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ÖZET

Sebk-i Hindî’nin kurucularının ve en meşhur temsilcilerinin başında gelen Urfî-i Şîrâzî, XVII. yüzyıldan itibaren
pek çok divan şairini etkileyerek Klasik Türk Edebiyatı’nda
yeni üslup denemelerinin başlamasına zemin hazırlamıştır.
Fakat Urfî’nin şiirini anlayabilmek için oldukça geniş bir
entellektüel birikime ve şiir alt yapısına hatta biraz da şair
olmaya ihtiyaç vardır. Nitekim bu hakikati gören Türk
şairleri de Urfî’nin şiirini anlamak ve anlatabilmek için
onlarca şerh yazmıştır. Bu makalede, Urfi-i Şîrâzî’nin
şiirlerini Türk edebiyatında kimlerin şerh ettiği, yazma eser
kütüphanelerinde yapılan ayrıntılı taramalar ve karşılaştırmalar neticesinde ortaya konmuştur. Ayrıca bu şerhlerin
muhtevaları ve nüshaları hakkında geniş bilgilere yer verilmiş; kataloglara yanlış kaydedilmiş pek çok Urfî-i Şîrâzî
şerhinin gerçekte kimlere ait olduğuna değinilmiştir. Yazma
eser kütüphanelerinde tespit edilen şerhler ise dörde tasnif
edilerek Şerhleri Belirlenen Şârihler başlığında kütüphanelerde eserleri bulunan şârihler ve eserleri; Şerh Mecmualarında Rastlanan Şârihler başlığında müstakil bir şerhine
tesadüf edilemeyen fakat mecmualarda isimlerine rastlanan
şârihler; Şerhleri Belirlenemeyen Şârihler başlığında şerhi
olduğu biyografik eserlerde kayıtlı olan fakat kütüphanelerde nüshasına tesadüf edilemeyen şârihler; Şârihleri Belirlenemeyen Şerhler başlığında ise kütüphanelerde müellifi
meçhul olan şerhler beyan edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

ABSTRACT

Urfî-i Shirazî, who is one of the leading founders and
famous pioneers of the Sebk-i Hindî school, had an influence on starting of new style types by affecting many
Diwan poets in the Classical Turkish Literature from 17th
century. Yet, it is necessary to have an extensive intellectual knowledge, background of poetry, and also to be like a
poet in order to grasp the poems by Urfi. Thus, the Turkish
poets wrote tens of commentaries in order to understand
and explain the poems by Urfi. In this paper, after a
detailed scanning and many comparisons in manuscript
library those who made explanations and commentaries on
Urfî-i Shirazî are discussed and pointed on. Also, the contents of the copies of mentioned commentaries are widely
discussed, which led to pointing out some incorrectly labeled Urfî-i Şîrâzî commentary and showing who they were
really belonged to. All the content found in the manuscript
library are classified into four groups; The Commentators
whose commentaries are stated, which simply represents
the poets whose work is able to be found in libraries with
their works; The commentators who are common to be
found in paraphrase macmuas, which represents the commentators who are found in macmuas but have no known
individual commentaries; The commentators whose
commentaries are not stated or known, which represents
the commentators who are known to have commentaries
according to biographic works on them but do not have any
available paraphrase in libraries; The commentaries whose
commentators are not known, which represents the work
that is paraphrased but its commentator is unbeknown.
KEYWORDS

Urfî-i Şîrâzî, Sebk-i Hindî, Türk Edebiyatı, Şerh
Urfî-i Shirazî, Sebk-i Hindi, Turkish Literature,
Literatürü, Edebî Şerhler
Literature of Commentary, Literal Commentary


Makalenin Geliş Tarihi: 17.08.2017 / Kabul Tarihi: 24.09.2017.

Bu makale, Tellizade Vehbî ve Urfî-i Şîrâzî Divanı Şerhi (İnceleme-Tenkitli Metin) isimli
doktora tezinden üretilmiştir.

Dr., Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
(makif.gozitok@erzurum.edu.tr).

78

●

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

1. GİRİŞ
Kısaca belagat ve fesahattan uzaklaşmadan yeni, orijinal ve girift
mazmunlarla, ince hayallerle, fikir ve düşünceden ziyade duygu ve hayal
dünyasının müphem ve hikmetlice şiire yansıtılması olarak tanımlanan
Sebk-i Hindî (Bilkan 2009: 253-255; Babacan 2012: 105; Toker 1996: 147),
her ne kadar İranlı şairler tarafından başlatılsa da Hint ve Türk
edebiyatında daha büyük bir ilgi görmüştür. Ortaya çıkışı Hint-Türk
devletinin üçüncü hükümdarı ve Babür’ün torunu olan Ekber Şâh
(948/1542-1013/1605) döneminde başlayan ve onun birleştirici politikaları sayesinde Arap, Fars ve Türk medeniyetlerinin Hindistan medeniyetiyle mezc edilmesi sonucunda meydana getirilen bu tarzın ilk nüveleri,
İran’da Hâfız-ı Şîrâzî’de (ö.792/1390), Hindistan’da ise Baba Figânî (ö.
925/1519) ve Feyzî-i Hindî’de (ö.1004/1595) görülmüştür (Çaldak 2005:
72). Bu yeni sebkin Türk edebiyatına intikali ise XVII. yüzyılın ilk
çeyreğinde olmuştur (Ocak 2002: 734-736; Köprülü 1934: 324; İpekten
1972: 73; Okumuş 1989: 111). İlk defa Nef‘î’yle (ö.1044/1636) başlayan bu
sebk (Ocak, 2002: 736), Râmî (ö.1049/1640), Fehîm-i Kadîm (ö.1058/1648),
Cevrî (ö.1065/1654), Şehrî (ö. 1070/1660), Vecdî (ö.1071/1661), İsmetî
(ö.1076/1665), Nâ’ilî-i Kadîm (ö.1077/1666), Nedîm-i Kadîm
(ö.1081/1670), Neşâtî (ö.1085/1674) Şeyh Gâlib (ö. 1213/1798) gibi önde
gelen şairlerin yanı sıra daha sonraki dönemlerde yaşayan daha birçok
şair ve edibi etkilemiştir.
Bu yeni sebkin kurucularının ve en meşhur temsilcilerinin başında
hiç şüphesiz Urfî-i Şîrazî gelmektedir. Osmanlı ve Hindistan'da gördüğü
ilgiyi kendi ülkesi İran’da görmeyen Urfî-i Şîrâzî (Browne 1959: 241), Sâib
ve Şevket-i Buhârî ile birlikte edebiyatımızda en çok okunan Sebk-i Hindî
şairidir. Ülkemizde diğer Sebk-i Hindî şairleri ile kıyaslanamayacak
kadar ilgi görmüş; şiirleri edebiyat mahfillerinde uzun uzun münazara
konusu edilmiş; bunlar üzerine onlarca şerh yazılmış başka bir Sebk-i
Hindî şairi yoktur. Hatta XVII. yüzyılda Urfî ve şiirleri üzerine
mütehassıslar türemiş, bu mütehassıslara ‘Urfîdân’, ‘Urfîşinâs’ gibi sıfatlar verilmiştir.
Hiç şüphe yok ki Urfî, Sebk-i Hindî’nin tesiriyle olsa gerek yaşadığı
dönemde bile kolayca anlaşılacak bir şair değildir. Daha önce denenmemiş bir üslubun en önemli temsilcisi olan Urfî, girift hayal gücüyle yeni
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mazmunlar kurmuş, eşyanın tabiatını bambaşka muhayyileler içinde
değiştiren derin ve hikmetli şiirler terennüm etmiş, dili çok yüksek seviyede kullanmaya gayret göstermiş güçlü bir şairdir. Bu yüzden onun
şiirlerini anlamak için oldukça geniş bir entellektüel birikime ve şiir alt
yapısına hatta biraz da şair olmaya ihtiyaç vardır. Nitekim bu hakikati
gören Türk şârihleri/şairleri de Urfî’nin şiirini anlamak ve anlatabilmek
için onlarca şerh yazmıştır. İyi derecede Farsçası ve gerçek manada ilmî
yeterliliği olan kimseler -özellikle Mevlevî şairler- Urfî Divanı’nın anlaşılması müşkil olan mısralarını/beyitlerini izah eden, müphem mefhum ve
mazmunları aydınlatan eserler kaleme almışlardır. Başlangıçta anlayabilme zaruretiyle kaleme alınan şerhler, daha sonraları şârihin şiir bilgisini ve Farsça seviyesini göstermeye çalıştığı entelektüel bir uğraşa
dönüşmüştür. Nitekim yaptığımız araştırmalar şunu göstermektedir ki
Urfî şiirlerini şerh ederek ‘Urfîşinâs’lık ve ‘Urfîdân’lık payesini alabilmek,
dönem edebiyat mahfillerinin en büyük ödülleri arasındadır. Bunların
haricinde kaside nazım şeklinin üstadı sayılan Urfî’nin na’at ve tevhidlerini şerh etmeyi dinî bir vecibe addeden şârihler de mevcuttur.
Urfî’nin gerek şiirlerinin zahirî manalarının şeriata aykırı görünmesi
gerek Divan’ında Çehâr Yâr-i Güzîn’den hiçbir şekilde bahsedilmemesi
döneminde Urfî’nin Kızılbaşlığına delalet olarak görülmüş; onun Kızılbaşlığı ve mülhidliği hakkında ciddi söylentiler ortaya çıkmıştır. Pek çok
şârih, bu söylentileri çeşitli delillerle çürütüp zahirî batıl görünen beyitleri
de şeriata muvafık hale getirmeye gayret etmiş ve Urfî’nin mülhid ya da
Kızılbaş olmadığını kanıtlamaya çalışmıştır (Gözitok 2017: 18-20). Haksız
yere isnad edilen bu Kızılbaşlık/mülhidlik iddialarının da Urfî’yi şerh
edenlerin sayısını artırıcı bir etkiye sahip olduğu kanaatindeyiz.
Yaptığımız araştırmalara göre ilki XVII. yüzyılda olmak üzere XIX.
yüzyıla kadar Urfî-i Şîrâzî’nin şiirleri üzerine çeşitli vesilelerle irili ufaklı
pek çok şerh yazılmıştır. Bu şerhler çoğunlukla câmi‘inin meşrebine göre
cem‘ edilen Şerh Mecmuaları içerisinde kendilerine yer bulmuşlardır. Bazen sadece Urfî-i Şîrâzî şiirlerinin bulunduğu Urfî Şerhi Mecmuları olduğu
gibi bazen de diğer İranlı şairlerin şiirlerinin de izah edildiği şerh mecmualarında Urfî şiirleri şerhine rastlamak mümkündür.
Ayrıntılı olarak yaptığımız taramalarda doğrudan şerhine ulaşabildiğimiz on altı şârih vardır. Bunların beşi hacimli müstakil eserler kaleme
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almışlardır: Urfî’nin sadece kasidelerini şerh eden Sahaf Ahmed Rüşdî ve
Ömer Nüzhet Efendi; sadece gazeliyatını şerh eden Tellizâde Vehbî ve
çeşitli nazım şekillerini muhtevi şerhler yazan Süleyman Yanyalı, Neylî
ve Vakanüvis Abdî Efendi. Bunların dışında henüz eserlerinin aidiyeti
kesinleşmese de Ahmed Sabîh, Urfî’nin gazellerine, Seyyid Hakîm Mehmed Efendi ise kasidelerine hacimli müstakil şerhler yazmışlardır.
Bunlardan ayrı olarak risale de denilebilecek bazı şerhlere de tesadüf
edilmektedir ki bunları sayısı ise dokuzdur. Bunların bazıları sadece na’at
ve tevhid türünde kasidelere yazılmış şerhlerdir, bazıları ise müşkil görülen beyitlere yazılan şerhlerdir. Bu şerhlerin tamamı mecmualar içinde
bulunmaktadır. Urfî heveslilerinin oluşturduğu bu şerh mecmuaları, aynı
zamanda dönemin münevverlerinin entellektüel birikimi ve edebiyat
mahfillerinin ilmî seviyesi hakkında bilgiler sunmaktadır. Ayrıca beş
şerhin de şârihi henüz tespit edilememiştir.
Aşağıda ölüm tarihlerine göre sıralanan şârih ve şerhler dört sınıfa
ayrıldı: Şerhleri Belirlenen Şârihler başlığında kütüphanelerde eserleri
bulunan müellifler ve eserleri; Şerh Mecmualarında Rastlanan Şârihler
başlığında müstakil bir şerhine tesadüf edilemeyen fakat mecmualarda
isimlerine rastlanan şârihler; Şerhleri Belirlenemeyen Şârihler başlığında
şerhi olduğu biyografik eserlerde kayıtlı olan fakat kütüphanelerde
nüshasına tesadüf edilemeyen şârihler; Şârihleri Belirlenemeyen Şerhler
başlığında ise kütüphanelerde müellifi meçhul olan şerhler beyan
edilecektir.
2. Şerhleri Belirlenen Şârihler
2.1. Tellizâde Vehbî Efendi (ö. 1076/1666’dan sonra)
Vehbî mahlaslı ve Telli lakablı Muhammed b. İbrahim Efendi’nin hayatı ve eserleri hakkında biyografik eserlerde herhangi bir bilgiye henüz
tesadüf edilememiştir. Şerh-i Divançe-i Urfî-i Şîrâzî isimli şerh, Urfî
Divanı’nın sadece gazeliyatına yazılmış bir şerhtir. Bazen ayrıntılı ama
çoğunlukla çeviri hüviyetindeki bu şerhe 15 Şevval 1076/20 Nisan 1666
tarihinde başlanmıştır. İki cilt olarak yazılan bu eserde toplam 420 gazel
şerh edilmiştir.
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Dibace:
“Dürer-i ģamd u śenā vü ġurer-i şükr ü du˘ā sezāvār Źāt-ı vācibu’lvücūda olsun ki nev˘-i benì Ādem’i, cins-i maĥlūķ üzerine tafēìl idüp
buyurdı ki ‘Veleķad kerremnā bení Ādeme’ bu rıķ˘a ol nev˘den ba˘żı efrādı
kesb-i ma˘rifet-i İlâhiyye [...]”
Başı:
Ey nüh felek zi ĥūşe-i ŝun˘-i to dāneì

ﺍی ﻧﻪ ﻓﻠﮏ ﺯﺧﻮﺷﮥ ﺻﻨﻊ ﺗﻮ ﺩﺍﻧﮥ

“ ‘( ’ﺍیey) ģarf-i nidā, münādâ Źāt-i Bārì Te˘ālâ. ‘( ’ﺩﺍﻧﮥdāneì)’de olan ‘’ء
(hemze) yāˇ-i vaģdet içündür. Münādì, ˘Urfì’dür ve ma˘nā-yi mıŝra˘ budur ki
ey ol Źāt-i bì-miśl ki šoķuz felek senüñ ŝun˘uñ ĥūşesinde bir dānedir.”

Sonu:
Teġāful kon ki bā ˘Urfì teġāful mìkoned kārì

ﺗﻐﺎﻓﻞ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﻓﯽ ﺗﻐﺎﻓﻞ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﺎﺭی

“Ma˘nā budur ki teġāful it ki ˘Urfì’yle teġāful lāzım bir iş ider dimekdür.
Ya˘nì murād, maģbūbla olan mu˘āmelesin beyāndur.”

