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Kara Fazlî’nin Eserlerine Dair
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New Information on the Works of Qara Fazlî

ÖZET

Gerek Türkiye gerekse Türkiye dışında bulunan Türkçe
yazma eserlerin kataloglanma süreci henüz sonlandırılmamıştır. Bundan dolayı da henüz hiç kayıtlara geçmemiş
yazma eser koleksiyonları yanında, bilindiği halde katalogları hazırlanmamış koleksiyonlar da bulunmaktadır. Bu
durum ise tüm aklî ve naklî ilimlerin tarihi yanısıra edebiyat tarihlerinin yazımında da önemli noksanlıklara sebep
olmaktadır. Hal böyle olunca da 21. yüzyıla girmiş olmamıza rağmen Osmanlı edebiyat ve bilim tarihine dair hâlâ
yeni keşifler yapılmaya devam edilmektedir. Bu çalışmada
da XVI. yüzyılın önemli şairlerinden olup yakın zamana
kadar, daha ziyade Gül ü Bülbül mesnevisi ile edebiyat
tarihlerinde yer alan Kara Fazlî’nin (d. 927/1520-21 – ö.
971/1564), daha önce dikkatlerden kaçmış olup da Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar 7213 numarada kayıtlı
bulunan külliyatı tanıtılacaktır. Böylece bahsi geçen şairin
şu ana kadar yapılan araştırmalarda günümüze ulaşmadığı
düşünülen eserlerinden olan müretteb Dîvân’ı ve Çâr Fasl
diye isimlendirdiği rubaileri hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Makalede öncelikle klasik biyografik kaynaklarda
Kara Fazlî’nin eserlerine dair verilen bilgiler özetlendikten
sonra bu makale ile ilim âlemine sunmayı düşündüğümüz
yazmanın içeriği tafsilatlı olarak tanıtılacaktır. Son olarak
bu yazmanın genel olarak Türk edebiyatı özel olarak da
klasik Türk edebiyatı araştırmaları açısından önemi hakkında bir değerlendirme yapılacaktır.
ANAHTAR KELİMELER

ABSTRACT

The cataloging process of Turkish manuscripts both in
Turkey and outside of Turkey has not been finalized yet.
For this reason, there are some collections of Turkish
manuscripts that have not yet been recorded, and collections that are not prepared catalogs. This situation causes
important deficiencies in the writing of history of aqlî and
naqlî sciences (religious and non-religious sciences) as well
as in the writing of literary histories. As a natural consequence of this, even in the 21th century, new discoveries are
still being made about the history of Ottoman literature
and science. In this study, a manuscript in which the
corpus of Qara Fazlî (b. 927/1520-21 – d. 971/1564) who
was one of the most important poets of the XVIth century
and known with his well-known mathnawi named Gül ü
Bülbül until recent years exists, will be introduced. This
writing, which had previously escaped the attention, was
registered at the Suleymaniye Library (Yazma Bağışlar
7213). Thus, detailed information will be given about the
aforementioned poets’ Diwân and rubais which called Châr
Fasl, that are thought to have not reached the present day
in researches so far. In this article, firstly the information
about Qara Fazlî's works on classical biographical sources
will be summarized and then the contents of the collecton
will be introduced in detail. Finally, an evaluation will be
made about the importance of this manuscript in terms of
researching Turkish literature in general and classical
Turkish literature distinctively.
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Giriş:
Şuara tezkirelerinin, klasik Türk edebiyatı tarihi araştırmacısının
kaynakları arasında çok önemli bir yere sahip olduğu bu sahada çalışan
her bilim insanının malumudur. Muhtelif cihetler dolayısı ile araştırmacılara kılavuzluk yapan şuara tezkirelerinde, özellikle de kendisinden
sonraki yüzyıllarda kaleme alınan tezkirelere nispetle sahip oldukları
bilgileri cömertçe aktaran 16. yüzyıl biyografi yazarlarının ya da şiir
eleştirmenlerinin tezkirelerinde, kendisi hakkında bilgi verilen şairlerin
varsa eserlerinden de bahsedildiği görülmektedir.1 Paha biçilmez bu
bilgiler sayesindedir ki asırlarca önce yaşamış olan birçok şairin, kaleme
alıp da muhtelif amiller sebebiyle günümüze ulaşamamış ya da bu
makale örneğinde olduğu gibi ulaştığı halde keşfedilmeyi bekleyen eserleri hakkında bilgi edinilmektedir.2
XVI. yüzyılın önde gelen şairlerinden biri olan ve Osmanlı
Edebiyatı’nın klasikleri arasında yer alan Gül ü Bülbül mesnevisi ile adını
ölümsüzleştiren Kara Fazlî (927/1520-21 – 971/1564) de; tezkirecilerin,
eserleri hakkında ketum kalmayıp önemli bilgiler verdikleri şairlerden
biridir. Latîfî’den başlayarak XVI. yüzyıldaki tüm tezkirecilerin
eserlerinde ona madde başı olarak yer verdikleri görülürken bunların
arasında çağdaşı, meslektaşı ve bir dönem aynı kalemde çalıştığı
Gelibolulu Mustafa Âlî de bulunmaktadır. Kendisinden bahseden klasik
kaynakların tamamı onun eserlerinden de bahsetmektedirler. Bu noktada
klasik biyografik ve bibliyografik kaynaklarda Kara Fazlî’nin eserlerine
1

2

Anadolu sahası Türk edebiyatında kaleme alınmış olan tezkirelerin neredeyse
tamamı başlarına eklenen incelemelerle birlikte neşredilip bilim insanlarının
istifadesine sunulmuştur. Bunun yanında Osmanlı dönemi tezkireciliği hakkında
yapılan birkaç önemli çalışma da yapılmıştır. Tezkirelerde ele alınan şair ya da
müelliflerin eserlerinden bahsedilmesine dair bk. Tolasa 2002: s. 308-371; Solmaz
2012: s.534-631.
Sadece şuara tezkireleri değil, genel olarak biyografik kaynaklarımızın taranıp
Anadolu sahası Türk edebiyatında kaleme alınan Türkçe eserlerin bir dökümünün
yapılmamış olması ya da böyle bir konunun bir projeye henüz konu olmamış olması
hayret vericidir.
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dair verilen bilgileri özetlemekte fayda vardır. Ancak bundan evvel Kara
Fazlî’nin kısa bir biyografisine de yer vermek istiyoruz.3
Fazlî’nin asıl adı bazı kaynaklarda Mehmed bazı kaynaklarda ise Alî
olarak geçmektedir. Özkat bu ihtilafı, şairin adının Mehmed Alî olabileceği ihtimaline hamletmektedir. Esmerliğinden dolayı Kara Fazlî olarak
bilinen şair bu lakabıyla diğer mahlasdaşlarından da tefrik edilmektedir.
Bizzat kendi ifadelerine göre 927 (1520/21) yılında İstanbul’da doğan
Fazlî 936 (1530) yılında şiir yazmaya başlamıştır. Sultan Süleyman’ın 1530
yılında tertip ettiği meşhur düğünde, devrin önemli şairlerinden olan Zâtî
tarafından padişaha takdim edilen Fazlî, kalemiye sınıfına mensuptur.
Sırasıyla Şehzâde Mehmed, Şehzâde Mustafa ve II. Selîm’in divan katipliklerini yapmıştır. Gelibolulu Âlî’nin ifadesiyle ahir ömründe rahata
erişecek bir ortam bulmuşsa da bu rahatı fazla sürmemiş 971 (1564) yılında vefat etmiştir. Tezkirecilerin bir sanatkâr olarak kendisinden sitayişle
bahsettiği Fazlî’nin eserlerine dair de şu bilgiler verilmektedir.
1. Dîvân
Kendisinden bahseden tüm tezkireciler Kara Fazlî’nin divan sahibi
bir şair olduğunu doğrudan ya da dolaylı olarak ifade etmektedirler. Söz
gelimi ondan ilk bahseden Latîfî, “eş’âr-ı kesîreye mâlik sâhib-i tab’ u
kâbil-i şân ve mü’ellif-i kitâb u dîvân…”(Canım 2000: 432) ifadeleriyle4
Fazlî’nin biyografisine dair verilecek bilgiler önemli oranda Mustafa Özkat’ın Yüksek Lisans çalışmasından özetlenerek verilecektir. Doğum tarihi konusu hariç şairin
hayat hikayesine yaptığımız bir ekleme bulunmamaktadır (Bk. Özkat 2005: 12-20).
4
Osmanlı dönemi tezkirecilik geleneğinde “yenileme ya da güncelleme” konusu tartışmalıdır. Araştırmalarını bu sahada yoğunlaştıran kimi bilim insanları, tezkirelerin
bir defa yazılıp sona eren metinlerden ziyade sonraki yıllarda ilk versiyonlarına
eklemelerin yapıldığı metinler olduğunu dile getirmektedirler. Latîfî’nin tezkiresi
ile ilgili olarak da Walter Andrews bu konuyu gündeme getirmiş olup Latîfî’nin,
1546 yılında bir metin haline getirip neşrettikten sonra da tezkiresini güncellemeye
devam ettiğini ve 1574 yılında yeni bir versiyonunu oluşturduğunu ifade ederken
bu durumun eserin birbirinden oldukça farklılaşan kimi nüshaları üzerinden
görülebileceğini söylemektedir. Andrews’i doğrular bir biçimde Latîfî’nin Kara
Fazlî ile ilgili verdiği bilgilerde de bir güncellemenin olduğu çok açıktır. Zira Latîfî
tezkiresinin erken dönemde yazılmış versiyonunda Kara Fazlî’ye sadece yarım
sayfalık bir yer ayrılmış ve onun Gül ü Bülbü’ünden hiç bahsedilmezken 1574’ten
3

