yöneltildiği bir dönemdir. Mustafa Reşit 
Paşa’nın emriyle Cevdet Paşa tarafından kaleme alınan bildiride Encümen-i Daniş tara-
fından hazırlanacak eserlerde herkesin kolayca anlayıp yararlanabileceği bir dil kullanıl-
ması isteniyordu. Nitekim Tercüman-ı Ahval’in ilk sayısının, Şinasi tarafından yazılan baş-
makalesinde “umum halkın anlayabileceği” bir dil öngörülüyordu. Bununla birlikte tıpkı 
şiir sahasında olduğu gibi nesirde de bu dönüşüm çok kolay olmamıştır. Eski alışkanlık-
lardan vazgeçmenin zorluğu bir tarafa, böyle bir sadeleşmeye taraf olmayan geniş bir kitle 

Tariz: Söylenmek istenen bir sözü 
kasten tam tersini söyleyerek ifade 
etme sanatıdır. 

1
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vardı ki onlar eski tarz nesir yolunu devam ettirdiler. Esasen “klasik Türk nesri” tabiriyle 
söz konusu edilen de bu tarz olmaktadır. Fakat tıpkı klasik Türk şiirinde olduğu gibi klasik 
nesirde de, yüzyıla imzasını atacak kudrette bir yazardan, hatta böyle bir eğilimden dahi 
bahsedebilmek zordur. Klasik nesir tarzını sürdürmek isteyenler olmasına rağmen şiirde-
ki gibi bir ısrar, eskilerin deyişiyle “sabit-kademlik” nesirde görülmez. Bunun en büyük se-
bebi, divan edebiyatında nesre verilen değerle ilgilidir. Klasik Türk edebiyatının şiir mer-
kezli bir edebiyat olmasının temel gerekçeleri şöyle sıralanabilir: 

a. Şiir, vezin ve kafiyenin sağladığı ahenkle daha estetik bir yapı arz ettiği için sanat 
ortaya koymanın en doğal ve işlevsel yolu idi. 

b. Eski eğitim sisteminde ezberin yeri büyük olduğu için tamamen öğretici eserler 
bile kolay ezberlenebilmesi için manzum olarak yazılıyordu. 

c. Edebiyatçılar şairlik kabiliyetleriyle değerlendirilirdi. Himaye (patronaj) geleneği 
içinde kasideciliğin önemli yeri vardı. 

d. Şiir dili nesir diline göre daha önce oluşmuştu. Bunda göçebe kültürünün hareket-
liliği ile şiirin ritmik akışkanlığı arasındaki paralelliğin de etkisi olabilir. 

Tanzimat nesliyle birlikte başlatılan divan edebiyatıyla ilgili tartışmaların odağında 
nesir yer almaz. Eski nesir, şiire göre daha hızlı bir biçimde yerini Tanzimat’la birlikte ge-
lişen yeni anlayışa bırakır. Resmî üslupla yazılan fermanlar, beratların yanı sıra her türlü 
yazışma metinleri ile münşeatlar ve bir kısım hâl tercümeleri dışında estetik nesrin ağdalı 
dili artık terk edilmişti. Bu itibarla eski nesir, bir anlamda kendi dönüşümünü kendisi yap-
mıştır. Geleneğin, şiirde Muallim Naci ve takipçilerinin asrın sonlarına kadar sürecek olan 
direnişinin nesirde o kadar dayanak noktası bulamadığı bir gerçektir. Bu, özellikle Tanzi-
mat sonrası düşünüldüğünde esasında tabii bir sonuçtu. Gazeteyle birlikte Türk edebiyatı-
na giren yeni türlerin; makale, deneme, özellikle hikâye, tiyatro ve romanın eski nesir tar-
zıyla ifade imkânı yoktu. Nesir dilindeki kendiliğinden ve gerçekleşmesi doğal olan bu dö-
nüşüme rağmen eski inşa tarzının bütünüyle ortadan kalkmadığını, başka türlü bir yazış-
ma/kitabet usulü bilmedikleri için direnişin özellikle kitabet görevindekiler tarafından ıs-
rarla sürdürülmeye çalışıldığını kaydetmek gerekir. 

Nesirdeki bu dönüşüm, hiçbir aşağılık duygusuna kapılmadan ve eski birikimi inkâr etme-
den yeni unsurları sanatında içselleştirerek gerçekleştirebilenler için yeni imkân kapılarını açmış-
tı. Bu kapı, eski şarkın bütün zenginlik, ihtişam ve tecrübesinden yararlanmayı ihmal etmeyen 
ama onda boğulup kalma yanlışına da düşmeden garba doğru açılan bir kapıydı. Ahmet Ham-
di Tanpınar, pek çok bakımdan XIX. yüzyıla damgasını vuran Ahmet Cevdet Paşa’nın bu kapı-
dan girdiğini ve geleneğin bütün imkânlarını dönüştürerek çağının anlayışına uygun bir nesir 
dili yarattığını “Cevdet Paşa Hakkında Düşünceler” başlıklı yazısında izah eder ve onun Kısas-ı 
Enbiya’sı için “eskinin tasfiyesi ile varılabilecek son kemal noktası” der (1977: 203).

XIX. YÜZYILDA MENSUR TÜRLER

Biyografiler
Nesir dilinin tarihsel gelişimi içinde biyografilerin, biyografi geleneği içinde de şair tezki-
relerinin önemli yeri vardır. XIX. yüzyılda Türk aydını yeni bir uygarlık arayışına yönelin-
ce pek çok başka alan gibi değişen ve yenileşen insan, edebi sahada da bir beklenti içine gir-
miştir. Toplumda derinden hissedilen ikilem biyografiye de yansır. XVIII. yüzyılın klasik 
tezkirelerinin yerini, bu yüzyılda sistemsiz, muhtasar veya tamamlanamamış müsveddeler 
hâlindeki tezkireler alır. Dönemin en önemli tezkiresi Fatin Davut’un Hatimetü’l-Eşar’ıdır. 

Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri adlı kitabınızda konuyla ilgili 
daha ayrıntılı bilgi bulacaksınız.
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Fatin Davut, Esat Efendi ve Arif Hikmet klasik geleneği sürdürürken Mehmet Sira-
cettin ve Mehmet Tevfik, mevcut birikimi değerlendirip bütün Osmanlı şairlerini tek bir 
eserde toplamaya çalışırlar. Fakat bunda başarılı olunamaz. Öyle ki tezkirelere bütüncül 
bir gözle bakmak, geleneksel birikimi çağının anlayışına göre ele almak ve daha önemli-
si sonuçlandırıp yayınlamak bile Hammer’e kısmet olmuştur. Hammer’in Osmanlı Tari-
hi kadar tanınmamış olsa da Geschicte der Osmanischen Dichtkunts [Osmanlı Şiir Sana-
tı Tarihi (I-IV, Pesth 1836-1838)] adlı eseri, kuruluştan 1834 yılına kadar geçen dönemde 
yetişen 2200 Osmanlı şairinin biyografisini içerir. Yazar, eserinin ilk cildinin iç kapağın-
da kitabının adını Cami-i Mehasin-i Zurefa-yı Ehlü’z-Zevk ve’l-İrfan fi-Teracim-i Şuara-yı 
Devlet-i Âl-i Osman; kendi adını da Yusuf Hammer Purgstall olarak göstermiştir. Eser, 
Türkçeye çevrilmek hatta eleştirel bir yaklaşımla bu iş yapılmak istenmişse de bu teşebbüs 
gerçekleşememiştir. Mehmet Siracettin, Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba adlı eserinde 
(1325/1907), çeviri girişiminde bulunmuşsa da bu tecrübe, Hammer’in eserinin dördün-
cü cildinin bazı maddeleri ile sınırlı kalmıştır (Arslan 1994). 

XIX. yüzyılın en önemli tezkiresi sayılan Hatimetü’l-Eşar’dan sonra bu yüzyılın şiiri 
için özellikle şair biyografileri konusunda en önemli başvuru kaynağı Kemalü’ş-Şuara’dır. 
İlk basımı yapılırken adı Son Asır Türk Şairleri olarak değiştirilen bu eser (İstanbul 1930-
1942), resimli olması, kaynakları hakkında bilgiler vermesi, dipnotları ve eleştirel yaklaşı-
mı bakımından hem modern hem de en hacimli tezkiredir. 

XIX. yüzyılda tezkire sayılmasa da şair biyografilerini içeren başka eserler kaleme alın-
mıştır. Recaizade Mahmut Ekrem’in Kudemadan Birkaç Şair’i dokuz şairden bahseden kü-
çük bir eser olmakla beraber sadece biyografilerle kalmaması, kimi edebî tespit ve değer-
lendirmelerle şairleri el alması, özellikle de “eski” şairlere “yeni” bir sanatkârın gözüyle 
bakılması açısından kayda değer bir çalışmadır (1888). Muallim Naci’nin Osmanlı Şairle-
ri (Kurnaz 1988) de içerdiği şair biyografileri ve örnek metinlerle adının anılması gereken 
eserlerdendir. Bu dönemde şair ve yazarların hayat hikâyelerine yönelik ilgi ve merak, gi-
derek yerini edebiyat tarihçiliğine bırakır. Tarih-i Edebiyyat-ı Osmaniyye adlı eseriyle Ab-
dulhalim Memduh, modern anlamda edebiyat tarihi yazımının eksik ama ilk örneğini ve-
rir. Ebuzziya Tevfik’in Numune-i Edebiyat-ı Osmaniyye ve Mehmet Celal’in Osmanlı Ede-
biyatı Numuneleri de içerikleriyle kısmen edebiyat tarihi izleri taşır.

XIX. yüzyılda Türk biyografi gelene-
ğinin bir başka köklü kolunu temsil eden 
Şakayık zeyilleri devam etmiştir. Şeyhi 
Mehmet’in Şakayık zeyli olan Vekayiü’l-
Fuzala’sına, Fındıklılı İsmet, Tekmiletü’ş-
Şakaik fî Hakkı Ehli’l-Hakaik adlı kitabıy-
la zeyl yazarak geleneği sürdürür. Fındık-
lılı İsmet’in zeyli, 1730-1896 yılları arasın-
da yaşamış bilgin ve şeyhlerin biyografi-
lerini içeren bir eserdir. Ne var ki eserin 
Abdülhamit’e sunulan ilk iki cildi dışında 
kalan bölümleri, 1896’daki Fındıklı yan-
gınında yazarın eviyle birlikte yanmıştır. 
Bunun üzerine yazar hafızasında kalanla-
rı yeniden kaleme alarak eserini dört cilt-
te toplamıştır. Bazı yaprakların sonradan 
doldurulmak üzere boş bırakıldığı eserde, 
günümüzdeki ansiklopedik madde yazımı 
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anlayışına uygun bir yaklaşımla şahıs biyografilerine birer takdim cümlesiyle başlanılma-
sı dikkat çekicidir (Özcan 1989). Mektubizade Abdülaziz’in, tespit ettiği zeyilleriyle birlikte 
Şakayık’ı özetleyen eseri Teracim-i Ahval-i Ulema ve Meşayıh ise Osman Gazi’den III. Murat 
dönemine kadar geçen dönemde yetişen bilginlerin ve şeyhlerin kısa biyografilerini içerir.

Bu yüzyılda yazılan biyografik eserlerin büyük çoğunluğunu “zümre biyografileri” 
olarak adlandırabileceğimiz; bir tarikata, mesleğe, şehre veya bir gruba mensup kimsele-
rin hayatlarına yer veren eserler oluşturmaktadır. XIX. yüzyıl yazarlarının en verimli ol-
dukları biyografi türünde, özellikle zümre biyografilerinde önceki asırdaki çeşitliliğin ar-
tarak devam ettiği görülür. Geçmiş yüzyıllardan XIX. yüzyıla kadar yetişen Osmanlı sad-
razamları, vezirleri, şeyhülislamları, nakibüleşrafları, reisülküttapları, kaptanları ve çeşit-
li dallarda eser veren sanatkârları bazen bütüncül bir bakışla bazen de belli bir dönemle 
sınırlandırılarak ama mutlaka “zeyl” geleneğine uygun bir biçimde bu eserlerde yer alır. 
Aşağıda belirgin özellikleriyle tanıtılacak olan zümre biyografilerinde adeta Osmanlı dev-
let ve sanat erbabının sayım dökümünün yapıldığı görülür.

Sadrazamlar: Ahmet Rıfat Verdü’l-Hakaik adlı eserinde 1808-1863 yılları arasında gö-
rev yapan 24 sadrazamın (İstanbul 1866); Bağdatlı Abdulfettah Şefkat ise Ahmet Cavit’in 
Verd-i Mutarra’sına yazdığı zeyilde 1805-1808 yılları arasında görev yapan sadrazamların 
biyografilerini yazmıştır. Sadrazamların hayatlarını anlatma geleneği XX. yüzyıla da taş-
mış, asrın başlarında Mehmet Memduh Paşa ve İbnülemin Mahmut Kemal de bu konu-
da eser vermişlerdir.

Vezirler: Mehmet Hafid, Osmanzade Taib’in Hadikatü’l-Vüzera’sını örnek alarak yaz-
dığı Sefinetü’l-Vüzera’da Fatih döneminden 1792’ye kadarki dönemde görev alan vezirle-
rin biyografilerini verir (Parmaksızoğlu 1952). 

Şeyhülislamlar: Müstakimzade Süleyman Efendi’nin Osmanlı şeyhülislamlarının bi-
yografilerine dair eseri Devhatü’l-Meşayih’e XIX. yüzyılda birçok zeyl yazılmıştır. Antep-
li Mehmet Münib, 1788-1806; Sakızlı Süleyman Faik, 1806-1828; Mektubizade Abdüla-
ziz, 1832-1866 yılları arasında; Ahmet Rıfat da 1862’den itibaren yüz sekizinci şeyhülislam 
Ömer Hüsamettin’e kadarki şeyhülislamların biyografilerini kaleme almıştır 

Nakibüleşraflar: Osmanlı ilmiye sınıfının ve özellikle teşrifatının (protokol) önde ge-
len bu şahsiyetlerin tanıtıldığı eserlerden biri Ahmet Nazif ’in Riyazu’n-Nukaba’sı, diğeri 
de Ahmet Rıfat’ın bu eserdeki 56 kişiye altı kişi daha ekleyerek yazdığı Devhatü’n-Nukaba 
adlı kitabıdır (Yüksel-Köksal 1998).