Nüshaları:
Süleymaniye Kütüphanesi: Esad Efendi Bölümü 3410, 76b - 257a; Hacı
Hüsnü Paşa Bölümü 685, 74a - 438a; Tercüman Bölümü 102, 216 varak;
Hafid Efendi Bölümü 369, 217 varak.
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi: TY 3912, 3b-129a.
2.2. Mevlevî Neşâtî Dede (ö. 1085/1674)
Klasik Türk edebiyatının XVII. yüzyılda yetiştirdiği büyük şairlerden
biri olan Neşâtî, Edirneli olup hayatı hakkında geniş bilgi bulunmamaktadır. Doğum tarihi tam olarak bilinemeyen ve asıl adı Ahmed olan
Neşâtî, Gelibolu Mevlevîhanesi’nde Ağazâde Şeyh Mehmed Dede’ye
intisap etmiştir (Kaya 1998: 19-26). 1085/1674 yılında vefat eden bu büyük
Mevlevî şairi, Urfî-i Şîrâzî’nin çoğunluğu kasidelerinden olmak üzere 91
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anlaşılması güç beyitini izah ettiği Şerh-i Müşkilât-i Bazı Ebyât-ı ‘Urfî ya da
Şerh-i Müşkilât-i Urfî isimleriyle bilinen bir şerh yazmıştır.1
Dibace:
“Dìvān-i ˘Urfì ki her beyt-i keyf-baĥşı rengìn ma˘nā ile bir cām-i yāķūtrengdür ki la˘l-i āfitāb anuñla hem-seng olmadan dūr u şebçerāġ-i baģr-i
nilgūn-i felek hem-vezn olmadan mehcūrdur. [...]”
Başı:
İķbāl-i kerem mìgezed erbāb-i himem rā

ﺍﻗﺒﺎﻝ ﮐﺮﻡ ﻣﻴﮕﺰﺩ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻫﻤﻢ ﺭﺍ

Himmet neĥored nìşter-i ārì vü ne˘am rā

ﻫﻤﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩ ﻧﻴﺸﺘﺮ ﺁﺭی ﻭ ﻧﻌﻢ ﺭﺍ

“İķbāl-i kerem himmet erbābını ısırır. Himmet ārì vü ne˘am nìşterini
yemez. Ya˘nì erbāb-i himmetüñ cenābları ol mertebeden ˘ālìdür ki bir
ŝāģib-keremüñ dilbeste-i iģsānı olup keremine dāˇim iķbāl ile [...]”

Sonu:
Aźāb-i dūzaĥ-āşāmān be āteş çūn koned Ìzed ﻋﺬﺍﺏ ﺩﻭﺯﺥ ﺁﺷﺎﻣﺎﻥ ﺑﺂﺗﺶ ﭼﻮﻥ ﮐﻨﺪ ﺍﻳﺰﺩ
Meger der sìne-i āsūdegān endāzed ìşān rā

ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﮥ ﺁﺳﻮﺩﮔﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ

“Dūzaĥ datmış kimesnelere ˘aźābı āteş ile niçe ider Cenāb-i Bārì? Meger
āsūde olanlar sìnesine ata anları. Ya˘nì ˘aşķ dūzaĥını dadup ülfet eyleyen
˘uşşāķa Cenāb-i Bārì ˘aźāb itmek murād idince [...]”

Nüshaları:
Almanya Milli Kütüphanesi: Ms.or.oct. 986, 189b-205b
İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı: YZ 430 K, 224b-249a
1

Bu eser pek çok kez yeni harflere aktarılmıştır bkz. Neşatî, Şerh-i Bazı Kasâid-i ‘Urfî,
(haz. T. Karabey, M. Atalay), Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay.
Erzurum 1999; Neşatî, Şerh-i Müşkilât-i Bazı Ebyât-ı ‘Urfî, (haz. S. Çaldak, K. Yoldaş),
Kubbealtı Yay., Malatya 2000. Ayrıca lisansüstü tez olarak da çalışılmıştır: Sengül
Toprak, Neşati'nin Şerh-i Kasa'id-i Örfi'si, (Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi SBE,
İzmir 1998; Ozan Yılmaz, Urfi’nin Kasidelerine Yapılan Türkçe Şerhler, (Yüksek Lisans
Tezi), Gaziantep Üniversitesi SBE, Gaziantep 2004, 410-437.
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İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi: TY 3059, 12a-13b
(eksik); TY 3059, 41b-50a; TY 3636, 41b-51b; TY 3655, 68 varak; TY 3912,
141b-156a
Mısır Milli Kütüphanesi: Mecâmi-i Türkî 23, 91a-93b; Mecâmi-i Türkî
Talat 29, 91a-94b; Mecâmi-i Türkî Talat 49, 91a-127b
Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu: A 4168, 78a-83a; FB 45, 18
varak
Süleymaniye Kütüphanesi: Esad Efendi Bölümü 1698, 19b-23b; Esad
Efendi Bölümü 3410, 54b-72ba; Hüsnü Paşa Bölümü 685, 9b-27b, Hamidiye
Bölümü 1466, 75a-92b, Lala İsmail Bölümü 521, 1b-9a; Lala İsmail Bölümü
729, 28b-42b; Lala İsmail Bölümü 731, 41a-53b; Nafiz Paşa Bölümü 1446, 17
varak; Nafiz Paşa Bölümü 1514, 71b-82b; Reşid Efendi Bölümü 812, 198b219b
Vatikan Kütüphanesi: Turco 294, 73a-79b
2.3. Dervîş Adnî Dede (ö. 1100/1689)
Selanik vilayetine bağlı Serez’de (Siroz) doğan ve asıl ismi Receb olan
Dervîş Adnî Dede’nin doğum tarihi bilinmemektedir. İyi bir tahsil gördükten sonra bir müddet imam-hatiplik yapan Receb Dede, âlim ve kamil
bir zattır. Serez Mevlevîhanesi şeyhi Ramazân Dede’ye intisap eden eden
Dervîş Receb Dede, kısa sürede şeyhinin takdirini kazanmış ve önce
imam-hatip olarak görevlendirildikten sonra halifelik icazetini almış,
Belgrad Mevlevîhanesi’ne postnişin olmuş ve 1100/1689 yılında burada
vefat etmiştir (Göre 2004: 21-25). Yukarıda da ifade edildiği üzere Mevlevî
şairleri Urfî-i Şîrâzî şiirlerine ayrı bir ilgi duymuş onun genellikle na’at ve
tevhid türündeki kasidelerini şerh etmişlerdir. Nitekim Adnî Dede’nin
şerh ettiği şiir de kaside nazım şekliyle yazılmış bir tevhidtir.
Dibace:
“Ģamd-i bì-pāyān Cenāb-i Vācibu’l-vücūd ģażretine ki ģurūf-i
˘āliyyātı ķalem-i a˘lā ile ŝaģìfe-i levģ-i nūna tasšìr idüp pertev-i envār u
ģadìś-i źāt u ŝıfātla sìne-i erbāb-i taģķìķi teşrìģ ve ķulūb-i aŝģāb-i yaķìni
tenvìr eyledi [...]”
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Matla:
Ey metā˘-i derd der bāzār-i cān endāĥteì
Gevher-i her sūd der ceyb-i ziyān endāĥteì

ﺍی ﻣﺘﺎﻉ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ
ﮔﻮﻫﺮ ﻫﺮ ﺳﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻴﺐ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ

“ ‘( ’ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥendāĥteì) lafžında ‘( ’یyā) ĥitāb maķāmına ķāˇim ‘( ’ءhemze)
taķdìr olunup her maģalde beyte münāsib ma˘nāya aĥź olunup ‘’ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ
lafžını māvażı˘a lehinden ŝarf eylemek müstaģsendür [...]”
Makta:
Mest-i źevķ-i ˘Urfiyem kez naġme-i tevģìd-i ū
Leźźet-i āvāze der kām-i cihān endāĥteì

ﻣﺴﺖ ﺫﻭﻕ ﻋﺮﻓﯽ ﺍﻡ ﮐﺰ ﻧﻐﻤﮥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻭ
ﻟﺬﺕ ﺁﻭﺍﺯﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ

“Tecrìd ķabìlindendür ki fenn-i bedì˘de meźkūrdur ki İlâhā senüñ
tevģìdüñ naġmesiyle müterennim olduġından ˘Urfì’nüñ źevķ-i derūnı
mestiyem ki āvāze-i tevģìdüñ leźźetini meźāķ-i cāna vü kām-i cihāna baĥş
eylemişdürsen. [...]”
Nüshalar:
İzmir Milli Kütüphanesi: Mecâmi-i Türkî 1883, 49 varak
Mısır Milli Kütüphanesi: Mecâmi-i Türkî 88, 52a-?; Mecâmi-i Türkî
Talat 26 25a-31b
Süleymaniye Kütüphanesi: Esad Efendi Bölümü 3410, 17b-25b; Hüsnü
Paşa Bölümü 658, 1b-9a
2.4. Vakanüvis Abdurrahman Abdî Efendi (ö. 1102/1691)
Edebiyat ve tarih alanlarında önemli eserler vermiş olan Vakanüvis
Abdî Efendi’nin asıl adı Abdurrahman’dır ve İstanbul’un Anadoluhisar
semtinde doğmuştur. Osmanlı Devleti’nin ilk vakanüvisi olan Abdî Paşa,
farklı memuriyetlerde bulunmuş ve 1691 yılında Sakız’da vefat etmiştir.
Arapça ve Farsça pek çok eser şerh eden katip ve şair Abdî Efendi (Cunbur 2002: I/27) Urfî Divanı’nın da hem kasidelerini hem de bazı gazellerini
şerh etmiştir.
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Dibace:
“[eksik] ... ile ķadr u i˘tibār buldılar ve ol zamānda şu˘ārā-yi nāmìden
ĥāce Hüseyin Śenāyì ve Seyyìd Muģammed-i Necefì ve Cinānì-i Geylānì
vesāˇir ki ģakìm-i müşārun ileyh ģażretlerinüñ ĥiżmet-i şerìflerinde
olmaġın [...]”
Başı:
Ey metā˘-i derd der bāzār-i cān endāĥteì
Gevher-i her sūd der ceyb-i ziyān endāĥteì

ﺍی ﻣﺘﺎﻉ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ
ﮔﻮﻫﺮ ﻫﺮ ﺳﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻴﺐ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ

“ ‘( ’ﺍیiy) Fārisì’de elifüñ kesresiyle ģarf-i nidādur ve münādā
muķadderdür, taķdìr-i kelām ‘iy ān kes ki’ dimekdür. Murād, ģażret-i
Ĥudā’dur celle şānuhu ve ‘( ’ﻣﺘﺎﻉ ﺩﺭﺩmetā˘-i derd) iżāfet-i beyāniyyedür ve
derdden maķŝūd ˘aşķ-i ģaķìķìdür. [...]
Sonu:
Kesì ki ez elem-i ˘aşķ bì-dimāġ şeved
˘Aceb ki hem-reh-i cānān be geşt-i bāġ şeved

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻟﻢ ﻋﺸﻖ ﺑﯽ ﺩﻣﺎﻍ ﺷﻮﺩ
ﻋﺠﺐ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﻩ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﺑﮕﺸﺖ ﺑﺎﻍ ﺷﻮﺩ

“Maģŝūl-i beyt: Bir kimesne ki yāĥud şol kimesne ki elem-i ˘aşķdan bìdimāġ ola ˘acebdür cānān ile bile seyr-i bāġda olur.”
Nüshaları:
Süleymaniye Kütüphanesi: Hacı Mahmud Efendi 3287, 278 varak;
Hamidiye 1155, 423 varak
2.5. Sahaf Ahmed Rüşdî Efendi (ö. 1111/ 1700)
Sahaflık yaptığı için Sahaf Rüşdî adıyla da tanınan şairin asıl adı Ahmed'dir. 1047/1637-38 yılında Mostar'da doğmuş, 1055/1645-46 yılında
İstanbul'a getirilerek Galata Sarayı'na alınıp yetiştirilmiştir. Daha sonra
İstanbul Sultan Ahmed Han Medresesi'nde müderris Mirza Mehmed
Efendi ile dostluk kuran Ahmed Rüşdî Efendi, bir süre burada çalıştıktan
sonra padişahın musahibi Mustafa Paşa asitanesine intisap ederek

86

●

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

nedimlerinden olmuştur. 1096/1685 yılında Kazdağı'ndaki Çan kazasına
kadı tayin edilen şair, buradaki kadılık görevinde iken 14 Zilkade 1111/3
Mayıs 1700'de vefat etmiştir (Abdülkadiroğlu 1985: 153; Ekici 2006: 2-7).
Hakkında bilgi veren tüm eserler Divan’ından başka bir eseri olmadığını
belirtmektedirler. Yaptığımız araştırmalara göre Ahmed Rüşdî Efendi’nin
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY 3501 numarada 224
varaklık Şerh-i Divan-i Urfî-i Şîrâzî isminde bir şerhi mevcuttur. Kıblezâde
Mahmud tarafından 1154/1741 yılında istinsah edilen bu şerhte, Urfî’nin
kasidelerinin tamamı şerh edilmiştir.
Başı:
Ey metā˘-i derd der bāzār-i cān endāĥteì
Gevher-i her sūd der ceyb-i ziyān endāĥteì

ﺍی ﻣﺘﺎﻉ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ
ﮔﻮﻫﺮ ﻫﺮ ﺳﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻴﺐ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ

“Ma˘nā-yi beyt şöyledür ki ey Cenāb-i Ģaķ, sen derd metā˘ını cān
bāzārına bıraķmışsın her fāˇide gevherini ziyan ceybine bıraķmışsın.
Ya˘nì, senüñ metā˘-i derd-i ˘aşķuñ cān ile alınur ˘āşıķ [...]”
Sonu:
˘Ahd-i ķadìm rā be ezel dest mìdehed
Kez şevķ-i vaŝl-i ˘aŝr-i to kerdest iģtilām

ﻋﻬﺪ ﻗﺪﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻝ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﮐﺰ ﺷﻮﻕ ﻭﺻﻞ ﻋﺼﺮ ﺗﻮ ﮐﺮﺩﻩ ﺳﺖ ﺍﺣﺘﻼﻡ

“Ma˘nā-yi ŝaģìģ budur ki ˘ahd-i ķadìme ezelde el virür senüñ ˘aŝruñ
vaŝlı şevķinden iģtilām ola. Ya˘nì devr-i vaķtle ģāŝılı senüñ ˘ahdüñde ve
zamānuñda birbirine źevķ ü şevķ vardur ki [...]”
2.6. Rodosîzâde Muhammed Efendi (ö. 1113/1701)
Bursalı Mehmed Tahir’in Osmanlı Müellifleri adlı eserinde Muhammed b. Muhammed Rodosîzâde’nin Aydın’ın Ayasluğlu ilçesinde doğduğu; tahsilini İstanbul’da yaptığı, 1701 yılında vefat ettiği ve Eyüp
Mezarlığı’nda Heşt Bihişt yazarı Mevlana İdris-i Bitlisî’nin yaptırdığı İdris
Köşkü’ne defnedildiği bilgisi yer almaktadır (1333: I/315). Çeşitli alanlarda pek çok haşiye ve şerh yazan Rodosîzâde, Urfî’nin dört kasidesine
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şerh yazmıştır.2 Ayrı ayrı zamanlarda yazılmış olan bu şerhler, çeşitli şerh
mecmualarında bir araya getirilmiştir. Bu şerhlerden bazıları Mustafa
Paşa’ya sunulmuştur.
a. Kasîde-i Nevruziyye der sitâyiş-i Mîr Ebu’l-Feth3
Dibace:
“Ģamd-i bì-pāyān u śenā-yi firāvān ol Ĥālıķ-i zemìn u āsumān ve Rezzāķi ins ü cān cenābına sezāvār u şāyāndur ki nüh šāķ-i lāciverdgūn-i
āsumānì gulmìĥ-i kevākib ile ibdāˇ ve zerrìngūy-i āfitāb-i ˘ālemtābì [...]”
Matla:
Çehreperdāz-i cihān raĥt keşed çun be ģamel ﭼﻬﺮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺧﺖ ﮐﺸﺪ ﭼﻮﻥ ﺑﺤﻤﻞ
Şeb şeved nìmruĥ u rūz şeved müstaķbel

ﺷﺐ ﺷﻮﺩ ﻧﻴﻢ ﺭﺥ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺷﻮﺩ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ

“ ‘( ’ﭼﻬﺮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺯçehreperdāz) muŝavvir u naķķāş ma˘nāsınadur. Bu maģalde
isti˘āre šarìķiyle āfitābā ıšlāķ olunmışdur. ‘( ’ﺟﻬﺎﻥcihān)’a iżāfeti, lāmiyyedür. ‘( ’ﺭﺧﺖ ﮐﺸﺪraĥt keşed), “naķl eyleye” dimekdür ve muŝavvirler [...]”
Makta:
Bād ĥaŝm-i to derūnĥaste çu ez tevbe gunāh

ﺑﺎﺩ ﺧﺼﻢ ﺗﻮ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺴﺘﻪ ﭼﻮ ﺍﺯ ﺗﻮﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ

To birūn tāĥte ez ģilm çu ez ˘ilm u ˘amel

ﺗﻮ ﺑﺮﻭﻥ ﺗﺎﺧﺘﻪ ﺍﺯ ﺣﻠﻢ ﭼﻮ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﻭﻋﻤﻞ

“Ĥaŝmuñ derūnĥaste olup günbegün ˘ademe yüz šutsun tevbeden gunāh
ma˘dūm olursa ve sen de maģż-i ģilmden tecessüm idüp žuhūr eyle
˘ilmden ˘amel žuhūr eyledügi gibi. Ya˘nì ĥaŝm-i siyeh-derūn, şeb kūtāh
oldığı gibi zevālde olsun [...]”
2

Bu dört kaside şerhi Ozan Yılmaz tarafından yeni harflere aktarılan mecmuada da
yer almaktadır. bkz. Ozan Yılmaz, Urfi’nin Kasidelerine Yapılan Türkçe Şerhler, (Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep Üniversitesi SBE, Gaziantep 2004, 382-464.