528

●

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

onun birçok şiir yazdığını söylerken divan sahibi olduğu bilgisini de vermektedir. “Muttasıl şi’re dürişürdi ve şi’r dir işidürdi…” (Âşık Çelebi
2010: 1195) ifadeleriyle Kara Fazlî’nin şiirle yoğun uğraşından bahseden
Âşık Çelebi onun divan sahibi olduğuna dair net bir ifade kullanmaz.
Dönemin bir diğer tezkirecisi olan Bağdatlı Ahdî, “…ve kasâyid-i pürfevâyidi musanna’ ve inşâ-yı ferah-efzâsı müsecca’ ve tarz-ı gazelde hûb
ve terci’-bend ile rubâ’iyyâtı mergûb…” (Solmaz 2005: 464-65) ifadeleri ile
onun kaside, gazel ve tercî’-bend ile rubailerinden bahsedip zımnen
Fazlî’nin divan sahibi olduğunu söylemektedir. Bir tezkire yazarından
ziyade antoloji yazarı olan Kâfzâde Fâ’izî ise Fazlî’nin divanını gördüğünü söyleyip onunla ilgili çok az; ama çok önemli bir bilgi verir
(Kayabaşı 1997: 440). Klasik biyografik kaynakların verdiği bu bilgileri
dikkate aldığımızda Kara Fazlî’nin bir divan oluşturduğunda şüphe
bulunmamaktadır.
2. Rubâ’iyyât
Âşık Çelebi, Ahdî ve Gelibolulu Âlî (“… ve bin rubâ’î nazm eylemişdür…” (Âşık Çelebi 2010: 1195); “…rubâ’iyyâtı mergûb…” (Solmaz 2005:
465); “… ve bin aded rubâ’iyyâtı müştemil bir eser dahı komışdur…”
(İsen 1994: 320.) gibi ifadelerle Kara Fazlî’nin bin adet rubai yazdığını
ifade etmektedirler. Ancak dikkat edilecek olursa Gelibolulu’nun ifadeleri, Kara Fazlî’nin bu rubailerini müstakil bir eser haline getirdiğini çok
açık olarak dile getirmektedir. Tezkirelerin verdiği bu bilgilerden olsa
gerek, edebiyat tarihi kitaplarında ya da rubai nazım biçimi hakkında
bilgi verilen birçok eserde Fazlî’nin Türk edebiyatında en fazla rubai
yazan şairler arasında kaydedildiği görülmektedir. Bununla birlikte rubai
nazım biçimine hasredilen son akademik çalışma da dahil olmak üzere
ilgili tüm çalışmalarda Fazlî’nin rubailerinin günümüze ulaşamadığı
iddia edilmektedir.

sonra yazıldığını düşündüğümüz versiyonunda Kara Fazlî’ye ayrılan bölümün 1,5
sayfaya kadar çıkarıldığı ve Gül ü Bülbül’ünden de bahsedldiği görülmektedir.
(Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Andrews 1996: 46-50; Andrews 2015: 36-58).
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3. Mesnevîleri
Kendisiyle çağdaş XVI. yüzyıl tezkirecilerinin, başka eserlerinden de
bahsetmiş olsalar da Kara Fazlî’yi daha ziyade mesnevi şairi olarak
değerlendirdikleri ve asıl bu sahada başarılı olduğunu dile getirdikleri ya
da bize bu çıkarımı yapma fırsatı verdikleri görülmektedir. Nitekim
Latîfî, onun hamseye mukabil Türkçe olarak bir sitte yani altı eserden
oluşan bir külliyat oluşturduğunu ilk defa dile getirmiştir. Bu külliyatına
dahil edilen Hümâ vü Hümâyûn, Lüccetü’l-Esrâr, Gül ü Bülbül ve Nahlistân
isimli eserleri zikredilmekle birlikte bunlardan en meşhurunun Gül ü
Bülbül adlı mesnevi olduğu ifade edilmektedir.
Klasik biyografik kaynaklarda, Kara Fazlî’nin eserlerine dair verilen
bilgileri özetledikten sonra; gerek son Osmanlı dönemi gerekse Cumhuriyet dönemi akademik çalışmalarında, genellikle bahsi geçen bu klasik
biyografik kaynakları kullanarak Kara Fazlî’nin eserlerinden bahseden
doğrudan ya da dolaylı çalışmaların verdiği bilgileri özetleyerek değerlendirmede de fayda vardır.
Mustafa Özkat’ın Kara Fazlî’ye hasrettiği yüksek lisans çalışmasına
kadar sadece Gül ü Bülbül’ü bilinen Fazlî, bahsi geçen bu eseri dolayısıyla
neredeyse tüm edebiyat tarihlerinde yerini bulmuştur. Bunda Fazlî’nin
çağdaşı XVI. yüzyıl tezkirecilerinin bahsi geçen mesnevi hakkındaki
olumlu değerlendirmeleri, yazma eser kütüphanelerinde bulunan birçok
yazmasından hareketle eserin çok okunup rağbet gördüğünün anlaşılması ya da daha 1834 yılında J. V. Hammer tarafından Almancaya
tercüme edilip neşredildikten sonra Gibb’in Batı’daki benzerleri ile mukayese edip çok beğenmiş olmasının payı büyük olsa gerektir. Birbirinin
tekrarı olduğu rahatlıkla anlaşılan edebiyat tarihi kitaplarında Fazlî’nin
elimize ulaşmadığı belirtilen eserlerinden bahsedildiği, Gül ü Bülbül’ü
hakkında bilgiler verilip değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir
(Birkaç örnek için bk. Gibb 1999: III/ 86-87; Banarlı 2011: I/597-99;
Kocatürk 2016: 320; Şentürk-Kartal 2004: 310).
Fazlî’nin elimize ulaşan tek eseri olarak kabul edilen Gül ü Bülbül
adlı eserine hasredilen ya da bu metnin bilimsel neşrini amaçlayan iki çalışma olduğu görülmektedir. İlki 1995 yılında Gencay Zavotçu, ikincisi ise
2002 yılında Nezahat Öztekin tarafından hazırlanan bu çalışmalarda
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(Zavotçu 1995; Öztekin 2002) ya da bu iki araştırmacının bahsi geçen
çalışmalarıyla ilgili olarak kaleme aldıkları diğer çalışmalarında da Kara
Fazlî’nin tezkirelerde bahsi geçen eserlerinden bahsedilerek Gül ü
Bülbül’ü üzerinde durulduğu görülmektedir. Her iki araştırmacının da
Fazlî’nin mürettep divanından ya da mecmualarda bulunan şiirlerinden
bahsetmediği görülürken yazma eser kütüphanelerinde buna dair bir
araştırma yapıp yapmadıkları anlaşılmamaktadır.
Kara Fazlî’ye hasredilen çalışmalardan biri de Mustafa Özkat tarafından yapılan Yüksek Lisans (YL) çalışmasıdır. Kâfzâde Fâ’izî’nin
Zübdetü’l-Eş’âr’ındaki kaydı esas alarak Kara Fazlî’nin mürettep bir divan
oluşturduğunu düşünen Özkat, bu divanın günümüze ulaşmadığını
ifade ettikten sonra yazma eser kütüphanelerindeki şiir mecmualarını
tarayarak Fazlî’nin şiirlerini tespit edip onun divanını oluşturmaya
çalıştığını belirtmektedir. Klasik biyografik kaynakların verdiği bilgilerle
yetinmeyip çalışmasını, yazma eser kütüphanelerindeki ciddi bir tarama
süreci ile desteklediği anlaşılan araştırmacı, bunun semeresini almış ve
kendisinin de ifade ettiği gibi Kara Fazlî’nin 34 kasîde, 38 musammat, 8
tarih, 153 gazel, 20 kıt’a ve 2 müfretten oluşan 2702 beyitlik bir divanını
oluşturmayı başarmıştır. Bununla da kalmayan Özkat, Fazlî’ye atfedilen
eserlere dair bir değerlendirmede de bulunup onun münşiliği üzerinde
de durmuştur. Bu bağlamda adeta bir Kara Fazlî külliyatı olan
Süleymaniye Kütüphanesi Aşir Efendi 314 numaradaki yazmayı tespit
edip buradaki Tehniyetnâme ve Du’ânâme başlıklı mektuplar ile bazı
yazmalarda Kara Fazlî’nin elinden çıkmış olan mektupları da tanıtmıştır.5
Mustafa Özkat’ın bu ciddi çalışmasından sonra Fazlî ile ilgili başka
bir müstakil çalışma da Fatma Sabiha Kutlar’ın “Klasik Türk
Edebiyatında Çâr-Ender-Çâr ve Kara Fazlî’nin Kasidesi” başlıklı makalesi
olup Fazlî’nin bir kasidesini konu almaktadır. Kutlar, büyük oranda
Özkat’ın çalışmasına dayandırdığı bu çalışmasında Fazlî’nin biyografisi
ve eserlerine dair yeni bir bilgi vermiş değildir. Kutlar’ın çalışmasından
sonra doğrudan Kara Fazlî’ye hasredilen başka bir çalışma ile karşılaşılmamıştır. Ancak 2015 yılında Kara Fazlî ile ilişkilendirilmesi gerektiğini
5

