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Muhibbî’nin “Gibi” Redifli
Gazeline Ebussuûd Efendi’nin
Bilinmeyen Bir Naziresi


An Unrecognized Response of Ebussuûd Efendi for
The Lyric With Repaited Voice “Gibi'” of Muhibbî

ÖZET

Muhibbî mahlasıyla şiirler yazan Kânûnî Sultan Süleyman klasik Türk edebiyatının en hacimli divanına sahip
şairlerindendir. Saltanat yıllarının büyük bölümünü seferlerde geçiren Kânûnî’nin zafer ve seferlerle dolu ömründe
şiire zaman ayırabilmesi onun ruhunun inceliğini ortaya
koyan en önemli göstergelerdendir.
Muhibbî’nin en meşhur şiiri şüphesiz ki “Halk içinde
mu’teber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya cihânda devlet
bir nefes sıhhat gibi” matlaıyla başlayan gazelidir. Bu şiirin
bu derece beğenilmesinin temel sebebi Osmanlı Devleti gibi
büyük bir cihan devletinin en muktedir padişahı olan
Kânûnî gibi bir sultanın “sıhhat” kavramını “devlet” kavramının üstünde konumlandırması olmalıdır. Bu çalışmada, Muhibbî’ye ait olan “gibi” redifli gazele Kânûnî
Sultan Süleyman’ın en ünlü şeyhülislamlarından Ebussuûd Efendi’nin yazdığı nazire söz konusu edilecektir.
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ABSTRACT

Süleyman the Magnificent who wrote poems under the
nickname of Muhibbi is one of the poets who has the most
voluminous council of classical Turkish literature. For
Süleyman the Magnificent who spent most of years of his
reign in wars, making time for poems in a life which is full
of wars and victory is one of the most important indicators
which reveals the grace of his soul.
Undoubtedly, the most famous poem of Muhibbi is the
lyric which begins with the verse of “Halk içinde mu’teber
bir nesne yok devlet gibi / Olmaya cihânda devlet bir nefes
sıhhat gibi”
The root cause for this poem to be liked that much should
be putting “the concept of wellness ahead” “the concept of
state” of Suleyman The Magnificent who is the most
capable Sultan of a great world state like Ottoman Empire.
In this article, the response written by Ebussuûd Efendi
who was one of the most famous Shaykh al-İslams of
Süleyman the Magnificent will be dragged into the lyric
with the repeated voice “Gibi” which belongs to Muhibbi.
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Kânûnî Sultan Süleyman döneminde 28 yıl 11 ay şeyhülislamlık yapmış olan Ebussuûd Efendi sahip olduğu ilmî potansiyel sayesinde gerek
kendi dönemine ve gerekse kendinden sonraki dönemlere etki etmiş bir
kişiliktir1. Diğer taraftan, Ebussuûd Efendi ilmî donanımı dolayısıyla
Kânûnî Sultan Süleyman’ın da büyük takdir ve teveccühünü kazanmıştır.
Hatta Kânûnî, Ebussuûd Efendi’ye yazdığı bir mektubuna “Halde haldaşım, sinde sindaşım, âhiret karındaşım, tarîk-ı hakda yoldaşım Molla
Ebussuûd Efendi hazretleri” diye başlayarak kendisine olan yakınlığını
ifade etmiştir (Akgündüz 1994: 366).
Muhibbî mahlasıyla şiirler yazan Kânûnî Sultan Süleyman’ın en ünlü
şiirlerinden birisi “Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi /
Olmaya cihânda devlet bir nefes sıhhat gibi” matla’ıyla başlayan gazelidir. Klasik Türk edebiyatında en çok şiir yazan şairler sıralamasında başı
çeken Muhibbî’nin2 özellikle bu şiiriyle dikkati çekmesi ayrıca üzerinde
durulması gereken bir durumdur. Çünkü “cihân devleti” konumundaki
Osmanlı Devleti’nin en parlak padişahı olan Kânûnî Sultan Süleyman’ın,
“sıhhat”e “devlet” kavramının üzerinde bir konumda vurgu yapması şiiri
çarpıcı kılan unsurlardandır.
Muhibbî’nin bu şiirinin bir şiire nazire ya da bu şiire yazılmış bir
nazire olup olmadığının anlaşılması için nazire mecmuaları tarandı. Edirneli Nazmî’nin Mecmâ’ü’n-Nezâ’ir’i, Pervâne Bey Mecmuası ve Hacı
Kemâl’in Câmi’ü’n-Nezâ’ir’inde bu şiire yazılmış bir nazireye rastlanamadı (Morkoç Ertek 2003; Köksal 2012; Gıynaş 2013). Diğer taraftan bu
şiirin başka bir şiire nazire olduğuna dair de herhangi bir ipucuna
rastlanamadı.
Âşık Çelebi’nin Tercüme-i Tıbre’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’lMülûk adlı eserinin TBMM Kütüphanesi 06 TBMM SS 249 numarada
kayıtlı bir nüshasının sonunda Muhibbî’nin “gibi” redifli gazeline yine
1