3

Bu kaside şerhi Ali Yıldırım tarafından neşr edilmiştir bkz. Ali Yıldırım, “Rodosîzade’nin Kaside-i Nev-rûziyye Şerhi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.9,
S.1, Elazığ 1999, s. 217-239.
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Nüshaları:
Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanesi: Üniversite A 301, 26b-45b;
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi: Şevket Rado Yazmaları 534, 14a-22b; Şevket Rado Yazmaları 263, 84b-89a
İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı: YZ 430 K, 196a- 224a
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi: TY 3059, 14b-30b;
TY 3059, 51b-62a; TY 3064,11b-30a; TY 3074, 23b-38b; TY 3636, 9b-22a; TY
9724, 1b-6b; TY 3912, 181b-198a
Mısır Milli Kütüphanesi: Mecâmi-i Türkî Talat 11, 30a-44b; Mecâmi-i
Türkî Talat 26, 1b-4a
Millet Kütüphanesi: Ali Emiri Manzum 374, 1b-5a
Süleymaniye Kütüphanesi: Halet Efendi Bölümü 179, 19a-32a; Halet
Efendi Bölümü 180, 30b-52a; Halet Efendi Bölümü 727, 11a-18a; Hüsnü
Paşa Bölümü 685, 42b-52b; Lala İsmail Bölümü 519, 17b-29b; Lala İsmail
Bölümü 520, 16b-28a; Lala İsmail Bölümü 728, 196b-212a; Lala İsmail
Bölümü 731, 65b-93b Nafiz Paşa Bölümü 1514, 228a-240a; Tercüman
Bölümü 42, 83b-100b; Yazma Bağışlar Bölümü 4332, 1b-4b; Esad Efendi
Bölümü 2792, 1b-21b; Esad Efendi Bölümü 3330, 326b-337a; Reşid Efendi
Bölümü 812, 174b-198a; Reşid Efendi Bölümü 813, 27a-35b
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi: E.H. 1602, 52a-61b; R. 1906, 1b14a
b. Kasîde der tarîf-i Keşmiriyye
Dibace:
“Her sünbüldeste-i ˘anberbūy-eśer ki pāymerdì-i ĥāme ile žuhūr eyler poşt u pāzede-i ferāmūşì ķılınması muķarrerdür. Meger dest-i yerā˘e
ile çìde olunduķda zertār-i besmele ile beste oluna ki dāˇimā [...]”
Matla:
Her sūĥte cānì ki be Keşmìr der āyed
Ger murġ-i kebābest ki bā bāl u per āyed

ﻫﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺟﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﮑﺸﻤﻴﺮ ﺩﺭ ﺁﻳﺪ
ﮔﺮ ﻣﺮﻍ ﮐﺒﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮ ﺁﻳﺪ
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“Her yanmış cān ki Keşmìr’e gele eger kebāb olmış murġ ise de bāl u pere
gelür. Ya˘nì Keşmìr’üñ lešāfet-i āb u hevāsı bir vecihle šerāvetbaĥşdur ki
her sūĥte cān ol mevżi˘-i dilguşāya gelse farażā kesb u terāvet u [...]”
Makta:
Mì āyed u mìsūzed ez ìn reşk ki Keşmìr
Çun yāft ki āyed be kocā ber eśer āyed

ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﮏ ﮐﻪ ﮐﺸﻤﻴﺮ
ﭼﻮﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺁﻳﺪ ﺑﮑﺠﺎ ﺑﺮ ﺍﺛﺮﺁﻳﺪ

“˘Urfì bu reşkle yanup geliyor ki Keşmìr ˘Urfî’nüñ ne yere gelecegini niçe
fehm eyledi ki ardına düşüp gele. Ya˘nì ˘Urfì, āsitāne-i Ĥudāvend’e yüz
tutup gelmekde lâkin bu ġayret ile derūnı sūzāndur ki Keşmìr daĥi ardına
düşmiş dergāh-i Ĥudāvend’e geliyor.”
Nüshaları:
Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanesi: Üniversite A 301, 1b-9b
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi: Şevket Rado Yazmaları 534, 1b-5b
İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı: YZ 430 K, 250a-262a
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi: TY 3064, 1b-9b; TY
3074, 2b-9b; TY 3636, 1b-6b; TY 9724, 6a-11a; TY 3912, 161b-167b
Mısır Milli Kütüphanesi: Mecâmi-i Türkî Talat 11, 12a-18b; Mecâmi-i
Türkî Talat 26, 1b-4b
Millet Kütüphanesi: Ali Emiri Manzum 374, 5a-10b
Süleymaniye Kütüphanesi: Halet Efendi Bölümü 179, 12a-18a; Halet
Efendi Bölümü 180, 1b-11a; Halet Efendi Bölümü 727, 18a-21a; Hüsnü Paşa
Bölümü 685, 28b-33a; Lala İsmail Bölümü 519, 1b-6b; Lala İsmail Bölümü
520, 1b-6b; Lala İsmail Bölümü 728, 173b-180a; Lala İsmail Bölümü 731, 95b106a; Aşır Efendi Bölümü 428, 109a-112b; Esad Efendi Bölümü 2792, 22a31a; Reşid Efendi Bölümü 812, 220a-229b
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi: R. 1906, 22b-28a; E.H 1602, 61b70a
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c. Kasîde der medh-i Ali (Kasîde-i İlmiyye)
Dibace:
“Ģamd-i bì-ģad u śenā-yi lāyu˘ad ol tārìkĥāne-i ķālıb-i insānìyi ināre-i
ķandìl ķılup ķuvvā vü ĥavāŝ ile rūşen u tābnāk iden Vāhibu’l-˘ašāya ki
cenābına sezādur ki sāde levģ-i ˘aķlı merātib-i isti˘dād üzre ķābil-i ŝuveri irfān itmegin istifāde-i ˘ulūma [...]”
Matla:
Ey murtefi˘ zi nisbet-i źāt-i to şān-i ˘ilm

ﺍی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺫﺍﺕ ﺗﻮ ﺷﺎﻥ ﻋﻠﻢ

Kilk-i guherfeşān-i to rašbu’l-lisān-i ˘ilm

ﮐﻠﮏ ﮔﻬﺮ ﻓﺸﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﻁﺐ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻠﻢ

“Ey memdūģ! Źāt-i şerìfüñe intisābdan ˘ilmüñ ģāl u şānı bülendür. Ya˘nì,
˘ilmde olan irtifā˘-i şān, źāt-i şerìfüñe intisābdandur ve guherfeşān olan
ķalemüñ rašbu’l-lisān-i ˘ilmdir. Ya˘nì zebān-i ˘ilm ĥāme-i guherpāşuñla ter
zebāndur [...]”
Sonu:
Tā dilşikāf-i cehl basìš u mürekkebest

ﺗﺎ ﺩﻟﺸﮑﺎﻑ ﺟﻬﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﻭ ﻣﺮﮐﺒﺴﺖ

Zaĥm-i delìl-i ķaš˘ u tìġ-i zebān-i ˘ilm

ﺯﺧﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﻄﻊ ﻭ ﺗﻴﻎ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﻠﻢ

Bādā hidāyet-i to ki mi˘mār-i dānişest

ﺑﺎﺩﺍ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﺴﺖ

Tìġ-i żamìr-i cevheriyān rā fesān-i ˘ilm

ﺗﻴﻎ ﺿﻤﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺴﺎﻥ ﻋﻠﻢ

“Tā kim zaĥm-i delìl-i kaš˘ ve tìġ-i zebān-i ˘ilm ceh-i basìš u cehl-i mürekkebüñ dilşikāfı ola. Ya˘nì, bu iki nev˘ zaĥmresān ālet ile iki dürlü cehlüñ
dilleri yarılmadadur. Senüñ mi˘mār-i dāniş olan hidāyetin cevherìlerin
tìġ-i żamìrlerine [...]”
Nüshaları:
Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanesi: Üniversite A 301, 10a-26a
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi: Şevket Rado Yazmaları 534, 6a-10b; Şevket Rado Yazmaları 263, 89a-99b
İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı: YZ 430 K, 275a-285a
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İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi: TY 3059, 3b-11b; TY
3064, 40b-49b; TY 3074, 10a-16b; TY 3636, 24b-30b
Mısır Milli Kütüphanesi: Mecâmi-i Türkî Talat 11, 18b-24b
Millet Kütüphanesi: Ali Emiri Manzum 374, 10a-13b
Süleymaniye Kütüphanesi: Halet Efendi Bölümü 179, 1b-6b; Halet
Efendi Bölümü 180, 11b-21a; Lala İsmail Bölümü 519, 6b-11b; Lala İsmail
Bölümü 520, 6b-11b; Lala İsmail Bölümü 728, 181a-188b; Lala İsmail
Bölümü 731, 129a-138ba; Esad Efendi Bölümü 2792, 39b-49a; Reşid Efendi
Bölümü 812, 240a-249a
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi: R. 1906, 29b- (eksik varak)
ç. Kasîde der medh-i hazret-i velâyetpenâh
Matla:
Demì ki leşker-i ġam ŝaf keşed be ĥūnhārì
Dilem be nāle dehed manŝıb-i ˘alemdārì

ﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﻏﻢ ﺻﻒ ﮐﺸﺪ ﺑﺨﻮﻧﺨﻮﺍﺭی
ﺩﻟﻢ ﺑﻨﺎﻟﻪ ﺩﻫﺪ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭی

“Bir demde ki leşker-i ġam hˇūnhārlıġa ŝaf çeke dilüm ol vaķtde nāleye
˘alemdārlıķ manŝıbını virdi. Ya˘nì, dil daĥi nāleyi ˘alemdār eyler ģāŝılı
ġamuñ ķalbe hücūmı vaktinde –beyt-i Manšıķì- Şimdengirü yāhū seni ey
ŝabr u taģammül / Sulšān-i ġamuñ ķalbe hücūm itdi sipāhı [...]”
Makta:
Ģasūd-i cāh-i to bād ez raģmet-i Ìzed
Çunān ba˘ìd ki nākūsiyān-i zunnārì

ﺣﺴﻮﺩ ﺟﺎﻩ ﺗﻮ ﺑﺎﺩ ﺍﺯ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻳﺰﺩ
ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻌﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﻮﺳﻴﺎﻥ ﺯﻧﺎﺭی

“Senüñ cāhuña hasūd olan nākūs u zünnār erbābı olan kefere, raģmet-i
Ĥudā’dan ba˘ìd olduķları gibi olsun.”
Nüshaları:
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi: Şevket Rado Yazmaları 534, 11a-14b
İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı: YZ 430 K, 262a- 274a

92

●

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi: TY 3059, 32b-40b;
TY 3064,31b-38b; TY 3074, 17a-23b; TY 3636, 1b-6b; TY 3636, 31b-38a ; TY 3912,
167b-173b
Süleymaniye Kütüphanesi: Halet Efendi Bölümü 179, 7a-12a; Halet
Efendi Bölümü 180, 21b-30a; Lala İsmail Bölümü 519, 12a-17a; Lala İsmail
Bölümü 520, 12a-16a; Lala İsmail Bölümü 728, 189b-199a; Lala İsmail
Bölümü 731, 1b-11a; Nafiz Paşa Bölümü 1514, 240a-244a; Reşid Efendi
Bölümü 813, 23b-27a
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi: R. 1906, 15b-21a
2.7. Himmetzâde Abdî Efendi (ö. 1122/1710)
Bayramiyye tarikatı şeyhlerinden Himmet Efendi'nin oğlu olan Şeyh
Abdullah Efendi, 1050/1640 tarihinde İstanbul'da doğmuştur ve babasına
nisbetle Himmetzâde olarak anılır. Abdî mahlasını kullanan Abdullah
Efendi, ilim tahsilinden sonra çeşitli camilerde vaizlik görevini ifa etmiştir
(Özcan 1988: I/74). Urfî’nin na’at ve tevhid olan dört kasidesine şerh yazmıştır.
a. Kasîde der tevhîd-i Bârî (Kasîde-i Endâhteî)
Dibace:
Açsun dir iseñ bāb-i ˘ašāyı fātiģ

Olsun dir iseñ feyż-i İlâhì sāniģ

Meşrūh ola dirseñ dil-i saĥtuñ ˘Abdì

İĥlāŝ ile ol na˘at-i nebìyi şāriģ

Matla:
Ey metā˘-i derd der bāzār-i cān endāĥteì
Gevher-i her sūd der ceyb-i ziyān endāĥteì

ﺍی ﻣﺘﺎﻉ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ
ﮔﻮﻫﺮ ﻫﺮ ﺳﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻴﺐ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ

“ ‘( ’ﺍیey), ģarf-i nidādur. Maķām ķarìnesiyle münādā taķdìr olunup
dimek ola ki ey Bārì-i Hudā, ˘aşķ u maģabbetüñ derdi metā˘ını ˘uşşāķuñ
cānı bāzārına atmışsındur. Bu manā˘ mıŝra˘-i evvelüñ ve śānìnüñ mübtedā
ve ĥaber olduķlarına göredir. [...]”
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Makta:
Mest-i źevķ-i ˘Urfiyem kez naġme-i tevģìd-i ū
Leźźet-i āvāze der kām-i cihān endāĥteì

ﻣﺴﺖ ﺫﻭﻕ ﻋﺮﻓﯽ ﺍﻡ ﮐﺰ ﻧﻐﻤﮥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻭ
ﻟﺬﺕ ﺁﻭﺍﺯﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ

“Eger ‘( ’ﺍﻭū) żamìri, ˘Urfì’ye ircā olunur ise ‘( ’ﺗﻮﺣﻴﺪtevģìd), ‘’ﺍﻭya bìiżāfetdür ve eger ķarìne-i maķāmiyye ile Bārì’ye rācì olur ise iżāfetledür.
‘( ’ﺫﻭﻕźevķ), ģaķìķì lisānla datmakdır ya˘nì ma˘šūmāt u meşrūbātuñ
ģalāvet u ģumūżiyyetinden keyfiyyet [...]”
Nüshaları:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kütüphanesi: II. Mahmud Kitaplığı
1168, 1b-5b
Mısır Milli Kütüphanesi: Mecâmi-i Edeb-i Türkî Talat 100, ?; Mecâmii Türkî Talat 23, 79a-82b
Millet Kütüphanesi: Ali Emiri Şeriyye 111, 166a-167b
Süleymaniye Kütüphanesi: Aşir Efendi Bölümü 428, 75b-79b; Lala İsmail Bölümü 518, 1b-6b; Lala İsmail Bölümü 731, 12b-21b; Tercüman
Bölümü 42, 50b-57a; Reşid Efendi Bölümü 737, 46b-52a; Reşid Efendi
Bölümü 813, 1b-5b; Şehid Ali Paşa Bölümü 1356, 1b-4a
Türk Dil Kurumu El Yazması ve Nadir Eserler Kütüphanesi: A66, 1b23b
Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi: Yazma Eserler 193,
26a-28b4
b. Kasîde der sitâyiş-i Hazret-i Resûl
Matla:

