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Umdetü’l-ahbâr’da Şair
Biyografileri
The Biographies of Poet in the Umdet-al-Ahbâr

ÖZET

Bu makalede klâsik Osmanlı şairleri ve birkaç Kırım
şairinin hayatı, edebî kişiğini ve şiirlerini ihtiva eden
Umdetü’l-Ahbar isimli eser incelemeye alınmıştır. Eser her
ne kadar 18. yüzyılda yazılmış bir tarih eseri olsa da II.
Mehmed devrine kadar Osmanlı şairleri hakkında bilgiler
içermektedir. Bu şairler Yıldırım Bâyezid dönemi şairleri:
Süleymān Çelebi, Niyāzì; Süleymân Şâh dönemi şairleri:
Aģmedì, Monla Ĥamza, Aģmed Dā’ì; I.(Çelebi) Mehmed
dönemi şairleri: Ezherì, Cemìlì, Źihnì, Şeyĥì, Kemāl-i
Ĥalvetì; II. Murâd dönemi şairleri: Ĥākì, ‘Ašāyì, Faĥĥārì,
Seyyid Nesìmì, Şāh Ĥandān, Kemāl, Hümāmì, Şìrāzì,
Şemsì, Monlā Ģasan, Ŝafì, Ża’ìfì, Nedìmì, ‘Ārif ‘Alì’dir.
Daha sonraki bölümlerde kısmî olarak Kırım şairlerinden
ve Osmanlı sahası şairi Sābit’ten bahsetmektedir.
ANAHTAR KELİMELER