Kaptanıderyalar: Mehmet İzzet’in Harita-i Kapudan-ı Derya adlı eserinde başlangıç-
tan Abdülmecit devrine kadar (1839), kaptanıderyalık yapan kimselerin biyografileri ve-
rilmiştir (İstanbul 1869). 

Reisülküttaplar: Süleyman Faik, Resmi Ahmet’in Halifetü’r-Rüesa’sına aynı adla yazdı-
ğı zeylinde onun bıraktığı 1753 yılından 1823’e kadar yetişen kırk yedi reisülküttapın bi-
yografisine yer vermiştir (İstanbul 1852). 

Hattatlar: Bu dönemde yazılan bir başka zümre-meslek biyografisi, İranlı Habib tara-
fından Müstakimazade’nin Tuhfe-i Hattatin’i örnek alınarak yazılan Hat ve Hattatan adlı 
İranlı ve Türk talik sanatçılarının hayatlarını içeren eseridir (İstanbul 1887). 

Müverrihler: Selanik kadısı Karslızade Mehmet Cemalettin Efendi, 1843 yılında ka-
leme aldığı Ayine-i Zurefa adlı eserinde Kemal Paşazade’den Esat Efendi’ye kadar yetişen 
kırk altı Osmanlı tarihçisini tanıtmıştır (Arslan 2003). 

Nakibüleşraf: Osmanlı devleti 
sınırları içinde yaşayan seyyit 
ve şeriflerin (Hz. Muhammed 
soyundan gelen kimseler) devletle 
olan işlerini düzenlemekle görevli 
bürokratlardır.

Talik: Daha çok levhaların, divan 
ve mesnevi gibi edebî içerikli 
eserlerin yazımında kullanılan 
Arap harflerine özgü bir yazı stili. 
Bu alfabeyle talikten başka en eski 
yazı stili olan kûfîden en yenisi 
olan rikaya kadar nesih, sülüs, 
divanî, muhakkak, gubarî gibi pek 
çok tarz gelişmiştir.
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XIX. yüzyıl Osmanlı nesri açısından olduğu kadar tarih araştırmaları için de önemli 
kaynaklar arasında sayılan zümre biyografileri arasında, Enderun’da yetişen ünlü kişilere 
dair yazılan metinlerin de önemli yeri vardır. Enderun’da yetişen Tayyarzade Ata, 1876’da 
kaleme aldığı Tarih-i Ata’da saray âdetlerinin dışında Enderun’da yetişmiş önemli devlet 
erkânı, âlimler ve sanatkârların biyografilerini vermiştir (Arslan 2011). Atâ Tarihi’nin son 
iki cildi Osmanlı padişahlarından şiirle meşgul olanlarla Enderun’dan yetişen şairleri tanı-
tan bir tezkire veya şiir mecmuası gibi olduğu için edebiyat tarihi açısından da önemlidir. 

Enderun tarihine dair bir başka eser Hafız Hızır İlyas’ın Vekayi-i Letaif-i Enderun’udur. 
Eserin dördüncü ve beşinci ciltlerinde sultanlar, şehzadeler ve Enderun şairlerinin şiir ve 
nesirlerinden örnekler vermiştir. Bu eserin ilgili kısmı da Ata Tarihi’ndeki benzer bölüm 
gibi antoloji tipi tezkireleri andırmaktadır (Kayra 1987). 

Zümre biyografileri çerçevesinde değerlendirilmesi gereken şehir biyografilerine asıl 
katkı bir sonraki asrın başlarında yapılacaktır. Bununla birlikte XIX. yüzyılda Halim 
Giray’ın kırk dört Kırım girayının hayatını anlattığı Gülbün-i Hanan’ı (İstanbul 1870) ile 
Badi Ahmet’in, 1899’da Enisü’l-Müsamirin’e zeyl olarak yazdığı üç ciltlik Riyaz-ı Belde-i 
Edirne’sinin bu tür eserlerin yazımına ivme kazandırdığı söylenebilir.

Vefat etmiş ünlü kimselerin, başta ölüm tarihleri olmak üzere, meslek hayatlarına dair 
bazı safhalarının verildiği vefeyatnameler de biyografi eserleri arasında sayılabilir. Maraşlı 
Mehmet Şemi Molla, padişahların kısa biyografileri ile sadrazam ve şeyhülislamların gö-
rev sürelerini ve ölüm tarihlerini kaydettiği eserini Esmaru’l-Hadaik adı altında bastırmış 
(İstanbul 1850); daha sonra genişleterek Esmaru’t-Tevarih adıyla yeniden yayımlamıştır 
(İstanbul 1878).

Örnek 1 ( Devhatü’n-Nukaba’dan)
El-Mevlâ El-Fâzıl Es-Seyyid Zeyne’l-Âbidîn Efendi

Mevlânâ-yı müşârün ileyh, şeyhü’l-islâm-ı sellemehü’s-selâmdan Çelebi-zâde İsmail Âsım 
Efendi’nin hafîd-i rû-sefîdi ve Surreemîni-zâde Mehmet Sa’îd Efendi’nin mahdûm-ı sa‘îdidir. 
Bin yüz altmış üç târîhinde tırâz-ı gehvâre-i vücûd olup bin yüz seksen yedi senesinde re’sen 
rü’ûsa nâ’il ve tarîk-i ilmiyye-i resmiyyenin merâsimine mâ’il olarak devre-i mu‘tâdeyi ba‘de’t-
tekmîl Dâru’l-hadîs-i Süleymâniyye’de reisü’l-müderrisîn ve bilâd-ı selâse-i ma‘lûmenin bi-
riyle mahrece rasad-bîn iken on beş senesi Üsküdar Mevleviyyeti tevcîh olunmağla mağmûm 
ve iki yüz yigirmi bir senesi Edirne ve yigirmi ikide Mekke-i Mükerreme ve İstanbul pâye-i 
refî‘alarıyla müşerref ve bin iki yüz yigirmi üç Şevvâli’nin dördüncü güni Dürrî-zâde Abdul-
lah Efendi’nin makâm-ı meşîhati teşrîflerinde câh-ı celîl-i nikâbet ile hâ’iz-i ikbâl ü şeref olup 
sekiz cumâde’l-âhiresi gurresinde azl ile ahlâfına eslâf ve defter-i ulemâda ma‘zûlîn-i nakîbü’l-
eşrâf yazılup yigirmi dokuzda Anatolı pâyesiyle refî‘ü’ş-şân ve otuz senesi Rebî‘ü’l-âhirinin 
onuncu güni makâm-ı bülend-ihtirâm-ı şeyhü’l-islâmî ile kâm-rân oldular. Otuz üç sene-
si Rebî‘ü’l-âhirinin dokuzuncı güni azle mübtelâ ve Burusa’ya iclâ olunmuşlar idi. Otuz dört 
Muharremi’nde karîn-i ıtlâk olarak Üsküdâr’da zîbende-i bâlâ-hâne-i ikâmet ve güzârende-i 
eyyâm-ı râhat iken otuz tokuz senesi Recebi’nin on dördüncü gecesi bu köhne sarây-ı fânîden 
intikâl ü rıhlet ve azm-i dâr-ı na‘îm-i cennet olmuşlardır. Monlâ Gûrânî Câmi’i karşusında 
ceddi Çelebi-zâde merkadi cenbinde mütevârî-i hâk-i pâk-i mağfiret oldu. Tafsîl-i terceme-i 
hâli Meşâyîh-i İslâmiyye sırasında zîbâyiş-i silk-i sutûr olmağla burada bu kadarcık ile iktifâ 
olundı. Rahmetü’llahi aleyh.
Hasan Yüksel -M. Fatih Köksal, Osmanlı Toplumunda Sâdât-ı Kirâm ve Nakîbü’l-Eşrâflar-
Ahmet Rıfat Devhatü’n-Nukabâ, Sivas 1998, s. 110-111.
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Diliçi çevirisi:
Saygın, Faziletli Zeynelabidin Efendi

Adı anılan bilgin, selamet bulası şeyhülislam Çelebizade İsmail Âsım Efendi’nin ak yüzlü toru
nu ve Surreeminizade Mehmet Sait Efendi’nin bahtiyar oğludur. 1163 (1750) tarihinde varlık 
beşiğinin süsü olmuştur. 1187 (1773) senesinde doğrudan doğruya ilmiye rütbesine ulaşmış ve 
bilim yolunun geleneksel mertebelerine yönelip öngörülen dönemi tamamlayarak Süleymani-
ye Darulhadisi’nde baş müderris olmuş(tur). (İlmiye sınıfında en üst rütbelilerin gönderildiği) 
malum üç şehrin (İstanbul, Bursa, Edirne) birine gönderilmeyi gözlerken [12]15 (1800) sene-
sinde Üsküdar Kadılığı kendisine verilince üzüldü. [1]221 (1806) senesinde Edirne, [12]22’de 
(1807) Mekke-i Mükerreme ve İstanbul Kadılığı rütbesiyle müşerref oldu ve 4 Şevval 1223 (23 
Kasım 1808) günü Dürrizade Abdullah Efendi’nin şeyhülislamlık makamını şereflendirme-
leriyle mertebesi nakipliğin yüksek makamı ile ikbal ve şeref sahibi oldu. [122]8 Cumade’l-
ahiresi’nin ilk gününde (2 Mayıs 1813) azledilip sonra gelenler için ‘öncekiler’den olmuş ve 
‘bilginler defteri’nde azledilmiş nakibüleşraflardan diye yazılmıştır. [122]9’da (1814) Anado-
lu Kazaskerliği payesiyle şanları yüce ve 10 Rebiülahir 12[30] (22 Mart 1815) günü saygınlı-
ğı yüce şeyhülislamlık makamına oturarak arzularına nail oldular. 9 Rebiülahir [12]33 (16 Şu-
bat 1818) günü (şeyhülislamlık makamından) azledilerek ve Bursa’ya sürülmüşlerdir. [12]34 
Muharremi’nde (Kasım 1818) sürgünü kısmen kaldırılarak Üsküdar’da ikamet çatısını süsle-
yip günlerini rahat içinde geçirirken 14 Receb [12]39 (15 Mart 1824) gecesi bu eskimiş, gelip 
geçici saraydan naklederek göçtüler ve naim cenneti yurduna doğru yöneldiler. Molla Gürani 
Camii karşısında atası Çelebizade’nin mezarının yanında mağfiretin temiz toprağına saklandı. 
Ayrıntılı biyografisi Meşayih-i İslamiyye adlı eserin satırlarını süslediğinden burada bu kadar-
cıkla yetinildi. Allah’ın rahmeti üzerine olsun.

Zümre biyografileri, edebiyat araştırmacıları için bir kaynak değeri taşır mı?

Yukarıda bazı özellikleriyle tanıtılan bu tip eserlerden başka herhangi bir meslek, meş-
rep ve dönemle de içeriği sınırlanmayan, sadece bir tarafıyla “önemli” olduğu düşünülen 
kimseleri tanıtan kitaplar da bu dönemin biyografik eserleri arasında geniş bir yer tutar. 
Bu tür eserlerin en önemlilerinden biri, Mehmet Süreyya’nın Sicill-i Osmanî adını verdi-
ği dört ciltlik çalışmasıdır. Bu eserde, Osmanlı’nın kuruluşundan 1899’a kadarki dönem 
içinde yaşamış, her meslekten tanınmış kişilerin ve devlet kademelerinde görev almış bü-
rokratların biyografileri alfabetik sırayla toplamıştır (İstanbul 1893). Aynı müellifin 1831-
1875 yılları arasında göreve gelen devlet adamlarının atama, azil ve vefat yıllarını kaydet-
tiği Nuhbetü’l-Vekayi isimli başka bir eseri daha vardır. 

Muallim Naci’nin Esami’si (İstanbul 1890), Faik Reşat’ın Eslaf’ı (İstanbul 1893- 1894) ve 
Teracim-i Ahval’i (İstanbul 1895) bu dönemde kaleme alınan diğer genel biyografik eser-
lerdendir. Şemsettin Sami’nin bir tarih-coğrafya ansiklopedisi olmakla birlikte insanlık ta-
rihine geçmiş önemli kişilerin biyografilerine de yer veren altı ciltlik Kamusu’l-Alam’ı da 
bu dönemin önemli biyografik kaynakları arasında yer almaktadır (İstanbul 1888-1898). 

Hacı Mehmet Zihni’nin, kız öğretmen mektebinde okutulmak üzere hazırladığı 
Meşahirü’n-Nisa adlı eserinde de çeşitli yönleriyle şöhret kazanan ve daha çok başka böl-
gelerde yetişen Müslüman kadınlar tanıtılmıştır (Mehmet Zihni 1982).

Tarihler 
XVII. yüzyıl sonlarında başlayan vakanüvis tarihçiliği bu yüzyılda da mensur örnekleriy-
le varlığını devam ettirmiştir. Osmanlı hükümdarlarının şahısları ve devirleri için birin-
ci planda önem taşıyan tarihçilik, vakanüvis tarihçiliğiydi. Vakanüvisler münşilik vasfını 
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taşıyan kâtipler arasından seçildiği gibi edebî kudrete ve gerçek tarihçilik niteliklerine sa-
hip kimseler arasından da tayin ediliyordu. Nitekim “Kamus Mütercimi” olarak şöhret ya-
pan Antepli Asım Ahmet Efendi (Mütercim Asım) bu tip vakanüvislerdendi. Asım Efen-
di, Vasıf ’tan sonra vakanüvis olan Mehmet Pertev Efendi’nin yazdıklarının fihrist şeklin-
de dağınık defterler hâlinde kaldığını, ondan sonra atanan Ömer Amir Bey’den ise hiç-
bir belge kalmadığını görmüş, özel gayretleriyle ancak 1803-1806 arasındaki olayları ya-
zabilmiştir. Daha sonra 1807’den II. Mahmut’un cülusuna kadar olan dönemi de iki cilt 
hâlinde hazırlamıştır.