Çalışmasını bitirdiği tarihten sonra, 2007 yılında özel ellerden satın alınıp
kütüphaneye kazandırıldığından Özkat bu çalışmada tanıtmayı düşündüğümüz
yazma eseri görememiştir.
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düşündüğümüz bir çalışma daha yayımlanmıştır. Mehmet Sait Çalka
tarafından neşredilen bu çalışma bütünüyle rubai nazım biçiminin klasik
Türk şiirindeki gelişimine hasredilmiştir. Hal böyle olunca da ilgili tüm
çalışmalarda klasik Türk edebiyatında en fazla rubai yazan şairler
arasında gösterilen Kara Fazlî’nin rubailerine dair bir tespitin olabileceğini düşünerek müracaat ettiğimiz bu kitapta, araştırmacının Fazlî’nin
rubailerine dair tezkirelerde yer alan bilgilere yer verip Gelibolulu’nun
vurgusuna dikkat çektikten sonra “Özellikle Âlî, Kara Fazlî’nin
rubailerinin, divanının dışında müstakil bir eser olduğunu dile getirir.
Ancak gerek dîvânı hakkında yapılan çalışmada gerekse tarafımızdan
İstanbul ve Ankara’da yapılan katalog taramalarında söz konusu
rubailere rastlanmamıştır.” (Çalka 2015: 88) ifadelerini kullanmaktadır.
Klasik biyografik kaynaklar ile büyük oranda bu kaynakların verdiği
bilgileri tekrar eden akademik çalışmalarda Kara Fazlî’nin eserlerine dair
verilen bilgileri değerlendirdiğimizde ortaya çıkan tabloyu şu şekilde
izah etmek mümkündür: Kara Fazlî’nin sittesi, divanı ve bazı mektuplarından bahsedilmiş olmakla birlikte günümüze sadece Gül ü Bülbül adlı
mesnevisi ve mecmualarda dağınık halde bulunup bir divan oluşturacak
kadar çok sayıda şiirleri ile birkaç mektubu ulaşmıştır.6
Kara Fazlî’nin Külliyatını Havi Bir Yazma
Bu satırların yazarı “Klasik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh
Geleneği” başlıklı doktora çalışmasını yaparken yazma eser kütüphanelerinde uzun süre çalışmış olup Süleymaniye Kütüphanesi başta olmak
üzere birkaç kütüphanenin koleksiyonlarını teker teker tarama fırsatı
bulduğundan ve “Aramakla bulunmaz; ancak bulanlar arayanlardır”
şeklindeki meşhur sözü doğrularcasına, taramaları sırasında Anadolu
sahasında yazılmış ilk eser olduğu düşünülen Behçetü’l-Hadâyık’ın birçok
hususu aydınlatan yeni bir nüshası gibi (ayrıntılı bilgi için bk. Koç 2011:
159-174) edebiyat tarihimize önemli katkılarda bulunan birkaç yazma
tespit etmiştir. Bunlardan biri de bu makalenin yazılmasına vesile olan
6

Milli Kütüphane Yz A 1233/1 numarada Kara Fazlî’ye atfedilmiş Nihâlistân adlı
Farsça bir eser kaydedilmişse de yaptığımız inceleme neticesinde bu eserin ona ait
olmadığı tespit edilmiştir.
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Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar 7213 numarada bulunan
mecmuadır. Bu mecmua Gül ü Bülbül mesnevisi ile meşhur olan XVI.
yüzyıl şairlerinden Kara Fazlî’nin eserlerini havi olup yukarıda betimlenen çalışmalarda bahsi geçmeyen bir yazmadır. Kara Fazlî’nin
eserlerine dair şu ana kadar verilen bilgileri önemli oranda değiştirip
edebiyat tarihlerinin güncellenmesine sebep olacak bu mecmuayı evvela
fiziksel özellikleri bakımından tanıtmakta fayda vardır.
Nüsha Tavsifi
Yukarıda bahsi geçen koleksiyonda yer alan yazma, üzerinde güzel
bir ta’lîk hatla “Dîvân-ı Fazlî” yazılı kahverengi meşin bir ciltle kaplıdır.
Cildin ortasında hatayî motifleri barındıran bir şemse bulunmaktadır.
118+I yapraktan oluşan yazmanın ön iç kapağında “Âh kahpe felek âh
bana aslâ merhametin ve mürüvvetin yok” yazılı bir nottan sonra konuyla
ilgili iki beyte yer verilmiştir. Yazmanın 1a yaprağında (zahriyye) ise
yazmaya dair notlar bulunmaktadır. Bunlardan birincisi “Bu dîvânı bilâminnet ….. iştirâ eyledüm. Dîvân-ı Fazlîdür” şeklinde olup eserin satın
alınışına dair bir kayıttır. İkinci kayıt ise el-Hâc Mehmed Ârif adlı birine
ait Safer 1219 / Mayıs-Haziran 1804 tarihli istishâb (mülkiyet) kaydıdır.
Bu kaydın hemen altında bahsi geçen zatın “Mehmed Ârif” yazılı mührü
yer almaktadır. Bu sayfadaki üçüncü kayıt vecize ya da özlü söz
değerindeki bir beyittir. “Toğrulukla kibâra intisâb olmaz bu âlemde /
Çıkılmaz zirve-i kûhsâra ger yol olmasa egri” şeklinde olan bu beytin
hemen altında biraz daha düzeltilmiş şekli şu şekilde kaydedilmiştir:
Kibâra doğrulukla intisâb olmaz bu âlemde
Çıkılmaz zirve-i kuhsâra yol ger olmasa egri