ABSTRACT

In this article; a book named Umdetü’l-Ahbar, that
includes poems and biographies of classical Ottoman
poets and several Crimean poets, is examined. This work
is dated about 18. Century but it spans classical period
and earlier times through the II. Mehmet era. The poets
mentioned are as follows. In Yıldırım Bâyezid era:
Süleymān Çelebi, Niyāzì. In Süleymân Şâh era: Aģmedì,
Monla Ĥamza, Aģmed-i Dā’ì. In I.(Çelebi) Mehmed era:
Ezherì, Cemìlì, Źihnì, Şeyĥì, Kemāl-i Ĥalvetì. In II.
Murâd era: Ĥākì, ‘Ašāyì, Faĥĥārì, Seyyid Nesìmì, Şāh
Ĥandān, Kemāl, Hümāmì, Şìrāzì, Şemsì, Monlā Ģasan,
Ŝafì, Ża’ìfì, Nedìmì, ‘Ārif ‘Alì. Finally some Crimean
poets and Sābit, who is thought to be in Ottoman field of
study, are partially mentioned.
KEYWORDS
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I. Giriş
Osmanlı ilk ve klasik dönem şairlerinin hayat hikayelerini yazmakta bir takım problemler vardır. Son dönemlerde bilinmeyen bir takım tezkirelerin mevcudiyetinin anlaşılması, tezkireler dışındaki kaynakların da değerlendirilmeye başlanmasıyla birlikte edebiyat tarihimiz
hakkında yeni malumatlar ortaya çıkmaktadır. Klasik dönemde yaşayan
şair biyografileriyle ilgili en önemli kaynaklar şairlerin kendi eserleri ve
tezkirelerdir. Bunlardan başka muhtelif mecmualardaki bilgiler, arşiv
kayıtları (ERÜNSAL 2008) ve kronikler de şairlerin hayat hikâyelerini
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hazırlama konusunda araştırmacılara yardımcı olabilecek kaynaklardır.
Bu kaynakların mütâlaa edilmesiyle birlikte daha güvenilir ve detaylı
bilgi edinilmesi mümkün olmuştur.
Edebiyat tarihi ile ilgili kaynakların başında biyografik eserler gelir.
Bunlardan başka kroniklerde de şairlerin hayatları ile ilgili bilgi bulmak
mümkündür. Nitekim Gelibolulu Âlî’nin Künhü’l-Ahbar’ı (İSEN 1994),
Müminzade Hasib’in Silkü’l-Leâl’i, Kâtip Çelebi’nin Fezleke’si gibi tarihî
eserlerde şairlerin hayat hikâyelerine de yer verilmiştir. Bu tip eserlerde
şairlerin hayatları hakkında bilgiler bulunduğu gibi şairlikleriyle ilgili
değerlendirmeler de yer almaktadır. Kendisi aslında bir tarih eseri olup
şairlerle ilgili biyografik kayıtlar içeren başka bir eser de Umdetü’l-Ahbar’dır.
Eserin müellifi olan Abdulgaffar b. Hasan Kırımî, babasının kadılığı
sırasında Kırımda Kara Su Bazar Bulğanak suyu üzerinde bulanan Sefa
Konrat köyünde doğmuştur. 1123 (1710) tarihinde Prut muharebesinde
kırk bin kişilik bir kuvvet ile katılmış olan II. Devlet Giray’ın ordusunda
Abdulgaffar Efendi de bulunmuştur. 1124 (1711) tarihinde Rusların
Kalmuklarla birleşerek Kuban üzerine yürüdükleri Kırımda duyulunca
II. Devlet Giray Han, Kuban tarafına bir ordu göndermiş ve Abdulgaffar
Efendi bu orduda da yer almıştır. Gençliğinde hep savaşlara katılan Abdulgaffar Efendi sürekli hanlık hizmetinde yer almıştır. Abdulgaffar b.
Hasan Kırımî, Selim Giray Han’ın kalgalığında[veliahtlığında] kadısı ve
yakını iken hanlığı döneminde bazı kimselerin hasetliğine uğramıştır.
Yazarın ifade ettiğine göre kendisi ulemadan olup, 1157 (1744/45)’de
Kırım Hanı olan Selim Giray b. Kaplan Giray’ın hiddetine uğrayarak
önce çiftliği olan Sefa Konratı köyüne, oradan Kansu kasabasındaki
evine, oradan da Soğucak Kalesine sürülmüştür.
Abdulgaffar b. Hasan, eserini Soğucak Kalesinde sürgünde olduğu
sırada 1160/1747 yılında [Sultan Mahmud b. Mustafa zamanında] yazmıştır (KIRIMLI 1933: 243-246). Umdetü’l-Ahbar (Umdetü’t-Tevarih)
adlı eserin bilinen tek adet nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Esad
Efendi 2331 numarada kayıtlıdır. Eserin 1343/1924-1925 yılında matbu
basımı yapılmıştır (ASIM 1343). Ayrıca eser üzerinde bir yüksek lisans
çalışması yapılmıştır (DERİN 2007). Bu iki çalışmada yalnızca 12 Hayvanlı Türk Takvimi ve Kırım Hanları kısımları ele alınmış ve bu kısım-
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larda Zihnî Efendi ile Feyzî’den, Osmanlı sahası şairleriyle ilgili olarak
da sadece Kırım Hanları kısmında Sâbit’ten bahsedilmiştir. Eserin bazı
kısımlarının eksik olduğu belirtilmektedir (KIRIMLI 1933: 244; DERİN
2007: 23). Kırımî, eserinde Latîfî ve Âşık Çelebi isimlerini de kaynak
olarak zikreder. Şair biyografileri ile ilgili kısımda her ne kadar Gelibolulu Âlî’den bahsetmese de onun eserinden büyük ölçüde faydalanmıştır. Eser, örnek alınan Künhü’l-Ahbar ile şairlerin sıralanış şekli ve hayat
hikâyeleri bakımından benzerlik gösterir. Özellikle Osmanlı sahasındaki
klasik şairler hakkında verilen bilgiler Gelibolulu Âlî’in Künhü’l-Ahbar’ından alınmıştır. Müellif şüphesiz bu şairlerin seçiminde ve verilen
örneklerde Gelibolulu Âlî’yi örnek almıştır.
Umdetü’l-Ahbar’ın (285a) nolu varakta Yanık Kalesi fethedildikten
sonra Sumbur’da konaklayan ordudan bahsederken Feyzî ve Zihnî gibi
Kırım şairleri anlatılmıştır. Devam eden kısımlarda müellifin bizzat tanıdığı ve övgüyle bahsettiği Sâbit hakkında bilgiler yer alır. Sâbit’in bilinen bir özelliği olan az konuşmasından bahsetmiş ve kaleminin güçlü
olduğunu söylemiştir. Sâbit’in II. Süleyman zamanında Avusturya seferine çağrılan Kırım Hanı Selim Giray adına Selîm-nâme [Zafer-nâme]
yazdığı belirtilmektedir. Her ne kadar metinde söz edilen sefer Kaçanak
seferi olsa da aslında Sâbit eserini Selim Giray Hanın Prekop seferi için
yazmıştır (AKÜN 2008: 351). Kırımî, Sabît’in bu eserini zafer üzerine o
dönemde yazılan eserler içinde en güzeli olarak değerlendirir.
Müellif, eserini hazırlarken pek çok kaynaktan yararlanmıştır.
Eserde yazılı kaynakların yanı sıra sözlü kaynaklardan da istifade edilmiştir. Umdetü’l-Ahbâr’da kullanılan kaynaklar şunlardır:
Tefsîr-i Beyzâvî, Risâ’il-i Tefsîr-i Keşşâf, Şâh-nâme-i Firdevsî, Cihan-nümâ, İbn Şahna’ın Ravzatü’l-Menâzır’ı Ravzatü’s-Safâ, Mürûcu’zZeheb, Takvimü’l-Büldân li Sultan ‘Umâdüddîn Hamevî, Zübdetü’tTârih, Künhü’l-Ahbâr-ı ‘Âli, Tarih-i Hezârfen Hüseyin Efendi, Lutfi Paşa
Tarihi, Tarih-i Süheyli-i Mısrî, Tarîhü’n-Nizâm-ı li’l Beyzâvî. Târih-i
Dost-ı Sultan-ı Özbegi, Târih-i Abuşkâ-yi Cengizî, Târih-i Cihan-gûşa-yı
La’lilyyü’l-Yezdî, Târih-i Hind-yâbî, Târih-i Mîr-Hond, Târih-i Kutlu
Boğa, Târih-i Abuşka, Tarih-i Taberi, Cem’iyyât-ı Hayrü’d-din-zâde
Muhammedü’ş-Şîrînî, Ahmed Han Özbekî’nin tahrir ettikleri, El-hac
Cantemür Beğ’den rivayetler, El-hac Murtaza Mirza’dan rivayetler, Hı-
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tay Kabilesinin ser-defteri olan meşhur Seyyid Ali nakli (DERİN 2007:
23-24; ASIM 1343:6-7; KÖPRÜLÜ 2007: 365-366).
Müellifin bu kitabı dışında iki eseri daha vardır. Bunlar; Hadis-i
Erbâ’in Şerhi ve Mecmû’a’dır (BURSALI 1990: 33; BABINGER 1967: 306).
Umdetü’l-Ahbar’da yer alan Osmanlı sahası şairleri, padişahların
hükümdarlıkları sırasına göre anlatılmıştır. Önceden de belirttiğimiz
gibi müellifin bu sıralamada Gelibolulu Âlî’nin eserindeki gibi bir sıralama izlediği görülmektedir.
II. Metin
(185a) ‘Aŝr-ı Yıldırım Şu‘arāsı: ‘Ośmān Ġāzì ve Orĥan ve Sulšān
Murād ‘aŝırlarlarında şu‘arādan bir kimse žuhūr itdügi mesmū‘ degüldür. Mücerred ķaba ŝaba Varsaġı-gūylar ve Türkmānì türkìler şöhretde
idiler. Zìrā cümleleri Türk ve Tatar ve ġāzìler olup sipāh-ı Rūm ise
evlād-ı kefereden gelme olmaġla şi‘r ü inşā ve mezāyā bilmezler idi.
‘Aŝr-ı Bāyezìdde Timur ile ‘Acemden şu‘arā vü žurefā gelüp ol ‘ilme
raġbet olındı bunlardan ibtidā (185b) žuhūr eyleyen.
Nāžım-ı Mevlūd-i Resūlullāh Süleymān Çelebidir ki: ‘Aŝr-ı Sulšān
Yıldırımda dìvān-ı Hümāyūn aġası olup anuñ fevtinden ŝoñra Burusadaki Sulšān Bāyezìd cāmi‘i imāmı oldı. Ol vaķitde eş‘ār-ı belāġat-şi‘āra
diyār-ı Rūmda raġbet olmayup ancaķ şi‘r ü inşā diyār-ı ‘Aceme intimā
olmaġla meźkūr Süleymān Çelebi ol vaķte göre belìġ-i nükte-dān ve
şā‘ìr-i feŝāģat-beyān ‘add olunup ‘aŝrında yektā bulunmaġla her vech-ile
şi‘r ü feŝāģat ile engüşt-nümā olmışlar ve fì nefsi’l-emr ŝalāh ü diyānet ü
i‘tiķādda da metāneti olmaġla Teźkire-i Monla Lašìfìde rivāyet olunduġı
üzre Burusada cāmi‘-i kebìre bir vā‘iž gelüp va‘až ider. “Lā nüferriķu
beyne eģadin min-rusulih”1 āyet-i kerìmeyi tefsìr eśnāsında dir ki “İşbu
āyete göre Ĥażret-i Muģammed ‘aleyhi’s-selām Ĥażret-i ‘Ìsādan efēal
dinilmek ve sāyir enbiyādan daĥı cümle berāberdür deyü tefevvüh idicek zümre-i ‘Arabdan bir merd-i dìn-i pür-edeb ŝabr u taģammüli
meslūb olup kürsì yanına varur. “Ey cāhil-i bì-‘iź‘ān kürsì-i va‘ž saña
mekān degüldür. Aşaġı in. Nāsıĥ u mensūĥdan bì-ĥabersin “Tilke’r-rusül
1