Mütercim Asım’ın vefatından sonra, Cevdet Paşa tarafından asrının “yegâne tabip ve 
filozofu” olarak nitelenen Şanizade Mehmet Ataullah Efendi vakanüvis olmuştur. 1808-
1821 yıları arasındaki olaylara dair notlarını temize çekip sunmaya fırsat bulamadan gö-
revinden alındığı için eserinin basımı ancak, yarım asır sonra gerçekleşmiştir (İstanbul 
1873-1874). Ataullah Efendi’nin yerine 1825’de görevlendirilen Sahhaflar Şeyhizade Meh-
met Esat Efendi, tarihte Vaka-i Hayriyye olarak anılan yeniçeriliğin kaldırılması hadise-
sini Üss-i Zafer adlı eserinde anlatmıştır. Fransızca ve Rumcaya da çevrilen eser, hem eski 
harflerle (İstanbul 1876), hem de yeni harflerle yayımlanmıştır (Arslan 2005). 

Esat Efendi’den sonra vakanüvis olan Mehmet Şakir Recai Efendi ve Nail Bey’den gü-
nümüze herhangi bir eser kalmamıştır. Daha sonra vakanüvis olan Ahmet Cevdet Efen-
di, Encümen-i Daniş’in kararıyla 1774-1825 arasındaki olayların tarihini yazmakla görev-
lendirilmiştir. Büyük bir gayretle eserini yazmaya başlayan müellif, “paşa” unvanıyla çe-
şitli idari görevlere getirilmiş ve fırsat buldukça yazdığı 12 ciltlik tarihini cilt cilt muhtelif 
yıllarda bastırarak 1884’te tamamlamış; eser 12 cilt hâlinde bütün olarak ise 1891 yılında 
basılmıştır. Cevdet Paşa, 1774-1826 arasındaki olayları tasvir ettiği muazzam eserini sade-
ce olayların nakli değil, sebep ve sonuç bağlantıları, tahlil ve tenkitleriyle modern bir ta-
rihçi hüviyetiyle ortaya koymuştur. Ahmet Cevdet Paşa, meşhur tarihinden başka belgele-
re dayalı şahsi hatıraları niteliğindeki tespitlerini de “tezkire” adını verdiği 40 cüz hâlinde 
“tezkire”nin çoğulu Tezakir adı altında toplamıştır (Ahmet Cevdet Paşa 1953-1967). Cev-
det Paşa, bizzat II. Abdulhamit’in emriyle yazdığı, adı geçen padişahın 1892’de tahta çıkı-
şından itibaren gelişen olayları ise Maruzat adı altında kaleme almıştır. Tezâkir’in belge-
sel dilinden uzak bir üslupla yazdığı bu eserinde dönemin devlet adamlarını ağır bir dille 
eleştirmiştir (Ahmet Cevdet Paşa 1980).

Ahmet Cevdet Paşa’nın Tarih-i Cevdet’i, bu yüzyılda pek sönük kalan vakanüvis tarihçi-
liği için parlak bir yıldız konumundadır. Kısas-ı Enbiya adlı eseri ise nesir dilinin XIX. yüz-
yıldaki kıvamını göstermesi bakımından ilginç özellikler taşır. Bu bakımdan Ahmet Hamdi 
Tanpınar, eski nesir içinde Cevdet Paşa’nın eserlerini ayrıcalıklı bir konumda görür.

Örnek 2 (Kısas-ı Enbiya’dan)
Mevlid-i Muhammedî

Fîl yılında ve şuhûr-ı Rûmî’den Nisan içinde Rebî’ü’l-evvel ayının on ikinci pazar ertesi gecesi 
sabaha doğru henüz tan yeri ağarmadığı vakit âlem bir başka âlem oldu. Yani hâtemü’l-enbiyâ 
Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri doğdu ve gün doğmadan âlem nûr 
ile doldu. Abdullah’dan Âmine’nin alnına geçmiş olan nûr-ı melâhat onun alnına geçdi. Devr-i 
Âdem’den berü evlâddan evlâda intikâl gelen nûr-ı hâtemiyyet şimdi sahibini buldu ve artık 
anda karar kıldı. 
Ferdâsı pazar ertesi günü sabahleyin hep bütler yüzü üstüne düşmüş bulundu. Görenler 
hayretde kaldı. 
Âmine’den mervîdir ki, der imiş ki ‘Ben sâ’ir hatunlar gibi gebelik zahmeti çekmedim, gebele-
re ârız olan ağırlıkları görmedim. Fakat gece rüyamda gördüm, bir kimse gelip yâ Âmine, mu-
hakkak bilmelisin ki sen hayru’l-âlemîn ile hâmilesin. Doğduğu vakit adını Muhammed koya
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sın, dedi. Vakt-i vilâdet erişdikde kulağıma bir büyük ses geldi, ürkdüm. Hemân bir ak kuş gel-
di, kanadıyla arkamı sığadı. Benden, korkma ve ürkme hâlleri geçdi. Bir yanıma bakdım, bir 
beyâz kâse ile şerbet sundular. Alıp içdigim gibi her tarafımı nûr kapladı. Ol ânda Muhammed 
dünyâya geldi. Etrâfıma bakdım, gördüm ki Abd-i Menâf kızlarına benzer fakat gâyet uzun boy-
lu birçok kızlar beni tavâf ediyorlar. Ta‘accüb etdim, yâ Rabb bunlar kimler ola? dedim. Vakt-i 
vilâdet-i Muhammediyye’de Âmine’nin gözünden perde kaldırılıp ol vechle hûr-ı cinânı ve 
melâike-i kirâmı görmüş ve daha niçe hâriku’l-âde hâller temâşâ buyurmuş olduğu mervîdir. 
Aşere-i Mübeşşere’den Abdu’r-Rahman bin Avf hazretlerinin vâlidesi Şifâ Hatun ol Muhammediyye’de 
maşrıkdan mağribe dek bütün dünyâ nûr ile dolmuş gibi niçe hâriku’l-‘âde şeyler görünmüş oldu-
ğunu oğlu Abdu’r-Rahmân’a söylemiş o dahi sairlere hikâye eylemişdir. 
Ol gece Abdu’l-muttalib Mescidü’l-harâm’da Cenâb-ı Hakk’a teveccüh ve münâcât üzre iken 
‘Müjde yâ Abdu’l-muttalib! Şimdi Âmine’den bir çocuk doğdu. Vücûdu âleme rahmetdir’ deyü 
hâtifden bir ses işitmiş ve hemân Âmine’nin yanına gitmiş, orada dahi niçe hâriku’l-‘âde şey-
ler temâşâ etmişdir. 
Hâtemü’l-enbiyâ hazretleri sünnetli ve göbegi kesilmiş olduğu hâlde doğmuş idi ve arkasın-
da iki küregi arasında tâ kalbinin hizâsında bir nişânesi var idi ki ana ‘hâtem-i nübüvvet’ ve 
‘mühr-i nübüvvet’ denilir. 
Hazret-i Âişe’den mervîdir. Demiş ki ‘Mekke’de bir Yahûdî var idi. Vilâdet-i Muhammediyye 
gecesinin ferdâsı mecma‘-ı Kureyş’e gelip bu gece aranızda bir oğlan doğdu mu deyü sormuş. 
Evet, ‘Abdullah bin Abdu’l-muttalib’in bir oğlu oldu, demişler. İşte hâtemü’l-enbiyâ odur ve ar-
kasında alâmeti vardır deyü haber vermiş. Varmışlar ol hazreti görmüşler. Yahûdî onun şekl ü 
şemâ’iline bakup arkasındaki hâtem-i nübüvveti göricek aklı başından gitmiş ve nübüvvet artık 
benî İsrâ’îl’den gitdi. Bundan sonra başka peygamber gelmek ümîdi bitdi. Kureyş’e bir mertebe 
devlet ve satvet el verecek ki haberi maşrıkdan mağribe dek erecek demiş.’ 
Enbiyâ-yı benî İsrâ’îl, Hâtemü’l-enbiyâ hazretlerini gâh Muhammed ve gâh Ahmed deyü zikr 
eylemiş ve alâmetlerini söylemiş olduklarından ve ulûm-ı gaybiyye ashâbı dahi birer sûretle 
istihrâc etdiklerinden ol vakit Yehûd kâhinleri arasında Hâtem-i Enbiyâ hazretlerine dâ’ir çok 
sözler söylenir ve teşrîfine intizâr olunur idi. Binâ’en ‘aleyh târîh-i vilâdetini dahi bu vechle keşf 
ve ta’yîn etmişler idi. Hassân bin Sâbit’den mervîdir. Demiş ki ‘Ben sekiz yaşında idim. Bilirim 
ki bir gün sabahleyin Medîne’de bir Yahûdî dîger Yahûdîlere haykırup, bu gece Ahmed’in yıldı-
zı doğdu, dedi. Sonra hesâb etdim, mevlid-i Muhammedî gecesine muvâfık düşdü.’
Abdu’l-muttalib o misillü hayırlı alâmetleri görüp fevka’l-âde memnûn oldu ve ‘Bu oğlumun 
şânı pek büyük olacak’ dedi ve kendisine Allah tarafından öyle sa’âdetli bir oğul ihsân buyrul-
duğuna dair bir güzel kasîde söyledi ve bir büyük ziyâfet yapıp Kureyş kavmini da‘vet eyledi. 
Geldiler, yediler, içdiler. ‘Bu ziyâfete sebeb olan çocuğa ne ad koydun?’ deyü sordular. Abdu’l-
muttalib, ‘Muhammed’ deyü cevâb verdi. Onlar dahi ‘Böyle ecdâdında olmayan adı koymak-
dan maksadın nedir?’ dediler. Maksadım ve temennî etdigim bu ki onu gökde Hakk ve yirde 
halk pek çok medh ü senâ eyleye’ dedi. 
Hâtemü’l-enbiyâ hazretlerinin pek çok isimleri vardır. En meşhûrları Muhammed ve Ahmed’dir. 
Muhammed, Arabca ‘pek çok hamd ü senâ olunmuş olan zât’ demekdir.”
Ahmet Cevdet, Kısas-ı Enbiya Aleyhi’s-selam ve Tevarih-i Hulefa, İstanbul 1300 (1882), s. 80-84.

Ahmet Cevdet, “paşa” unvanıyla Halep valiliğine tayin edilince, vakanüvislik görevine, 
bu yüzyılın son vakanüvisi olan Ahmet Lütfi Efendi getirilmiştir. Aynı zamanda şair olan 
Ahmet Lütfi, atanmasından ölümüne kadar süren 41 yıl bu görevde kalmıştır. Müellif, Esat 
Efendi ve Ahmet Cevdet Paşa’nın bıraktıkları 1825’ten 1879’a kadarki dönemin resmî tari-
hini sade ve resmî bir üslupla kaleme almıştır. İlk yedi cildi Arap harfleriyle basılan 16 ciltlik 
eser, kaynakları bakımından döneminde kabul görmemiş ve birçok eleştiriye maruz kalmış-
tır. Eser yeni harflerle de yayımlanmıştır (Hezarfen 1999). 
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XIX. yüzyılda özel tarihler de yazılmıştır. Mehmet Şakir Paşa’nın Yeni Osmanlı Tarihi 
adlı eserinin ilk iki cildinde Osmanlı devletinin başlangıcından İstanbul’un fethine kadar 
geçen olaylar anlatılmaktadır. Bir tarih ve coğrafya lügatinin de yazarı olan Ali Cevat’ın 
Mükemmel Osmanlı Tarihi (İstanbul 1898) ve Mehmet Tevfik Paşa’nın Telhis-i Tarih-i 
Osmanî isimli eserini de anmak gerekir. 

Abdülhak Hamit Tarhan’ın babası Hayrullah Efendi, Osmanlıların atalarından başla-
yıp Sultan I. Ahmet’e kadar geçen dönemi yazdığı Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Tarihi’nde 
Batı kaynaklarını da göz önünde bulundurmuş ve olayları objektif bir bakış açısıyla değer-
lendirmiştir. Ali Şevki Bey, Hayrullah Efendi’nin vefatı üzerine yarım kalan esere kısa bir 
zeyil yazmıştır. Ahmet Vefik Paşa, Osmanlı devletinin kuruluşundan Sultan Abdülaziz’e 
kadar olan dönemin askerî, siyasal, toplumsal ve kültürel boyutlarını altı bölüm hâlinde 
Tarih-i Osmanî adlı eserinde anlatmıştır. Eser daha sonra müellifi tarafından içindeki bazı 
baskı ve ifade hataları düzeltilerek Fezleke-i Tarih-i Osmanî adıyla yeniden yayımlanmış-
tır (İstanbul 1286). Sait Efendi, bazı Batılı yazarların eserlerinden yararlanarak meydana 
getirdiği küçük tarih kitabında Osmanlı devletinin yükseliş ve çöküş sebepleri hakkında 
bilgi vermiştir. Maraşlı Mehmet Fevzi de başlangıçtan II. Selim’e kadar olan dönemi içine 
alan beş ciltlik bir Osmanlı Tarihi kaleme almıştır (İstanbul 1908-1909). 

Tayyarzade Ata’nın Tarih-i Enderun’undan ve Hafız Hızır İlyas’ın aynı konuyu işleyen 
özel tarihlerinden biyografik eserlerle ilgili bölümde bahsedilmişti. Ahmet Cevat Paşa’nın 
birkaç kere basılmış olan (İstanbul 1882, 1879, 1880, 1882) Tarih-i Askerî-i Osmanî’si, 
Mehmet Şükrü’nün Osmanlı deniz savaşlarını anlatan Esfar-ı Bahriyye-i Osmanî’si (İstan-
bul 1889) bu yüzyılda kaleme alınan kurum tarihi niteliğindeki eserlerdendir. XIX. yüz-
yıl kurum tarihçiliğinin en kayda değer çalışmalarından biri Maarif ve Vakıflar nazırlıkla-
rı yapan Mustafa Nuri Paşa’nın Osmanlı’nın kuruluşundan 1841’e gelene kadar bütün ku-
rumlarının tarihini ihtiva eden Netayicü’l-Vukuat adlı eseridir (Çağatay 1992).