Şeyhülislam Ebussuûd Efendi’nin biyografisi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. (Akgündüz 1994; Aksu 1998; İslam Âlimleri Ansiklopedisi 1991; Kaya 2010; Özcan 1999;
Pala 1996; Uğur 1974; Bakırcı 2003).
2
Muhibbî Dîvânı üzerine son çalışma Prof. Dr. Kemal Yavuz ve Prof. Dr. Orhan Yavuz
tarafından yapılmıştır. Bu çalışma, Muhibbî Dîvânı’nın ulaşılabilen tüm nüshalarının ve mecmuaların değerlendirilmesi sonucunda hazırlanan bir tenkitli metin
çalışmasıdır. Bu çalışmaya göre Muhibbî Dîvânı’nda 4118 şiir bulunmaktadır
(Yavuz ve Yavuz 2016).
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dönemin ünlü simalarından Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi’nin bir naziresine rastlandı. Ebussuûd Efendi’nin şiire olan ilgisi konuyla ilgilenenlerin
malumudur. Ancak Ebussuûd Efendi’nin şiirleri göz önüne alındığında
aşağıda metni verilecek olan şiirin özellikle hacim bakımından dikkat
çekici olduğu aşikardır.
Bu şiirden ilk bahseden kişi Muhittin Eliaçık’tır (2009). Eliaçık, “Lefkoşe Kalesinin Fethini İlk Elden Anlatan Mühim Bir Mektup” adlı çalışmasında Lefkoşe Kalesinin fethiyle ilgili yazarı meçhul bir mektuptan
bahseder. Mektubun yazarını tespit için ortaya koyduğu düşüncelerde
mektubun yazarının Gelibolulu Mustafa Âli olabileceğiyle ilgili varsayımları tartışırken bu şiirden bahseder. Şiir, Muhittin Eliaçık’ın metnini
yayımladığı mektubun yer aldığı mecmuada da vardır. Ancak burada şiirin şairiyle ilgili her hangi bir ipucu yoktur. Eliaçık çalışmasında bu şiirin
içerik itibariyle Mustafa Âli’nin olamayacağını, dolayısıyla da mektubun
sahibinin de Mustafa Âli olduğu yönündeki düşüncelere de tedbirli
yaklaşılması gerektiğini ifade etmiştir. Eliaçık çalışmasında 47 beyitlik bu
şiirin ilk 12 beyti ile son 7 beytine yer verir (Eliaçık 2009: 30-33).

Metin
[67a] Ġazel-i merģūm Sulšān Süleymān Ĥān ‘aleyhi’r-raģmetü ve’lġufrān ģażretlerinüñ elfāž-ı dürer-bārlarıdur ki źikr olınur
Ĥalķ içinde mu’teber bir nesne yoķ devlet gibi
Olmaya devlet cihānda bir nefes ŝıģģat gibi