Ayet: “Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de
(iman ettiler).”II. (Bakara) 285 (KARAMAN vd. 2009: 48).
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feēēalnā ba‘ēahum‘alā ba‘ēin”2 naŝŝ-ı nāsıĥı bilmezsin deyü” vā‘iž ile
mücadele ider. Ammā ‘avām-ı nās vā‘ižüñ ‘ažm-i şān ve ‘ìmāme ve
ferāce-i ‘unvānına nažaran ‘Arab’a iltifāt itmezlerligin ol ġayūr-ı dìn
muģibb-i sādıķ-ı Resūlü’ś-śaķaleyn olmaġla yedi kerre diyār-ı ‘Arab ve
Şām ve Ģalebe sefer ider. E’imme-i dìn-i Muģammedìden müte‘addid
mekātìb ve fetāvā getürür. Ĥalķuñ i‘tiķādını kelām-ı felsefiyye ile taģvìle
cehlen ve yāĥūd ‘amden tekellüm iden şaĥŝ-ı cāhil rücū‘ ve tevbe itmezse ķatli vācibdür deyü ve ķatli itmezler ise diyār-ı Rūma ġazā ve
cihād olunmaķ ümmet-i Muģammede lāzımdur deyü ibrāz-ı fetvā idicek
‘āķıbet vā‘iž-i ēalālet-i mevā‘iž ile ‘Arabuñ beynini taģliye iderler. ‘Arab
teklìf-i rücū‘ itdükde ‘inād ve mükāberede ıŝrār idicek cāmi‘ öñinde
‘Arab vā‘iž-i merķūmı ķaŝŝāb ķoyun źebģ ider gibi źebģ ve ķatl ider.
Çünki işbu ģālātı mārru’ź-źikr Süleymān Çelebi müşāhede ider. Ķalbine
te’śìr-i küllì olur ki Ĥażret-i Resūl-i Ekreme ümmet olıcaķ böyle gerek.
Bārì bende işbu rütbe ġayret yoķ ise bārì mevlūd-i nebiyyu-llāhı nažm
idecek miķdār ve yüz biñde bir na‘t-ı pākini edā idecek ķadar ķudret-i
‘ilmiyyem vardur deyü ĥulūŝ-ı derūn-ı ŝafā-maķrūn ile mevlūd nažm
ider. Ancaķ ve inŝāf budur ki ‘İlme-llāhu Te’ālā muķteżā-yı ĥulūŝ üzre
nažm itdügi mevlūdı maķbūl-i dergāh-ı Rabb-i Vedūd olmışa beñzer ki
cemì‘-i bilād ve emŝārda şöhreti artuķ ve bu ķadar mevlūd kitāblarınuñ
üzerine müreccaģ ve fāyıķdur. Cemì‘-i kevākibüñ burūc-ı şerefe iķtirānı
vaķt-i sa‘ìdinde (186a) vuķū‘ bulmış ola. Her sene cemì‘-i bilād-ı
İslāmiyyede mevlūd-ı Süleymāniyye mecālis ve mehāfilde oķunup ümmet-i Muģammedüñ ķulūbına külliyet ile te’śìr ider. Ve bu ķadar
mevlūd-ı manžūme ki her biri nažm-ı dil-küşā ile tanžìm olunmış iken
ne oķunur ve ne ele alınur. Mevlūd-ı Süleymāniyye gūyā ki ta‘lìm-i Rūģı Ķudsì ile nažm olunmışdur. Mezbūr Süleymān Çelebi ol vaķt-i
mü‘eśśirde işbu beyti nažm eylemişdür.
Beyt:
Ölmeyüp ‘Ìsā göge bulduġı yol
Ümmetinden olmaġ-içün idi ol3
2

Ayet: “O peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık” II. (Bakara) 253
(KARAMAN vd. 2009: 41).
3
PEKOLCAY 2005: 58/85

106 ●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Niyāzì: Bu daĥı Burusevì yāĥūd Ķaramānìdür. Şu‘arā-i Rūmuñ ķudemāsından Aģmedì, Şeyĥì ve Aģmed Paşa gibi pìşvāsındandur. Sultān
Bāyezìd devrinde gelmiş ve medģ-i sulšān ile eş‘ār ve ķaŝāyid nažm
idüp vaķtini geçürmiş vaķtine göre şā‘ir-i siģr-beyān ‘add olunmışdur.
Lisān-ı śelāśede dìvānları var idi. Fetret-i Timurda żāyi‘ olup āśārı
mün‘adim olmışdur. Aģmed Paşa ve sāyir pìşvā ba‘ż-ı mezāyāyı
bundan intiĥāb itmişdür. İşbu ebyāt Sulšān Yıldırıma ihdā itdügi
nažmlardandur.
Beyt:
Yıldırım Ĥān u Bāyezìdi’l-vaķt
Ģāmì’ü’l-mülkü māģì’ü’l-a‘dā

Dìger:
Tū Tehemten4-tenì Sikender-der
Tū Sikender-derì vü Dārā-rā5

Ve daĥı anuñ eş‘ār-ı nezāket-şi‘ārındandur.
Beyt:
Zülfüñ gicesinde başuma gün šoġa bir gün
Taģķìķ ise ger nükte-i el-leyletü ĥublā

Dìger:
Ebrūsı nice ģācib ola ģüsni bāġına
Almış iki ģarāmìyi iki ķucaġına

SÜLEYMĀN ŞĀH BİN YILDIRIM ŞU‘ARĀSI
188b) Eş-şöhret’ül-müteķķaddìmìn Mevlānā Aģmedì’dir ki:
Muķaddemā Fenārì ve Ģācì Paşa ile Mıŝırda Şeyĥ Ekmelden tekmìl-i
ders itmişler ve ba‘dehu şi‘r ü inşāya mülāzemet ile tażyì‘-i vaķt ve Süleymān Şāha ĥıźmet ve muŝāģbeti-y-le iģrāz-ı rütbet idüp birāderleri
4