Gazavatnameler
Nesir geleneğimizde oldukça eski yeri olan gazavatname yazıcılığının, doğal olarak bu 
yüzyılda zayıfladığı görülmektedir. Yazarların iftiharla kaleme alacakları gazalar, fetih-
ler ve zaferler artık çok gerilerde kalmıştır. Âgah Sırrı Levend’in tespitine göre bu yüz-
yılda yazılan -manzum veya mensur- bütün gazavatnamelerin sayısı sadece dokuzdur. 
Bir kısmının yazarı belli değildir. Yazarı belli olan iki gazavatnamenin biri yüzyılın he-
men başında Mehmet Emin Karahanzade’nin Mısır’ın Fransızlardan geri alınmasını an-
lattığı Mısır Seferi Hakkında Tarihçe adlı kısa kitabı, diğeri Abdurrezzak Bahir’in Rus-
ya Harbi adlı eseridir.

Sefaretnameler ve Seyahatnameler
Osmanlı’da bir önceki yüzyılın sonlarına kadar yabancı ülkelere daimi elçi (sefir) görev-
lendirilmemiş, elçiler lüzum görüldüğünde ve geçici olarak gönderilmiştir. Bu elçilerin 
gittikleri yerlerde gördüklerini ve yaşadıklarını, oradaki siyasî gelişmeleri ve yaptıkları ça-
lışmalarla ilgili sundukları bir tür rapor da kabul edilebilecek eserlere “sefaretname” den-
diğini önceki derslerde öğrenmiştik. 

Sefaretnameler, Osmanlı’nın dış ülkelerle olan siyasî ilişkilerinin önceki yüzyıllara göre 
olan artışı nispetinde bu yüzyılda daha çok kaleme alınan bir tür olarak öne çıkmaktadır. 
XIX. yüzyılın ilk sefaretname müellifi Abdurrahim Muhip Efendi’dir. Abdurrahim Muhip, 
nişancılık payesiyle büyükelçi olarak 1806-1812 yılları arasında gönderildiği Fransa elçili-
ği sırasındaki izlenimlerini Küçük Sefaretname ve Büyük Sefaretname olarak adlandırdığı 
iki ayrı kitap hâlinde anlatmıştır. Küçük Sefaretname’sinde Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin 
anlattığı Fransa ile kendi gördüğü Fransa arasındaki farklılıkları vurgular. Fransa’nın okul-
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ları, hastaneleri, mahkemeleri, haberleşme sistemi gibi yapısal özelliklerinin yanı sıra Paris 
ve çevresi, gezilip görülecek yerlerinin anlatıldığı bu eser o zamanki Avrupa’nın bir Türk 
aydını tarafından nasıl görülüp nitelendiğini ortaya koyması bakımından özel bir değer ta-
şır. Yazarının ifadesiyle “gelecek kuşaklar için faydalı olmak” amacıyla yazılan Büyük Se-
faretname ise içinde pek çok değerli belgeyi barındırması dolayısıyla daha ziyade siyasî, 
askerî ve diplomatik bakımdan değer taşır. İstanbul kütüphanelerinde el yazması nüshala-
rı bulunan her iki sefaretname de Fransa’da yayımlanmıştır (Paris 1920). 

Seyyit Mehmet Emin Vahit Efendi’nin, Napolyon’la buluşmak üzere gönderildiği 
Lehistan’a yaptığı seyahati, buradan Paris’e geçişi ve Paris’te Napolyon tarafından ikinci 
kez kabul edilişini anlattığı sefaretnamesi 1843 yılında Paris’te ve 1866, 1886 yıllarında iki 
defa İstanbul’da yayımlanmıştır. Bu yüzyılda Osmanlı sadece Batı’ya değil İran’a da sefir-
ler göndermiştir. Seyyit Mehmet Refi Efendi, bir layiha (rapor) hâlinde 1807’de hazırladı-
ğı İran Sefaretnamesi’nde, yaptığı görüşmelerin özetini verir. Bu yüzyılda yazılan sefaret-
namelerin en ilginci Yasincizade Seyyit Abdulvehhap Efendi’nin 1811 yılındaki İran elçi-
liği seyahatinin, tercüman olarak maiyetine verilen Bozoklu Osman Şakir Efendi tarafın-
dan kaleme alındığı Musavver İran Sefaretnamesi’dir. Adından anlaşılacağı gibi “resimli” 
bir sefaretname olan eser, yol boyunca görülen yerlerin ayrıntılı tasvirleri ve resimlerini 
barındırmasıyla bir nevi seyahatname özelliği de göstermektedir. 

Sefaretnameler, edebiyat kadar coğrafya ve en çok da tarih biliminin konusuna giren eser-
lerdir. Böyle olmakla beraber, özellikle dil ve üslupları bakımından edebiyat tarihçilerimizin 
üzerinde fazla durmadığı edebî ve estetik metinlerdir. Hem sefaretnamelerin yapısı ve muh-
tevası hakkında somut bir örnek oluşturması hem de dil ve üslupla, dolayısıyla edebiyatla 
olan ilgisinin görülmesi açısından Musavver İran Sefaretnamesi’nden bir paragrafı okuyalım.

Aşağıdaki metinde Sakarya nehri üzerinde bulunan yıkık vaziyetteki bir köprüden söz edil-
mektedir. 

Örnek 3 
Ammâ çi sûd ol kantare-i bâlânın ve ol ma‘bere-i müstesnânın bir kemeri münhedim ve bir 
gavrı mün‘adim olmuş olmağın bir ehl-i hayr ol kemeri ta‘mîr ve ebnâ’-i sebîli selâmet ile 
o ma‘bereden ta’sîr eylese nice ecr-i azîme nâ’il ve indallah mertebe-i bâlâya vâsıl olacağın-
dan şübhe olmadığından başka ol cisr-i metîn Sırât olup ol ehl-i hayrın mahall-i hevl-nâk-i 
dûzahdan güzer ve behişt-i berîn içre cemâl-i bâ-kemâl-i Hudâ’ya nazar edeceğinde dahi şekk 
yokdur. Lâkin şübhe-i acîbe ve reybe-i garîbe bundandır ki şeyhü’l-islâm-ı veliyyü’n-ni‘me ve’l-
in‘âm olanlar Bâyezîd-i Velî evkâfından fazla nâmıyla senede nice yüz kîse akçe ekl ederler 
ammâ hayrât ve evkâfın ta‘mîr ve tecdîdi nezâretinde bilmem ne şekl ederler?
Faik Reşit Unat, Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnâmeleri, Ankara 1992, s. 209.
Diliçi çevirisi:
...Ama ne fayda! O yüksek ve müstesna köprünün bir kemeri yıkık ve bir ayağı yok olduğun-
dan bir hayır sahibi kemeri tamir etse ve yolcuları güvenlik içinde geçirse ne kadar büyük se-
vaba nail olacağından ve Allah nezdinde yüksek mertebeye ulaşacağından şüphe olmadığı gibi 
o sağlam köprü Sırat (köprüsü gibi) olup o hayır sahibinin cehennemin korkunç yer(ler)inden 
geçip ulu cennet içinde Allah’ın cemaline bakacağından da şüphe yoktur. Fakat tuhaf ve garip 
olan şüphe şundan dolayıdır: Velinimet olan şeyhülislâmlar Bayezid-i Veli (II. Beyazıt) vakıfla-
rından her yıl ‘fazla’ adıyla yüzlerce kese akçeyi (parayı) yerler ama hayır eserleri ve vakıfların 
onarımı ve yenilenmesiyle görevli olanlar bilmem ne yaparlar?

Bunlardan başka Mehmet Namık Paşa’nın takrirler hâlinde kalmış Londra Sefaretname-
si (1832), Seyyit Mustafa Sami Paşa’nın Avrupa Risalesi (1838), aynı yılda yazılan Mehmet 
Sadık Rıfat Paşa’nın İtalya Sefaretnamesi, Abdürrezzak Bâhir Efendi’nin Risale-i Sagire’si 
(1845) edebî bakımdan olduğu gibi siyasî açıdan da fazla önemli eserler değildir.
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XIX. yüzyılda seyahatname türünde eserler de kaleme alınmıştır. Fakat ilginç olan 
şudur ki, bu seyahatnameler müelliflerin kendi seyahatlerini değil, padişahların gezi-
lerini anlatan eserlerdir. Bunlardan Ahmet Nazif ’in Sefername-i Hayr adlı eserinde, II. 
Mahmut’un 1831 yılında Çanakkale Boğazı ve Edirne’ye yaptığı yolculuk anlatılmakta-
dır. Esat Efendi’nin Ayatü’l-Hayr’ında ise II. Mahmut’un 1837 yılında Tuna’ya yaptığı kırk 
günlük gezi anlatılmıştır. Ömer Faiz ise Sultan Abdülaziz’in Avrupa’ya yaptığı seyahati-
ni “ruzname” tarzında kaleme almıştır (Cemal Kutay, Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyaha-
ti, İstanbul 1991). Derviş Paşa başkanlığında oluşturulan bir komisyonun Doğu Anado-
lu ve Irak’ta yaptığı incelemeleri, heyet içerisinde kâtip sıfatıyla bulunan Mehmet Hurşit, 
Seyahatname-i Hudud adlı eserinde anlatmıştır (Seyahatname-i Hudud, Hazırlayan: Ala-
attin Eser, İstanbul 1997).

Sûrnameler
XIX. yüzyılda kaleme alınmış, müellifi bilinen iki mensur sûrname tespit edilmiştir. İlki, 
divanı da bulunan İstanbullu Mehmet Lebib Efendi’nin yazdığı, II. Mahmut’un kızı Mihri-
mah Sultan’la Ferik Mehmet Paşa’nın 1836 yılındaki düğünlerini konu edinen Sûrname’dir. 
Başlangıç ve bitiş kısımları ile manzum olan eserin iç kısımlarında sık sık şairin kendisine 
ve başka şairlere ait manzumeler vardır. Eserde günlerce devam eden düğüne gelen davet-
lilerin tek tek adları, cihaz (çeyiz) ve arus (gelin) alayı, yapılan türlü eğlenceler, nişan ala-
yı, ziyafetler teferruatlı bir şekilde anlatılmıştır (Arslan 2011: 11-284). Bu dönemde yazı-
lan diğer sûrname ise yine divan sahibi bir şair olan Abdunnafi İffet Efendi’nin (Abdî) yaz-
dığı Sûrname-i Selatin’dir. Edebiyatımızda son sûrname olarak bilinen bu eserde Sultan 
Abdülmecit’in kızları Cemile Sultan ve Münire Sultan’ın 1858 yılında gerçekleşen düğünle-
ri anlatılmaktadır. Konu olarak diğer sûrnamelerdeki geçit törenleri ziyafet ve eğlencelerin 
nitelendiği bu sûrnamenin oldukça ağır ve külfetli bir dili vardır (Arslan 2011: 451-541). 

Münşeatlar
İnşa meselesi, bu yüzyıldaki edebî tartışmaların önemli bir konusu hâlindedir. Bir taraftan 
eskiden olduğu gibi münşeat mecmuaları derlenmeye devam ederken bir yandan da bela-
gat kitaplarında önemli bir bölüm olarak “inşa” meselesi üzerinde durulmaya başlanmış, 
inşa ve münşeat konulu -birçoğu eğitim-öğretim amaçlı olan- kitaplar kaleme alınmıştır. 
Süleyman Paşa’nın, belagat konusunu işlediği eseri Mebani’l-İnşa’sı başta olmak üzere Ma-
nastırlı Mehmet Rıfat’in Nüzhetü’l-Münşeat (İstanbul 1868) ve Zübdetü’l-Münşeat’ı (İs-
tanbul 1882), Sahhaf Nurî Efendi’nin derleyip padişah Abdulaziz’e sunduğu Münşeatı Azi-
ziyye fi Âsari Osmaniyye (İstanbul 1875), Mustafa Reşid’in Bedayi’ü’l-İnşa (İstanbul 1885) 
ve İnşa Muallimi (İstanbul 1893) adlı eserleri, Mehmet Atıf ’ın Gülzar-ı Münşeat’ı (İstan-
bul 1871), Sadık Rıfat Paşa’nın İnşa’sı (İstanbul 1891), Abdulahad Nuri’nin Münşeat-ı 
Kavanin’i (İstanbul 1887), Muallim Naci’nin İnşa ve İnşad’ı (İstanbul 1893), Faik Reşad’ın 
Amelî ve Nazarî Talim-i Kitabet yahud Mükemmel Münşeat’ı (İstanbul 1900) gibi pek çok 
eser kaleme alınmıştır. Hatta Mehmet Fuat’ın Hanımlara Mahsus Usul-i Kitabet ve İnşa’sı 
(İstanbul 1899) ve Ahmet Erib’in Hanımlara Münşeat’ı (İstanbul 1892) gibi doğrudan ha-
nımlara yazışma usul ve esaslarını öğretme amaçlı eserler dahi kaleme alınmıştır.

Bu dönemde yazılmış ve basılmış münşeat mecmualarının karakteristik özelliği, mec-
mua sahibi her kim olursa olsun Tanzimat’la birlikte gelen dilde farklılaşmanın şu veya 
bu şekilde kendini fark ettirmesidir. Feridun Bey Münşeatı gibi eski asırlarda yazılıp ba-
sımı bu yüzyıl içinde gerçekleşen münşeat mecmuaları dışında bu asırda kaleme alınıp 
yayımlanan belli başlı münşeat mecmuaları arasında şunlar sayılabilir: Sait’in Mecma’u’l-
Münşeat’ı (İstanbul 1855), Çaylak Tevfîk’in iki cilt hâlinde basılan Letaif-i İnşa adlı eseri 
(İstanbul 1864, 1865), Âkif Paşa’nın Münşeat-ı el-Hâc Âkif Efendi ve Divançe’si (İstanbul 
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1843), Mahmut Celalettin Paşa’nın Münşeat’ı (İstanbul 1894), Ebubekir Rıfat’in oğlu tara-
fından divanıyla birlikte neşredilen Münşeat’ı, (Bulak 1838), Ziver Paşa’nın yine divanıyla 
birlikte Âsar-ı Ziver Paşa başlığı altında basılan Münşeat’ı (Arslan, 2009).

Münşeat kitaplarının bu yüzyılda artış göstermesinin sebepleri nelerdir?

Belagat ve Gramer Kitapları
Bu yüzyılda belagat ve gramer kitaplarında artış görülür. Matbaanın yaygınlaşmasının 
yanı sıra her iki konunun ders programlarında yer alması verimliliğin en başta gelen se-
bebidir. Bir yandan klasik belagati devam ettirmek isteyen gelenekçilerin, öte taraftan Batı 
retoriğini benimseyip eski belagatle birleştirmeye çalışanların gayretleri bu yayın zengin-
liğinin bir başka nedenidir.