Sayfadaki dördüncü kayıt “Mehmed Rahmî adlı birinin 1281/186465 tarihli mülkiyet kaydı ve mührüdür. Bu kayıttan hemen sonra aynı zat
tarafından kaleme alınan 4 beyitlik bir kıt’a ve bu kıt’anın altında 27
Muharrem 1284/31 Mayıs 1867 tarihi bulunmaktadır. Bahsi geçen kıtanın
üçüncü beytinin hemen kenarına da aşağıdaki not düşülmüştür:
“İşbu beyti ba’de’t-tanzîm der-i aliyyeye azîmet eylemiş idim; azîmetim târîhi 18 Safer 1284, der-i aliyeden Bolıya avdetim târîhi 18
Rebîulevvel 1286.”
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Notu düşen kendisini Bolu mâlî kaleminde ser-kâtib olarak çalışan
Ahmed Hamdî Mâ’ilî olarak tanıtmaktadır.
Yazmanın arka iç kapağında da birkaç matematiksel işlem ile bir
dörtlük bulunmaktadır.
Elimizdeki bu mecmua, yazma eser kütüphanelerinde benzer birçok
örneği bulunan, bir müellife ait eserleri bir araya toplayan mecmua
örneklerindendir. Bu tür yazmalarda sayfa yüzeyinden azami derecede
istifade etme temayülü bulunduğu için normal sayfa alanının kenarına da
yazı alanı oluşturulduğu görülür. Elimizdeki yazmada da 1b-4a arası
normal sayfa düzeninde olup tek bir metnin akışı gözlemlenmekte iken
4b’den itibaren yazmanın son sayfası olan 118b’ye kadar normal sayfa
kenarında da cetveller çizilip metinlerin yazıldığı ve bunların normal
sayfa düzeninde yazılan eserden farklı başka eserlere ait olduğu görülmektedir.
Yazmanın 1b-2a sayfaları tezhiplidir. 1b’de etrafı turuncu ve yaldız
üç kalınca cetvelle çevrilmiş bir mihrabiyye ile koltuklarında beyaz,
kırmızı ve siyah renk mürekkeple çizilmiş hatayî motiflerin yer alıp
ortasının boş olduğu bir ser-levha bulunmaktadır. Kırmızı ve mavi renkte
çekilmiş tığları bulunan mihrabiyyenin bir bölümü yaldız bir bölümü de
lacivert zeminli olup muhtelif renkte mürekkepler kullanılarak hatayî
motifler ve beyaz mürekkepli üç nokta kümeleri çizildiği görülmektedir.
Sayfa cetvellerinin yaldız mürekkeple ve kalınca çekildiği 1b-2a’daki
sayfa kenarlarında da mihrabiyyede kullanılan renk ve motiflerle aynı iki
cüz gülü de bulunmaktadır. 2b’den itibaren eserin sonuna kadar çekilen
sayfa ve sütun cetvelleri ile başlıklar için kırmızı mürekkep kullanılmıştır.
Yazmada hâlihazırdaki numaralandırmaya göre 110b’den sonra
külliyatın bütünlüğüne, özellikle de Kara Fazlî’nin gazelleri ve rubailerine çok büyük zarar veren oldukça uzun bir kopma bulunmaktadır.
Tafsilatı üzerinde çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde duracağımız bu
kopma dışında yazmanın sona erdiği görülen 118b’den sonra da çok uzun
olduğunu tahmin ettiğimiz bir eksiklik başka bir ifadeyle kopma mevcuttur.
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Yazmanın Muhtevası
Çalışmamıza konu olan bu yazmada Kara Fazlî’ye ait üç eserin metni
kayıtlıdır: Müretteb Dîvân (Levâyihu’l-Evâyil), Gül ü Bülbül ve Çâr Fasl.
Özellikle gazeller bakımından önemli oranda eksik olduğunu düşündüğümüz müretteb dîvân metni, yazmanın normal sayfa düzeninde
1b’den itibaren başlamakta olup 118b’ye kadar devam etmektedir. Sayfa
kenarında müretteb dîvân metnine paralel olarak yazılan Gül ü Bülbül
mesnevisi ise 4b’de başlayıp 75a’da sona ermektedir. Aynı sayfada ve
yine sayfa kenarında, Fazlî’nin kaynaklarda bahsi geçen ancak şu ana
kadar elimize ulaşmadığı düşünülen rubaileri başlamaktadır. Bu rubailer
de yukarıda bahsi geçen kopmadan ötürü önemli oranda eksik olsa da
118b’ye kadar devam etmektedirler.
1. Müretteb Dîvân
Fazlî’nin eksik olarak da olsa günümüze ulaşmayı başaran divanının
tam olan ilk kısımlarına baktığımızda her bakımdan eksiksiz ve zamanla
tertip özellikleri oluşmuş ideal bir divan oluşturma gayesi sezinlenmektedir.
1.1.Dîbâce
Fazlî’nin divanı, ideal bir mürettep ve mükemmel divanın en başında
olması gereken bir dibace ile başlamaktadır. Gerek secilerle örülü yapısı
gerekse de beyitlerle süslenen düzeni dolayısıyla şiirleştirilmiş bir
mensur metin olarak da okunabilecek dîbâce bölümü yazmanın 1b-4a
yaprakları arasında yer almaktadır. Klasik dibace geleneğine önemli
katkıda bulunan bu metin, diğer birçok örneğinde olduğu gibi bir
hamdele ve salvele bölümü ile başlamaz. Şair dibacesine doğrudan sözün
değerinden bahsettiği bir kıt’a ile başladıktan sonra birçok şairin şiir ve
gazellerinde kullandığı mecaz dilinin hakikatte ne anlama geldiğini
açıklamakla sözlerine devam eder. Bu bağlamda Fazlî, her ne kadar birçok şairin şiiri ve gazelleri mecaz elbisesi ile cilve edip süslenmiş olsa ya
da eğlence hevesi aynasında çehresini açıp ortaya çıksa da hakikatte
gönül okşayıcı bir sevgili gibi olan bu şiirlerin Allah vergisi güzelliklerinin mecaz süsünden arınmış ve heva ve heves makyajından uzak
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olduğunu söyler. “Gönül süsleyen sevgilinin bir süsleyiciye ihtiyacı
yoktur” mealindeki Farsça bir mısra ile sözlerine devam eden Fazlî,
yukarıda söylediklerini bir sebebe bağlayarak şu şekilde izah etmektedir:
Nasıl ki her bir sanatın kendine has bir terim dünyası ve her bir işin
kendine özel ibareleri varsa şiir sanatının da kendine özgü ıstılah ve
ibareleri vardır. Şiir sanatıyla uğraşanlar bu ıstılah ve ibareleri
kullanırken bunların sözlük anlamlarını kastetmezler. Nitekim birçok
Allah dostu şair mutasavvıfın da öteden beri dile getirdiği gibi, sevgilinin
zülfünden kastedilen Allah’ın celal sıfatı; sevgilinin yüzünden kastedilen
ise Allah’ın ebedî cemali olduğu gibi sevgilinin ayva tüyleri ya da ben’ini
betimlemek ya da mutlak güzelliği veya yüz güzelliğini övmek ya da
mutluluk ve aşk acısından bahis ya da ayrılıktan şikayet ve vuslata
teşekkür etmek, mum, şarap veya güzeli hatırlamak, sakînin övgüsü ya
da sufi ve zahidin yergisini yapmak ve saf kadehin övgüsünü yapmaktan
maksatları hep sevgilidir; ancak manayı zahire haml etmek değildir. Öte
taraftan mecaz âleminin ta kendisini, zamanın güzelleri ve devranın
mahbuplarındaki güzelliği, ayva tüyleri ya da benlerini betimleyip
övenler de yergiye ya da horlanmaya müstahak değildirler. Zira yaratılan
bir varlığın mükemmelliğini ve güzelliğini görüp onu beğenmek onu
yaratanı beğenip övmektir ya da var olan bir süs ve nakıştaki renk
mükemmeliyetini beğenmek o nakşı yapanı beğenmektir. Nitekim bir
kimse cennet misali bir bahçeye girip türlü türlü suları ve renklerine bakıp
güllerini derse ve bu bahçenin ne kadar mükemmel bir düzende
olduğunu görüp beğense bu beğeni tabi ki bu bahçeyi yetiştirene geri
döner ve hakikat budur ki bahçeyi yetiştiren de böyle bir övgü ve
beğeniden haz duyar.
Kara Fazlî daha ziyade gazel örneğinden hareketle şiirdeki mecaz
diline dair bu açıklamaları yaptıktan sonra sözü kasidelere getirip bu
nazım biçiminde dile getirilen mevzuların da makul ve meşru olduğunu
kanıtlamak ister. Bu bağlamda; bir padişahın övgüsü hakkında yazılan
kasideler de makul ve makbuldurlar. Çünkü adil bir müslüman padişahın
övgüsünü yapmanın yakışık almaması bir tarafa farz ya da vacib hükmündedir.
Bu ifadelerden sonra sözün ortaya çıkış biçimleri olan nazım ve nesre
sözü getiren şair; söz ve belagat erbabının sözü iki şekilde söylediklerini,
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bunlardan birinin nesir olduğunu ifade ederken sözü bu şekilde yazanın
inşâ erbabı olduğunu söyler. Fazlî’ye göre sözün bir diğer biçimi de
nazmdır. Bu açıklamalardan sonra sözü kendisine getiren Fazlî, arzu ve
heveslerin peşinde koşup aşk çağları olan gençlik yıllarında kendisinin
doğum yeri olan İstanbul’da ilim tahsil etmek için uğraştığını söyler ve
“Kemal ve söz ehlince çok yi bilinmektedir ki ilim ve fazilet elde etmekle
şair olunmaz; ancak asla ilim ve fazilet elde etmeyen kimse de şiir yazamaz, yazsa bile şiiri temiz olmaz” der. Kendisinin de en düşük rütbelilerinden olsa bile şairler taifesi içinde bulunduğunu, bununla birlikte
fıtratında da şiire kabiliyet olduğundan gücü yettiğince bahsi geçen
şairler taifesinin arkasından gitmekte olduğunu dile getirir. Tek arzusunun sözünün kabul görülmesi olduğunu belirten şair, “Fazlî” mahlasını
alma sebebini de açıklamaktadır. Doğum tarihi için “bedâ Fazlî” tarihi
düşürüldüğünü söyleyen Fazlî, şiire başladığı tarih için Zâtî’nin söylediği
beyti de iktibas ederek Fazlî mahlasını neden seçtiğini izah eder. İşte şiire
başladığından beri tevhîd, naat, nasihat ve mevize türünde yazdığı şiirlerinin (padişahlar, vezirler ve diğer devlet büyükleri hakkında yazdığı
kaside ve kıtaları, arzu ve hevesle söylenen tercî’ler, tahmisler ve tesdîsler,
bir münasebetle söylenen manzumeler ve lale yanaklıların güzel yanakları coşkusuyla yazılan beyitler, aşk arzusuyla yazılan ateşli gazeller, sırası geldikçe nazma çevrilen atasözleri) sevgililerin zülüfleri gibi dağınık bir
halde bulunduğundan bunları düzenleyip divan haline getirdiğini; bahsi
geçen bu şiirlerin son çocukluk yılları ile ilk gençlik yıllarının ürünleri
olduğu için divana Levâyihu’l-Evâyil diye isim verdiğini ifade etmektedir.
Şair tüm bu bilgilerden sonra eserini devrin padişahına ithaf ettiğini
söyleyip eserinde çıkabilecek hatalardan dolayı okuyucudan özür
talebinde bulunmaktadır.
1.2.Kasideler
Dibaceden sonra “fi’t-tesmiye7” başlıklı Farsça bir kaside yer almaktadır (4b-5a). Besmeleyi konu alan bu kasidenin benzeri bir şiir, şairin Gül
ü Bülbül mesnevisinin başında da yer almaktadır (bk. Öztekin 2002: 2117