5

“Tehemten: Tâ-yı müsennatla kelemzen vezninde. Rüstem-i Dâstân elkabındadır.
Anifen manası beyan olundu. Başbuğ ve serasker manasına gelir. Kulluk, ubudiyet
ve itaat manasına da gelir.” (Mütercim Asım EFENDİ 2000: 757)
Sen Tehemten (Rüstem) vücutlu, İskender gibi asker saflarına sahip, İskender’in
makamına ve Dara’nın görüşlerine sahipsin.
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Mevlānā Ĥamzavì yigirmi dört cildde olmaķ üzere Ĥamzanāme nām
kitāb-ı pür-hengāma cem‘ ve tedvìn idüp irtiķāb-ı mā-lem yülzem idüp
sāde-dil Türkmānlar ve bā-ĥuŝūŝ sulšānları olan Şāh Süleymān hezārān
iltifāt-ı bì-kerān itmekle Aģmedì daĥı İskendernāmeyi yigirmi dört cildi
bir kitāb-ı ıšnāb-ı intisāb nažm itmişdür. Lākin nažmı ģalāvetden bìrūn
‘avāmu’n-nās meşrebine maķrūn olmaġla şāhlarınuñ ġāyet maķbūli ve
nedìm-dergāh olmaġa bā‘iś-i mevŝūlı olup ikisi daĥı altunı avuç avuç
almaġa ķāni‘ olmayup dāmen dāmen alurlar imiş. Şi‘r ü inşāsı śelāśetden müberrā ve muģennātdan mu‘arrā ve mücerred tażyì‘-i evķāt ve
belki taŝdì‘-i eşrāf ve sādāt olmaġa ‘illet-i müstaķiledür. Lākin mükālemesi şi‘rine ġālib ve letāfet ile ķulūbı cālib imiş. Mervìdür ki bir gün
Timūr-ı cihān-gìr ile ģammām źevķın iderler. Derūn-ı ģammāmda
maģbūblardan baĥś olunup ķıymet-i bì-hemtā ta‘yìnine mübāşeret olunup fulān oġlān fulān ķıymete ve fulān fulāna deger deyü söylendükde
Timūr dir ki “Ben ne ķıymete degerem” didi ki mušāyebe ķaŝdıyla “Ancaķ seksen ‘aded dirheme müsāvātuñ vardur” diyicek Timūr dir ki “ģaķ
‘adl üzere taķvìm eylemedüñ kendimden ķat‘-ı nažar peştemālüm daĥı
ol bahāya deger” dirken Aģmedì dir ki “Benüm daĥı murādum ancaķ
peştemāldür senüñ vücūduña ķıymet yoķdur” deyü žarìfāne cevāb virür
ki eger bā‘iś-i ġażab olur-ise tedāriki mümkindür deyü mülāģaža ider.
Zìrā taķvìm-i muķavvimìnden ĥāric olan źāt-ı girān-ķadrsin ki saña
bahā yetişmez ve ķadr u ķıymetüñe ĥazāyin-i dünyā vefā itmez dimek
fikrin ider. Ammā Timūr-ı ŝāģib-şu‘ūr incinmeyüp belki mušāyebeden
ĥažž idüp iģsān-ı firāvānına şāyān itdi dirler. El-ķıŝŝa cemì‘-i eş‘ār u
meśneviyyātı sāde ve lešāyif ve žerāyifden āzādedür. Bütün İskendernāmesi’nüñ āb-ı rūyı işbu beyitlerdür ki bāķìlerin buña göre deyü
ķıyās kāfidür. ‘Āşıķ Paşa ve Molla Lašìfì cezālet-i intimā işāret ve ìmā
itmişlerdür.
Nažm:
İ‘tidālinden ‘udūl itdi (189a) hevā
Gitdi gülden berg ü bülbülden nevā6

6

AKDOĞAN: e-kitap: 251-252 [dâsitân-ı muhârebe-i iskender bâ-leşker-i şeyâtîn
başlığında]
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Lāle vü gülden mu‘arrā oldı bāġ
Bülbülin ‘işret-gehini šutdı zāġ
Ĥār-puştuñ ĥār saķlar cānını
Tirligi döker semūruñ ķanını7

Gerek te‘lìf-i nažmına gerek dìvānında ģalāvet yoķdur. Lākin sāyir
‘ulūm-ı feżāyiline söz yoķdur. Ģācì Paşanuñ Şifāsını şerĥ ve beyān ve
Cemşìd ü Ĥurşìd adlu bir kitāb daĥı nažm idüp Süleymān Şāha ihdā ve
iģsān-ı bì-kerān ile engüşt-nümā olmışdur.
Monla Ĥamza: Bu daĥı Aģmedìnüñ birāderi ve cāmi‘-i Ĥamzanāme
olan jāj-ĥāylaruñ serveridür. Süleymān Şāhuñ muŝāģib ve nedìmi meclis-i şāhānesine maĥŝūŝ olan yār-ı ķadìmi idügi işāret olunmışdur.
(189a) Aģmed Dā‘ì: Bu daĥı ol devrüñ şu‘arāsından ve vilāyet-i
Germiyānuñ ķużāt-ı žürefāsından ve Süleymān Şāhuñ nüdemāsından
olup Ferruĥnāme nām bir risāle te‘lìf ve nažm idüp ģüsn-i iltifāt bulmışdur. Lākin şi‘ri pesen-dìde ve maķbūl-i büleġā-yı fesāģat-dìde olmayup
ol ‘aŝra göre şöhret bulmışdur. İşbu beyt-i sāde şāhid-i ģālidür.
Beyt:
Eger dilden gelen elden geleydi
Gedālar ķalmayup sulšān olaydı8

ÇELEBİ MEHMED DEVRİ ŞÂİRLERİ
(196b)Ezherì: Bunlar Aķşehir didükleri ķaŝaba-i beyżā ve bāġ u
bostānı çoķ olan mevżi‘-i behcet-efzādan olup terbiye-i bāġ-ile yektā ve
żamìr-i dil-pezìri şükūfe-i gūn-ā-gūn ile lešāfet-peymā ve Mevlānā Enverì ve Şeyĥì ile hem-‘aŝr olan şu‘arādandur. Ve zamānına göre şi‘r-i dilgüşā ve vaķtine lāyıķ şu‘arā-i engüşt-nümādan olmaġla eş‘ārı oķunur ve
diñlenür imiş. İşbu beyt anuñdur.
Beyt:
Müdd-ile sìmi merd-i nā-dānuñ
Dāsı yoķdur elinde dānānuñ
7
8

AKDOĞAN: 56/8639.
Ahmed-i Dā‘ì’ye ait olduğu söylenen bu beyitin aslında Kemaloglı’ya ait olduğu
ispat edilmiştir.(ÖZBOSTANCI 1991: 285/3311; ÖZKAN 1995: 358-359.)
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Dìger:
Būriyāya ŝarılup ŝaģrāda ditrer ney-şeker
Gel piyāzı gör ki ķat ķat arķasında cāmesi

İşbu mıŝrā‘ı eger “Gül piyāzı gör ki ķat ķat cāme-i rengìn giyer”
deyü ìrād iderse münāsib ve rengìn olurdı deyü ba‘ż-ı büleġā ìrād-ı
kelām itmişler.9
(196b) Cemìlì: Türk ve Tatar-istān şā‘irlerinden ve ‘Alì Şìr Nevāyì
šarzı peyrevlik ile neşv ü nemā bulanlardandur. Lākin kelāmında vezn
ve ķāfiyeden ġayrı çoķluķ lešāfet yoķdur dimişler. Bu beyt anuñdur.
Beyt:
Olmasun ol encümen kim anda ŝahbā olmaya
Olmasun ŝahbā daĥı ger bir dil-ārā olmaya