XIX. yüzyıla kadar yazılan belagate dair Türkçe kitap sayısı bir elin parmaklarını geç-
mez. Ama bu yüzyılda, özellikle 1867-1876 tarihleri arasında belagat kitaplarının sayı-
sı dikkat çekici bir biçimde artar ve içerikleri çeşitlenir. Tahir Selam tarafından Arapça-
dan çevrilen Mizanü’l-Edeb bu yüzyılda yayımlanan ilk Türkçe belagat kitabıdır (İstanbul 
1257). Mehmet Nüzhet’in Mugni’l-Küttab’ı ise Türkçenin bu yüzyılda yazılan ilk telif bela-
gat kitabı sayılır (İstanbul 1869). Bu eserlerin ortak noktası, Arap ve Fars edebiyatının ya-
nında Türk edebiyatından da örnekler vermekle beraber Arap belagat kitaplarındaki sis-
temi benimseyip tekrarlamalarıdır. Bu geleneğin dışına çıkan ilk eser Süleyman Paşa’nın 
Mebani’l-İnşa’sıdır. 1872 yılında İstanbul’da basılan Mebani’l-İnşa’da dokuz asırlık gelenek 
ilk defa bozularak Arapça ve Farsça “belagat” kitaplarının yanı sıra Fransızca “retorik” de 
teorik olarak belagat kitaplarımıza girmeye başlar. Bundan sonra bu alanda hazırlanan ki-
taplarda ya eski tarz devam ettirilmiş ya da Süleyman Paşa’nın Batı retoriğini de belagat 
usulünün bir parçası olarak kabul eden tarzı benimsenmiştir. Bundan sonra, klasik tarzı 
izleyenlerin eserlerinde dahi metin örneklerinde Türkçe artarken Arapça ve Farsça örnek-
ler gittikçe azalacaktır. 

Edebiyat dünyasında asıl büyük yankıyı ise asrın en renkli simalarından Ahmet Cev-
det Paşa’nın Belagat-i Osmaniyye’si yapar. Önce fasiküller hâlinde neşredilen eser, kitap 
olarak ilk defa 1881 yılında basılmış ve tam dokuz kez daha baskısı yapılmıştır. Bu eser 
etrafında pek çok eleştiri ve bu eleştirilere cevaplar yazılmış, eser devrinde önemli bir 
tartışma mihveri olmuştur. Bunun ana sebebi, Süleyman Paşa’nın tersine Ahmet Cevdet 
Paşa’nın eski belagati devam ettirme hususundaki ısrarı olmuştur (Belagat-i Osmaniyye, 
Mimar Sinan Üniversitesi Yayını, İstanbul 1987; Belagat-i Osmaniye, Hazırlayan: Turgut 
Karabey, Akçağ Yayınları, Ankara 2000).

Süleyman Paşa, Fransız retorik kitaplarından yararlanan ve bu yolda çığır açan müel-
lif olmakla birlikte bu esasları Türk edebiyatından örneklere taşıyarak daha sistemli hâle 
getiren eser ise tesirleri Cumhuriyet dönemine kadar uzayacak olan, Recaizade Mahmut 
Ekrem’in Talim-i Edebiyat’ıdır. Recaizade’nin eserinde fesahat ve edebî sanatların tanımla-
rındaki yenilikten başka, daha önce bizde bilinmeyen bir takım edebî sanatların getirilme-
si gibi pek çok özellik, Belagat-i Osmaniyye ile başlayan tartışmaları büsbütün alevlendir-
miş ve belagat konusu dönemin esaslı edebiyat sorunlarının başında yer almıştır. 

Bu yüzyıl nesir edebiyatının kayda değer bir tarafı da önceki yüzyıllarda bilinmeyen, 
araştırılmayan, çalışılmayan bir konu olan Türkçenin sarf ve nahvine (gramerine) dair ki-
tapların kaleme alınmaya başlanmasıdır. Bu kitapların yazılması sadece nesre bir çeşitlilik ve 
zenginlik getirmekle kalmamış, Türk yazı dilinin sadeleşmesine de ciddi katkılar sağlamıştır. 

Belagat eserleri gibi “Türkçe gramer”e dair kitapların da bu dönemde çokça yazılması, 
dönemin siyasî ve sosyal hayatıyla ilgilidir. İlk gramer kitaplarımız “Osmanî” veya “Osma-
niyye” adlı altında takdim edilirken daha sonra yazılanlarda artık “Türkî” ve “Türkiyye” 
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tabirinin bulunması müelliflerin siyasî görüşleri ve dönemin genel karakterinin eser ad-
larına yansımasıdır. Henüz “Türklük” bilinci ve hatta düşüncesinin bulunmadığı sarf, na-
hiv dendi mi akla ya Arap ya Fars gramerinin geldiği XVIII. yüzyıl ve öncesinin Osman-
lı toplumunda “Türkçe sarf ve nahiv” söz konusu bile edilmemiştir. Bu düşünce Osmanlı / 
Türk aydınında ancak XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişebilecek ve Türkçe adıy-
la olmasa da “Türkî – Türkiyye” adlarıyla Türkçenin grameri Türkler tarafından (da) in-
celenmeye başlanacaktır.

Keçecizade Mehmet Fuat Paşa ve Ahmet Cevdet’in müştereken yazdıkları Kavaid-i 
Osmaniyye, Türkiye’de basılan ilk gramer kitabıdır (İstanbul 1864). Arapça ve Almanca-
ya da çevrilen eserin sonradan birçok kere daha basılması ilgi gördüğünü göstermektedir. 
Abdurrahman Fevzî’nin Mikyasu’l-Lisan Kıstasu’l-Beyan’ı ise Divanu Lugati’t-Türk ve Ber-
gamalı Kadrî’nin Müyessiretü’l-Ulum’unu hariç tutarsak Türkçenin ilk gramer kitabı kabul 
edilebilir. Önceki gramer kitaplarından farklı olarak Lisan-ı Türkî’nin (Türkçenin) yapısı-
nı incelemesi açısından önemli ve değerli bir eserdir (İstanbul 1871). 

Nesir dilinin hem kuramsal hem de uygulamaya yansıyan değişiminin en açık biçimde 
görüldüğü eserler, XIX. yüzyılda sayıları oldukça çoğalan belagat ve gramer kitaplarıdır.

Talim-i Edebiyat’ı diğer belagat kitaplarından farklı ve önemli kılan özelliği nedir?
4

Resim 6.2

Ahmet Cevdet Paşa
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Özet

Osmanlı nesrinin XIX. yüzyıldaki tarihsel gelişimini
açıklayabilmek.
XIX. yüzyıl Osmanlı Devletinin değişim arayışlarının 
yoğunlaştığı bir dönemdir. Yenilik ve değişim arayış-
ları askerî ve siyasî alanda olduğu kadar kültür ve sa-
nat alanında da kendini gösteriyordu. Avrupa’yla iliş-
kilerin yoğunlaşması edebiyat alanını da etkiliyordu. 
Eski ile yeninin iç içe yaşadığı bu ortamda, geleneğin 
büsbütün terk edilmesi imkânsızdı. Bir yandan ede-
biyatı düştüğü yerden kaldırmak için en parlak dö-
nemlerin eserlerine, Sebk-i Hindî şairlerine öykünen 
Encümen-i Şuara gibi oluşumlar, diğer yanda gelene-
ğin imkânları dahilinde sanat dünyasına atılan Na-
mık Kemal ve Şinasi gibi yazarların yeni karşılaştık-
ları uygarlığın düşünce kalıplarıyla eser üretme arzu-
ları vardı. 

 Nesir dilinin değişimi açısından en önemli atılım ilk 
özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’in yayın hayatı-
na başlamasıdır. Yönetici zümrenin siyasal arayışları, 
sanat ve edebiyata ilgilerinin önüne geçmiş, sanatsal 
üretimin araçları ve amaçları değişmişti. Şiir, toplum 
hayatındaki itibarlı yerini nesre bırakmıştı. Nesir de 
şiirin kuralları çerçevesinde inşa edilen bir dili değil, 
Mustafa Reşit Paşa’nın emriyle Cevdet Paşa tarafın-
dan kaleme alınan bildiride ve Şinasi’nin Tercüman-ı 
Ahval’in ilk sayısındaki başmakalesinde vurguladığı 
gibi “umum halkın anlayabileceği” bir dili öngörmek-
teydi. Eski alışkanlıklardan vazgeçmenin zorluğu bir 
tarafa, böyle bir sadeleşmeye taraf olmayan geniş bir 
kitle vardı; onlar eski tarz nesir yolunu devam ettirdi-
ler. Esasen “klasik Türk nesri” tabiriyle bahis konusu 
olan da bu tarz olmaktadır. Fakat tıpkı klasik Türk şii-
rinde olduğu gibi klasik nesirde de, asra imzasını ata-
cak kudrette bir yazardan, böyle bir eğilimden dahi 
bahsedebilmek zordur. Başka türlü bir yazışma / kita-
bet usulü bilmedikleri için direnişin özellikle kitabet 
görevindekiler tarafından ısrarla sürdürülmeye çalı-
şıldığını kaydetmek gerekir. Bununla birlikte eski nes-
rin imkânlarını yeni bir anlayışla dönüştürmeye çalı-
şan Ahmet Cevdet Paşa gibi ustalar da vardı.

XIX. yüzyıl nesir türlerini ve yazarlarını tanıyabilmek.
XIX. yüzyıl mensur eserleri arasında biyografiler 
önemli yer tutar. Fatin Davut’un Hatimetü’l-Eşar’ı gibi 
tezkireler, yerini Kudemadan Birkaç Şair, Osmanlı Şa-
irleri gibi eserlere bırakırken ilk örneğini Abdulhalim 
Memduh’un verdiği Tarih-i Edebiyyat-ı Osmaniyye gibi 
modern anlamda edebiyat tarihçiliğinin ilk örnekleri 
görülmekteydi.

 Osmanlı biyografi geleneği içinde çok önemli yeri 
olan Şakayık zeyillerine Fındıklılı İsmet, Tekmiletü’ş-
Şakaik fî Hakkı Ehli’l-Hakaik adlı eseriyle yeni bir ila-
ve yapar. Tezkire geleneğinde olduğu gibi mevcut biri-
kimi bütüncül bir gözle değerlendirmek isteyen Mek-
tubizade Abdülaziz, Teracim-i Ahval-i Ulema ve Me-
şayıh adlı eseriyle Şakayık geleneğinin bir dökümü 
yapmak istese de Osman Gazi’den III. Murat dönemi-
ne kadar geçen dönemde yetişen bilginlerin ve şeyh-
lerin kısa biyografilerini vermekle yetinir.

 Herhangi bir meslek veya meşrep farkı gözetmeksi-
zin ünlü veya önemli görülen kişilerin biyografilerini 
içeren eserler yazılır. Bu tür eserlerin en önemlilerin-
den başında Mehmet Süreyya’nın Sicill-i Osmanî adı-
nı verdiği dört ciltlik çalışması gelir. Muallim Naci’nin 
Esami’si , Faik Reşat’ın Eslaf’ı ve Teracim-i Ahval’i, Şem-
settin Sami’nin bir tarih-coğrafya ansiklopedisi olmak-
la birlikte insanlık tarihine geçmiş önemli kimselerin 
biyografilerine de yer veren Kamusu’l-Alam’ı benzer 
nitelikteki biyografi eserleridir.

 Bu yüzyılda bir tarikata, mesleğe, şehre veya bir gruba 
mensup kimselerin hayatlarına yer veren zümre biyog-
rafilerinin sayısında da artış görülür. Sadrazamların, 
şeyhülislamların, vezirlerin, nakibüleşrafların, kaptanı-
deryaların, reisülküttapların, hattatların, tarih yazarla-
rının biyografilerine yer veren eserler kaleme alınır.

 XVII. yüzyıl sonlarında başlayan vakanüvis tarihçiliği 
bu yüzyılda da devam eder. “Kamus Mütercimi” ola-
rak şöhret yapan Antepli Asım Ahmet Efendi (Mü-
tercim Asım) bu tip vakanüvislerdendi. Ondan sonra 
Şanizade Mehmet Ataullah Efendi vakanüvis olmuş-
tur. Sahhaflar Şeyhizade Mehmet Esat Efendi, Vaka-i 
Hayriyye olarak anılan yeniçeriliğin ılgası hadisesi-
ni yazdığı Üss-i Zafer, vakanüvis tarihçiliğinin önem-
li ürünlerindendir. Vakanüvis ve yazar olarak Ah-
met Cevdet Paşa, dönemin en önemli nesir ustasıdır. 
Tarih-i Cevdet, Kısas-ı Enbiya, Tezakir ve Maruzat en 
başta gelen eserleridir.
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 Vakanüvis tarihçiliğin yanı sıra özel tarihler de ya-
zılmıştır. Mehmet Şakir Paşa’nın Yeni Osmanlı Tari-
hi adlı eseri, bir tarih ve coğrafya lügatinin de yazarı 
olan Ali Cevat’ın Mükemmel Osmanlı Tarihi ve Meh-
met Tevfik Paşa’nın Telhis-i Tarih-i Osmanî isimli ese-
rini de anmak gerekir. 

 XIX. yüzyılda kurum tarihçiliğinin en kayda değer ör-
neği ise Mustafa Nuri Paşa’nın Osmanlı’nın kurulu-
şundan 1841’e gelene kadar bütün kurumların tarihi-
ni konu edinen Netayicü’l-Vukuat adlı eseridir 

 Osmanlı edebiyatında manzum ve mensur örnekle-
rine sık rastlanan gazavatname yazıcılığının, bu yüz-
yılda doğal olarak zayıfladığı görülür. Mehmet Emin 
Karahanzade’nin Mısır’ın Fransızlardan geri alınma-
sını anlattığı Mısır Seferi Hakkında Tarihçe’si ve Ab-
durrezzak Bahir’in Rusya Harbi adlı eseri gazavatna-
me örneği sayılabilir

 XIX. yüzyılda özellikle Avrupa’da görevlendirilen elçi-
lerin yazdıkları sefaretnameler önemli yer tutar. XIX. 
yüzyılın ilk sefaretname müellifi Abdurrahim Mu-
hip Efendi’dir. Muhip Efendi, nişancılık payesiyle bü-
yükelçi olarak 1806-1812 yılları arasında gönderildi-
ği Fransa elçiliği sırasındaki izlenimlerini Küçük Sefa-
retname ve Büyük Sefaretname olarak adlandırdığı iki 
ayrı kitap hâlinde anlatmıştır. 