4

İķbāl-i kerem mìgezed erbāb-i himem rā

ﺍﻗﺒﺎﻝ ﮐﺮﻡ ﻣﻴﮕﺰﺩ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻫﻤﻢ ﺭﺍ

Himmet neĥored nìşter-i ārì vü ne˘am rā

ﻫﻤﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩ ﻧﻴﺸﺘﺮ ﺁﺭی ﻭ ﻧﻌﻢ ﺭﺍ

Ömer Bayram, Süleymaniye Kütüphanesi Laleli 731’de kaside şerhlerinin bir nüshası
olduğunu söylemektedir. Belirtilen eser bir tefsirin ikinci cildidir. Büyük ihtimalle
Bayram, Lala İsmail’le Laleli’yi karıştırmış olmalıdır. bkz. Ömer Bayram (2000),
Himmetzade Abdî ve Gencîne-i İ‘câz İsimli Mesnevîsi (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul:
İstanbul Fatih Üniversitesi SBE. s. IX, VIII)
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“ ‘( ’ﺍﻗﺒﺎﻝiķbāl), if˘āl bābından maŝdardur ve fā˘iline mużāfdır. ‘Ārì’nüñ
‘ne˘am’a ašf-i tefsìrìdür. Serdefter-i şu˘arā ˘Urfì-i suĥenpìrā ol
ŝāģibmażmūn u edā bu na˘at-i şerìfe, ‘( ’ﻫﻤﻢhimem) lafżıyla serāġāž u [...]”
Makta:
Medģ-i to konem girye zi iĥlāŝ ne ez ˘ilm

ﻣﺪﺡ ﺗﻮ ﮐﻨﻢ ﮔﺮﻳﻪ ﺯ ﺍﺧﻼ ﺹ ﻧﻪ ﺍﺯﻋﻠﻢ

Ez bütkede çun āverem āhū-yi harem rā

ﺍﺯ ﺑﺘﮑﺪﻩ ﭼﻮﻥ ﺁﻭﺭﻡ ﺁﻫﻮی ﺣﺮﻡ ﺭﺍ

“Bu beyt ıŝšılāh-i ķavm üzere mebnìdür. Iŝšılāģlarında böyledür ki bir kişi
Ģaķdan ġayrı her nereye göñül virüp aña i˘tibār u meyl-i küllì iderse ol
şeyˇ aña büt meśābesinde olup kemāl-i i˘tibārından gūyā [...]”
Nüshaları:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kütüphanesi: II. Mahmud Kitaplığı
1168, 5a-10b;
Mısır Milli Kütüphanesi: Mecâmi-i Türkî Talat 11, 72a-84a; Mecâmi-i
Türkî Talat 23, 78b-84b
Süleymaniye Kütüphanesi: Aşir Efendi Bölümü 428, 79b-87a; Lala İsmail Bölümü 518, 6b-17a; Lala İsmail Bölümü 731, 22b-29a; Tercüman
Bölümü 42, 57a-68a; Reşid Efendi Bölümü 737, 52b-63b; Reşid Efendi
Bölümü 813, 5b-13a; Şehid Ali Paşa Bölümü 1356, 4b-7b
Türk Dil Kurumu El Yazması ve Nadir Eserler Kütüphanesi: A66,
23b-40a
Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi: Yazma Eserler 193,
29a-33b
c. Kasîde-i diger der sitâyiş-i Hazret-i Resûl
Matla:
Āmed āşüfte be ĥābem şebì ān māye-i nāz
Be reviş mihrfirāz u be nigeh ŝabrgudāz

ﺁﻣﺪ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ ﺷﺒﯽ ﺁﻥ ﻣﺎﻳﮥ ﻧﺎﺯ
ﺑﺮﻭﺵ ﻣﻬﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﺑﻨﮕﻪ ﺻﺒﺮ ﮔﺪﺍﺯ

“˘Urfì-i Şìrāzì ol nükteverānuñ mümtāz u serfirāzı risāletpenāh
˘aleyhi efēālu’ŝ-ŝalavāt ģażretlerini ˘ālem-i miśālde “āşüfte” ya˘nì ŝūret-i
bì-ģużurì vü ġażabda müşāhede idüp bā˘iś-i ġaźabnākì-i cenābların yine
kendilerinden [...]”
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Makta:
Tā gehì rev be firāz āred u gāhì benişìb

ﺗﺎ ﮔﻬﯽ ﺭﻭ ﺑﻔﺮﺍﺯ ﺁﺭﺩ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻨﺸﻴﺐ

Behr-i iģdāś-i ģavādiś-i felek dāˇiresāz

ﺑﻬﺮ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻓﻠﮏ ﺩﺍﺋﺮﻩ ﺳﺎﺯ

Peyker-i ĥaŝm-i torā ĥāk bored ser benişìb
Düşmen-i cāh-i torā dār koned rū be firāz

ﭘﻴﮑﺮ ﺧﺼﻢ ﺗﺮﺍ ﺧﺎک ﺑﺮﺩ ﺳﺮ ﺑﻨﺸﻴﺐ
ﺩﺷﻤﻦ ﺟﺎﻩ ﺗﺮﺍ ﺩﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﺭﻭ ﺑﻔﺮﺍﺯ

“ ‘( ’ﺗﺎtā) şarìše-i du˘ādur, ‘( ’ﺩﺍﺋﺮﻩ ﺳﺎﺯdāiresāz) devvār ma˘nāsınadur. Ba˘de
edāˇ-i maŝlaģatu’n-na˘at ber ķānūn-i ķaŝìdeperdāzān ˘Urfì-i suĥendān
ģażret-i memdūģuñ ĥaŝm-i bì-aŝl u bednesline du˘ā [...]”
Nüshalar:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kütüphanesi: II. Mahmud Kitaplığı
1168, 10b-16b
Mısır Milli Kütüphanesi: Mecâmi-i Türkî Talat 11, 47a-56b; Mecâmi-i
Türkî Talat 23, 84b-88a
Süleymaniye Kütüphanesi: Aşir Efendi Bölümü 428, 87b-92a; Lala
İsmail Bölümü 518, 17a-25a; Lala İsmail Bölümü 731, 40a-52b; Tercüman
Bölümü 42, 68a-77a; Reşid Efendi Bölümü 813, 13a-19a; Şehid Ali Paşa
Bölümü 1356, 7a-9a
Türk Dil Kurumu El Yazması ve Nadir Eserler Kütüphanesi: A66,
40a-80b
ç. Kasîde-i diger
Matla:
Ey merā ber ziştì-i a˘māl-i nevmìdì guvāh

ﺍی ﻣﺮﺍ ﺑﺮ ﺯﺷﺘﻴﺊ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻮﻣﻴﺪی ﮔﻮﺍﻩ

Dūrem ez hüsn-i ˘amel çun rūsefìdì ez
gunāh

ﺩﻭﺭﻡ ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﻞ ﭼﻮﻥ ﺭﻭ ﺳﻔﻴﺪی ﺍﺯ
ﮔﻨﺎﻩ

“ ‘( ’ﺍیey) aŝlında egerçi lisān-i ehl Furs’da ģarf-i nidādur lâkin bu
maģalde edāt-i teˇessüf ü tefeccü˘ olan ‘ey, vāy’dan muĥaffefdür. ‘’ﺯﺷﺘﯽ
(ziştì)’de olan ‘( ’یyā) maŝdariyye, ‘( ’ءhemze), iżāfet içündür ‘’ﻧﻮﻣﻴﺪی
(nevmìdì)’de [...]”
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Makta:
Tā esìrān-i maģabbet rā be cevlāngāh-i dūst

ﺗﺎ ﺍﺳﻴﺮﺍﻥ ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ ﺑﺠﻮﻻﻧﮕﺎﻩ ﺩﻭﺳﺖ

İģtimāl-i secde kerden mużmer est ender cibāh ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﺠﺪﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻀﻤﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭ ﺟﺒﺎﻩ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﻭ ﺳﻔﻴﺪی ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺩ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻨﺖ
İģtimāl-i rūsefìdì dūr bād ez duşmenet
Coz be dergāh-i to sāyed çehre der ˘oźr-i gunāh

ﺟﺰ ﺑﺪﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮ ﺳﺎﻳﺪ ﭼﻬﺮﻩ ﺩﺭ ﻋﺬﺭ ﮔﻨﺎﻩ

“ ‘( ’ﺗﺎtā) şarìše-i du˘ādur. Ba˘de edāˇ-i maŝlaģatu’n-na˘at bedĥāh-i
peyġāmberiye du˘āun ˘aleyh idüp dir ki tā ki cevlāngāh-i dūstlara maģabbet esìrleri cebhelerinde secde-i ta˘žìm itmek iģtimāli vardur senüñ [...]”
Nüshalar:
Mısır Milli Kütüphanesi: Mecâmi-i Türkî Talat 23, 88a-91b
Süleymaniye Kütüphanesi: Aşir Efendi Bölümü 428, 93b-97b; Lala
İsmail Bölümü 518, 25a-31b; Lala İsmail Bölümü 731, 54b-64a; Tercüman
Bölümü 42, 77a-83b; Reşid Efendi Bölümü 737, 63b-70a; Reşid Efendi
Bölümü 813, 19a-23b; Şehid Ali Paşa Bölümü 1356, 9a-12b
Türk Dil Kurumu El Yazması ve Nadir Eserler Kütüphanesi: A66,
80b-93a
2.8. İsmail Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725)
Edebiyatımızın en velûd müelliflerinin başında gelen İsmail Hakkı
Bursevî, 1063/1652 Aydos’ta doğmuştur. Babası Mustafa Efendi’dir.
Uzun süre Bursa’da yaşadığı ve orada vefat ettiği için Bursevî nispetiyle
meşhurdur. Küçük yaşlardan itibaren başladığı tahsilini Edirne’de
tamamlayan Bursevî, daha sonra İstanbul’a gelir ve Celvetî şeyhlerinden
Osman Fazlî Efendi’ye intisap eder. Çeşitli şehirlerde postnişinlik ve
vazilik görevlerinde bulunan ve 1135/1722-23 yılında Bursa’ya dönen
Bursevî, 1137/1725 yılında burada vefat eder (Namlı 2001: 33-116). Şerh
yönü en az telif yönü kadar güçlü ve pek çok eserin şârihi olan İsmail
Hakkı Bursevî, Urfî-i Şîrâzî’nın iki beytini Şerh-i Du beyt-i Urfî-i Şîrâzî
ismiyle şerh etmiştir. Hüseyin Vassaf’ın Sefine-i Evliya’sından haberdar
olduğumuz bu şerh (2011: III/87), dönemin “Urfîdân”larının üzerinde
uzun uzun mülahazalarda bulunduğu “abes” kelimesini içeren iki beyitin
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şerhidir. Anlaşılan o ki İsmail Hakkı Bursevî, dönemin “abes” tartışmalarına katılmaktan geri durmamış, bu tartışmaların müdahillerinden
biri olmuştur.5
Ez bes şeref-i gevher-i to münşì-i taķdìr
Ān rūz ki bogźāştì iķlìm-i ķadem rā
Tā ģükm-i nuzūl-i to der ìn dār nuviştest
Ŝad reh be ˘abeś bāz tırāşìde ķalem rā

ﺍﺯ ﺑﺲ ﺷﺮﻑ ﮔﻮﻫﺮ ﺗﻮ ﻣﻨﺸﯽ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺍﺷﺘﯽ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻗﺪﻡ ﺭﺍ
ﺗﺎ ﺣﮑﻢ ﻧﺰﻭﻝ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭ ﻧﻮﺷﺘﺴﺖ
ﺻﺪ ﺭﻩ ﺑﻌﺒﺚ ﺑﺎﺯ ﺗﺮﺍﺷﻴﺪﻩ ﻗﻠﻢ ﺭﺍ

“˘Urfì-i nüktesencüñ ķaŝìde-i na˘atiyyesinden bu du beyt-i pürsan˘atda
meźāķ-i ŝūfiyye üzere [...]”
Nüshaları:
Bursa İnebey Kütüphanesi Yazma Eser Kütüphanesi: Genel 745, 123a124b
Mısır Milli Kütüphanesi: Mecâmi-i Türkî Talat 65, 255b-257a
Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi: Yazma Eserler 938,
65b-67b
2.9. Arpaeminizâde Sâmî Efendi (ö. 1146/1734)
XVIII. yüzyılın büyük Sebk-i Hindî şairlerinden olan Sâmî Efendi’nin
asıl adı Mustafa’dır. Arpaemini Osman Efendi’nin oğlu olan Sâmî Efendi,
babasına nispetle Arpaeminizâde diye anılmaktadır. Pek çok devlet
memuriyetinde bulununan Sâmî Efendi, musiki ve hat alanlarında ustalık
göstermiş ve kendine has bir şikest-talik çeşidi geliştirmiştir. 1146/1734
yılının Şevval/Mart ayında vefat etmiştir (Kutlar 1996: 21-23). Sâmî
Efendi’nin, Sebk-i Hindî akımının en önde gelen şairi Urfî’nin şiirleri ile
ilgilenmemiş olması pek mümkün görünmemektedir. Nitekim yapılan
taramalarda Sâmî Efendi’nin onun bir kıta’sına şerh yazdığı bilgisine
Fatma Sabîha Kutlar’ın eserinden ulaşıldı. (1996: 125). Tesadüf edilebilen
5

Bu tartışmalar için bkz. Süleyman Çaldak, “‘Urfî-dânlar Arasında ‘Urfî’nin Bir Beytinde Geçen ‘Abes’ Kelimesi Üzerine Tartışmalar”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, C.15, S.1, Elazığ 2005, 71-84.
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tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Yahya Tevfik Bölümü numara
300’de ki Divan’ın 112b-113a varakları arasındadır:
Başı:
Ender ìn bezm ez du kes şermendeem der dām-i kesb ﺍﻧﺪﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺰﻡ ﺍﺯ ﺩﻭﮐﺲ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﮐﺴﺐ
Ān ki bìrūnem keşed ba˘d ez ķadem ķefş-i menest

ﺁﻧﮑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻢ ﮐﺸﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻗﺪﻡ ﮐﻔﺶ ﻣﻨﺴﺖ

Evvel ez bālānişìn-i ĥod ki ba˘d ez vey menem

ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﻧﺸﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭی ﻣﻨﻢ

Ba˘d ez ìn ez zìr-i dest-i ĥod ki hem naķş-i menest

ﺑﻌﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﺍﺯ ﺯﻳﺮﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺴﺖ

“Bu bezmdeki murād, ˘ālemdür. İki kimesneden şermendeyem dām-i
kesb-i me˘āşda oña. Beni šaşra çeker pāyumdan ŝoñra kefşümden. Ya˘nì,
ġayret-i aķrāndan nāşì dām meśābesinde [...]”
2.10. Neylî Mirzazâde b. Muhammed İstanbulî (ö. 1161/1748)
XVIII. yüzyılın ilim ve irfan sahibi şairlerinden olan Neylî’nin asıl adı
Ahmed olup 1084/1673 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası, Sultan IV.
Mehmed döneminin tanınmış âlimlerinden ve İstanbul kadılarından
Mirza Mehmed Efendi, dedesi Habib Beg’dir. Babasının isminden dolayı
Mirzazâde diye anılan Neylî, soylu bir aileden gelmenin yanı sıra ilme
olan istidadıyla küçük yaşlarda ilim, irfan ve faziletiyle tebarüz etmiş bir
zattır ve 1161/1748 yılında vefat etmiştir (Bursalı 1333: II/274; Kılıç 1994:
1-46; Baltacı 2000: 2-5). Çeşitli kaynaklarda Arapça tasnifat ve telifat, haşiye ve fıkıh konusunda altmışa yakın çalışmaları olduğu zikredilmesine
rağmen hayatı ve eserleri hakkındaki hiçbir çalışmada Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Mecâmi-i Edeb-i Türkî 87 numarada kayıtlı Şerhi Kasaid-i Urfî ismindeki eserinden bahsedilmemektedir. Söz konusu
eserden Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu’ndan haberdar
olundu (1990: III/53). Buradaki tanıtım yazısı ayrıntılı bir şekilde verilmediği için sadece başlangıç kasidesine ulaştığımız bu şerh, 174 varaktır:6
Ey metā˘-i derd der bāzār-i cān endāĥteì
Gevher-i her sūd der ceyb-i ziyān endāĥteì
6

ﺍی ﻣﺘﺎﻉ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ
ﮔﻮﻫﺮ ﻫﺮ ﺳﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻴﺐ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ

Bu eseri temin etmek için hayli uğraştık fakat ülkeler arası gerginlik nedeniyle hiçbir
şekilde bu esere ulaşamadık. Neylî’nin bu şerhine ait nüshalar olabileceğini düşündüğümüz eserler için “Şârihi Belirlenmeyen Şerhler” başlığına bakınız.