(196b) Źihnì: Bunlar Şehzāde Sulšān Meģemmed bin Yıldırım Ĥān
Kefe paşası iken defterdārı idi. Şi‘ri ĥaylì rengìndür ammā sirķā-i kelāmı büleġā ile müttehemdür. Eger ŝāģibi çıķmaz-ise (197a) İşbu mašla‘ aña
isnād olınur.
Beyt:
Gerçi ki nigāruñ ruĥı iki güle beñzer
‘Āşıķlarınuñ nālesi de bülbüle beñzer

(197a) Mevlānā Şeyĥì: Mevlidi Kütāhiyye ve Ģaķìm Sinān nāmında
şöhret bulmış şeyĥ-i ŝāģib-irfān ve mürşid-i ehl-i sülūk aŝģāb-ı bedì‘ ve
beyān olan pür-iź‘āndur. Gerçi şi‘r ü inşāda bì-hemtā ve ‘ulūm-ı külliye
ve cüz’iyyede müsteśnā idiler. Lākin vaķt-i ‘aŝrları šulū‘-ı āftāb-ı muģassenāt-ı bedì‘iyye nereden vāķì‘ olur iltifāt itmezler ve bilmezler imiş ve
elfāž-ı mühimme irād itmişler. Bir kimse fehm ve vehme źāhib olmazlar
imiş. Farażā Şeyhì gibi kāmilden ŝudūr iden kelāmı begenmezler-imiş.
Ekśer ümerā ve şi‘r-şinās ‘add olunan fuŝaģāsı ancaķ sāde kelāma māyil
ve mücerred kelām-ı mevzūn ve ķāfiyesi olursa mā-şā-allāh kemāle vāŝıl
imiş deyü medģ iderler imiş. Şeyĥì-i merķūm egerçi vüs‘at ve ķābiliyyet
fehm ü dirāyetde sāģib-i ķudret ise de “Kellimū’n-nāse bi-ķadri ‘uķūli9

“Gel piyāzı gör ki ķat ķat cāme-i rengìn giyer” ifadesi Gelibolulu Âlî’nin eserinde
geçer. bk. (İSEN 1994: 111)
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him”10 mefhūmınca elfāž-ı müvehhemeden ictināb itmeyüp meśelā
Sulšān Murādı medģ eśnāsında
Mıŝrā‘:
Cihānuñ puştı devrānuñ penāhı11

deyü bu maķūle nažm ìrādını ‘ayb ‘add itmeyüp nažm itdükleri gibi ve
‘aŝrında cevāhir-i kelām ve mezāyā-yı nažm-ı belìġ-encāma iltifāt olmaduġından diķķat itmezler imiş. Ekśer-i eş‘ārı ilāhiyyāt ve šarìķ-i taŝavvufda olanlara ģālet-baĥş olacaķ ģālāt ìrād idüp bā-ĥuŝūŝ Ĥüsrev ü Şìrìn
ģikāyesini nažm bahānesiyle merātib-i ‘āliyesini ve kemāl ü fażlı olan
rütbe-i sāmiyyesini eş‘ār ile iş‘ār itmişdür. Ĥulāŝa-i kelām fuŝaģā-i
belāġat-encām iseler de müteķayyed degüller idi. Gerek Aģmedì ve gerek Şeyĥì ve ba‘dehu gelen Aģmed Paşa ve Nižāmì feŝāģat bilürler
ammā ‘amele getürmezler imiş. Bi’l-cümle Şeyĥì müşārün ileyh ‘aŝrınuñ
ser-āmedi ve mìr-i kelām-ı mü’eyyedi olup şöhret bulmışdur. Nice
raġbet-i kelām-ı cezìl itsün ki mìr-i fermān-ı vilāyet-i Germiyān olan
emìr-i salšanat-‘unvānları ġāyet ķabā-šabì‘at ve Ķubād-šıynet olmaġla
Şeyĥìnüñ eş‘ār ve ķaŝāyidin fehm itmedüginden kelām-ı mālāya‘nìden
uŝanduķ dir imiş. Mervìdür ki bir rustāyì Türkmān şā‘iri vezn ve ķāfiye
nedür bilmezlerden ve mezāyā-yı ĥafāyā-yı letāfet ne olduġın añlamazlardan iken dergāh-ı Germiyān oġlına gelüp işbu beyti ihdā eylemiş.
Beyt:
Benüm devletlü sulšānum ‘aķìbātuñ ĥayìr olsun
Yedigüñ bal ile ķaymaķ yöridügüñ çayır olsun

İşbu beyt-i bì-nižām ve kelām-ı laķlaķa-encām Germiyān oġlına ġāyet
maķbūle geçüp ģarìfe biñ ġurūş cāyize iģsān itmiş. Ve henūz bir ĥoşça
kelām işitdüm bizüm Şeyĥì bilmezem ne söyler ve ne dimek ister deyü
ol lafž-ı bì-hūdeyi pesend itmiş. Şeyĥì-i derd-mend istimā‘ itdükde ġāyet
elem çeker ve bir vilāyetüñ ekābiri ‘aķìbātı ‘aķìbetinden ve ĥayrı
ĥayìrden farķ itmeye. Anuñ yanında ĥayìri çayır nüzhet-gāh ‘add iden
bencileyin ģarìfe ne ķadar düş-nām olınur-ise sezādur dirler. (197b)
10