“İsimlendirme hakkındadır” şeklinde Türkçeye çevirmek mümkün olsa da bu başlık
muhteva ile uyumlu değildir; zira manzumede divana verilen isimlendirme değil
de besmele sözkonusu edilmiştir.
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12). Ancak Fazlî, mesnevisinde bir bahçe manzarası çizip besmeledeki her
harfi bir çiçeğe benzetirken bu kasidesinde ise besmele lafzını hakîm olan
Allah’ın hükmünü havi bir berata benzettikten sonra 20 beyit boyunca
besmelenin her harfini bu bağlamda sanatkârane bir tarzda açıklamaktadır.
Özellikleri gelenek tarafından belirlenen ideal bir divan tertibinden
ödün vermek istemediği anlaşılan Fazlî, besmeleyi konu alan bu
kasideden sonra yani İslam medeniyetindeki tedvîn kültüründe titizlikle
riayet edilen besmele-hamdele-salvele çizgisinin ilk kısmı olan besmeleyi
getirdikten sonra, hamdele bölümüne geçer. Manzum metinlerde
özellikle de divanlarda hamdele bölümü tevhîd ve münâcât ismi verilen
edebî türlerle ifa edilir. Kara Fazlî de bu geleneğe uyarak Gül ü Bülbül
mesnevisinde de yaptığı gibi önce “fi’t-tevhîd” başlıklı 17 beyitlik, hemen
ardından da “tahmîd ü temcîd” başlıklı 15 beyitlik iki kasideyle (5a-b)
hamdele bölümünü bitirip salvele bölümüne yani Hz. Muhammed’i ve
onun övgüsünü konu alan na’t türündeki şiirlere yer verir. 18 ve 15
beyitlik iki kasideyle (5b-6b)bu bölüme başlayan şair, 104 beyitten oluşan
uzun bir tercî’-bend ile bu bölümü adeta taçlandırır (6b-9a). Vasıta beytini
“kelle lisânü’l-verâ bi-na‘ti kemâlihî / Salli ve sellim ‘ale’n-nebiyyi ve
âlihî”8 şeklinde Arapça beytin oluşturduğu bu musammat biçimindeki
şiir 13 bentten oluşmaktadır.
Daha sonra birkaç örneğine daha yer verilecek naatlara ara veren
Kara Fazlî, daha ziyade XVI. yüzyılda rağbet gördüğünü düşündüğümüz
ve Latîfî’nin defalarca bahsettiği mev’ize edası/türüyle9 yazılmış iki
kasideye yer verir. Bu eda/türdeki birinci kaside “fi’l-mev’ize ve’nnasîha” başlıklı olup dünyanın geçici olup her canlının ölümlü olduğu
ana konusu etrafında cereyan etmektedir. Şair hem okuyucuya hem de
kendisine seslenip nasihatlerde bulunmaktadır. Aynı türdeki ikinci kaside ise “fi’l-intibâh ve’l-îkâz” başlığını taşımakta olup Fazlî önceki
kasideye benzer bir girişle şiirine başlasa da bu kasidedeki asıl amacı
8

9

Çeviri: Alemdeki tüm varlıkların dili, O’nun övgüsünü yapmakta aciz kaldı; Hz.
Peygamber’e ve onun ailesine salat u selam getir.
Klasik Türk şiirinde, özellikle gazel bağlamında birkaç eda/tarzdan bahsedilmekte
iken özellikle Latîfî’nin tezkiresinde sıkça değindiği “mev’ize” türü ya da edasındaki şiirlere dair bir çalışmanın yapılmadığını görmüş bulunmaktayız.
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nefsin tezkiyesidir. Nitekim kasidenin yarısından fazlası da nefis tezkiyesi için yerine getirilmesi elzem olan 10 şartın açıklanmasına hasredilmiştir. Bu iki kasideyi, şairin hata ve günahlarını ikrar etmesi bakımından
doğrudan olmasa bile dolaylı olarak bir münâcât olarak okumak da
mümkündür.
Kara Fazlî’nin divanındaki “el-makâlu’s-sâdıru alâ muktezi’l-hâli
nukabâ’i’z-zâti ve’s-sıfât ve’l-ef’âl” başlıklı sekizinci kasidesi birinci
çokluk şahıs anlatımının egemen olduğu rindâne türündeki şiirlerin
oldukça başarılı bir örneği olup bu itibarla genişletilmiş bir rindâne
gazelle karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkündür. Hemen
ardından gelen “el-kelâmu’l-vâki’ fi’s-sülûk bi-ihtiyâri’l-fakri ve terki’ssülûk” başlıklı kaside “fakr u fenâ” redifli olup bu iki kavramın ifade
ettiği ya da çağrıştırdığı hal ve durumun medh ve teşvikini konu
almaktadır. Bu kasidelerden sonra medhiye türündeki kasidelere dönüş
yapan Fazlî, konuyu Hz. Peygamber’in ailesine getirir. Öncelikle 12
imamın övgüsünde terkîb-bend nazım biçiminde bir şiire yer veren şair
“et-Tercî’ fî menkabeti e’imme-i isnâ ‘aşere rıdvânullâhi ‘aleyhim ecma’în
murassau’u’l-metâli’” başlığıyla da vurguladığı gibi bu terkîb-bendin her
bir bendi murassa’10 bir beyitle başlar. Kara Fazlî, 9 bentlik bu şiirin son
bendinde hamisi bulunan Şehzâde Mustafa’nın övgüsünü yapmaktadır.
Bu musammat nazım biçimindeki şiirden sonra nispeten daha kısa bir
kasideyle de 12 imamın övgüsünü yapan şair yine XVI. yüzyılda adeta
moda halini almış bir tür kaside ile Hz. Peygamber’in natına döner. Bu
kasideden sonra “Yâ Hüseyn” redifli Hz. Hüseyin övgüsüne yer
verdikten sonra artık devrin padişahı ve ileri gelen devlet adamlarının
medhini konu alan kasidelere yer vermektedir. Makalenin hacmini aşmamak için bu kasidelerin içerikleri hakkında bilgi vermeden aşağıdaki
tablo ile Kara Fazlî’nin divanında bulunan kasidelere dair bilgiler
sunulacaktır:

10

“Murassa’” sözcüğü daha ziyade mensur metinlerde seci dolayısıyla söz konusu
edilen bir edebî terim olup, mensur bir metinde fıkraları oluşturan her bir kelimenin
vezin ve kafiye bakımından birbirine simetrik bir biçimde eş olmasına denmekte
olup bunun şiirdeki mukabili “tarsî’” olarak isimlendirilmektedir (bk. Saraç 2004:
232).
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Numara

varak

beyit
sayısı

1

4b-5a

20

tesmiye

2

5a

17

tevhîd

konu

● 539

Özkat

1

3

5a-5b

15

tahmîd ü temcîd

2

4

5b-6a

18

na't

3

5

6a-6b

15

na't

4

6

9a-9b

23

mev'ize

6

7

10a-10b

35

mev'ize

7

8

10b-11b

35

Tasavvuf (rindâne)

8

9

11b-12a

22

Tasavvvuf (fakr u fenâ övgüsü)

10

14b

13

12 imam övgüsü

11

14b-16a

57

Na’t (şütür-hücre)