Nažíre-i merģūmün ve maġfūrun leh şeyĥü’l-İslām ve müftiyü’lenām Ebu’s-Su’ūd Efendi ģażretlerinüñ āĥir-i ‘ömrlerinde ġazel-i şehenşāhíye nažír idüp tesliye-i ĥāšır-ı ‘āšır ve deryā-te’āšur-ı ĥüsrevāní içün
āvān-ı şebāb ve müşeybek-i amed ü reftení ve tek ü pūy-ı erźel-i ‘ömr ve
netíce-i ‘irfān ve śemere-i ‘amelleri yine müneccer [67b] olduġın her bir
su’āl-i muķaddere cevāb içün ķaŝíde idüp rikāb-ı hümāyūn-ı
Süleymāníye irsāl buyurup ba’de’n-nažar Sigetvar Seferi’ne müteveccih
olmışlardur raģmehümā Allāhü te’ālā.
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Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilün
Gitdi hengām-ı şebāb elden dem-i vuŝlat gibi
Geldi eyyām-ı meşíb irdi şeb-i firķat gibi
Ŝarŝar-ı bād-ı fenā yıķdı vücūdum ĥaymesin
Çāk çāk itdi revāķın cāme-i ŝıģģat gibi
Kāmetümden āfiyet díbāsın aldı rūzgār
Egnüme virdi belā āvāresin ĥil’at gibi
Gerdiş-i eyyām tayy itdi sicill-i ömrümi
Şol sušūrı maģv olup ebter ķalan ģüccet gibi
Merr-i eyyām-ı şuhūr u kerr-i a’vām-ı duhūr
Ķomadı tende mecāl ü rūģda rāģat gibi
Çökdi bünyān-ı beden bozuldı timsāl-i cesed
Deyr dívārında yir yir bozulan ŝūret gibi
İ’timād itme ‘acūz-ı dehre bir mekkāredür
İtmez eytāmına aŝlā meyl ü yā şefķat gibi
Aldayup zaķķūm-ı ġam iš’ām ider ni’met diyü
Allāh níş-i belā nūş itdürür şerbet gibi
İĥtilāl irdi mizāca ża’fa yüz šutdı ķaví
Ķalmadı a’żāda hergiz ķuvvet ü ķudret gibi
Her biri dünyā degerken bilmedüm ķıymetlerin
Yoķ yire oldı hebā ‘ömrüm girān-ķıymet gibi
Tende tābuñ var iken ŝarf it ma’āní kesbine
Olmadı bí-çāre ben bí-çāre bí-tāķat gibi
Ża’f ile üftān u reftān ‘ömr ser-ģaddin geçüp
Bir ‘aceb iķlíme düşdüm ‘ālem-i ġurbet gibi
Híç ehlinde enís ü āşinādan kimse yoķ
Bulmadum hergiz birinde üns ü yā ülfet gibi
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Ceyş-i hicrān eyledi tālān vücūdum şehrini
Mülk-i dilde leşker-i cevr itdügi ġāret gibi
Ĥānmān-ı dil yıķıldı ķalmadı šaş üzre šaş
Dest-i devr ü cevr ile vírān olan milket gibi
Ten ģiŝārın šop-ı ġam yıķdı ‘aceb bu kim henūz
Diñmez āhum ġulġuli şām u seģer nevbet gibi
Dikilür burc-ı bedende yir yir itdükde fiġān
Āh-ı dil-sūzum duĥānı göklere rāyet gibi
Geldi idrāke ĥalel gitdi meşā’irden şu’ūr
Ķalmadı bir ŝıģģat üzre sem’ ü yā rü’yet gibi [68a]
Eşk-i pür-ĥūn šutdı ser-tā-ser cihān ešrāfını
Dem-be-dem zeyl-i ufķda görinen ģamret gibi
Revnaķ-ı eyyām ķalmadı daĥı ‘íd-i şeríf
Gözüme dünyā görinür gāyr-ı māhiyyet gibi
Ŝanuram āfāķı šutdı nār-āşūb fiten
Síne-i sūzānum içre āteş-i ģasret gibi
Bir zamān idi ki bāġ u rāġa ķılduķça güźer
Görinürdi her kenārı gülşen-i cennet gibi
Şimdi ol ģālātuñ oldı cümlesi ĥvāb u ĥayāl
‘Ālem-i rü’yāda idrāk olınan ģālet gibi
Bezm-gāh-ı üns iken görsem gelür şimdi baña
Ŝaģn-ı gülzār-ı İrem tehiyye-i vaģşet gibi
Naġme-i bülbül feraģ-baĥş u sürūr-encām iken
Ġam-fezā oldı ŝadā-yı būm-ı pür-nekbet gibi
Mülk-i ŝıģģatde iķāmet müddeti oldı temām
Görinen şehr-i ‘adem iķlímine rıģlet gibi
Virse ger devrān zimāmın ķabża-i tedbírüñe
Görmeseñ hergiz birinde zaģmet ü şiddet gibi
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Olsa mirķāt-ı celālüñ pāye-i Behrām-maķarr
‘Ayn-ı ‘ālem görmese ‘ömrinde ol rif’at gibi
Ŝun’-ı bí-hemtāsına nisbet vücūd-ı kāyināt
Šāķ-ı Kisrā ķaŝr-ı Ķayŝer muĥtaŝar ŝan’at gibi
Ŝanma kim dest-i ģavādiŝ aña te’śír itmeye
İrmeye eyvānına bir raĥne-i iffet gibi
Ferķadine hem-ser ü cevzāya olsañ hem-’inān
Āsmān olsa yirüñ mihr-i felek rütbet gibi
Āftāb-ı ‘ömrüñe bir gün irür nā-geh küsūf
‘Āleme tābān iken nūruñ ķılur žulmet gibi
Dās şeklinde görinen çarĥda ŝanma ģilāli
Ģāŝılı ‘ömrüni ĥalķuñ biçmek ālet gibi
Yā kemāl-i ķabża-i ķudretdür ehl-i ‘āleme
Atmaġa tír-i ķażā-yı nāvek-i miģnet gibi
Bezm-i gítí ehlinüñ yā kāse-i i’mārını
Eksilüp ki šolduġın eş’ār ider ālet gibi
Belki cümle heykel eflāk ü evżā’-ı nücūm
‘Ālemüñ şekl-i fenāsın bildürür hey’et gibi
‘Ālem-i kevn ü fesād aŝģābına mevt ü fenā
Muķteżā-yı ģükm ü šab’ u mūcib-i ĥilķat gibi
Bu güźer-gāh-ı fenā ŝaĥtında ümmíd-i beķā
Eylemeķ fikr ü ĥayāl ü bāšıl emniyyet gibi
‘Āleme beyhūde baķma eyle im’ān-ı nažar
Ŝun’-ı üstād-ı ezelde nāžır-ı ‘ibret gibi [68b]
Her biri źerrāt-ı ekvānuñ lisān-ı ģāliyle
Keşf ider sırr-ı cihānı nāšıķ-ı ģikmet gibi
Meskenet tācını iksír-i sa’ādet bil ŝaķın
Eyleme cāh u celāle meyl ü yā raġbet gibi
Vāķıf olmaz bār-gāh-ı ‘ālemüñ tertíbine
Bilmeyen ŝaff-ı ni’āli mesned-i ‘izzet gibi