Hadis: “İnsanlarla akılların derecesine göre konuşun” (ACLÛNÎ 1352 /1933: c.
I./224).
11
TİMURTAŞ 1980: 27/701.
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‘Āşıķ Paşa teźkiresinden menķūldür ki Şehzāde Sulšān Meģemmed
vaķ‘a-i Timur ve sāyir fitneler žuhūrından ötüri bì-tāb u šāķat olmaġla
‘āķıbet bir maraż-ı şedìde mübtelā olar. Ol ‘aŝırda Şeyĥì-i meźkūr fenn-i
šıbda şu‘ūrı vardur deyü ta‘rìf olınur. Ve getürürler ve nabżına el ve
ķārūresini görür. Ve dir ki: “bu maraż ifrāt-ı ġuŝŝa ve ġam ve rāģatsızlıķdan mużā‘if ve mudġam olmışdur bunuñ ‘ilācı ancaķ emn ü rāģat ve
aĥbār-ı meserretdür deyü yine ba‘żı ma‘cūnlar terkìbine mübāşeret
eśnāsında ba‘żı bilād ve ķılā‘uñ fetģ ve tesĥìr ve ba‘żı a‘dāsı tedmìr
olunduġı aĥbārı te‘āķuben vürūd itmekle sulšāna sā‘aten-fe-sā‘aten
ŝıģģat yüz šutar. Ve cism-i pādişāhì rūģ-baĥş-ı İlāhì ile ‘āfiyet bulur.
Şeyĥìnüñ istiĥrācı ve ‘ilmü’n-nabżda istimzācı pesendìde-i sulšān olup
ģekìmbaşı iderler. Ve berātına sekiz yüz aķçe yazılu Šoķuzlu nām bir
ķaryeyi tìmār-ı ĥāŝ iģsān iderler. Ammā tìmār-ı meźkūruñ ŝāģib-i evvelleri Şeyĥì ile çekişürler. Bir gün tìmārına giderken ĥaŝımları yolına
gelüp bir ķaç yerinden mecrūģ iderler. Ve her nesi var ise yaġmā iderler.
Derd-mend Şeyĥì düşe ķalķa āsitāneye gider. Ve tìmār arar-iken bìmār
olduġını arż ider. Ģattā Cer-nāme nāmıyla bir manžūme-i ‘arż-ı ģāl eylemiş. Ammā işbu fi’l-i ĥayra dāl olacaķ kimse bulımaz. Ba‘dehu Cernāmenüñ cìmi noķšasını taŝģìfen üzerine yazar Ĥar-nāme deyü tesmiye
ider. Ve ba‘dehu dāll-ı ĥayrı bulıcaķ bir dāl daĥı ziyāde ider. Ĥıred-nāme
tesmiye ider. Pes sulšān-ı merģamet-‘unvān ĥaŝm-ı güstāĥları buldurup
şer‘ā cezāları virilüp ve Şeyĥìnüñ żāyi‘ātı daĥı tażmìn itdürülür. Şeyĥì-i
merķūm nažm-ı Ĥüsrev ü Şìrìnini ‘aŝr-ı Sulšān Murādda ìrād ve mersūm
idüp itmāmına ‘ömri vefā virmemekle ba‘de fevtih hemşìre-zādesi olan
Cemālì itmām eylemişdür. Şeyĥìnün mürşid-i hidāyet-perveri Şeyĥ Ģācì
Bayram-ı Anķaravìdür ki ĥırķayı anlardan geymişdür ve çünki ‘ilm-i
šıbda daĥı şu‘ūrı olmaġla göz marażlarına küĥl ŝatarlar imiş. Ammā
kendülerinüñ daĥı gözlerinde ‘illet var imiş. Bir gün bir ģarìf-i žarìf gelür. Bir aķçalıķ küĥl alur. Ammā iki aķça virür. Virür ki bir aķçasını
kendü gözüñe kuģl içün ŝarf deyü nā-bìnāligini ta‘rìż eylemiş. Ma‘źūr
ola ki Şeyĥìyi bu ķadar tašvìl ve ıšnāb ile beyāna intisāb olunduġı
şeyĥü’ş-şu‘arā olup Ĥüsrev ü Şìrìni maķbūl-i büleġā olduġından mā-‘adā
šarìķ-i šaŝavvufuñ müntehālarından olduġı içündür.
(197b) Kemāl-i Ĥalvetì: Bu daĥı Ģācì Bayramuñ ĥulefāsından ve ol
‘aŝruñ şu‘arāsından olmaġla eş‘ārı ŝūfìyāne ve kelāmı ŝāfìyānedür. Bu
iki mašla‘ ol ĥurşìd-i ma‘ārifüñdür.
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Mašla‘:
Dost olmaz nefse düşmen olmayan Mevlā-y-ile
‘İzz-i dünyā cem‘ olur mı devlet-i ‘uķbā-y-ile

Dìger:
Gel ey ‘ārif göñül virme fenā dünyā-yı ġaddāra
Eger şehbāz-ı vaģdetseñ çü kerkes ķonma murdāra

II. MURAT DEVRİ ŞÂİRLERİ
(207a) Ĥākì: Ķastamonıdandur. Āl-i İsfendiyārdan Emìr İsmā‘ìl
mādiģlerinden olup anlaruñ terbiyesiyle zürūr‘ı mezād-ı ġınāya vāŝıl
olmışdur. Müdevven dìvānı ve ĥaylìce ‘unvānı var iken devlet-i
‘Ośmāniyye ol diyārlara istìlā itmekle büleġā ve füŝeģā çoġalup ebyāt ve
eş‘ārı mensūĥ gibi unudulmışdur. Ŝan‘at-ı tecnìsde bu mašla‘ anuñdur.
Mašla‘:
Ey murād-ı mü’min ü tersā mu‘ìn-i merd ü zen
Ķudretüñdür šaşı geh mercān u geh mermer düzen

(207a) ‘Ašāyì: Vüzerādan Ģācì ‘İvaż Paşa oġlıdur. Babası fevt olduķda Sulšān Murād sarāya alup ġılmān-ı ģarcì zümresine ilģāķ murād
ider. Ammā ġulām-ı bì-hemtā içerü olınmaķ töhmetinden ittiķā idüp bir
tāze ġazel ile ‘arż-ı ģāl ider. Ol ġazel budur.
Nažm:
Ol cānı yā cihānı ķabūl it didüm dile
Cān terkin eylerin didi cān bir cihān iki

(207a) Faĥĥārì: Gāh Āl-i ‘Ośmānı ve gāh Āl-i Ķaramānı medģ ider
ve cāyizelerin alurlar imiş. İlāhiyyāta müte‘alliķ meśneviyyātı vardur.
Min nažmih:
Meger bir ĥāne-i ma‘mūr-ı ‘āķıl
(207b) Ķılupdur cism-i insāna mümāśil
Müşābihdür dimāġa ġurfe-i dār
Daĥı dehlìzidür ģulķūm ey yār
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(207b) Seyyid Nesìmì: Türkistāndan žuhūr iden sādāt-ı ŝaģìģu’nnesebden nesāyim-i ‘ışķ-ı İlāhì ile kesb-i ŝafā iden vālā-ģasebdendür.
Iŝšılāģ-ı meşāyıĥdan ķurb-ı ferāyiż ta‘bìr olınan maķām-ı berzaĥ ki ‘āşıķı maģmūd idnā-yı vücūd idüp ‘ayn-ı ma‘şūķ olduġı maķāmdur ki žāhiri şer‘a muĥālif görinür. Seyyid Nesìmì ol berzaĥa uġramış Ģüseyn bin
Manŝūr-ı Ģallāca hem-meşreb olmış ifnā-yı vücūdı žāhiren şer‘an daĥı
i‘dām-ı vücūdına sirāyet ider. ‘Ulemā-i Ģaleb ķatline fetvā virüp derisin
yüzerler. Mervìdür ki zamān-ı ķatline müftì-i Ģaleb iftā’ buyurup bu
mel‘ūn-ı murdāruñ ķatli ehemm ü vācibdür ģattā bir ķašre ķanı šoķunan
maģal ġayrı necāsāt gibi degüldür deyü elini ŝallayaraķ giderken Seyyidüñ cereyān iden ķanından müftìnüñ sebbābe barmaġına iŝābet ider. Ol
arada ehlu-llāhdan bir ŝūfì bulunup dir ki kendü fetvānuz üzerine barmaġıñuzı ķaš‘ vācib oldı. Dir ki “Ben temśìl vechi ile söyledüm nesne
lāzım degüldür” dir. Seyyid Nesìmì ķable teslìmi’r-rūģ müftìyi ta‘rìfen
işbu nažmı inşād eylemiş.
Beyt:
Zāhidüñ yek barmaġın kesseñ döner Ģaķdan ķaçar
Gör bu miskìn ‘āşıķı ser-pā ŝoyarlar aġlamaz12