Türk Edebiyatında Urfî-i Şîrâzî Şerhleri ●

99

2.11. Dervîş Ömer Nüzhet Efendi (ö. 1196/1781)
Babasının ismi Abdullah olan Urfalı Dervîş Ömer Nüzhet Efendi,
küçük yaştan itibaren naklî ve aklî ilimleri tedris etmiş; tedrisini müteakip
Koca Ragıp Paşa’nın Halep ve Rakka valilikleri zamanında mühürdarlık
ve devatdarlık vazifelerinde bulunmuştur. Aklî ve naklî ilimlerin yanı
sıra ilm-i nücûm da öğrenen Ömer Nüzhet Efendi’nin Arapça ve Farsça
eserlere yazılmış pek çok şerhi bulunmaktadır (Bursalı 1333: II/460;
Karakaş 2012). Bunlardan biri de Urfî-i Şîrâzî Divanı’nın kasidelerine
yazmış olduğu Zübdetü’l-İlham isimli şerhtir.7
Dibace:
“Ģamd-i bì-ģadd u śenā-yi lāyu˘ad ol nāžım-i umūr-i ķaŝìde-i ìcād u
mürettib-i tesbì˘i seb˘a şedād celle şānuhu ģażretlerine sezādur ki zebān-i
şu˘arāyı mecrā-yi zulāl-i ģikmet ve ķulūb-i buleġāyı maĥzen-i cevahir-i
˘ibret eyledi [...]”
Başı:
Sefìde dem ki zedem āstìn be şem˘-i şu˘ūr
Şinìdem āyet-i istefteģū ez ˘ālem-i nūr

ﺳﻔﻴﺪﻩ ﺩﻣﮑﻪ ﺯﺩﻡ ﺁﺳﺘﻴﻦ ﺑﺸﻤﻊ ﺷﻌﻮﺭ
ﺷﻨﻴﺪﻡ ﺁﻳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺘﺤﻮ ﺍﺯ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻮﺭ

“ ‘( ’ﺳﻔﻴﺪﻩ ﺩﻡsefìde dem) ŝabāģ vaķti ve zebān-i ˘urefāda zamān-i feyżdur.
‘( ’ﺯﺩﻡ ﺍﺳﺘﻴﻦzedem astìn) māķlūbātdandur aŝlı ‘( ’ﺁﺳﺘﻴﻦ ﺯﺩﻡāstìn zedem)’dür.
Žarūret ve vezn içün ķalb olunmışdur. [...]”
Sonu:
Ey šāˇirān-i sidre-i himmet meded konìd
K’ān ˘andelìb-i ķuds be gülşen der āverem

ﺍی ﻁﺎﺋﺮ ﺁﻥ ﺳﺪﺭۀ ﻫﻤﺖ ﻣﺪﺩ ﮐﻨﻴﺪ
ﮐﺎﻥ ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ ﻗﺪﺱ ﺑﮕﻠﺸﻦ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﻡ

“Ey himmet sidresinüñ murġān-i bülend-āşiyānı olan evliyāˇu’l-lâh baña
meded ve teveccüh-i derūn buyuruñuz ki ol ķuds u nežāfetin ˘andelìbi
olan ˘Urfì’yi rengin-naġamı gülşene getüreyüm. [...]”
7

Bu eser, Mahnaz Roohi Maleky tarafından Fatma Sabiha Kutlar Oğuz danışmanlığında doktora tezi olarak çalışılmaktadır.

100

●

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

Nüshaları:
Avusturya Milli Kütüphanesi: Mixt. 1016, 166 varak
Fransa Milli Kütüphanesi: Supplement Turc 376, 204 varak
İstanbul Ünivetsitesi Nadir Eserler Kütüphanesi: TY 3001, 81 varak
(eksik)
Konya Yazma Eser Kütüphanesi: Y 442, 79b-118b
Mısır Milli Kütüphanesi: Edeb. Talat 136, 302 varak; Edeb. Talat 86,
361 varak
Millet Kütüphanesi: Ali Emiri Edebiyat 210, 170 varak; Şeriyye 111,
155a-179b (eksik)
Süleymaniye Kütüphanesi: Hafid Efendi Bölümü 370, 291 varak; İzmirli Bölümü 3491, 97 varak (birinci cilt); İzmirli Bölümü 3496, 79 varak
(ikinci cilt)
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi: H.816, 330 varak
2.12. Müstakimzâde Süleyman Efendi (ö. 1202/1788)
Türk edebiyatının her alanında pek çok eser kaleme alan velûd
müelliflerimizden Müstakimzâde Süleyman Efendi, 1131/1719 yılında
İstanbul’da doğmuştur. Babası Beyazıt Medresesi müderrislerinden
Mehmed Emin Efendi’dir. Dedesi Müstakim Efendi’ye nispetle Müstakimzâde olarak anılır. Alim ve kamil bir zat olan Süleyman Efendi, küçük
yaştan itibaren aklî ve naklî ilimleri tedrisin yanı sıra hüsn-i hatt sanatı ile
de ilgilenmiş çeşitli hocalardan hat meşk etmiştir. Nakşibendî şeyhlerinden Şeyh Mehmed Emin Tokadî’ye instisap etmiş ve yedi yıl hizmetinde
bulunmuştur. 1202/1788 yılında vefat etmiştir (Yılmaz 2006: 113-115).
Arapça ve Farsçaya oldukça hakim olan ve pek çok Farisî ve Arabî eseri
şerh eden Müstakimzâde’nin, Urfî-i Şîrâzî’nin bir beytini şerh ettiğini
Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ’sında ifade etmektedir (2002: II/97).
Nitekim yaptığımız katalog taramalarında eserin iki nüshasına ulaşıldı.
Şerh edilen beyit şudur:
Dil-i ģasūd-i to elmās eger be yād āred
Be dest-i ˘ahd-i şehìd-i cefā şeved meksūr

ﺩﻝ ﺣﺴﻮﺩ ﺗﻮ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﺎﺩ ﺁﺭﺩ
ﺑﺪﺳﺖ ﻋﻬﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﺟﻔﺎ ﺷﻮﺩ ﻣﮑﺴﻮﺭ
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“Bu beyt-i ġarrā Urfì-i ma˘rūfuñ Dìvān’ında na˘t-i şerìf olmaķ üzere ibnā
vü istinbā-yi meˇāl olunmaķla eger müşkilātdan ˘add olunmadıysa
müfìēü’l-ĥayr ..? ĥāšır-i ķa˘ìn böyle [...]”
Nüshaları:
Mısır Milli Kütüphanesi: Mecâmi-i Türkî Talat 837, 162a
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi: Y 4404, 264b
2.13. Yanyalı Süleyman Efendi (ö. ?)
Hayatı hakkında henüz hiçbir bilgiye sahip olmadığımız Yanyalı
Süleyman Efendi, Şerh-i Divan-i Urfî ismiyle Urfî’nin kasidelerine şerh
yazmıştır. Bilinen ve sonu eksik olan eserin 285 varaklık tek nüshası,
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY 9603 numarada
bulunmaktadır.8
Dibace:
“El-ģamdu li’l-lâhi Rabbu’l-˘ālemìn ve’ŝ-ŝalātu ve’s-selāmu ˘alâ seyyidi’lkāffeti’l-ümem ve’l-mürselìn ve ālihi ve aŝģābihi ecma˘ìn. Ma˘lūm ola ki
ķaŝāˇid u eş˘ār-i lālìnìśār-i ˘Urfì-i Şìrāzì ˘aleyhi’r-raģmetihi’l-Bārì mütercim-i ģaķìr-i pürtaķŝìr medìne-i Yanya ve cümle bilād-i Arnavud [...]”
Başı:
Ey metā˘-i derd der bāzār-i cān endāĥteì
Gevher-i her sūd der ceyb-i ziyān endāĥteì

ﺍی ﻣﺘﺎﻉ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ
ﮔﻮﻫﺮ ﻫﺮ ﺳﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻴﺐ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ

“ ‘( ’ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥendāĥteì) lafžında yāˇ-i ĥišāb maķāmında ķāˇim bir ‘( ’ءhemze)
taķdìr olunup ve her maģālde beyte, münāsib ma˘nāya aĥź olunur. ‘’ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ
lafžınuñ [...]”
Sonu:
“ ‘( ’ﻫﺎﻥhān) tenbìh içündür, āgāh ol dimekdür. ‘( ’ﺳﻤﻨﺪsemend) ...? āt
muĥarref-i rāh-i rāstdan ber˘aks olmaġa dirler. ‘( ’ﻣﻴﺘﺎﺯیmìtāzì) alıyorsun
8

Bu eser, Mustafa Yasin Başçetin tarafından İsrafil Babacan danışmanlığında doktora
tezi olarak çalışılmaktadır.
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dimekdür. Maģŝūl-i beyt: Bu beyti keenne bālāda tasšìr u taģrìr olunan
‘( ’ﺭﻭﺷﻴﺪﻥrūşìden)’<e> ˘ašf-i ˘inān idüp šarz-i āĥarla cilveger [...]”
2.14. Trabzonî Murtaza Efendi (ö. ?)
Hakkında Anadolu Kuzatı eşrafından bir zat olduğundan başka herhangi bir bilgiye sahip olmadığımız Trabzonî Murtaza Efendi, Urfî-i
Şîrâzî’nin çoğunluğu na’at olan 14 kasidesini şerh etmiştir.9
Dibace:
Yā Rabbi mu˘cizāti Ķurˇān-i Kerìm

Müşkillerimizi tamām āsān eyle

Şerģ itmege ķaŝāˇidüñ ˘Urfì’nüñ

Bedˇ itdi ķalem tamāmın iģsān eyle

Başı:
İķbāl-i kerem mìgezed erbāb-i himem rā

ﺍﻗﺒﺎﻝ ﮐﺮﻡ ﻣﻴﮕﺰﺩ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻫﻤﻢ ﺭﺍ

Himmet neĥored nìşter-i ārì vü ne˘am rā

ﻫﻤﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩ ﻧﻴﺸﺘﺮ ﺁﺭی ﻭ ﻧﻌﻢ ﺭﺍ

“Maģŝūl-i beyt: Keremüñ iķbāli ya˘nì keremüñ teveccühi erbāb-i himemi
ıŝırır. Ya˘nì ˘arż-i iģtiyāca ķomaz zìrā himmet didikleri ŝıfat-i celìle-i lā vü
ne˘am nìşterin yemez. Ya˘nì redd u ķabūl nìşterine [...]”
Sonu:
Leb bebendem ki der šarìķ-i sükūt
Edebem rehnumā firistādì

ﻟﺐ ﺑﺒﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻁﺮﻳﻖ ﺳﮑﻮﺕ
ﺍﺩﺑﻢ ﺭﻫﻨﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩی

“Tarìķ-i sükūnda edebi baña rehnumā gönderdüñ lebümi goftugūdan
bend ideyüm dimekdür. Temmet.”

9

Bu kasidelerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiği bir makale için bkz. Ozan
Yılmaz, “Şiraz’dan Trabzon’a Sebk-i Hindî Köprüsü: Murtazâ Trabzonî ve Urfî
Şerhleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 187, 2010, s. 139-158. Ayrıca bu şerhin tam
metni yine Ozan Yılmaz tarafından yeni harflere aktarılan mecmuada yer
almaktadır: Ozan Yılmaz, Urfi’nin Kasidelerine Yapılan Türkçe Şerhler, 129-334.
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Nüshaları:
İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı: YZ 430 K, 1b-151a
Süleymaniye Kütüphanesi: Reşid Efendi Bölümü 812, 1b-133a
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi: E. H. 1602, 1b-51b
2.15. Nurullâh Harezmî (ö. ?)
Hayatı hakkında herhangi bir bilgiye tesadüf edemediğimiz şârih,
Urfî’nin iki kasidesini şerh etmiştir.
a. Kasîde der tevhîd-i Bârî (Kasîde-i Endâhteî):
Dibace:
“Ba˘d ez ģamd u śenā vü Ĥudāvend-i Hakìm u Ķadìr ve pes ez durūd-i
Peyġāmber-i Ģalìm u Ĥabìr ˘aleyhi ve ˘alâ ālihi ve ŝaģbihi sellema’l-lâhu
Semì˘u’l-baŝìr. Kemterìn bende-i ģaķìru’t-taķŝìr fakìru ila’l-lâh Nūru’l-lâh
Ĥārezmì [...]”
Matla:
Ey metā˘-i derd der bāzār-i cān endāĥteì
Gevher-i her sūd der ceyb-i ziyān endāĥteì

ﺍی ﻣﺘﺎﻉ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ
ﮔﻮﻫﺮ ﻫﺮ ﺳﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻴﺐ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ

“Nāžım, iftitāģ-i kelāmını tevģìd-i Bārì’de ˘azze ismuhu menşeˇ-i
maĥlūķātdan inşāˇ eyledi ki ˘aşķ u maģabbetdür. Kemā hūden bi’ş-şu˘arā
‘Küntü kenzen maĥfiyyen fe-aģbebtu en u˘rife’ aña nāšıķdur [...]”
Makta:
Mest-i źevķ-i ˘Urfiyem kez naġme-i tevģìd-i ū ﻣﺴﺖ ﺫﻭﻕ ﻋﺮﻓﯽ ﺍﻡ ﮐﺰ ﻧﻐﻤﮥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻭ
Leźźet-i āvāze der kām-i cihān endāĥteì

ﻟﺬﺕ ﺁﻭﺍﺯﻩ ﺩﺭ ﮐﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ

“Nāžım, kendüsini iltifāt šarìķiyle ġāyet i˘tibār itmiş ve anuñ źevķinden
bir źāt tecrìd itmekle anı bülbüle teşbìhe ber sebìl-i isti˘āre bi’l-kināye aña
taģyìl-i naġme iśbāt itmiş. Ya˘nì, ˘Urfì źevķinüñ bir mest bülbülüyem ki
[...]”
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Nüshalar:
Mısır Milli Kütüphanesi: Mecâmi-i Türkî Talat 26, 32a-60a
Süleymaniye Kütüphanesi: Halet Efendi Bölümü 727, 1b-5a
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi: E.H 1602, 70a-76b
b. Kasîde der sitâyiş-i Hazret-i Resûl:
Dibace:
“Nāžım, ibtidā erbābı medģ idüp śāniyen kendü ol zümrede uluvv-i
himmet u ģaseb ..? u nesebde aķrān ve emśālinden ve sāģet-i feŝāģatda
çevgān-i belāġat u beyāniyle çāpuksuvār u turktāz ve me˘ānì-i [...]”
Matla:
İķbāl-i kerem mìgezed erbāb-i himem rā

ﺍﻗﺒﺎﻝ ﮐﺮﻡ ﻣﻴﮕﺰﺩ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻫﻤﻢ ﺭﺍ

Himmet neĥored nìşter-i ārì vü ne˘am rā

ﻫﻤﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩ ﻧﻴﺸﺘﺮ ﺁﺭی ﻭ ﻧﻌﻢ ﺭﺍ

“Aŝl-i nüsĥa-i meşhūre kelìme-i ‘( ’ﺁﺭیārì) yerinde ‘( ’ﻻlā)’dur lâkin kaç
nüsĥa manžūr oldı ‘( ’ﻧﻴﺸﺘﺮ ﺁﺭی ﻭ ﻧﻌﻢnìşter-i ārì vü ne˘am) mesšūr ve bu
nüsĥa marażı, nāžım degildür zìrā ki bu ta˘bìr śāniyen vāķi˘ olmışdur.
Ba˘żı žann ile tevehhüm itmiş ki [...]”
Makta:
Medģ-i to konem girye zi iĥlāŝ ne ez ˘ilm