Ebussuud Efendi’nin Bilinmeyen Bir Naziresi ●

7

Sa’y ķıl fehm-i rumūz-ı kāyināta gerçi kim
Künh-i esrārına irmez ‘aķl u yā fikret gibi
‘İlm ü ‘irfān mesleginde eyledüm sa’y-ı cemíl
İtdüm erbāb-ı himem itdükleri himmet gibi
Keşf-i esrār-ı daķāyıķda besí çekdüm ‘anā
İtmedüm ol bābda ihmāl ü yā ġaflet gibi
Merŝad-ı enžārum oldı gāh evc ü geh ģadíd
Cüst ü cūda işler itdüm ĥāriķ-i ‘ādet gibi
Mevķıf-ı ģayretden özge bir maķāma irmedüm
Müntehā-yı rāh-ı ‘irfān vādí-i ģayret gibi

SONUÇ
Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi, Kânûnî Sultan Süleymân döneminin
en önemli simalarındandır. Tefsirden hukuğa, akaidden tıbba kadar pek
çok eser kaleme almış olan Ebussuûd Efendi’nin fazla olmasa da Türkçe
ve Arapça şiirleri de bulunmaktadır (Akgündüz 1994: 367). Ebussuûd
Efendi’nin müstakil şiir denemelerinin yanında mektuplarının arasına da
zaman zaman şiirler serpiştirdiği, hatta bir mektubunu Türkçe bir şiir şeklinde kaleme aldığı görülmektedir (Dağlar 2001: 100-101).
Bu çalışmada Muhibbî’nin 5 beyitlik ünlü şiirine Ebussuûd
Efendi’nin yazdığı 47 beyitlik bir şiir konu edildi. Ebussuûd Efendi’nin bu
uzun şiiri bir bakıma Muhibbî’nin 5 beyitlik gazelinin detaylandırılmış
hali gibi durmaktadır. Çünkü Muhibbî gazelinde bu dünyanın geçiciliğini
ve değersizliğini 5 beyitle anlatmaya çalışırken Ebussuûd Efendi bu
durumu etraflı bir şekilde şiirine konu etmiştir. Diğer taraftan bu şiir aynı
zamanda Ebussuûd Efendi’nin yaşlılıktan, kocalıktan bir şikayetlenmesi
olarak da görülebilir. Çünkü şair şiirine gençlik günlerinin gittiğini ve
yaşlılık günlerinin tıpkı bir ayrılık gecesi gibi kapısına dayandığını
söyleyerek başlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında şairin dünyanın
geçiciliğini ve hayatın aldatıcılığını ihtiyarladıktan sonra görebildiğini de
söylemek mümkündür.
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Sonuç olarak bu çalışma Ebussuûd Efendi’nin 47 beyitlik bir şiirini
ortaya koymaya çalışmıştır. Bu şiir, elde pek fazla şiiri bulunmayan
Ebussuûd Efendi’nin şairliği hakkında çok net bilgiler vermese de onun
şiire hakimiyeti hakkında ipuçları sunabilecek bir hacme sahiptir. Diğer
taraftan bu çalışma, Ebussuûd Efendi’nin daha başka şiirlerinin de
olabileceğini, yapılacak detaylı araştırmalarla bunların da gün ışığına
çıkartılabileceğini ortaya koymaktadır.
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