 Seyyit Mehmet Emin Vahit Efendi’nin, Napolyon’la 
buluşmak üzere gönderildiği Lehistan’a yaptığı seya-
hati, buradan Paris’e geçişi ve Paris’te Napolyon tara-
fından ikinci kez kabul edilişini anlattığı sefaretna-
mesi önemlidir.

 XIX. yüzyılda İran’a gönderilen sefirlerin eserlerinden 
çok, Yasincizade Seyyit Abdulvehhap Efendi’nin 1811 
yılındaki İran elçiliği sırasında, maiyetine tercüman 
olarak verilen Bozoklu Osman Şakir Efendi’nin kale-
me aldığı Musavver İran Sefaretnamesi ilgi çekicidir. 

 XIX. yüzyılda seyahatname yazarları, ilginç bir şekilde 
başkasının seyahatlerini yazmışlardır. Ahmet Nazif ’in 
Sefername-i Hayr adlı eserinde, II. Mahmut’un 
1831 yılında Çanakkale Boğazı ve Edirne’ye yaptı-
ğı yolculuk; Esat Efendi’nin Ayatü’l-Hayr’ında ise II. 
Mahmut’un 1837 yılında Tuna’ya yaptığı kırk günlük 
gezi anlatılmıştır. Ömer Faiz ise Sultan Abdülaziz’in 
Avrupa’ya yaptığı seyahatini “ruzname” tarzında ka-
leme almıştır. Derviş Paşa başkanlığındaki bir heye-
tin Doğu Anadolu ve Irak’ta yaptığı incelemeleri, he-
yet içerisinde kâtip sıfatıyla bulunan Mehmet Hurşit, 
Seyahatname-i Hudud adlı eserinde anlatmıştır.

 Bu asırda yazılan iki mensur sûrname, II. Mahmut ve 
Abdülmecit döneminin törensel teşrifatına dair ay-
rıntılar içermektedir. II. Mahmut’un kızı Mihrimah 
Sultan’la Ferik Mehmet Paşa’nın 1836 yılındaki dü-
ğünlerini konu edinen Sûrname’yi İstanbullu Mehmet 
Lebib Efendi yazmıştır. Abdunnafi İffet Efendi’nin 
(Abdî), Sultan Abdülmecit’in kızları Cemile Sultan ve 
Münire Sultan’ın 1858 yılında gerçekleşen düğünle-
rini anlattığı yazdığı Sûrname-i Selatin bu geleneğin 
son örneği olarak kabul edilmektedir.

 İnşa meselesi bu yüzyıldaki edebî tartışmaların önem-
li bir konusudur. Onun için birçoğu tedrisat amaç-
lı olmak üzere pek çok münşeat kitabı hazırlanır. 
Manastırlı Mehmet Rıfat’ın Nüzhetü’l-Münşeat ve 
Zübdetü’l-Münşeat’ı; Sahhaf Nuri Efendi’nin derle-
yip padişah Abdulaziz’e sunduğu Münşeatı Aziziyye fi 
Âsarı Osmaniyye; Mustafa Reşit’in Bedayi’ü’l-İnşa ve 
İnşa Muallimi adlı eserleri gibi pek çok inşa ve mün-
şeat konulu kitap kaleme alınmıştır. Hatta Mehmet 
Fuat’ın Hanımlara Mahsus Usul-i Kitabet ve İnşa’sı 
ve Ahmet Erib’in Hanımlara Münşeat’ı gibi yazışma 
usul ve esaslarını kadınlara öğretmek amacıyla yazıl-
mış münşeatlar vardır. Bu asırda hazırlanan belli başlı 
münşeat mecmuaları arasında şunlar sayılabilir: Sait’in 
Mecma’u’l-Münşeat’ı, Çaylak Tevfîk’in iki cilt hâlinde 
basılan Letaif-i İnşa adlı eseri, Âkif Paşa’nın Münşeat-ı 
el-Hac Âkif Efendi ve Divançe’si, Mahmut Celalettin 
Paşa’nın Münşeat’ı, Ebubekir Rıfat’in oğlu tarafından 
divanıyla birlikte neşredilen Münşeat’ı, Ziver Paşa’nın 
yine divanıyla birlikte Âsar-ı Ziver Paşa başlığı altında 
basılan Münşeat’ı.

 Bu yüzyılda belagat ve gramer kitaplarında olağanüs-
tü bir artış görülür. XIX. yüzyıla kadar yazılan belaga-
te dair Türkçe kitap sayısı bir elin parmaklarını geç-
mez. Ama bu yüzyılda, özellikle 1867-1876 tarihleri 
arasında belagat kitaplarının sayısı dikkat çekici bir 
biçimde artar ve içerikleri çeşitlenir. Tahir Selam tara-
fından Arapçadan çevrilen Mizanü’l-Edeb bu yüzyıl-
da yayımlanan ilk Türkçe belagat kitabıdır. Mehmet 
Nüzhet’in Mugni’l-Küttab’ı ise Türkçenin bu yüzyılda 
yazılan ilk telif belagat kitabı sayılır.

 Bu eserlerin ortak noktası, Arap ve Fars edebiyatının 
yanında Türk edebiyatından da örnekler vermekle be-
raber Arap belagat kitaplarındaki sistemi benimseyip 
tekrarlamalarıdır. Bu geleneğin dışına çıkan ilk eser 
Süleyman Paşa’nın Mebani’l-İnşa’sıdır. 
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 Edebiyat dünyasında asıl büyük yankıyı ise as-
rın en renkli simalarından Ahmet Cevdet Paşa’nın 
Belagat-i Osmaniyye’si yapar. Bu eser etrafında pek 
çok eleştiri ve bu eleştirilere cevaplar yazılmış, eser 
devrinde önemli bir tartışma mihveri olmuştur. Bu-
nun ana sebebi, Süleyman Paşa’nın tersine Ahmet 
Cevdet Paşa’nın eski belagati devam ettirme husu-
sundaki ısrarı olmuştur 

 Süleyman Paşa, Fransız retorik kitaplarından yarar-
lanan ve bu yolda çığır açan müellif olmakla birlik-
te bu esasları Türk edebiyatından örneklere taşıyarak 
daha sistemli hâle getiren eser ise tesirleri Cumhuri-
yet dönemine kadar uzayacak olan, Recaizade Mah-
mut Ekrem’in Talim-i Edebiyat’ıdır. 

 Belagat eserleri gibi “Türkçe gramer”e dair kitapların 
da bu dönemde çokça yazılması, dönemin siyasî ve 
sosyal hayatıyla ilgilidir. Keçecizade Mehmet Fuat Paşa 
ve Ahmet Cevdet’in müştereken yazdıkları Kavaid-i 
Osmaniyye, Türkiye’de basılan ilk gramer kitabıdır (İs-
tanbul 1864). Abdurrahman Fevzi’nin Mikyasu’l-Lisan 
Kıstasu’l-Beyan’ı ise Divanu Lugati’t-Türk ve Bergama-
lı Kadrî’nin Müyessiretü’l-Ulum’u hariç tutulursa Türk-
çenin ilk gramer kitabı kabul edilebilir. 

XIX. yüzyıl nesri üzerine değerlendirmeler yapabilmek.
XIX. yüzyılda eski nesir tarzı daha ziyade resmî yazış-
ma dilinde, kimi biyografik (hâl tercümesi) eserlerde 
devam etmekle birlikte sadeleşme temayülü daha bü-
yük oranda taraftar toplamıştır. Dış politikadaki geliş-
melerin gereği olarak Avrupa’ya daha çok elçi gönde-
rilmiş ve bu da sefaretnamelerin sayısında artışa yol 
açmıştır. Öte yandan artık “fetihname”, “zafername” 
yazılacak bir fetih veya zafer kalmadığı için “gazavat-
nameler” yok denecek kadar azalmıştır. 

 XIX. yüzyıla nesir türlerinin gelişimi açısından baktı-
ğımızda biyografik eserlerde önceki asırlara göre bü-
yük bir artış gözlenmektedir. Önceki yüzyıllarda dö-
nem tezkirelerinin kendine göre bir hususi karak-
terleri varken bu yüzyılda her çeşit tezkire yazılmış-
tır. Çoğu tamamlanamamış ve sistemsiz dönem tez-
kireleri, yüzyılın genel karakterine uygun olarak bir 
“arayış” manzarası arz eder. Bu dönemin biyografi sa-
hasında dikkat çekici bir tarafı da “zümre tezkirele-
ri” olarak kabul edilen türlü mesleklere, şehirlere, ta-
rikatlara mensup kimselerin biyografilerini toplayan 
kitapların gördüğü rağbettir.

 Bu dönemde verilen eserlerin çokluğunda, matbaa-
nın gelişmesi birinci derecede etkendir. Yayın haya-
tındaki zenginliğin bir başka sebebi ise açılan okul-
ların artması ve eğitimdeki çeşitlilik dolayısıyla ders 
kitapları yazımındaki artıştır. Önceki yüzyıllarda gö-
rülmeyen bir tür olarak belagat ve gramer kitapların-
da görülen müthiş canlılıkta eğitim-öğretim ihtiya-
cını karşılama zaruretinin rolü çok büyüktür. XIX. 
yüzyıl nesir edebiyatında belagata dair kitapların ayrı 
bir yeri vardır. Çünkü Süleyman Paşa’nın Mebani’l-
İnşa’sı, Ahmet Cevdet Paşa’nın Belagat-i Osmaniye’si 
ve Recaizade Mahmut Ekrem’in Talim-i Edebiyat’ı 
başta olmak üzere, belagat kitapları sadece nesir ala-
nına zenginlik katmakla kalmaz. Aynı zamanda bü-
tün bir edebiyat dünyası için özellikle dil ve üslup ko-
nusunda yönlendirici, kılavuz ve aynı zamanda bir 
“mektep” işlevini üstlenir. 

3
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Kendimizi Sınayalım 
1. Aşağıdakilerden hangisi, divan edebiyatında nesre göre şi-
irin daha çok tercih edilmesinin nedenlerinden biri değildir?

a. Şiirde vezin ve kafiyeyle sağlanan ahenk şairler için 
çekiciydi

b. Şiir, sanatsal üretimin daha doğal ve pratik yolu ola-
rak görülüyordu.

c. Sanat-siyaset ilişkisinin belirlenmesinde şiir etkiliydi 
d. Geleneksel eğitim sisteminde ezberin önemli yeri 

vardı ve şiir ezberlemek kolaydı. 
e. İslam dini şiir söylemeyi teşvik ediyordu.

2. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, XIX. yüzyılda geleneksel 
nesrin imkânlarını dönüştürerek dönemin ihtiyaçlarını uy-
gun bir nesir dili geliştirdiğini söylediği devlet adamı ve ya-
zar aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Recaizade Mahmut Ekrem 
b. Ahmet Cevdet Paşa
c. Süleyman Paşa
d. Muallim Naci 
e. Tayyarzade Ata

3. Aşağıdakilerden hangisi, Kudemadan Birkaç Şair adlı 
eseri niteleyici değildir? 

a. Dokuz şairden bahseden küçük bir eserdir.
b. Şairlerin hayat hikâyelerini nakletmekle kalmaz, 

edebî yönleriyle de değerlendirir.
c. “Yeni” bir sanatkârın gözüyle “eski” şairlere bakılır.
d. Modern edebiyat tarihi yazımının ilk örneğidir.
e. Recaizade Mahmut Ekrem’in eseridir.

4. Bir biyografik eser adı olan Meşahirü’n-Nisa’nın anlamı 
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kadın ünlüler
b. Ünlü sözler 
c. Nisa kentinde doğan yazarlar
d. İftihar edilen kadınlar 
e. Ünlü insanlar

5. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?
a. Muallim Naci-Esami 
b. Şemsettin Sami-Tezakir 
c. Mehmet Süreyya-Sicill-i Osmanî
d. Faik Reşat-Eslaf 
e. Ahmet Cevdet Paşa-Belagat-ı Osmaniyye

6. XIX. yüzyılda, önceki yüzyıllara göre gazavatname sayı-
sındaki azalmanın sebebi nedir?

a. Bu yüzyılda yazar ve şairlerin sefere katılmamaları
b. Gazavatname türü eserlere halkın eskisi kadar rağbet 

etmemesi
c. Gazavatname yazılabilecek gaza, fetih ve zaferlerin 

yok denecek kadar azalması
d. Padişahların bu dönemde şair ve yazarlara destek 

olmamaları
e. Gazavatname yazımı işini vakanüvislerin üstlenmesi

7. Fransız retoriğinin izlerini taşıyan ilk belagat kitabı aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

a. Mebani’l-İnşa 
b. Kamus-ı Fransevî
c. Talim-i Edebiyat 
d. Belagat-i Osmaniyye 
e. Fenn-i Bedî