ﻣﺪﺡ ﺗﻮ ﮐﻨﻢ ﮔﺮﻳﻪ ﺯ ﺍﺧﻼ ﺹ ﻧﻪ ﺍﺯﻋﻠﻢ

Ez bütkede çun āverem āhū-yi harem rā

ﺍﺯ ﺑﺘﮑﺪﻩ ﭼﻮﻥ ﺁﻭﺭﻡ ﺁﻫﻮی ﺣﺮﻡ ﺭﺍ

“Senüñ medhüñi iĥlāŝdan tekdìr iderüm ve ˘ilmden istemem. ˘İlminüñ
müte˘allıķātı çoķ olmaķ sebebiyle ta˘addud u keśret iķtiżā ider ki münāfii vaģdetdür. Buña bināˇen nāžım der ki bütĥāneden getüreyim āhū-yi
ģaremi ki anuñ maķāmı [...]”
Nüshalar:
Mısır Milli Kütüphanesi: Mecâmi-i Türkî Talat 26, 60a-90a
Süleymaniye Kütüphanesi: Halet Efendi Bölümü 727, 5a-11a
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2.16. Sadık Efendi Etba‘ından Bir Zat (ö. ?)
Kudemanın mahviyetini gösterir mücessem bir numune mahiyetindeki bu meçhul şârih, tâbi olduğu zatın isminin anılmasını kendi ismine
tercih etmiştir. İsmini dahi bağışlamayan meçhul şârih, Urfî’nin kasidelerinden izaha muhtaç gördüğü beyitleri şerh etmiştir.10
Dibace
“Bu faķir-i ˘adìmu’l-biżā˘e ba˘żı evķāt fāˇiżu’l-berekātla şā˘ir-i māhirāferìn
˘Urfì-i nezāketāyìnüñ ma˘nāsını terkìm eyledügüm ebyāt-i müşkilelerinden bir iki beytine lāyıģ-i ĥāšır-i fātır olan me˘ānì veliyyü’n-ni˘am [...]”
Matla:
Bā izdiģām-i cāh-i to bālā-yi lāmekān

ﺑﺎ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺟﺎﻩ ﺗﻮ ﺑﺎﻻی ﻻﻣﮑﺎﻥ

Teˇkìd der ˘umūm-i melā kerd rūzigār

ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺩﺭ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻼ ﮐﺮﺩ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭ

Burhān-i dehrsūz-i ˘itāb-i to mìgoźeşt

ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺩﻫﺮﺳﻮﺯ ﻋﺘﺎﺏ ﺗﻮ ﻣﻴﮕﺬﺷﺖ

Teslìm der śubūt ĥalā kerd rūzigār

ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺭ ﺛﺒﻮﺕ ﺧﻼ ﮐﺮﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ

“Pūşìde degildür ki ģükemā mekānda iĥtilāf eylediler ba˘żıları bu˘d,
mücerred didiler ba˘żıları cism-i maģvìnüñ [...]”
Makta:
Dādend be ķūy-i to reheş Ĥıżr u Mesìģ

ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﮑﻮی ﺗﻮ ﺭﻫﺶ ﺧﻀﺮ ﻭ ﻣﺴﻴﺢ

Kez dār-i şifā-yi ķuds çu merhem-i rìş

ﮐﺰ ﺩﺍﺭ ﺷﻔﺎی ﻗﺪﺱ ﭼﻮ ﻣﺮﻫﻢ ﺭﻳﺶ

“Ģāŝıl-i ma˘nā budur ki ˘Urfì bir gice kendi žulmeti üzere dāġ-i dil-i
dūrendìşüñ şiddet-i veca˘ından feryād u fiġān ile aġladı da merhem-i rìşi
dār-i şifā-yi ķudsdan šaleb eyle deyü Ĥıżr u Mesìģ [...]”
Nüshalar:
İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı: YZ 430 K, 151a- 195a
Süleymaniye Kütüphanesi: Reşid Efendi Bölümü 812, 133b-173a
10

Bu şerh, Ozan Yılmaz tarafından yeni harflere aktarılan mecmuada da yer
almaktadır: Ozan Yılmaz, Urfî’nin Kasidelerine Yapılan Türkçe Şerhler, 382-475.
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Ahmed Hulusi Rizeli’nin Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu
2071 numaradaki Terceme-i Sergüzeştname-i Urfî-i Şîrâzî isimli tercümesi,
şerh olarak isimlendirilmediği için sadece ismini anmakla iktifa ediyoruz.

3. ŞERH MECMUALARINDA RASTLANAN ŞÂRİHLER
Yukarıda ismini saydığımız şârihlerden başka müstakil bir şerhine
tesadüf edemediğimiz fakat şerh mecmualarında isimleri anılan, şerhleri
iktibas edilen; çeşitli vesilelerle Urfî’nin şiirleri üzerine kafa yormuş,
haşiyeler düşmüş bazı zevat vardır ki isimlerinin geçtiği yerler ve varsa
beyit/ler hakkındaki yorumları şöyledir:

3.1. Nev‘izâde Ataî (ö. 1045/1635)
XVII. yüzyılın büyük şairlerinden Nev‘izâde Ata’î’nin de dönemin
“abes” tartışmalarına katılmış olduğunu Mustafa isimli bir Urfîdân'ın
‘abes’ kelimesi üzerine söylenen sözleri derlediği mecmuadan öğrenmekteyiz. Bu mecmuada Nev‘izâde’nin “abes” kelimesi üzerine şunları
söylediği kayıtlıdır:
“[...] Ģażret-i ˘İlmiyyede a˘yān-i śābite ˘āleminden ˘ālem-i şehādete
nüzūluñ ģükmi śebt olunup nüzūluñdan evvel eyyām-i fetret u ēalāl-i
cāhiliyyetde muķtežā-yi hevā üzere ˘ibādet-i ģacer ü şecer ˘ilmu’l-lâhda
śābit idi žuhūra gelüp senüñ şeref-i ķudūmuñla mürtefi˘ oldı. ‘Eferaˇeyte
men itteĥaźe ilâhehu hevâhu [...]’ ilâ ķavlihi ‘[...] teźekkerūn’11 ve’l-ģāŝıl ‘’ﺑﻌﺒﺚ
(be ˘abeś)’<üñ> ‘( ’ﺏbā)’sı, bāˇ-i ta˘diyyedür. Ma˘nā, ‘( ’ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﺮﺍﻩ ﻋﺒﺚÇend
bār be rāh-i ˘abeś) dimekdür. Zā’ide olsa ‘( ’ﺻﺪ ﺭﻩ ﻋﺒﺚ ﺑﺎﺯ ﺗﺮﺍﺷﻴﺪﻩ ﻗﻠﻢ ﺭﺍŜad reh
˘abeś bāz tırāşìde ķalem rā) dimekle mevzūn ve ma˘nā ģāŝıl olurdı. Zāˇide
ma˘nāsı virilse senüñ ģükm-i nüzūluñ yazılınca niçe kerre ‘’ﻋﺒﺚ ﺗﺮﺍﺷﻴﺪﻩ
(˘abes tırāşìde) oldı dimenüñ ķubģı žāhir olduġından ķaš˘-i nazar-ı memdūģa şeref müteģaķķıķ olmaz. -mıŝra˘: Ķalem-i ŝun˘da ĥašā n’eyler. ‘’ﺑﻌﺒﺚ
11

“ ِ ۜ َﺎﻭ ۜﺓ ً ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳَ ْﻬﺪ۪ ﻳ ِﻪ ﻣِ ْﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪ ﱣ
َ َ ﺍَﻓَ َﺮﺍَﻳْﺖَ َﻣ ِﻦ ﺍﺗ ﱠ َﺨﺬَ ﺍ ِٰﻟ َﻬﻪُ ﻫ َٰﻮﻳﻪُ َﻭﺍ
َ ﺿﻠﱠﻪُ ﱣ ُ َﻋ ٰﻠﻰ ﻋ ِْﻠ ٍﻢ َﻭ َﺧﺘ ََﻢ َﻋ ٰﻠﻰ
َ َﺳ ْﻤﻌِﻪ۪ َﻭﻗَ ْﻠ ِﺒﻪ۪ َﻭ َﺟ َﻌ َﻞ َﻋ ٰﻠﻰ ﺑ
َ ﺼ ِﺮﻩ۪ ِﻏﺸ
َ( ”ﺍَﻓَ َﻼ ﺗَﺬَ ﱠﻛ ُﺮﻭﻥHeva ve hevesini tanrı edinen, bilgisi olduğu halde Allâh'ın şaşırttığı,
kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü? Onu
Allâh'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Ey insanlar! Anlamaz mısınız?) Casiye,
45/23.
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(be ˘abeś) lafžından ‘tecrübe’ ma˘nāsını aģź itmek teˇvìl bì-ìšāˇildür ve
‘( ’ﮔﺬﺍﺷﺘﯽgoźāştì) lafžını ‘geçürdüñ’ dimekle tefsìri, ĥandefermā-yi
Hebannaķa ve Bāķıl olduġı gibi ‘bereket-efzā’ ta˘bìrinüñ burūdeti māye-i
irti˘ad-ı her mefżūl u fāżıldur. [...]”. (Mecmû’a-i Şerh-i Ba’zı Kasâid-i Urfî,
Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü 3410, 51b-52a; Mecmû’a-i
Nefîse ve Ba’zı Ebyât u Kasîde, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi TY 3912, 133b-134a)

3.2. İsmetî (ö. 1076/1665)
Hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmadığımız XVII. yüzyıl şairlerinden İsmetî de “abes” tartışmalarına katılarak hayli girift izahlarda bulunmuştur. Yukarıda bahsettiğimiz “abes” mecmuasında kayıtlı olan izahı şu
şekildedir:
“Źāt-i Bārì celle ˘ažametuhu kār-i ˘abeśden ve her emrde teˇemmül ü
tecrübe emśāli simāt-i noķŝāndan münezzeh ve müte˘ālì olup bu
meźkūrātdan birini bilā-teˇvìl źāt-i Kerìm içün iśbāt itmek küfr-i maĥż
olmaġın ķıš˘a-i sālifenüñ žāhiri ìcāb-i küfr itdigi bì-şübhedür. Hemān bir
vechle teˇvìl ķabūl idüp itmemesindedür. Pes ķıš˘a-i sālifenüñ ķāˇili eger
lafž-i ‘˘( ’ﻋﺒﺚabeś)’den maģalinde taģrìr ü beyān olunduġı üzere ˘abeś-i
ģaķìķì murād iderse ol taķdìr üzere ma˘nāsı, ‘Gevher-i girānmāye-i źāt-i
Risāletpenāhuña bu şeref besdür ki ģadìś-i şerìfüñ olan ‘Evvelü mā
ĥalaķa’l-lâhu rūģí’12 mıŝdāķınca rūģ-i mušahharanuñ ĥilķatına irāde-i
ezeliyye ta˘alluķında maķŝad-i aŝlì-i raģmet-i ˘ālemiyān olmañ içün ˘ālemi vücūdı teşrìfüñ iken irāde-i ķadìme-i ilâhiyye rūģ-i mükerremüñüñ ĥalķ
u ìcādına ta˘alluķ itmekle iķlìm-i ķıdemden goźār itdigüñ vaķtden
sa‘ādetle nüzūl ve bi˘śetüñ hengāmına gelince ābā vü ümmehātdan ve
sāˇil-i vücūd u źāt-i bì-nažìrüñ olmaġçün maķŝūd-i aŝlì olmayan efrād-i
ĥulķuna da irāde ta˘alluķ itmişdür, dimek olup küfürden ĥalāŝ olur. Elģāŝıl, ķıš˘a-i merķūmenüñ ķāˇili bir vech üzere yā šabì˘at terkìb taģammüli
olduġı vech-i şer˘ì üzre murādını teˇvìle ķādir olmaz ise bilā-şek kāfirdür,
olursa isāˇet-i edeb itmesiyle mažhar-i levm ü ˘išāb olur, tekfìr olunmaz.
Eger bir šarìķ ile teˇvìl-i şer˘ìye ķādir olmazsa bilā-şek kāfirdür.”
(Mecmû'a-i Şerh-i Ba’zı Kasâid-i Urfî, Süleymaniye Kütüphanesi Esad
12

“( ”ﺍﻭﻝ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﷲ ﺭﻭﺣﯽAllah önce benim ruhumu yarattı....)
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Efendi Bölümü 3410, 52a; Mecmû'a, Süleymaniye Kütüphanesi Lala İsmail
729, 31a; Mecmû’a-i Şerh-i Ba’zı Kasâid-i Urfî, Süleymaniye Kütüphanesi
Reşid Efendi 812, 202a; Mecmû’a-i Nefîse ve Ba’zı Ebyât u Kasîde, İstanbul
Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY 3912, 134a)
“[...] Ey Ĥudāvend-i Bìçūn! Bu bende-i ża˘ìf-i kem-isti˘dād kim ola ki
evŝāf-i kerìme-i źātuñı edā vü beyāna ķādir ola belki tìrendāz-i ģayā vü
edeb iŝābet itdügi murġ-i evŝāf-i źātuñı ya˘nì serlevģa-i safģa-i żamìr
itdügi nu˘ūt-i źātuñı evc-i ta˘bìrden atup ˘aķl-i fa˘˘ālı bile künhüni
beyāndan ģissemend itmemişdür?” (Mecmû’a-i Şerh-i Ba’zı Kasâid-i Urfî,
Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi 812, 213a-213b; Neşâtî, Şerh-i
Müşkilât-ı Ba’z-ı Ebyât-ı Urfî, Süleymaniye Kütüphanesi Lala İsmail 521,
8a; Mecmû’a-i Nefîse ve Ba’zı Ebyât u Kasîde, İstanbul Üniversitesi Nadir
Eserler Kütüphanesi TY 3912, 134a)

3.3. Şeyhülislam Minkarîzâde Efendi (ö. 1088/1678)
Dönemin önemli devlet adamlarından Şeyhülislam Minkarîzâde
Efendi, bir akşam yemeğe davet ettiği Neşâtî Efendi’ye “Urfî’nin bütün
beyitleri çözülmüş müdür?” diye sorar. Neşâtî de çoğunun halledildiğini
söyler. “Abes” kelimesinin geçtiği beyitin nasıl izah edildiğini soran Minkarîzâde’ye Neşâtî, Ahund-ı Kazvinî ile İsmetî’nin yorumlarını nakleder.
Bu yorumları beğenmeyen Şeyhülislam, bu mısranın “istifhâm” ile
yorumlanması halinde sıkıntının ortadan kalkacağını belirtir. Bunu
duyan Neşâtî çözümü çok beğenir ve kalkıp Şeyhülislam’in elini öper,
şerhinde de bunu özetle ifade eder. Mecmuadaki kaydı şu şekildedir:
“[...] lafž-i ‘˘( ’ﻋﺒﺚabeś)’i teˇvìle iģtiyāc yoķ istifhām ile ma˘nā ģāŝıl
olur. [...]” (Neşâtî, Şerh-i Müşkilât-ı Ba’z-ı Ebyât-ı Urfî, Süleymaniye Ktp.
Lala İsmail 521, 3a; Mecmû’a-i Şerh-i Ba’zı Kasâid-i Urfî, 52b; Mecmû’a-i Nefîse
ve Ba’zı Ebyât u Kasîde, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi
TY 3912, 134b-135a)

3.4. Nâbî (ö. 1124/1712)
Klasik Türk Şiiri’nin büyük şairlerinden Nâbî’nin “abes” tartışmasına girişi ise bir hayli ilginçtir. “Abes” mecmuasının câmi‘i Mustafa
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isimli zat, 1100/1701 yılının Ramazan ayında Halep’e gider ve orada Nâbî
ile karşılaşır. Bir sohbet esnasında kendisine Urfî’nin, içinde “abes”
kelimesinin de geçtiği, müşkil beyitleri sorulan Nâbî, şunları söyler:
“[...] ‘( ’ﻣﻨﺸﯽ ﺗﻘﺪﻳﺮmünşì-i taķdìr)’den murād, levģ-i maģfūžı taģrìre
meˇmūr olan melekdür. Bu taķdìrce, ˘abeśden küfr lāzım gelmez [...] Ve
ba˘żı Fursşinās erbāb-i ma˘ārifden istimā˘ olundı ki ˘abeśbāz bir cins tìz
ķalemtırāşuñ ismidür. Bu taķdìrce daĥi maģźūr ref˘ olur. [...]” (Mecmû’a-i
Şerh-i Ba’zı Kasâid-i Urfî, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü
3410, 52b; Mecmû’a-i Nefîse ve Ba’zı Ebyât u Kasîde, İstanbul Üniversitesi
Nadir Eserler Kütüphanesi TY 3912, 134a-134b)

3.5. Etmekçizâde ve Nazirî (ö. ?)
İsimlerini Murtaza Trabzonî’nin şerhinden öğrendiğimiz Etmekçizâde ve Nazirî, dönemin “zurefa-yı selefinden” olup şerh mecmualarında
isimleri geçen şârihlerdendir. Trabzonî, Urfî şiirlerini şerh ederken bu iki
şârihten istifade ettiğini belirtmesine rağmen bu şerhlerden herhangi bir
alıntı yapmaz (Yılmaz 2004: 37, 54, 194).