Monlā Lašìfì ķavlince ismi ‘İmādü’d-dìn ve civār-ı Baġdādda Nesìm
nām ķaryeden olduġı-çün Nesìmì taĥalluŝ itmişdür. Menķūldür ki
Kemāl-i Ümmì ile ikisi Şeyĥ Şucā‘ tekyesine gelmişler. Baba Sulšānuñ
iźni yoġ-iken bir ķoçın baŝup źebģ iderler baba-yı mezbūr üzerlerine
gelür. Cemāli celāle mübeddel olaraķ Nesìmìnüñ öñine bir ustura
Kemālüñ ģużūrına bir kemend vaż‘ ider ve ‘āķıbetine işāret ider. ‘Āķıbet
Nesìmì meźbūģ ve Kemāl-i Ümmì maŝlūb vāķi‘ olmışdur. El-ķıŝŝa ģasbi ģāline Mevlāsı vāķıfdur. “Naĥnu naĥkümü bi’ž-žāhir”13 deyü ‘ulemā
ķatl eylemişlerdür. Seyyid-i mezbūruñ Türkì eş‘ārı mevfūr ‘Arabì ve
Fārsì manžūmātı daĥı elsinede meźkūrdur. İşbu Fārsì beyt müretteb
dìvānındandur.

12

“Gör bu gerçek ‘āşıķı ser-pā ŝoyarlar aġrımaz” şeklinde divanda geçmektedir
(AYAN 2002: 409/7).
13
Biz zahire göre hükmederiz.
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Beyt:
Šālib-i tevģìd-rā bāyed ķadem bālā zeden
Ba‘d ez-ān tevģìd ü vaģdet dem zeden vü-illā zeden14

Ģāŝılı ģaķķında sükūt evlādur. İşbu şi‘r daĥı Türkì eş‘ārındandur.
Beyt:
Gel gel ki ķapdı şevķ-ı cemālüñ ķarārumı
Fāş eyledi firāķuñ ģāl ü dil-i zārumı15

Ve lehu:
Düşürmiş ‘anberìn zülfüñ hümāyūn gölgesin aya
Te’āla-llāh zihì sünbül Te’āla-llāh zihì sāye16

(207b) Şāh Ĥandān: Nesìmìnüñ birāderi perìşān-mūy küşāde-rūy
‘āşıķ idi. Birāderi keşf-i esrār idicek işbu beyti irsāl eylemiş.
Nažm:
Gel bu sırrı kimseye fāş eyleme
Ĥvān-ı ĥāŝŝı ‘āmmeye aş eyleme

Seyyid Nesìmì işbu cevābı göndermiş:
Deryā-yı muģìt cūşa geldi
Kevn ile mekān ĥurūşa geldi
Sırr-ı ezel oldı āşikārā
‘Āşıķ nicesi eylesün müdārā17
Yir gök arası Ģaķ oldı mušlaķ
Söyler def ü çeng ü ney ene’l-Ģaķ18

(208a) Kemāl: Ķaraman Darende ķaŝabasındandur. Kemāl-i Ümmì
dimekle meşhūr ve menāķıbı meźkūr ve keşf-i esrār itmekle Ģaķ
14

Tevhide talip olan kimseni yükseğe kadem/ayak basması gerekir. Ondan sonra
tevhid ve vahdette İllā’ konuşması/söz etmesi gerekir (AYAN 1992: 3).
15
Mısraın vezni bozuk. Beyit “Fāş eyledi firāķ-ı ruĥuñ ĥāl ü dil-i zārumı” şeklinde
divanda geçmektedir. bk. (AYAN 1992: 743/446-1.)
16
AYAN 1992: 665/ 385-1.
17
AYAN 1992: 153/ 1. Mes./1-2.
18
AYAN 1992: 153/ 1.Mes. /7.

Umdetü’l-Ahbâr’da Şair Biyografileri ●

115

yolında ber-dār olmışdur dirler. Ekśer-i ebyātı fenā-yı mümkināta dāyir
olup bu beyt daĥı anuñdur;
Beyt:
Bu ĥvān içre niçe cān ķondı göçdi
Bu taĥta niçe sulšān ķondı göçdi

(208a) Hümāmì: ‘Aŝrınuñ şu‘arāsından Vezìr Ĥalìl Paşa nāmına Sì
ya‘nì otuz nāme nām risāleyi Türkìye terceme itmişdür. İşbu ebyāt ol
risāleden mektūba dāyir anuñdur;
Beyt:
Elā ey serv-ķadd ü rāst-peyker
Mübārek-šal‘at u ferĥunde-aĥter
Yañaġı lāle-i bāġ-ı lešāfet
‘İźārı verd-i gülzār-ı šarāvet

(208a) Şìrāzì: Erbāb-ı šabì‘atden bir sāde-kelām ve şu‘arā-i Sulšān
Murāddan olan müstāhem Gülşen-i Rāz nāmında manzūm bir kitābı ve
ŝūfiyāne ĥišābı vardur. Bu şi‘r anuñdur;
Şi‘r:
‘İźārında ĥašı mektūb-ı cāndur
Maģabbet-nāme-i āĥir-zamāndur

(208a) Şemsì: Bu daĥı muŝāģib-i şehriyārì ve ol ‘aŝruñ şi‘r-şi‘ārıdur.
Bu şi‘r anuñdur.
Şi‘r:
İster iseñ ‘ışķa nişān derd-i ‘āşıķuñ burhānıdur
Kāfir dimeñ ‘āşıķlara ‘ışķ anlaruñ ìmānıdur

(208a) Monlā Ģasan: Bu daĥı nedìm-i pādişāh olanlardandur. Bu
şi‘r anuñdur.
Şi‘r:
Bugün ey dil nigāra hem-demsin
Ģamdüli-llāh ki şād u ĥurremsin
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(208a) Ŝafì: Üstād-ı naķķāş nedìm-i şehriyārì olan ķallāşdur. ‘Āķıbet
küfr söyledi deyü ģabs itdürdiler ve ķatline himmet itdiler. Ģabsde iken
Aģmed Paşanuñ pederi ķāēì‘asker Veliyyüddìne manžūm ‘arż-ı ģāl irsāl
idüp anlar ĥalāŝına sebeb oldılar. Ba‘demā çoķluķ mu’ammer olmadı.
İşbu ebyāt anuñdur.
Beyt:
Kār-ı baĥtum kim perìşāndur bugün
Raģmetüñle n’ola ger bulsa nižām
Bükdi serv-ķaddümi belden belā
Šutdı māh-ı devletüm ġamdan ġumām