5

12

16a-17a

45

Hz. Hüseyin övgüsü

9

13

17a-18a

35

Kânûnî Sultân Süleymân övgüsü

10

14

18a-19a

50

Kânûnî Sultân Süleymân övgüsü (sûriyye türünde)

12

15

19a-20b

48

Kânûnî Sultân Süleymân övgüsü (sûriyye türünde)

13
27

16

20b-21a

33

Kânûnî Sultân Süleymân övgüsü (Kânûnî’nin II.
Selîm ile görüşmesi vesilesiyle)

17

21b-23a

71

Şehzâde Selîm övgüsü (III. Murâd sûriyyesi)

29

18

23a-24a

35

Şehzâde Mustafa’nın şehzadesi Mehmed’in övgüsü

19

19

24a-25a

56

Şehzâde Selim’in övgüsü (nevrûziyye)

20

25b-26a

33

Şehzâde Selim’in övgüsü (hasb-i hâl)

21

26a-27a

42

Belirsiz bir haminin övgüsü (muhtemelen Şehzâde
Selîm)

22

27a-28a

42

Şehzâde Selîm (imâret dolayısıyla)

23

28b-29a

33

Şehzâde Selîm övgüsü

24

29a-31a

75

Şehzâde Selîm övgüsü

25

31a-32a

43

Şehzâde Selîm övgüsü

26

32a-33a

41

Şehzâde Selîm övgüsü (îdiyye)

27

33a-34a

43

Şehzâde Selîm övgüsü

28

34b-35a

30

Şehzâde Selîm övgüsü

*

30

Bu sütunda, elimizdeki yazmada yer alıp da Mustafa Özkat’ın yukarıda künyesi
verilen çalışmasında da bulunan şiirlerine işaret edilmiştir. Numaralar Özkat’ın
çalışmasındaki şiir numaralarına işaret etmektedir.
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29

35a-36a

43

Şehzâde Selîm övgüsü

30

36a-37a

43

Şehzâde Selîm övgüsü (rahşiyye)

31

37a-38b

47

Şehzâde Selîm övgüsü (îdiyye)

32

38b-39b

42

Şehzâde Selîm övgüsü

28

33

39b-40b

35

Şehzâde Selîm övgüsü

19

34

40b-41a

35

Şehzâde Mustafa’nın oğlu Sultân Mehmed’in
doğumu

18

35

41b-42a

37

Şehzâde Mustafa övgüsü

14

36

42a-43b

47

Şehzâde Mustafa (‘îdiyye)

20

37

43b-44a

36

Şehzâde Mustafa övgüsü

21

38

44b-45b

45

Şehzâde Mustafa (Kurbân)

39

45b-46a

32

Şehzâde Mustafa (Nevrûziyye)

16

40

46a-47a

27

Şehzâde Mustafa (‘îdiyye)

41

47a-47b

30

Şehzâde Mustafa (şitâ’iyye)

42

47b-48b

25

Şehzâde Mustafa övgüsü

43

48b-49b

41

Şehzâde Mustafa övgüsü

44

49b-50b

42

Şehzâde Mustafa övgüsü (îdiyye)

45

50b-51b

42

Şehzâde Mustafa övgüsü (îdiyye)

46

51b-52b

43

Şehzâde Mustafa övgüsü (fetihnâme)

23

47

52b-53b

35

Şehzâde Mustafa övgüsü (rahşiyye)

17

48

53b-54a

29

Şehzâde Mustafa övgüsü (rahşiyye)

25

49

54b-55a

35

Şehzâde Mustafa övgüsü (şiir)

22

50

55a-56b

48

Defterdâr Ebü’l-Fazl övgüsü (bahâriyye/hasb-i hâl)

15

51

59b-61a

51

Defterdâr Ebü’l-Fazl övgüsü

52

61a-62a

33

Defterdâr Mehmed Çelebi övgüsü

53

62a-62b

32

Defterdâr Mehmed Çelebi övgüsü

54

62b-63b

35

Mehmed Paşa övgüsü

55

63b-64b

38

Mehmed Paşa övgüsü

56

64b-65a

32

Mehmed Paşa övgüsü

57

65b-66b

43

Haydar Paşa övgüsü

58

66b-67b

42

Beglerbegi Alî Paşa övgüsü

59

67b-68a

30

Haydar Ağa övgüsü

60

68b-69a

26

Haydar Ağa övgüsü

61

69a-69b

33

Sun’ullâh Efendi övgüsü

26

24

32

11
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62

69b-70b

35

Sürûrî Efendi övgüsü

63

70b-71b

41

Defterdâr Ebü’l-Fazl Efendi’nin övgüsü

64

71b-72b

31

Mustafa Çelebi övgüsü

65

72b-73b

42

Nişancı Mustafa Çelebi

66

73b-74a

32

Defterdâr Ahmed Çelebi övgüsü

67

74a-75a

35

Defterdâr Ahmed Çelebi övgüsü
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34

33

31

Tabloda görüleceği üzere Fazlî’nin divanında 67 kaside yer almaktadır. Mustafa Özkat’ın çalışmasında tespit ettiği 34 kasidenin tamamı da
bunlar arasında bulunmaktadır. Kasidelerin kendi içerisinde de belli bir
düzene göre derlendiği, bu düzenin de rahmetli Ömer Faruk Akün’ün
ifadeleri ile ilk aşamada ilahî olandan beşerî olana, beşerî olanların da
yine kendi içerisinde protokole uygun olarak oluşturulduğu görülmektedir (Akün 1994: IX/ 397). Bu bağlamda Fazlî’nin ilk 12 kasidesi ilâhî ve
dinî bağlamda iken sonraki 55 kasidesi ise beşerî alana aittir. Beşerî olan
kasidelerin ilk dördü Kânûnî Sultân Süleyman’ın övgüsünde iken sonraki
33 şiir ise şairin önemli hamileri olan Şehzâde Mustafa ile II. Selîm’in
(şehzadeliği döneminde) medhiyeleridir. Uzun yıllar bu iki memduhun
hizmetinde bulunan Fazlî, II. Selîm’in övgüsünde 16, Şehzâde Mustafa’nın övgüsünde 17 kaside yazmıştır. Geri kalan kasideler ise defterdar,
paşa ve ağalar gibi diğer devlet büyükleri övgüsündedir.
Kıt’alar/Tarih manzumeleri
Kara Fazlî’nin divanında kasideler bölümünden sonra kıtalara yer
verilmiştir. Bunların ilk 16’sı tarih manzumeleri olup diğerleri muhtelif
konularda yazılmıştır.
No