3.6. Kürkçüzâde (ö. ?)
Hayatı hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığımız Kürkçüzâde, Neşâtî’nin dahi kendisinden istifade ettiği bir zattır. Neşâtî’nin
Kürkçüzâde’nin şerhinden iktibas ettiği kısım şöyledir:
“[...] Bu cevher-i žāt ābāma olan ittiŝāl u ta˘alluķ cihetindendür
sürülmişdür ebr sebebiyle bu dürr egerçi ‘( ’ﺳﺮ ﻳﻢser-i yem)’i. Ya˘nì bu
benüm źātumda olan cevher ya˘nì dünyāya meyl itmemem babalaruma
ittiŝāl ve ta˘alluķ şerefündendür. Bu ‘( ’ﺩﺭdür)’den murād kendüdür ve
‘( ’ﺩﺭﻳﺎderyā)’dan murād, ābādur. Ģāŝılı egerçi ābāma ġalebe çaldum ise
de anlara ittiŝāl ü ta˘alluķ cihetindendür. Meselā ebr ki deryādan bir niçe
ķašre aĥź eyler ve yine deryāya yaġup dehānbāz olan ŝadeflere düşüp,
dür ģāŝıl olur, ģaķìķate nažar olunsa, ol dür olan ķašre yine deryādandur
ve “aşındurmaķ” ebrüñ deryāya vāŝıl olup aĥź eyledükde gūyā ki ser-i
deryāyı aşındurmışdur. Ģāŝılı dür, egerçi isti˘dād cihetiyle deryāya
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ġalebe ķıldıysa yine deryāya ittiŝāl ü ta˘alluķ cihetindendür. [...] (Mecmû’a-i Şerh-i Ba’zı Kasâid-i Urfî, Süleymaniye Kütüphanesi Reşid Efendi
812, 199b; Neşâtî, Şerh-i Müşkilât-ı Ba’z-ı Ebyât-ı Urfî, Süleymaniye Kütüphanesi Lala İsmail 521, 2a.)

3.7. Ebu Sa‘id (ö. ?)
Hayatı hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığımız bu zatın
ismini, yukarıda bahsi geçen “abes” mecmuasından öğrenmekteyiz.
“Abes” kelimesi üzerine şunları yazdığı kayıtlıdır:
“[...] Beyt-i evvelüñ ma˘nāsı taģrìr ü beyān olundıġı üzere olup beyti śānìye merhūndur. ‘Gevher-i źāt-i mükerremüñe bu şeref yeter ki ol gün
ki ya˘nì ol dem ki ˘ālem-i ķıdemi geçürdügüñde ‘münşì-i taķdìr’ bu ˘āleme
şeref-i nüzūlüñ ģükmüni yazınca.’ ‘( ’ﺻﺪ ﺭﻩŝad reh) dimek keśretden
kināyetdür, ya˘nì niçe kerre ĥāmeyi bì-hūde, fā’idesüz tırāş itmiş ola
dimekdür. İmdi fì’l-ģaķìķa ‘ ’ﻋﺒﺚtecrübe ile ta˘bìr olınmaķ maģall-i
i˘tirāżdur, bì-şübhe ‘ ’ﻋﺒﺚkendi ma˘nāsınadur.” (Mecmû’a-i Şerh-i Ba’zı
Kasâid-i Urfî, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü 3410, 51b;
Mecmû’a-i Nefîse ve Ba’zı Ebyât u Kasîde, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi TY 3912, 133b)

3.8. Mansurî Emin Efendi (ö. ?)
Hayatı hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığımız Mansurî
Emin Efendi de aynı mecmuada şu beyti şerh etmiştir:
˘Aźāb-i dūzaĥāşāmān be āteş çun koned Ìzed ﻋﺬﺍﺏ ﺩﻭﺯﺥ ﺁﺷﺎﻣﺎﻥ ﺑﺂﺗﺶ ﭼﻮﻥ ﮐﻨﺪ ﺍﻳﺰﺩ
Meger zi sìne-i āsūdegān endāzed ìşān rā

ﻣﮕﺮ ﺯ ﺳﻴﻨﮥ ﺁﺳﻮﺩﻫﮕﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﺍﻳﺸﻨﺮﺍ

“Dūzaĥ datmış kimesnelere ˘aźābı āteş ile niçe ider Cenāb-i Bārì meger
āsūde olanlaruñ sìnesine ata anları. Ya˘nì ˘aşķ dūzaĥını ve edeb-i ülfet eyleyen ˘uşşāķa Cenāb-i Bārì ˘aźāb itmek murād idince ider zìrā ol ˘uşşāķ
āteş içine düşince źevķyāb olur meger ol ˘uşşāķı ˘aşķ dūzaĥında āsūde vü
rāģat olmış kimesnelerüñ sìne içine ķoya ol ˘aşıķlar daĥi rāģat olalar ve
dūzaĥāşām olan ˘āşıķlaruñ rāģat olmaġı kendülere ġażabdur. Cenāb-i
Bārì bu vecihle ˘aźāb eyleye dimek olur. -Allâhu a˘lem bi’ŝ-ŝavāb-”
(Mecmû’a-i Nefîse ve Ba’zı Ebyât u Kasîde, İstanbul Üniversitesi Nadir
Eserler Kütüphanesi TY 3912, 173b)
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3.9. Bolu Müftüsü (ö. ?)
Yine aynı mecmuada ismi geçen bir diğer zat da dönemin Bolu
müftüsüdür. Şerh ettiği beyit ve şerhi şudur:
Çerāġ-i mihr nemìmìred ey felek yek ŝubģ

ﭼﺮﺍﻍ ﻣﻬﺮ ﻧﻤﯽ ﻣﻴﺮﺩ ﺍی ﻓﻠﮏ ﻳﮏ ﺻﺒﺢ

Be rūyem er neguşādì derìçe-i bì-dād

ﺑﺮﻭﻳﻢ ﺍﺭ ﻧﮕﺸﺎﺩی ﺩﺭﻳﭽﮥ ﺑﻴﺪﺍﺩ

“Ey felek eger bir ŝabāģ žulm penceresin benüm yüzüme açmazsañ güneş
çerāġı söyünmez zìrā āh itmezem ki güneşin yüzi āhımuñ dūdından
mestūr ola ve nūrı zāˇil ola. -Allâhu a˘lem bi’ŝ-ŝavāb-” (Mecmû’a-i Nefîse ve
Ba’zı Ebyât u Kasîde, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY
3912, 174a.)

4. ŞERHİ BELİRLENEMEYEN ŞÂRİHLER
Yukarıda ayrıntılı olarak verdiğimiz listede Urfî-i Şîrâzî’nin
manzumelerini şerh eden on altı şârihi, şerh mecmualarında şerhlerine
tesadüf ettiğimiz zevatı ve şerhlerinin bulunduğu kütüphaneleri belirttik.
Bunun dışında biyografik kaynaklardan öğrendiğimize göre Ahmed
Sabîh13 ve Hakîm Seyyid Mehmed Efendi14 de Urfî’nin şiirlerini şerh etmiştirler. Bursalı’nın beyanına göre Ahmed Sabîh Urfî’nin Divan’ına
(1333: II-2/286);15 Hakîm Seyyid Mehmed Efendi ise Urfî’nin kasidelerine
şerhler yazmıştır (1333: II/142).
13

İstanbul Kumkapı’da doğan Ahmed Sabih’in doğum tarihi net değildir. Babasının
adı Kumkapılı Hacı Hüseyin; biraderi ise müneccimbaşı ve müderris olan Abdullah
Efendi’dir. Küçük yaştan itibaren iyi bir tahsil görmüştür ve elsine-i selasede şiir
yazacak kadar Arapça ve Farsça’ya vakıftır. Nakşibendî şeyhi Tokatlı Muhammed
Emîn Efendi’nin müritlerinden olan Ahmed Sabih, 1198/1789 senesinde vefat etmiştir. Mezarı Üsküdar’dadır (Süreyya 1996: V/1409-1410; Bursalı 1961: II-2/286).

14

Asıl adı Mehmed olan Seyyid Hakîm’in doğum tarihi net olmamakla beraber İstanbul’da doğmuştur. Babası Gedikpaşa Mahallesi Camii imamı Bıçakçızade Seyyid
Halîl Efendi’dir. Dönemin önemli zatlarından Arapça ve Farsçayı talim etmiştir. Hat
sanatı ile de meşgul olan Seyyid Hakîm, nesih ve sülüsü İsmail Efendizade Abdullah
Efendi’den meşk etmiş, icazetini Suyolcuzade Mehmed Necîb Efendi’den almıştır.
Çeşitli devlet memurluklarında bulunmuş 5 Recep 1184/25 Ekim 1770 tarihinde
vefat etmiştir (Poyraz 2008: 11-22).

15

Ahmed Sabih Divanı’nı doktora tezi olarak hazırlayan Vicdan Özdingiş, Ahmed
Sabih’in hayatını araştırırken Osmanlı Müelliflerini görmüş -hatta metnini dahi tezine
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Şu ana kadar tespit edebildiğimiz şerhlerin hiçbirisi bu zatlara ait
olmasa da -aşağıda ayrıntıları ile açıklanacak olan- şârihi belli olmayan
şerhlerin ikisinin bu zatlara ait olması, ihtimal dahilindedir. Nitekim
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Kataloğu’nu hazırlayan
Fehmi Edhem Karatay (1961), söz konusu kütüphanede Revan Bölümü
1906 numarada kayıtlı bulunan 310 varaklık Şerh-i Divan-i Urfî’nin
Bursalı’dan hareketle Ahmed Sabîh’e ait olabileceğini ifade eder (1961:
II/83).16 Fakat Fehmi Edhem Karatay, bu eseri müstakil bir eser
zannetmektedir. Oysa bu eser bir mecmuadır ve bu mecmuanın 1b-29b
varakları arasında Rodosîzâde’nin kaside şerhleri; 221b-310b varakları
arasında -sebebini aşağıda ayrıntılı olarak belirttiğimiz üzere- Neylî’ye ait
olabileceğini düşündüğümüz Divan ve Sakiname şerhi; 221b-310b varakları
arasında ise Urfî’nin gazeliyatının sondan eksik şerhi bulunmaktadır. Gazellerin şerhine çoğu zaman divan şerhi denmesinden hareket ederek
müellifi meçhul bu son eserin (221b-310b), Osmanlı Müellifleri’nde “Şâ’ir-i
şehîr Urfî’nin divanını şerh eylediği” kayıtlı olan Ahmed Sabîh’e ait
olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu bir tahmindir ve hiç şüphe yok ki eser
üzerine ayrıntılı bir çalışma yapılırsa şerhteki malzemeden ve üsluptan
şârihine dair malumatlar elde edilebilir.
Boşta kalan tek hacimli eser olması bakımından da Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye Bölümü 1154 numarada bulunan 142 varaklık eserin,
Hakîm Seyyid Mehmed Efendi’ya ait olma ihtimali bulunmaktadır.

5. ŞÂRİHİ BELİRLENEMEYEN ŞERHLER
Bu saydığımız şerh ve şârihlerden başka müellifi henüz tespit edilemeyen, bazısını sadece tahminlerle nispet edebildiğimiz şerhler de mevtamamen aktarmış- olmasına rağmen Bursalı’nın “Şâ’ir-i şehîr Urfî’nin divanını şerh
eylemişdir.” ibaresini atlamış, Ahmed Sabih’in eserleri kısmında dahi söz konusu bu
şerhi anmamıştır. bkz. Vicdan Özdingiş, Sabîh Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Divanının Tenkidli Metni (Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi SBE, Konya 1998, 10, 15.
16
Şunu ifade etmek gerek ki Fehmi Edhem Karatay, bu eseri dibacede şârihi yazılı
olmayan ve Mustafa Paşa’ya sunulmuş müstakil bir eser olarak görmekte, Mustafa
Paşa’ya verilmiş olmasından hareketle eserin Ahmed Sabih’e ait olabileceğini ifade
etmektedir. Oysa bu eser müstakil bir eser değil bir mecmuadır ve eserin başında
yer alan dört kaside şerhi de Rodosîzade’ye aittir. Daha sonra gelen kısım Urfî’nin
kaside ve gazellerinin şerh edildiği farklı iki eserdir.
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cuttur ki bu eserlerin sayısı beştir. Söz konusu şerhlerin kime ait olduğunun tespitini zorlaştıran unsur, bu şerhlerin baştan ya da sondan eksik
olmasıdır. Bunun yanı sıra müstensihlerin dönemin iyi bilinen eserlerini
istinsah ederken bunların kime ait olduğunu belirtme gereği duymamaları, telifin hangi yazara ait olduğunun tespitini imkansız kılmaktadır.

5.1. Şerh-i Divan-i Urfî
Urfî-i Şîrâzî’nin divanının şerh edildiği ve müellifi henüz meçhul
olan bu eserin iki nüshası bulunmaktadır. Bunların ilki Süleymaniye
Kütüphanesi Lala İsmail Bölümü 519 numarada kayıtlıdır ve 196 varaktır.
Bu nüsha Halifezâde İsmail Şakir17 tarafından yazılmıştır ve yazımı 18
Rebiülevvel 1166/23 Ocak 1753 Cumartesi günü ikindiden önce bitmiştir.
Müellifine dair hiçbir bilgi bulunamayan bu şerh, tamdır.
Bu şerhin bir diğer nüshası ise Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi
Revan Bölümü 1906 numarada kayıtlı 310 varaklık bir mecmuanın 30b220b varakları arasında bulunmaktadır. Bu mecmuanın başında Rodosîzâde Muhammed Efendi’nin üç kasidesinin şerhi mevcuttur (1b-28b).
Dördüncü kaside şerhinin dibacesi mevcut olmasına karşın metnin yazılı
olduğu varaklar kopmuştur (29b). Rodosîzâde’nin kaside şerhlerini
müteakip söz konusu divan şerhi gelmektedir ki 30b varağından başlamakta 220b’de bitmektedir.
Yukarıda ifade ettiğimiz gibi eser üzerine ayrıntılı bir çalışma
yapılırsa şerhteki malzemeden ve üsluptan şârihine dair malumat elde
edilebilir. Fakat biz, bu eserin hem Mısır’daki şerhle aynı beyitle başlıyor
olmasından hem de dibacesinin oldukça ağdalı bir Arapça girişle başlamasından hareketle Neylî’ye ait olabileceğini tahmin ediyoruz. Zira
Neylî, “Arapça ilimlerde öne çıkmış”, “Arapça tasnifat ve telifat, haşiye
ve fıkıh konusunda altmışa yakın” eser vermiş bir zattır (Erdem 2005: 1011). Bu tahminimizin doğruluğu/yanlışlığı Mısır’daki şerhin görülmesi
ile ortaya çıkacaktır.