(208a) Ża‘ìfì: Gelibolıdandur. ‘Aŝrınuñ ĥaylìce şā‘iri imiş. Sulšān
Murāduñ ġazavātını nažm idüp bir kitāb itmişdür. Bu beyt anuñdur.
Beyt:
Ey bād-ı ŝabā lušf idüp ol ĥāna ĥaber vir
Bu ben ķulınuñ ģālini sulšāna ĥaber vir

208a) Nedìmì: Bu daĥı Bektāşì-ķıyāfet şā‘ir-i bā-ģalāvetdür. Bu beyt
anuñdur.
Beyt:
Felegüñ yazdı çoķ bürūcında
Kim dönem ben daĥı bir ucında

(208a) ‘Ārif ‘Alì: Vilāyet-i Rūmdan erbāb-ı tımārdan olup Melek
Aģmed-i Dānişmend fütūģātın nažm etmişdür ve olar sebebiyle cevā’ìzi seniyye-i pādişāhìye nā’ìl ü te‘ebbüden Toķāt dizdārlıġın alup refāhiyet
bulmuşdur. Bu beyitler ol kitābdandır.
Nažm:
Çü ŝubģ irdi belürdi gün şafaķdan
Bezedi yir yüzin altun varaķdan
Cihāna raģmet āśārı ŝaçıldı
Güneş šoġdı ķara aķdan seçildi

El-ķıŝŝa şi‘r-şinās olanlaruñ cümlesi taģrìr olınur-ise kitāb el vermezdür. Pes birāz ilerücelerin źikr ile iktifā idelüm.
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Kırımlı Şairler: Źihnì Efendi, Feyżì
(285a)Yanıķ ķal‘ası fetģ olunduķda sebeb-i müstaķil oldı dirler. İşbu
mābeyinde devlete ‘arż-ı taģrìr itdükçe Nevāyì šarzında nažm-ı ŝafābaĥş ile taģrìr ider-imiş ve dìvān-ı kitābetinde olan Źihnì Efendi daĥı
‘aŝrınuñ mümtāzlarındandur ve füżālā-i ‘aŝrdan muŝannafiyetden Kefevì Ĥaydar-zāde Meģmed Efendi ki Feyżì taĥalluŝ ider. Bunun nedìmidir ikisinüñ daĥı lisānı śelāśede müretteb dìvānları şöhre-i āfāķ ķabūle
ķarìn idügi bi’l-ittifāķdur. Müşārunileyh Ŝumbur’da iken ricāl-ı devlet-i
‘aliyyeden ba‘żı nā-sezā kelimāt istimā‘ itdükde işbu ebyātı yazup göndermiş dirler.
Nažm:
Telĥ-kām bolsak ‘aceb mi ģālimizni siz körüñ
Burnımuzdan geldi billāh acı ŝuyı Ŝumburuñ
Ĥayli ni āhengdür ķānūn-ı devlet naġmesi
Egri aġıza ķılur bāri ķulaġını buruñ
İrtişā birle mevāli-i cem’-i dìnār eylemiş
Elleźine yekfirūne āyetini tingiz körüñ
Ġāzìlerden bir kimesni dedi bu şi‘ri revān
Ki cemāl söz söyler-ise anı Ŝumburdan süriñ

Śābit
(291a) İşbu fetģ-i mübìn ki Ķaçanaķda müyesser olmuşdur. Dillerde
destān ve herkese vird-i zebān olup şu‘ārāyı ve füŝaģāyı tārìĥ ve
ķaŝāyid-i nažm ve inşād itdiler ve cümleden ziyāde maķbūl ve ‘ind-i
cumhūr ķabūle mevsūl olan Śābit Efendinüñ tedvìn ve tertìb itdigi
Selìm-nāme19‘dür ki nažm ile şeker-güftārını neşr itmişdür. El-yevm
büleġā-i ricāl-i devlet cerìde-i merķūmede derc olınan elfāž-ı lešāfet-i
elģāž birle temettu‘ idüp meģāfil ü mecālis-i refì‘ada ŝafālar kesb iderler.
Ana meźkūr olan ģālātı gūyā kendülerin iktisāb iderler. Ģaķ budur ki
Mevlānā-yı müşārun ileyh Śābit Efendi bostān-ı isti‘dāda nābit olan bir
19

KARACAN 1991.
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şecere-i šayyibe olup āŝār-ı belāġāt-şi‘ārı eş‘ār-ı ķudemāyı ve sā’ìr
şā‘irān-ı ‘ulemāyı ferāmūş itdirmüşdür. Kendüsi ‘an-aŝlen (291b) Bosnevì olup ķadd ü ķāmeti dırāz u ŝaķal ü ķaş vü kirpigi bì-enbāz ü
ķıyāfet-nāme ķavlince belādet ü gabāvet kendüde śābit idügi müberhen
ve müŝbet idi dirler ve şehr-i Kefede śāniye rütbesi-y-le ķāżı vü
ģākimü’ş-şeri‘ iken görenler böyle naķl iderler ve fi’n-nefsin-emr hemnişìn olanlar dirler ki meclislerde çendān kelimāt-ı lašìfeye iķtidārı yoġidi ve ekśer evķātda sükūtı çoġ-idi ammā nažm u inşāya teveccüh-i źihn
iderek meydān-ı belāġata raĥş-ı ‘ibāret sürdükde cümleyi māt u mebhūt
ider-idi ve şu‘arā-yı Rūmuñ ser-āmedlerinden olan Bāķì Efendi ve
māzic-i şehd ü şekker olan Nābì Efendi ve sāyir ķadìm ü ģadìś olan
nažm u neśr aŝģābınuñ cevāhir ü zevāhir müeśśerlerin ĥazf u iģcār
müşābesine tenzile degin māsìhü’l-küll rütbesine mübāderet itmişdür
deyü fuģūl-i nādiredān olanlar gerek devlet-i ebed-peymā ve gerek düvel-i sā’ìrede bulunan büleġā tevātüren naķl iderler. Bi-ģasebi’lmünāsebe Śābit Efendinüñ aģvāli mesmū‘ ve mer‘ì oldıġına göre iktāb
olınmışdur. ‘Afv buyrula ŝadede gelelim çünki Ĥān-ı celìl inşā-llāh
‘ažìmü’ş-şān işbu ĥiźmet-i cümleye tevfìķ itdi.
III. Sonuç
Şairlerin hayat hikâyelerini oluştururken biyografik eserler, kronikler, arşiv belgeleri, vefayatnameler, münşeat mecmuaları gibi eserler
değerlendirilmelidir. İncelemiş olduğumuz Umdetü’l-Ahbar isimli eser
her ne kadar bir tarih kitabı olsa da ihtiva ettiği şair biyografileri bakımından dikkat çekmektedir. Abdulgaffar b. Hasan, Osmanlı şairler hakkında bilgi verirken Gelibolulu Âlî’nin etkisi altında kalmıştır. Ancak
Kırım şairleri ve Sâbit hakkındaki verdiği bilgiler kendine özgüdür.
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