8. Aşağıdakilerden hangisi, XIX. yüzyılda belagat ve gramer 
kitaplarındaki sayısal artışın nedenlerinden biri değildir? 

a. Matbaanın yaygınlaşması
b. Bu alanların ders programlarında yer alması 
c. Sosyal ve siyasal değişimlerin etkisi
d. Diğer nesir türlerinde belli bir doygunluğa ulaşılmış 

olması 
e. Dilde sadeleşme eğilimlerinin yaygınlaşması

9. Eski klasik nesir tarzının XIX. yüzyılda aşağıdaki türler-
den hangisiyle devam ettirildiği söylenemez?

a. Tarih 
b. Gazavatname 
c. Roman 
d. Sûrname 
e. Biyografi

10. Ahmet Cevdet Paşa, aşağıdaki mensur türlerin hangisin-
de eser vermemiştir?

a. Tarih 
b. Biyografi 
c. Gramer 
d. Belagat  
e. Seyahat
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Okuma Parçası
ESKİ NESİR
Eski nesrin çok defa lüzumsuz bir yığın sanat veya şakada 
kalmasının ve tarih gibi çok zengin bir müşahede kaynağı-
na dayanan taraflarında bile genişleyememesinin hakiki se-
bebi, kültürün insana ayırdığı sahanın darlığıdır. Filhakika 
bu nesrin, dinî-tasavvufî öğretici eserlerin, Kuran ve hadis 
tercümelerinin -birinciler daha ziyade başlangıçta yani XIII. 
ve XIV. asırlarda- tefsirlerin ve bazı istisnalar dışında daima 
saraya bağlı tarihlerle, tarih düşüncesiyle hiç alâkası olma-
yan terceme-i hâl tezkirelerinin, fermanların, resmî yazıların, 
siyasî konuşma fezlekelerinin, lâyihaların dışında hemen he-
men tatbik sahası yoktur. 
(…)
Hâlbuki Türkçe, tarihe Orhon Abideleri gibi hakikaten ol-
gun bir nesir eseriyle girmişti. Daha o devirde bile her şey-
den evvel bir nesir dili gibi görünür. Toplayıcı nahvi vuzu-
hun ta kendisidir. Fakat nesir ancak bir vasıtadır. Ve yalnız 
insanda ve insanla beraber yürür. Bu itibarla Türk nesrinin 
macerasını anlamak için tarihî çerçeve içinde Türk insanını 
mütalâa etmek gerekir.
(…)
Hakikatte bizim bugün ‘inşa’ kelimesiyle hülâsa ettiğimiz bu 
sanatlar iyi bir nesrin asıl kuvvet ve hususiyetlerini alacağı 
ferdin yerini, tıpkı şiirde olduğu gibi fakat ondan daha baş-
ka, bütün hayatîliği giderecek şekilde hünerin alması demek-
ti. Onun içindir ki eski nesirde ferdin aslı malikânesi olan üs-
luptan çok güç bahsedilebilir. Sinan Paşa’yı istisna edersek, 
Naima ve Evliya Çelebi gibi bu sanat ve inşa merakını, nes-
ri bir ifade vasıtası addettikleri için yenmiş olanları bile tam 
mânâsıyla bir üslup sahibi addedemeyiz.
Eski nesri boğan söz sanatları iptilâsının mühim bir sebebi de 
şüphesiz ki başka dillerde plâstik sanatlardan ve resimden ge-
len terbiyeden, onların insana açtığı sarih görüş imkânından 
mahrum oluşudur. Burada, edebî eserin her kültürde diğer 
sanatlara takaddüm ettiği hakikatini unutmuş değiliz. Ancak 
muayyen bir gelişme devrinden sonra diğer sanatlardaki ça-
lışmaların, dilin ve insanın üzerindeki tesirin yokluğundan 
bahsetmek istiyoruz. Çizginin, resmin, heykeltraşînin aynı 
rengin ve hacmin tecrübesinden geçmemiş, reel müşahede-
sinin nizamını ve nisbet fikrini bunlarda denememiş ve bun-
ların tecrit terbiyesini almamış bir edebiyatta ve bilhassa ne-
sirde, elbette ki eşya ve dış dünya ile temas çok sathî kalacak-
tı. Yahya Kemal, nesir ve resim bulunsaydı kültürümüz başka 
şekil alırdı, der ki yerinde bir mütalâadır. 
Filhakika bizim bugün o kadar suçlandırdığımız inşanın lü-
zumsuz ve donmuş süsleri hep bu terbiyenin yokluğundan 
gelir. Hakikaten eski nesrin asıl sığlığı inşa değildir. Fuzulî ve 

İdris-i Bitlisî’nin verdiği örnekle başlayan inşa ancak XVII. 
asrın ortasına kadar nesre hâkim görünür. Ondan sonra, en 
mübalâğalı eserlerinde bile ancak muayyen teşrifat cümlele-
rinde rastlanır. Hakikatte asıl eski nesir, bir çeşit rahat ve da-
ğınık konuşmada kalmıştır. Yukarıda anlattığımız gibi ilim 
dili olmamış ve ilmin dile getirdiği sarahatin tecrübesini tat-
mamış bu çözük konuşma asırdan asra ve muharrirden mu-
harrire gelen asıl tarzıdır. 
Türkçede nesrin teşekkülü için insanın ve cemiyet mües-
seselerinin değişmesi, tahsil sisteminin Türkçeye dönmesi 
lâzımdı. İşte Tanzimat bunu yaptı. 

Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 
Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2005, s.45-46.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e Yanıtınız yanlış ise “XIX. Yüzyıl Nesrine Genel Bir 

Bakış” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “XIX. Yüzyıl Nesrine Genel Bir 

Bakış” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. d Yanıtınız yanlış ise “Biyografiler” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
4. a Yanıtınız yanlış ise “Biyografiler” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
5. b Yanıtınız yanlış ise “Biyografiler” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
6. c Yanıtınız yanlış ise “Gazavatnameler” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız doğru değilse “Belagat ve Gramer Kitapla-

rı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. d Yanıtınız yanlış ise “Belagat ve Gramer Kitapları” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. c Yanıtınız yanlış ise “XIX. Yüzyılda Mensur Türler” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. e Yanıtınız yanlış ise “XIX. Yüzyılda Mensur Türler” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Osmanlının yükseliş ve gelişme devirlerinde şiirle, edebiyatla 
ve sanatın değişik dallarıyla yakından ilgilenen padişahların 
birçoğu aynı zamanda “divan” sahibi şairlerdi. Toplantı oda-
ları olan “divan”larında zaman zaman bir araya geldikleri şa-
irleri dinler, onlarla sohbet eder ve bir anlamda meslektaş-
ları olan şair ve edipleri ciddi anlamda desteklerlerdi. Başta 
padişahlar olmak üzere devlet büyüklerine sunulan eserlerin 
karşılığında verilen caizelerin bugünkü “telif hakkı” gibi sa-
natı ve sanatkârı koruyan ve geliştiren bir misyonu vardı. Sa-
nat çevresi, şiir, sanat ve edebiyata ilgisiz olan hükümdarlar-
dan destek görmeyince arzulanan nispette ürün verilemeye-
ceği aşikârdır. “Marifet iltifata tâbidir / İltifatsız meta zâyidir” 
sözü gereğince iltifatsız kalan sanatkârın verimli olması, sa-
natın da gelişip serpilmesi çok zordu ve nitekim öyle de ol-
muştur. Bu itibarla sadece nesir veya şiir için değil, genel an-
lamda da edebiyat, sanat ve kültürün gelişimi devletin destek 
ve korumacılığıyla doğrudan doğruya ilgilidir. 

Sıra Sizde 2
“Zümre biyografileri” genel başlığı altında topladığımız eser-
ler edebiyat araştırmacıları için vazgeçilmez kaynaklar ara-
sındadır. Zira şeyhülislâmlar, vezirler, darüssaade ağaları, na-
kibüleşraflar gibi devlet bürokrasisindeki meslek sahipleri-
nin; hattatlar, musikişinaslar gibi sanatkârların veya türlü ta-
rikatlere mensup tasavvuf erbâbının biyografilerini toplayan 
kitaplarda yer alan kişiler arasında, edebiyatla uğraşmış, eser 
vermiş kimseler oldukça fazladır. Bu nedenle bir şair veya 
nâsir hakkında araştırma yaparken sadece şuarâ tezkireleri-
ne bakmakla yetinmek doğru değildir. Bunun yanı sıra için-
de adeta bir şuara tezkiresi veya şiir mecmuasını andıran bö-
lümler barındıran Atâ Târihi gibi doğrudan doğruya edebi-
yatın malzemesi olan eserler de vardır.

Sıra Sizde 3
Münşeat, belagat ve gramere dair kitaplarının bu yüzyılda 
çokça yazılmasının ilk sebebi diğer bütün eserlerde olduğu 
gibi matbaaların yaygınlaşması ve yayın hayatındaki canlı-
lıkla ilgilidir. Bu eserlerin okullarda ders olarak okutulmak 
üzere yazılması da bu zenginliğin gerekçelerindendir. Belagat 
başta olmak üzere her üç konunun dönemin tartışmalı mese-
leleri arasında olması da bu alanlarda verilen ürünlerin art-
masına vesile olmuştur.

Sıra Sizde 4
Süleyman Paşa’nın Mebani’l-İnşa’sıyla ilk defa belagat kitap-
larımız arasına giren, Fransız retoriği, Talim-i Edebiyat’la 
Türk edebiyatından örneklerle açıklanmış, Süleyman 
Paşa’nın açtığı çığır bu eserle sistemli bir hâle gelmiştir. 
Talim-i Edebiyat’ta fesahat ve edebî sanatların tanımların-
daki yenilikten başka, daha önce bizde bilinmeyen bir takım 
edebî sanatların getirilmesi gibi pek çok özellik, döneminde 
büyük yankı yapmış ve onun yolunu izleyen pek çok eser ka-
leme alınmıştır.
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A
Abide : anıt
Aceb : acaba, acayip
Add etmek : farz etmek, saymak, kabul etmek
Adû : düşman
Ağyâr : yabancılar, başkaları
Ahbâb : dostlar
Âlâm : elemler
Alâmet : iz, belirti, emare
Anlar : onlar
Antoloji : seçki. 
Ârız : sonradan olan şey; takılan, yapışan
Arz etmek : sunmak; açıklamak
Arz : sunma, gösterme, bildirme
Asgarî müşterek : az da olsa ortak olunan görüş, düşün-
ce birliği
Ashâb : sohbet arkadaşları; dinî bir terim olarak 
Hz.Muhammet’in Mekke’de islâm’ı kabuk eden arkadaşları 
için kullanılan bir tabirdir.
Asır (asr) : yüzyıl
Âsiyâb : su değirmeni
Aşere-i mübeşşere : sağlıklarında cennetle müjdelenmiş 
on kişi
Âşiyân-sâz-ı hayâl : hayâlin yuvasını kuran
Avangard : öncü
Azil : resmî bir görev veya makamdan alınma

B
Bâde : şarap, içki
Bâde : şarap, içki
Bang-i ceres : çan sesi
Benî İsrail : İsrailoğulları
Berat : bir kişi veya topluluğa ayrıcalık veya bir hususta 
izinli / yetkili olduğunu bildiren  resmî belge
Beşer : insan
Bî-idrâk : anlayışsız
Bî-intihâ : sonsuz
Bilhassa : özellikle
Bî-mâye : zavallı, güçsüz
Bî-mâye : zavallı, güçsüz
Bî-muhabâ : korkusuz, çekinmeyen
Binâenaleyh : bunun üzerine; bundan dolayı
Bûse : öpme, öpücük
Büt : put

C-Ç
Cemâl : yüz güzelliği
Cemiyet : toplum
Cereyan (etmek) : akım; akmak
Cinân : cennetler 
Cülûs : oturma; bir tarih terimi olarak padişahların tah-
ta çıkması
Cüz : parça; bir bütünün bölümlerinden her biri

Çarh-ı nâ-hemvâr : usulünce dönmeyen dünya
Çep-endâzî-i endûh ü keşâkeş : tasa ve çekiştirmenin 
hilekârlığı
Çeşm : göz
Çevgân : ucu eğri değnek
D
Dâğ-ber-dâğ : yara üstüne yara
Daimi : sürekli, kalıcı
Dehr-i fitne-ahkâm : hükümleri fitne dolu dünya
Dekadans : çöküş, gerileme
Derd-âşâm : dert içen (aynı yazılışı “dürd-âşâm” diye oku-
yunca, manası “şarabın tortusunu içen” demek olur)
Derd-i bî-encâm : sonuçlanmayan dert
Dergeh : dergâh
Destâra : kavuk, sarık
Devâir : daireler
Devir : dönem
Dil-i nâ-kâm : mutlu olmayan gönül
Dil-sîr-i kâm : gönlü mutluluk dolu
Dûzah : cehennem
Düşvâr : güç, zor

E
Ecdâd : atalar
Edeb : iyi terbiye, naziklik, usluluk
Ehibbâ : dostlar, sevgililer
Ehl : maharetli, usta
Ehl-i beyt : hane halkı, aile; Hz. Peygamberin ailesi ve yakın 
akrabası.
Ekâbir : önemli kişiler
El vermek : imkân bulmak, fırsatı olmak
Elfâz : lâfızlar, sözler
Envâr : aydınlıklar, ışıklar
Erbab : sahipler 
Erkân : rükünler, esaslar; ileri gelen kimseler
Eşâr : şiirler
Eşk : göz yaşı
Evlâd : çocuklar

F
Fahr-i râz : sözlük anlamı “sır övüncü” ise de burada 
Fahreddîn-i Râzî’ye gönderme yapılmıştır.
Fânî : ölümlü, geçici
Fasikül : bir kitabı oluşturan sayfalar kümesi
Fem : ağız
Ferâiz : farzlar
Ferdâ : ertesi gün, yarın
Ferman : padişah buyrultusu
Fesahat : açık ve güzel konuşma, yazma
Fesâne : efsane
Fevka’l-âde : olağanüstü
Fezleke : özet, öz
Fihrist : bir kitapta bulunan bölümleri gösteren cetvel

Sözlük 
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Filhakika : gerçekte
Firâk : ayrılık, ayrılma

G
Gâh : zaman bildiren edat. Seher-gâh: seher vakti
Garp : batı
Gavgâ : kavga
Gâyet : son derece; çok
Giray : kırım hanlarına verilen unvan
Giyâh : nebat, bitki, taze ot
Göricek : görünce
Gûş : kulak, işitme, dinleme
Gülşen : gül bahçesi
Güm : kayıp, yitik
Güzer : gidiş

H
Hâh : isteyen, ister
Hakiki : gerçek
Hâl tercümesi : biyografi, özgeçmiş
Hâlât : haller, suretler
Hâmi : himaye eden, koruyucu
Hanedan : kökten asil ve büyük aile.
Hanende : şarkıcı, okuyucu, şarkı söyleyen kişi.
Hâr : diken
Hâriku’l-‘âde : olağanüstü
Haset : kıskançlık
Haşr : ölüleri diriltip mahşere çıkarma, kıyamet
Hâtem-i nübüvvet : peygamberlik mührü 
Hâtemü’l-enbiyâ : peygamberlerin sonuncusu; Hz. Mu-
hammet
Hâtif : sesi duyulup kendi görünemeyen
Hattat : güzel yazı (hüsn-i hat) sanatkârı
Hayru’l-âlemîn : alemlerin hayırlısı
Hazer : sakınma, kaçınma
Hecr : ayrılık
Hemân : hemen, aynı zamanda
Hem-dem : sıkı fıkı, canciğer arkadaş
Hem-ser : arkadaş, kafadar
Heyet : kurul, komisyon
Hezâr : bülbül; bin
Hikmet : bilgelik, Tanrı’nın insanlar tarafından anlaşılama-
yan amacı.
Hûn : kan
Hûr : melek (hûr-ı cinân: cennet meleği)
Hususi : özel
Hususiyet : özellik
Hükkâm : hâkimler
Hülâsa : özet
Hüviyet : kimlik