17

Eserin zahriyesinde bir başka yazı ile “Bâ hatt-i Çınârîzâde İsmâ‘îl Efendi” yazılıdır.
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Dibace:
“Elģamduli’l-lâhi’l-leźì muģyinì min tevātiri ne˘māˇihi ve tedvìnihi
ķavā˘ide’l-Fursi bi keremihi ve elšāfihi ve’s-ŝalātu ve’s-selāmu ˘alâ
Rasūlihi Muģammedin seyyidi’l-˘Arabi ve’l-˘Acemi ve ˘alâ ālihi ve
aŝģābihi [...]”18
Başı:
Ey metā˘-i derd der bāzār-i cān endāĥteì
Gevher-i her sūd der ceyb-i ziyān endāĥteì

ﺍی ﻣﺘﺎﻉ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ
ﮔﻮﻫﺮ ﻫﺮ ﺳﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻴﺐ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮥ

“Ey şol dillere merkūz olan, derd metā˘ını cān bāzārında bıraķmışsın zìrā
bu cān bāzārıdur bunda metā˘-i derd alınur. Pes ‘( ’ﺩﺭﺩderd)’den murād,
maģabbetu’llâhdur. Her fāˇidenüñ gevherinde ziyān yaķasında bıraķmışsın. [...]”
Sonu:
Ki gülgeşt-i āteş konem çūn Ĥalìl
Şeved şu˘le fevvāre <çūn> selsebìl

ﮐﻪ ﮔﻠﮕﺸﺖ ﺁﺗﺶ ﮐﻨﻢ ﭼﻮﻥ ﺧﻠﻴﻞ
ﺷﻮﺩ ﺷﻌﻠﻪ ﻓﻮﺍﺭﻩ >ﭼﻮﻥ< ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ

“Ģażret-i Ĥalìl gibi gülgeşt-i āteş eyleyem şādırvān şu˘le ola çün selsebìl
gibi. Ģāfıž’uñ “( ”ﮔﻠﮕﺸﺖ ﻣﺼﻼ ﺭﺍgülgeşt-i muŝallā rā) deyü āsāyişde vāķi˘
olur Şìrāz’da bir müferreģ seyrāngāh imiş ˘Urfì daĥi [...]”

5.2. Şerh-i Gazeliyyat-ı Urfî
Urfî-i Şîrâzî’nin gazellerinin şerh edildiği müellifi meçhul bu eser
Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan Bölümü 1906 numarada kayıtlı mecmuanın 221b-310b varakları arasında bulunmaktadır. Bu şerhten önce ilkin
Rodosîzâde Muhammed Efendi’nin kaside şerhleri (1b-29b) ve akabinde
ise bizim Neylî’ye ait olduğunu tahmin ettiğimiz divan şerhi (30b-220b)
gelmektedir. Söz konusu bu gazeliyat şerhi, ( ﺍelif) revili gazellerin şerhi
ile başlar (221b), ( ﺩdâl) revili gazellerin ilkinin şerhinde biter (310b).
18

Bu dibace Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi R. 1906’daki nüshada yoktur.
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Yukarıda ifade ettiğimiz üzere gazellerin şerhine ekseriyetle divan
şerhi de denmesinden dolayı müellifi meçhul bu şerhin Ahmed Sabîh’e
ait olabileceğini düşünüyoruz. Şerhin bir başka nüshası bulunması
halinde şerhteki malzemeden ve üsluptan hareketle şârihine dair daha
nesnel malumatlar elde edilebilir.
Başı:
Tuģfe-i merhem negìred sìne-i efgār-i mā

ﺗﺤﻔﮥ ﻣﺮﻫﻢ ﻧﮕﻴﺮﺩ ﺳﻴﻨﮥ ﺍﻓﮕﺎﺭ ﻣﺎ

Sāye-i gül ber netābed gūşe-i destār-i mā

ﺳﺎﻳﮥ ﮔﻞ ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﺪ ﮔﻮﺷﮥ ﺩﺳﺘﺎﺭ ﻣﺎ

“Bir tuģfe merhem aĥź eylemez bizüm mecrūģ olan ĥāšırımız gülüñ
gölgesi bizüm destārımız gūşesi üzere yaldamaz. Bir ādem başına gül
ŝoķmaķ, feraģdan nāşìdür biz de ise şādìlik müyesser degildür dimekdür.
[...]”
Sonu:
Merev be medrese k’āncā ĥıred müvesvis şod

ﻣﺮﻭ ﺑﻤﺪﺭﺳﻪ ﮐﺂﻧﺠﺎ ﺧﺮﺩ ﻣﻮﺳﻮﺱ ﺷﺪ

Der ān maķām şinìdem ki zer heme mis şod

ﺩﺭﺁﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﺷﻨﻴﺪﻡ ﮐﻪ ﺯﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺲ ﺷﺪ

“Medreseye gitme ol maģalde ˘aķl vesvese idici olur. Ol makāmda ya˘nì
ol medresede işitdüm ki altun dükeli baķır olur. İ˘tiķādātı ˘ālemüñ
i˘tiķādından maķbūl olduġı cümlenüñ ma˘lūmudur. [...]”

5.3. Şerh-i Kaside-i Urfî
Urfî-i Şîrâzî’nin kasidelerinin, na’at ve tevhid içerikli terkib-i
bendlerinin şerh edildiği 142 varaklık bu şerh, Süleymaniye Kütüphanesi
Hamidiye Bölümü 1154 numarada kayıtlıdır. Eserde ne bir itmam tarihi
ne müstensih ne de müellif ismi geçmektedir. Hatta eserin ortalarına
doğru metnin şerh kısmının sonradan doldurulmak üzere boş bırakıldığı
görülmektedir. Zannediyoruz ki buna sebep, eserin iki renk mürekkeple
yazılmasıdır. Kolaylık olsun diye önce şerh metnine boşluk bırakarak
beyitleri surh mürekkeple yazan müstensih, daha sonra şerhi tamamlamaya fırsat bulamamıştır. Şârihini tahmin edemediğimiz tek bir hacimli
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şerhin geriye kalmasından dolayı, bu şerhin Seyyid Hakîm Mehmed
Efendi’ye ait olabileceğini düşünmekteyiz.
Başı:
ﺍﻗﺒﺎﻝ ﮐﺮﻡ ﻣﻴﮕﺰﺩ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻫﻤﻢ ﺭﺍ

İķbāl-i kerem mìgezed erbāb-i himem rā

“Keremüñ teveccühi himmet ŝāģiblerini ıŝırır. Ya˘nì bir kimse ġayrı kimseye iģsān eyledügi zamānda ol ġayrı kimse iģsān mu˘āmelesinde śenā
ider ammā iģsān, himmet ŝāģiblerini ıŝırır ve daĥi ķabūl itmezler. [...]”
Sonu:
Zi maģzen-i ĥıredet rìziş-i cevāhir-i medģ

ﺯ ﻣﺤﺰﻥ ﺧﺮﺩﺕ ﺭﻳﺰﺵ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﻣﺪﺡ

Senüñ ˘aķluñ maģzeninden medh-i cevāhirüñ rìzişi
ﺑﺠﻴﺐ ﺩﺍﻣﻦ ﺍﺭﺽ ﻭ ﺳﻤﺎ ﻣﺒﺎﺭک ﺑﺎﺩ

Be ceyb-i dāmen-i arż u semā mübārek bād
Arż u semā dāmeninüñ ceybine mübārek olsun.”

5.4. Kaside-i İlmiyye Şerhi
Müellifi meçhul kaside şerhlerinden ilki Süleymaniye Kütüphanesi
Esad Efendi Bölümü 3410 numaranın 1b-8b varakları arasında bulunmaktadır. Sultan III. Ahmed’e (taht yılları 1703-1730) sunulan ve uzun bir
dibaceye sahip olan bu risalede, şârihe dair bir bilgi bulunmamaktadır.
Dibace:
“Elģamdu li’l-lâhi Rabbi’l-˘ālemìn ve’ŝ-ŝalātu ˘alâ nebiyyihi Muģammedin Seyyidü’l-Mürselìn ve ˘ālâ ālihi ve ŝaģbihi ecma˘ìn. Ve ba˘de, bir
dem-i ģareme bir vaķt-i sa˘ādet-ķarìne şeref [...]”
Başı:
Ey murtefi˘ zi nisbet-i źāt-i to şān-i ˘ilm

ﺍی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺫﺍﺕ ﺗﻮ ﺷﺎﻥ ﻋﻠﻢ

Kilk-i guherfeşān-i to rašbu’l-lisān-i ˘ilm

ﮐﻠﮏ ﮔﻬﺮ ﻓﺸﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﻁﺐ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻠﻢ
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“ ‘( ’ﺍیey) ģarf-i nidādur münādāsı ta˘žìm nüktesi ķaŝdıyla maģźūfdur.
‘( ’ﺭﻁﺐ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥrašbu’l-lisān) vaŝf-i terkìbìdür ve ˘Arabì’dür ziyāde źikr-i
cemìleden kināyedür. ‘( ’ﻣﺮﺗﻔﻊmürtefi˘) daĥi ˘Arabì’dür [...]”
Sonu:
Eyledim çünki böyle şerģ-i bedì˘

Ķullanup anda naģv ile ŝarfı

Didi tārìĥini bir ehl-i beyān

Hele şerģ-i ķaŝìde-i ˘Urfì

5.5. Şerhu Ebyati min Şi‘ri Urfî fî Medhi’n-Nebî
Pek çok şârihin şerh ettiği kasidelerin başında gelen ve dönemin şair
ve şârihlerinin üzerinde hayli münazaralar yaptığı; “İkbâl-i kerem...” diye
başlayan na’at-i şerifin şerhi olan ve elimizdeki bütün şerhlerden farklı
bir şerh de Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu’nda kayıtlıdır
(1990: III/8). Baş kısmı eksik olan bu şerhte, şârihe dair bir malumat bulunmamaktadır.
Başı:
Taķdìr be yek nāķe nişānìd du maģmil

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻴﮏ ﻧﺎﻗﻪ ﻧﺸﺎﻧﻴﺪ ﺩﻭ ﻣﺤﻤﻞ

“ ‘( ’ﺗﻘﺪﻳﺮtaķdìr)’den murād, tecellì-i irāde-i ezeliyye-i ilâhiyyedür. [...]”
6. KATALOGLARA YANLIŞ KAYDEDİLEN ŞERHLER
Yukarıda ifade ettiğimiz isimler dışında kütüphane kataloglarına
kayıtlı başka şârihlerin de isimlerine tesadüf edilmiştir. Bu eserleri
incelediğimizde bazı isimlere atfedilen şerhlerin kütüphane kataloglarına
bir vesile ile yanlış kaydedildiğine şahit olduk. Pek çok bilim adamını da
yanıltarak ilmî çalışmalarda yanlış bilgilerin tekrar edilmesine sebep olan
bu hatalı kayıtları, literatüre katkıda bulunmak niyetiyle burada düzeltmek istiyoruz. Bu kayıtların ilki, yazmalar.gov.tr’nin Süleymaniye Kütüphanesi Tercüman Kitaplığı numara 42’deki Urfî şerhini, Salahî Abdullah Uşşakî’ye atfetmesidir.19 Söz konusu eseri incelediğimizde eserin Him19

Ozan Yılmaz da YKB Sermet Çifter Kütüphanesi 193/2 numaradaki şerhi katalogdaki kayıta binaen bu zata ait gösterir fakat o eser de Himmetzade’ye aittir. bkz.
Ozan Yılmaz, “Klasik Şerh Edebiyatı Literatürü”, TALİD, C.5, S9, 2007, s.291.
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metzâde Abdî’ye ait olduğunu gördük. Aynı internet sitesindeki ikinci
hatalı kayıt, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan Bölümü 1906 numarada
kayıtlı 310 varaklık şerhle aynı kütüphanenin Harem Köşkü Bölümü 816
numarada kayıtlı 330 varaklık şerhin Ahmed Sabîh adına kayıtlı
olmasıdır. Oysa bu şerhlerden ilkinin müellifi henüz belli olmayıp ikincisi
ise Dervîş Ömer Nüzhet Efendi’dir. Yine aynı sitede bir başka hatalı kayıt
ise Mustafa Paşa’ya atfedilen kayıttır. Bu hata ise Mısır Milli Kütüphanesi
Türkçe Yazmalar Kataloğu’ndan kaynaklanmaktadır. Kataloğu hazırlayan/lar, Rodosîzâde’nin ismini belirtmediği ve Mustafa Paşa’ya sunduğu
kasidenin dibacesinden hareketle eseri Mustafa Paşa’ya hamletmişlerdir
(1990: III/60).
Bunların dışında yine İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Kataloğu,
Nadir Eserler Kütüphanesi TY 3636, 3064, 3059, 3074 numaralardaki Urfî
şerhlerini Muhammed Mecdî’ye ait göstermektedir. Fakat söz konu eserleri incelediğimizde bu şerhlerin Rodosîzâde ve Neşâtî’ye ait olduğu
görüldü. Hataya sebep ise eserin 24a varağına kurşun kalemle yazılmış
olan “Li-Muhammed Mecdî-i Edirnevî 1085” ibaresidir. Oysa bu şerh
Rodosîzâde’nin şerhidir, Mecdî Efendi’ye ait bir şerhten henüz haberdar
değiliz. Belli ki diğer nüshalar da bu ibareden hareketle kataloğa hatalı
kaydedilmiştir. Yine İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY
3912 numaradaki Şerh Mecmuası’nın 3b-129a varakları arasındaki Tellizâde
Vehbî’ye ait Divançe-i Urfî-i Şîrâzî isimli eser, kütüphane kayıtlarında
Gülistan Dibacesi Şerhi olarak kaydedilmiştir. Bu hataya sebep ise söz
konusu eserin 3a varağına Arap harfleri ile yazılmış Gülistan Dibacesi Şerhi
ibaresidir.
Süleymaniye Kütüphanesi Hafid Efendi 369 numarada kayıtlı Şerh-i
Gazeliyyat-ı Urfî isimli eser, kataloglarda Tilkizâde Mehmed b. İbrahim ismine kayıtlıdır. Oysa bu eser Tellizâde Vehbî’ye aittir ve kataloglara yanlışlıkla Tilkizâde diye kaydedilmiştir. Nüzhet’lerin karıştırılıp da Üsküdarî Nüzhet’e atfedilen şerhlerin tamamı Urfalı Ömer Nüzhet’e aittir.20
Fehmi Edhem Karatay’ı referans alarak (Karatay, 1961: II/84.) Topkapı Sarayı Müzesi Emanet Hazinesi 1602 numaradaki şerh mecmuasını
20

Bu kayıtlar pek çok bilim adamını da yanıltmış, çalışmalarda bu yanlış bilginin
tekrar edilmesine sebep olmuştur.
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Mesnevîhan Kâmî Efendi’ye (ö. 987/1579) veya Kâmî-i Edirnevî’ye
(ö.1136/1724) atfedenler bulunmaktadır. Fakat söz konusu bu eseri
incelediğimizde, bunun sadece bir tahmin olduğunu ve şerhin hiçbir
şekilde Kâmî isimleri ile alakası olmadığını, aksine buradaki şerhlerin
Rodosîzâde Muhammed ve Nurullâh Harezmî’ye ait oldukları görüldü.
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY 957 numaradaki Şerhi Nevruziyye’nin de Kâmî’ye ait olmadığı, Rodosîzâde’ye ait olduğu
belirlendi.
SONUÇ
Şu ana kadar tespit edebildiğimiz kadarıyla Türk edebiyatında Urfîi Şîrazî’nin şiirlerini şerh etmiş 25 şârih bulunmaktadır. Bunlar; Tellizâde
Vehbî, Neşâtî, Adnî Dede, Abdurrahman Abdî, Sahaf Ahmed Rüşdî, Rodosîzâde Muhammed, Himmetzâde Abdî, İsmail Hakkı Bursevî, Arpaeminizâde Sâmî Efendi, Neylî, Ömer Nüzhet, Müstakimzâde Süleyman
Saadeddin, Yanyalı Süleyman, Trabzonî Murtaza, Sâdık Efendi Etbâ’ından bir zât, Nev’izâde Ataî, İsmetî, Şeyhülislam Minkarîzâde, Nâbî,
Etmekçizâde Nazîrî, Ebu Saîd, Mansurî Emîn Efendi, Bolu Müftüsü’dür.
Ayrıca biyografik kaynaklarda Ahmed Sabîh ve Hakîm Seyyid Mehmed’in de Urfî’nin kasidelerini şerh ettikleri kayıtlıdır fakat şu an için
hangi eserlerin onlara ait oldukları tespit edilememiştir. Bunların dışında
şerh mecmualarında mevcut 5 ayrı şerhin de müellifi tespit edilememiştir.
Böylece toplamda Urfî’nin şiirleri 32 farklı şârih tarafından şerh
edilmiştir. Bu da Mesnevî’den sonra şiirleri üzerine en çok şerh yazılan
Fars şairinin Urfî-i Şîrâzî olduğunu göstermektedir.
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