yaprak

beyit

1

75b

7

Düğün yemeği

Tarih
963

2

75b

5

Şehzâde Selîm’in bir köşk bina etmesi

962

3

75b

4

Şehzâde Murâd’ın liva çekmesi

962
967

4

76a

5

Şehzâde Selîm’in lalası Mustafa Paşa’nın çeşme
yaptırması

5

76a

5

Mustafa Paşa’nın mektep bina etmesi

967

7

Şehzâde Mustafa’nın oğlu Mehmed’in talime
başlatılması

957

6

76a-b

Özkat

1
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7

76b

7

Şehzâde Mustafa’nın Behrâm adlı bir kulunu
silahdar yapması

957

2

8

76b

7

Mîr Yahyâ’nın bir düğün yemeği düzenleyip
Şehzâde Mustafa’yı da çağırması

968

4

9

77a

8

Ahmed Efendi’nin Rûmeli kazaskerliğine
defterdar olması

954

3

10

77a

11

Sinân Bey’in kâtiplik mesleğinde iki üç pâye
yükseltilmesi

954

5

11

77b

4

Sun’ullâh Efendi’nin ikinci defa Şehzâde
Mustafa’ya lala olması

960

12

77b

5

Sun’ullâh Efendi’nin ikinci defa Şehzâde
Mustafa’ya lala olması

960

13

77b

4

Sun’ullâh Efendi’nin ikinci defa Şehzâde
Mustafa’ya lala olması

960

14

77b

2

Sun’ullâh Efendi’nin oğlu Mahmûd’un vefatı

955

6

15

78a

3

Sun’ullâh Efendi’nin oğlu Mahmûd’un vefatı

955

7

16

78a

2

Sun’ullâh Efendi’nin oğlu Mahmûd’un vefatı

955

8

17

78a-b

16

Ebü’l-Fazl’ın mahdumu övgüsü

1

18

78b

7

İsmi belirsiz birinin övgüsü

2

19

78b

9

İsmi belirsiz bir padişaha sıhhat duası

3
4

20

79a

6

İsmi belirsiz bir padişahın şifa bulmasına
duyulan mutluluk

21

79a

5

İsmi belirsiz bir padişaha dua

5

22

79a

4

İsmi belirsiz bir padişaha dua

7

23

79a

2

İsmi belirsiz bir padişaha dua

8

24

79b

7

Esrârdan sonra tatlı istendiğine dair bir kıta

9

25

79b

2

Esrar kullanımına dair

10

26

79b

3

İki Fazlî’nin tefriki

11

27

79b

2

Şiirin önemi

12

28

79b

2

Gerçek şair

13

29

80a

2

İyilik cömertlik

14

30

80a

2

Aşık vuslata erişemez

15

31

80a

2

Aşık firak ile canını yakar

16

32

80a

8

Riyâzî’nin şiirine nazire yazılmış

17

1.3.Musammatlar:
Elimizdeki yazmanın 80b-110b yaprakları arasında Kara Fazlî’nin
musammat nazım biçimindeki şiirlerine yer verilmiştir; bununla birlikte
kasideler bölümünde de terkîb-bend ve tercî’-bend nazım biçimindeki 4
şiiri bulunmaktadır. Musammat nazım biçimlerinde de velut olduğu
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anlaşılan Kara Fazlî’nin divanında toplamda 65 musammat bulunmaktadır. Bu musammatlar arasında bir tane müstezâd gazel de kaydedilmiştir. Muhtevalarına göre bu musammat nazım biçimlerine baktığımızda; tercî’-bend, terkîb-bend, muaşşer ve müseddes gibi uzun soluklu
musammatların daha ziyade naat, medhiye ve mersiye türlerinde olduğu
görülürken, başta murabbalar olmak üzere nispeten daha kısa musammatların ise âşıkâne, şûhâne, rindâne ve ârifâne gazellerle aynı muhtevada oldukları görülmektedir. Bunun yanında, XVI. yüzyıl divanlarında
özellikle de Rumeli coğrafyasına mensup şairlerin divanlarında görmeye
alıştığımız şehrengîz11 türüne dahil edilebilecek murabbalar da dikkati
çekmektedir. Elimizdeki yazmada bu türden 10 adet murabba bulunmaktadır; ancak yazmadaki kopukluktan dolayı murabbaların tamamı kaydedilmiş değildir. Nitekim Özkat’ın çalışmasında elimizdeki yazmada
bulunmayan 6 murabba daha bulunmakta olup bunların 5 tanesi şehrengiz türündedir.
Nazım biçimi
tercî'-bend 1

Yaprak

Bent&beyit Muhtevâ

Özkat

6b-9a

13/104

Terkîb-bend 1

12a-14a

9/83

12 imam övgüsü

Terkîb-bend 2

56b-58a

7/70

Şehzâde Mehmed mersiyesi

38

Terkîb-bend 3

58a-59a

6/48

Şehzâde Mustafa mersiyesi

37

tercî'-bend 2

80b-81b

8/56

II. Selîm övgüsü (bahâriyye)

tercî'-bend 3

82a-83b

7/70

Şehzâde Mustafa övgüsü(bahâriyye)

tercî'-bend 4

83b-85a

7/56

Tasavvufî aşkın rindâne terennümü

mütekerrir muaşşer 1

85a-86a

7 bent

Şehzâde Selîm övgüsü

mütekerrir muaşşer 2

86a-87a

5 bent

medhiye

mütekerrir muaşşer 3

87a-88a

7 bent

Şehzâde Mustafa övgüsü

mütekerrir mütessa 1

88a-88b

5 bent

Tasavvufî-hikemî

mütekerrir müseddes 1

88b-89a

7 bent

Medhiyye

11

Hz. Peygamber’in na'tı

*

36

Şehrengiz türü ile ilgili birçok çalışma yapılmış olmakla birlikte Helâkî, Taşlıcalı
Yahyâ, Cûşî, Hüdâyî gibi daha ziyade XVI. yüzyıldaki birçok şairin divanında yer
alan ve muhtelif nazım biçimlerinde (daha çok murabba nazım biçiminde) yazılan
şiirlerin bu gelenek dahilinde değerlendirilmediği görülmektedir. Halbuki bahsi
geçen şiirler hem içerik hem de üslup olarak genellikle mesnevi nazım biçiminde
yazılan müstakil şehrengizlerden farksızdır.
*
Özkat’ın çalışmasında bu musammatın sadece ilk üç bendi bulunmaktadır.
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mütekerrir müseddes 2

89a-90a

7 bent

İsmi belirsiz bir padişahın deniz
kenarında köşk inşa edişi

müzdeviç müseddes 3

90a-90b

7/42 m

Şehzâde Selîm övgüsü (bahâriyye)

mütekerrir müseddes 4

90b-91a

7 bent

Şehzâde Mustafa övgüsü (bahâriyye)

mütekerrir müseddes 5

91b

5 bent

Padişaha dua

mütekerrir müseddes 6

92a

5 bent

Şehzâde Mustafa’ya dua

müzdeviç müseddes 7

92b

5 bent

Âşıkâne
34

mütekerrir müseddes 8

93a-93b

8 bent

Sun’ullâh Efendi’nin oğlu
Mahmûd’un mersiyesi

müzdeviç müseddes 9

93b-94a

6 bent

Âşıkâne/tasavvufî

33

mütekerrir müseddes 10

94a-94b

5 bent

Âşıkâne/tasavvufî

35

mütekerrir müseddes 11

94b-95b

7 bent

Âşıkâne/tasavvufî

tahmis 1

95b

5 bent

Fevrî’nin gazeline

tahmis 2

95b-96a

5 bent

Selîmî’nin gazeline

tahmis 3

96a-96b

5 bent

Selîmî’nin gazeline

Muhammes 1

96b-97a

5 bent

Medhiye

Muhammes 2

97a-97b

7 bent

ârifâne

97b-98a

7 bent

ârifâne

mütekerrir muhammes 4

98a-98b

9 bent

Ârifâne

mütekerrir muhammes 5

98b-99a

5 bent

Ârifâne-hikemî

Muhammes 3

*
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*

mütekerrir muhammes 6

99a-99b

5 bent

Âşıkâne-hikemî

Muhammes 7

99a-99b

5 bent

Âşıkâne

müstezâd gazel

99b-100a

7

Âşıkâne

mütekerrir murabba 1

100a-100b

5 bent

Âşıkâne

mütekerrir murabba 2

100b

7 bent

Âşıkâne

mütekerrir murabba 3

100b-101a

7 bent

Âşıkâne

mütekerrir murabba 4

101a-101b

9 bent

Âşıkâne

*

*

*

Özkat’ın çalışmasında bu şiir 9 bendden oluşmaktadır.
Özkat’ın çalışmasında bu müseddesin sadece bir bendi ile ikinci bendin iki mısraı
bulunmaktadır.
*
Elimizdeki yazmada 3 adet tahmîs bulunmaktadır. Özkat’ın çalışmasında, bu üç
tahmis bulunmazken bu yazmada yer almayan üç tahmis daha (Fazlî’nin Zâtî, Âhî,
ve Necâtî’ye (30-31-32)yazdığı tahmisler) bulunmaktadır.
*
1, 2 ve 3 numaralı muhammeslerin başında tahmîs başlığı konulmuştur; ancak
şiirlerde başka bir şairin mahlası kullanılmamıştır. Bu durumda ya bu başlıklar
hatalı ya da Fazlî kendi şiirlerini tahmis etmiştir.
*

Kara Fazlî’nin Eserlerine Dair Yeni Bilgiler
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mütekerrir murabba 5