İ
İftihar : övünç
İftirak : ayrılma, dağılma, perişan olma.
İhsân : bağış
İhtişam : haşmetli, şanlı görünüş; debdebe
İhtiva etmek : kapsamak, içine almak
İkrâr : kabul, tasdik
İlga : ortadan kaldırma, iptal etme
İltifat : ilgi göstermek, güzel söz ve davranışla gönlü okşa-
mak
İnhiraf : doğrudan sapma
İnşad : güzel şiir okuma
İntelijansiya : aydın zümresi
İntizar : yol gözleme; birini veya bir şeyi bekleme
İptilâ : bir şeye karşı aşırı bağlılık, düşkünlük
İrfân : bilme, anlama, kültür
İş‘âr : bildirme, haber verme
İştihrâc : çıkarım yapmak; bir durumdan, olaydan yoruma 
varmak, sonuç çıkarmak
İzah etmek : açıklamak
İzhâr : gösterme, meydana çıkarma

K
Kadı : Tanzimata kadar her türlü davaya, tanzimat ile me-
deni kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, bo-
şanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin baş-
kanları.
Kadiri : Kadirilik’e mensup olan kimse.
Kafile-res : topluca ulaşan
Kâhin : gelecekten haber verdiğine inanılan “kehanet sahi-
bi” kimse
Kalib-i ma‘ni-i eş‘âr : şiirlerin mânâ kalıbı
Kande : nerede
Kaptanıderya : (kapudan-ı derya) Osmanlı askerî sınıfında 
en üst mevkideki deniz komutanı
Kârbân-ı sühan : söz kervanı
Kat’ : kesme
Kavm : topluluk; soy
Kazasker :  ilmiye sınıfının yüksek derecesinde bulunan 
devlet görevlisi; Osmanlı döneminde mahkemelerin en 
yetkilisi.
Kemal : olgunluk
Kemankeş : ok atıcı, okçu
Kemîne : noksan, eksik, zavallı
Kerem : cömertlik, lütuf, bağış
Keşf : kavrama, fark etme, anlama
Kethüda : zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyru-
ğunda çalışan, onların birtakım işlerini gören kimse, kâhya.
Ketm : saklama, gizli tutma
Kıt’a-i kebîre : iki beyitten fazla olan kıt’a.
Kirâm : şerefliler
Kitabet : kâtiplik; kurallarına uygun olarak yazı yazma
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Konvansiyon : mutabakat, toplu anlaşma
Kudret : güç; kabiliyet
Küberâ : büyükler, ulular.
Kühen-sâl : antika, klâsik

L
La’l : kırmızı, kırmızı ve değerli bir süs taşı, dudak
Lâyiha : resmen kabul edilmemiş, düşünce konumunda-
ki yazı
Liva-yı şerif : Peygamberin bayrağı için kullanılan bir ta-
birdir.
Lugaz : manzum bilmece.

M
Mâ ü’l-hayât : hayat suyu
Ma’zûr : özürlü, özrü olan
Mabeynci : padişahların dış dünya ile münasebetini kuran 
kişiler için kullanılan bir tabirdir.
Mağrib : batı
Mâh : ay
Mahiyet : bir şeyin iç yüzü, aslı, esası
Maiyet : yüksek rütbeli birinin emrindeki kimseler
Malikâne : büyük gösterişli konak, köşk
Manzume : vezinli, kafiyeli söz, şiir.
Marifet : hüner, maharet, ustalık
Maşrık : doğu
Mazmun : nükteli, sanatlı, üstü örtülü söz
Meânî : mânâlar
Mecma’: topluluk; toplanma yeri
Mecrûh : yaralı
Medh ü senâ : övgü
Medh : övme, övgü
Meges : sinek
Mehâkim : mahkemeler
Mektep : okul
Melâhat : yüz güzelliği
Melâike : melekler
Menfâ : sürgün yeri
Mertebe : derece.
Mervî : rivayet edilen
Meta : eşya, ürün
Metamorfoz : biçim değiştirme
Methiye : birini övmek için yazılmış şiir.
Mevlevihane : Mevlevi tarikati dergâhı.
Mevlid : doğum yeri; doğum zamanı
Mihen : eziyetler, sıkıntılar
Mihver : ana hat, merkez
Misillü : benzer, gibi
Misyon : görev
Muayyen : belli, belirgin
Muazzam : büyük, iri; gösterişli boyutlarda
Muhammes : her bendi beş mısralı olan manzume.
Muharrir : yazar

Muhib : seven, sevgi besleyen, dost.
Muhtasar : özet hâlinde, kısa
Muhtemel : olası, ihtimali olan, umulur, beklenir.
Muhteva : içerik
Murg : kuş
Musahip : sohbet arkadaşı
Musammat : bentlerden oluşan nazım şekillerinin genel 

adı.
Musavver : resimli
Muvafık : uygun
Mübalağa : abartı
Müdârâ : yüze gülme
Müderris : ders veren, medrese dersi okutan.
Müellif : yazar
Müennes : dişi
Müessese : kurum
Müfred : divanların sonunda toplanan mısralar.
Mühr-i nübüvvet : peygamberlik mührü
Mümtaz : seçkin
Münâcât : Allah’a yalvarıp yakarmak ve bağışlanmak için 
yazılan manzume.
Münkir : inkar eden, kabul etmeyen
Müstakil : başlı başına, bağımsız, ayrıca.
Müstezâd : gazelin mısraları arasına kısa mısralar eklene-
rek yapılan nazım şekli.
Müsvedde : temize çekilmemiş, karalama hâlinde
Müşahede : gözlem
Müştereken : ortaklaşa
Mütalâa : bir şeyi etraflıca düşünmek, okumak, araştırmak
Mütercim : tercüme eden, çevirmen
Mütevazı : alçak gönüllü, kibirsiz, gösterişsiz.
Müverrih : tarihçi, tarih yazarı
Müzekker : erkek

N
Naat : Hz. Peygamber ve dört halife için yazılan şiir.
Nâ-ehl : ehil olmayan, ehliyetsiz
Nâ-hâh : istemeyerek, zoraki
Nahv : cümle bilgisi, sentaks
Nâkıs : eksik
Nazır : bakan
Nazmen : nazım (şiir) olarak, nazım tarzında
Nedim : arkadaş, yakın dost.   
Nesren : nesir (düzyazı) olarak, nesir tarzında
Nez’ : çekip almak
Niçe : ne kadar; pek çok
Nisâ : kadınlar
Nispet : oran
Nişâne : iz, belirti
Nizam : düzen
Nûr-ı hâtemiyyet : son peygamberlik nuru
Nûş : içme
Nübüvvet : peygamberlik
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Nühüfte : gizli, saklı
Nükte : ince manalı söz
Nüve : asıl, çekirdek; kaynak

O
Objektif : tarafsız, yansız
Otizm : erken yaşlarda, çevreye ilgisizlik biçiminde beliren 
bir rahatsızlık

P
Paye : rütbe, derece
Pervâz : kanat açıp uçma
Plastik sanatlar : resim ve heykel türü görsel sanatlar

R
Râh : yol
Reel : gerçek
Reh-nümâ : kılavuz
Reisülküttab : bugünkü karşılığı “dışişleri bakanı” olan 
makam sahibi bürokrat
Resmî : devlete ait, devlet adına yapılan
Retorik : söz söyleme, hitabet sanatı; belagatin Batı’daki kar-
şılığıdır.
Revâ : yakışır, uygun, yerinde
Ricâl-i devlet : devlet büyükleri
Rind : aldırışsız, kalender, dünya işlerini hoş gören kimse.
Rindane : aldırışsız, rind olana yakışır yolda.
Ritmik : ahenkli, sistemli bir uyum içinde olan
Rivayet : söylenti, hikaye edilen bir haber, söz veya hadise.
Ruzname : günlük

S-Ş
Sabâ : gün doğusundan esen hafif ve latif rüzgâr
Sabit-kadem : sebatlı, sözünde kararında ısrarcı olan
Sadrazam : (sadr-ı azam) padişah bakanı, başbakan
Safha : aşama
Sâir : diğer
Sâl : yıl
Sallallâhu aleyhi ve sellem : salat ve selâm onun üzerine 
olsun
Sarahat : açıklık
Sarf : şekil bilgisi, morfoloji
Sarih : açık, belirgin
Satvet : hamle; ezici kuvvet
Sencileyin : senin gibi
Ser-fürû : baş eğme
Sığamak : sıvamak, sertçe okşamak
Sınık : kırık
Sûret-perest : surete tapan, surete önem veren
Sûz-ı derûn : iç yakan acı
Sühan : söz

Şark : doğu
Şehbâl : kanat
Şehbâz : becerikli, yiğit
Şehzade : hükümdar oğlu, prens
Şekve : şikâyet, sızıltı
Şem‘ : mum
Şemâmât : şamata, gürültü, patırtı
Şems : güneş
Şeyn ü fezâhat : kusur ve alçaklık
Şîme : huy, karakter
Şöhret : ün
Şuhûr-ı rûmî : Rumi aylar
Şûre-zâr : çorak yer
Şûrîde : karışık, perişan, âşık, tutkun
Şübbân-ı edeb : edebiyatla ilgilenen gençler
T
Taaccüb : şaşırma
Tab’-ı âlem : âlemin karakteri
Tabiî : doğal, olağan, normal
Tabip : doktor
Tabir : söz, ifade
Tagyîr-i vaz’-ı gerdiş-i eyyâm : gündönümlerindeki baş-
kalaşım
Taharrî : araştırma
Tahassür : hasret çekme, özlem duyma.
Tahlil : çözümleme, yorumlama
Tahmis : bir gazelin her beytinin üstüne aynı vezin ve ka-
fiyede üçer mısra katılarak her beytin beşer mısraya çıka-
rılması.
Tâir-i devlet : devlet kuşu
Takaddüm : öne geçme, ilerleme
Takdim : sunuş
Takdir : beğenme, değer verme.
Takrir : resmî rapor
Tanzir : nazire yazma, bir şiire aynı vezin ve kafiyede ben-
zer bir şiir yazma.
Tasfiye : temizlemek, saflaştırmak
Tasvir : niteleme; resmetme
Tayin etmek : atamak; belirlemek
Tecrit : soyutlama, ayırma
Tedrisat : öğretim
Teferruat : ayrıntı
Tefsir : yorumlama; bir terim olarak Kur’ân’ı yorumlama 
biliminin adıdır.
Telhis :  özet, özetleme, kısaltma;  sadrazamın bir soru-
nu kendi düşünceleriyle birlikte özet olarak yazıp padişaha 
sunduğu kâğıt.
Telif : sözlük anlamı bir araya getirmek demektir. Edebî te-
rim olarak eser yazmak; orijinal bir eser ortaya koymak anla-
mında kullanılır.
Temâşa etmek : seyretmek
Temennî etmek : dilemek
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Tenezzül : yukarıdan aşağıya inmek. Mecazi anlamı, yük-
sek bir makamda bulunan kişinin kendine layık olmayan 
değersiz işleri lütuf gösterip kabul ederek yapması
Tenkid : değerlendirme, bir şeyin (eserin, durumun, ola-
yın) iyi ve kötü, doğru ve yanlış, tamam ve eksik yönlerini 
açıklıkla ve tarafsız olarak ortaya koyma
Terceme-i hâl : biyografi, özgeçmiş
Tesbi’ : bir gazelin beyitlerine aynı vezin ve kafiyede beş 
mısra katılarak her beytin yedi mısraya çıkarılması.
Tesdis : bir gazelin beyitlerine aynı vezin ve kafiyede dör-
der mısra katılarak her beytin altı mısraya çıkarılması.
Teşekkül : oluşum
Teşrîf : şereflendirme. Büyük veya önemli birinin bir yere 
gelmesi anlamında kullanılır.
Teşrifat : protokol
Teşvik : özendirme, gayrete getirme, şevklendirme
Teveccüh : yönelme
Tevhîd : bir kılma, birleştirme
Tevhid : Tanrı’nın birliğini anlatan şiir
Tevliyet : vakıf mallarına bakma görevi
Tezkire : bazı meslek sahibi kimseler için yazılan biyografi.
Tîg : kılıç
Tîmâr : yara bakımı
Tûtî : papağan
Tülbend ağası : padişahın sarık ve çamaşırlarını korumak, 
temizlemek, gereğinde padişahı giydirmek işleriyle uğraşan 
ve törenlerde sarığı taşıyan görevlinin unvanı.

U-Ü
Ucube : şaşılacak derecede garip, tuhaf olan şey
Ukul ashâbı : akıl sahipleri
Ulûm-ı gaybiye : gizli ilimler; sihir, tılsım, fal vb.
Umum : genel
Uşşâk : âşıklar
Ümmîd : ümit
Üzengi : eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binil-
diğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka.

V
Vakıa : mevcut (olan) bir olay, gerçeklik
Vâlide : anne
Vasıta : araç
Vech : sebep; yüz; yön
Veled : çocuk
Vilâdet : doğum
Vuku bulmak : gerçekleşmek
Vuslât : ulaşma, yetişme, kavuşma
Vuzuh : anlam açıklığı

Y
Yârân : dostlar
Ye’s : ümitsizlik, elem
Yegâne : bir tek, biricik
Yekser : baştan başa

Z
Zabit : rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan kimse.
Zâhid : aşırı sofu, kaba sofu
Zâhir : görünen, açık, belli
Zâr : ağlayan, inleyen
Zay : kayıp, kaybolmuş
Zemm : yerme, kınama, ayıplama 
Zen : kadın
Zevâl : güneşin batışı
Zeyl : sözlük anlamı “etek” olan kelime edebî anlamda bir 
esere, onun bıraktığı yerden başlamak üzere bir ek olarak 
hazırlanan esere verilen addır.
Zikretmek : anmak, söylemek
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