101b-102a

11 bent

Bozdağı övgüsü

mütekerrir murabba 6

102a-102b

11 bent

Şehzâde Mustafa mersiyesi

27

mütekerrir murabba 7

102b-103a

9 bent

Şehzâde Mustafa övgüsü

26

mütekerrir murabba 8

103a-103b

7 bent

İki memduhun övgüsü

mütekerrir murabba 9

103b-104a

9 bent

Himaye talebi

mütekerrir murabba 10

104a

7 bent

Âşıkâne

mütekerrir murabba 11

104b

5 bent

Şûhâne

mütekerrir murabba 12

104b-105a

7 bent

Âşıkâne

mütekerrir murabba 13

105a

7 bent

Şarap

23

mütekerrir murabba 14

105b

5 bent

Âşıkâne

24

mütekerrir murabba 15

105b

5 bent

Şehzâde Mustafa mersiyesi

25

mütekerrir murabba 16

106a

5 bent

Âşıkâne

1

mütekerrir murabba 17

106a-106b

5 bent

Âşıkâne

2

mütekerrir murabba 18

106b

5 bent

Âşıkâne

3

mütekerrir murabba 19

106b-107a

6 bent

Âşıkâne

4

mütekerrir murabba 20

107a

5 bent

Âşıkâne

5

mütekerrir murabba 21

107a-107b

5 bent

Âşıkâne

6

mütekerrir murabba 22

107b

5 bent

Âşıkâne

7

mütekerrir murabba 23

107b-108a

5 bent

Âşıkâne

8
9

*

mütekerrir murabba 24

108a

5 bent

Şehrengîz

mütekerrir murabba 25

108b

6 bent

Şehrengîz

mütekerrir murabba 26

108b-109a

5 bent

Şehrengîz

10

mütekerrir murabba 27

109a

5 bent

Şehrengîz

11

mütekerrir murabba 28

109a-109b

5 bent

Şehrengîz

12

mütekerrir murabba 29

109b

5 bent

Şehrengîz

13

mütekerrir murabba 30

109b-110a

7 bent

Şehrengîz

14

mütekerrir murabba 31

110a

5 bent

Şehrengîz

15

mütekerrir murabba 32

110a-110b

7 bent

Şehrengîz

16

mütekerrir murabba 33

110b

4 bent

Şehrengîz

17

*

Özkat’ın çalışmasında bu şiirin ilk bendi ile ikinci bendin ilk iki mısraı eksiktir.
Bu murabbanın 4. bendinin ikinci mısraından sonra elimizdeki nüshada çok önemli
olduğunu düşündüğümüz bir kopma başlamaktadır. Dolayısıyla murabbalar
bölümü de böylece eksik kalmıştır. Özkat’ın çalışmasında beşi şehrengiz, biri de
ârifâne 6 murabba daha bulunmaktadır.
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1.4.Gazeller
Yazmanın 110b yaprağından sonra, yani henüz murabbalar bölümü
tamamlanmadan râ harfindeki gazellere geçilmektedir. Sayfa kenarlarında kayıtlı bulunan rubailerde de 479 numaralı rubaiden 895 numaralı
rubaiye geçildiği görülmektedir. Hâl böyle olunca yazmada oldukça uzun
olan ve Kara Fazlî’nin külliyatının bütünlüğüne önemli oranda halel
getiren bir kop(arıl)manın olduğu anlaşılmaktadır. Bu koparılmadan
kaynaklanan eksik yapraklara dair kesin bir bilgiye sahip olmasak da
sayfa kenarlarında kayıtlı bulunan rubailerden hareketle kesin olmasa da
buna yakın bir tahminde bulunmak mümkündür. Şöyle ki normal
şartlarda her bir yaprakta en az 14 rubai kaydedilmektedir. Eksik rubai
sayısı 415 olduğuna göre 29 yapraklık bir eksikliğin olduğu anlaşılmaktadır. Normal sayfa ebadında 21 satırlık yani 21 beyitlik bir alan
olduğu göz önünde bulundurulursa yazmadaki bu eksiklik neticesinde
Fazlî’nin divanında 600 beyit tutarında, çoğunun gazel olduğunu tahmin
ettiğimiz şiirlerin eksik olduğunu söyleyebiliriz.
Bahsi geçen kopmadan sonra elimizdeki yazma 8 yaprak daha
devam etmekte olup bu 8 yapraktan sonra ise artık devamı elimizde
bulunmayan, kemmiyetine dair herhangi bir tahminde bulunmanın
mümkün olmadığı yeni bir kopma başlar (118b); 8 yapraklık bölümde ise
toplamı 288 beyit olan 49 gazel kayıtlı olup bunların tamamı râ harfindedir. Mustafa Özkat’ın yukarıda bahsi geçen çalışmasında; Fazlî’nin 36
tam 5 adet de baştan ya da sondan eksik gazeli tespit edilmiştir.
Bunlardan 10 tanesi elimizdeki yazmada da ortaktır. Bu durumda Kara
Fazlî’nin râ harfinde elimizde en azından 70 gazeli ulaşmış bulunmaktadır.
2. Gül ü Bülbül Mesnevisi
Kara Fazlî’nin yazmanın normal sayfa ebadında kayıtlı bulunan
şiirleri yanında sayfa kenarlarında da eserlerinin kayıtlı olduğu daha
evvel ifade edilmişti. Sayfa kenarında (der-kenâr/hâmiş) yer alan ilk eser
Fazlî’nin meşhur eseri olan Gül ü Bülbül mesnevisi olup 4b-75a yaprakları
arasındaki sayfa kenarlarında kayıtlıdır. Gurre-i Safer 982/23 Mayıs 1574
tarihinde yani şairin ölüm tarihinden 10, eserin yazılış tarihinden de 20
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sene sonra istinsah edilen bu nüsha tabiatıyla önceki Gül ü Bülbül neşirlerinde tespit edilememiştir. Bu nüshanın önemini burada izah etmek
çalışmamızın sınırlarını aşacağından daha fazla ayrıntıya girmiyoruz.
3. Çâr Fasl: rubailer
Sayfa kenarlarında kayıtlı bulunan eserlerin ikincisi Fazlî’nin kaynaklarda bahsi geçen ancak henüz günümüze ulaşamadığı düşünülen
eseridir. 75a-118b yaprakları arasındaki sayfa kenarlarında yazılan eser
müstakil bir eser olarak kaleme alınmış olup Divan’ın bir parçası değildir.
Bu bağlamda şairin, mensur bir mukaddime bölümü ile eserini neden
kaleme aldığını açıkladığı görülürken çalışmasının sonuna da mensur bir
hâtime bölümü eklediği müşahede edilmektedir. Başka bir çalışma ile
geniş bir şekilde ilim âlemine tanıtmayı düşündüğümüz bu eser hakkında
burada kısa bilgiler vermekle iktifa edeceğiz. Fazlî’nin bu yeni eseri; gerek
Gelibolulu Âlî’nin aktardığı gerekse de mukaddime bölümünde izah
edildiği üzere, 1000 rubainin dört ana konu etrafında tasnif edilip dört
bölümden oluşturulmasıyla teşekkül etmiştir ve yazarı tarafından Çâr
Fasl diye isimlendirilmiştir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, yazmada
mevcut olan kopukluktan ötürü, eserde bulunan 415 rubai (479. Rubai ile
895. Rubai arası) eksiktir. Eserin sonunda bulunan hâtime bölümü de yine
sondan eksiktir; ancak bunun bir sayfadan fazla olduğunu düşünmüyoruz.
4. Kayıp Halka
Gül ü Bülbül mesnevisiyle birlikte Kara Fazlî’nin daha evvel
araştırmalarda yer almayan şiirleri ile Çar Fasl isimli eserini havi bulunan
118 yapraktan müteşekkil bu yazma, maalesef sondan da çok önemli
oranda eksiktir. Bu eksik olan yaprakların normal sayfa ebatlarında
Fazlî’nin râ harfinden itibaren tüm gazellerinin kayıtlı olduğu muhakkaktır; bu gazellerin kaç yaprak tuttuğuna dair bir tahminde bulunmak
zordur; ancak ideal bir divan tertip etmek peşinde olduğu açık olarak
anlaşılan Fazlî’nin gazellerinin de az sayıda olduğunu düşünmek safiyane olacaktır. Elimizdeki yazmada mevcut gazellerin tamamının râ harfinde olduğu ve sadece bunların 8 yapraktan oluştuğu düşünülecek
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olursa kayıp bölümün en azından 50 yapraktan oluştuğunu söylemek
mümkündür. Aynı şekilde yazmanın normal sayfa ebatlarında Fazlî’nin
şiirleri dışında kaynaklarda bahsi geçen ya da geçmeyen başka bir eserinin kayıtlı olup olmadığına dair de bir tahminde bulunmak çok zordur.
En az 50 varak eksik olduğunu düşündüğümüz yazmanın sayfa kenarlarında da Fazlî’nin başka bir eserinin kayıtlı olduğu ve bunun da 16. yüzyıl
tezkirelerinde övgüyle bahsi geçen Hümâ vü Hümâyûn adlı eser olması
kuvvetli bir ihtimal olarak önümüzde durmaktadır; bununla birlikte bu
söylediklerimizin tamamıyla bir faraziyeden ibaret olduğu da gözden
kaçırılmamalıdır.
Değerlendirme ve Sonuç
16. yüzyıl şairlerinden Kara Fazlî’nin külliyatını havi bulunan bir
yazmayı tanıtıp bunun önemini izah etmeye çalıştığımız makalemizin bu
bölümüne kadar, yazmadaki materyali ve verileri paylaşmış bulunmaktayız. Şimdi bu verilerin ortaya koyduğu sonuçları değerlendirmekte
fayda vardır.
Bu çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlardan birisi, yurtiçi ve
yurtdışındaki Türkçe yazma eserlerimizin durumu ve kataloglanmasına
dair olumsuz görüntünün devam ediyor olmasıdır. Öncelikle gerek
Türkiye’de gerekse de Osmanlı İmparatorluğu’nun bakiyesi geniş coğrafyada hala hiçbir kayda geçmeyen kurumsal ya da özel yazma eser
koleksiyonları bulunmaktadır. Öte taraftan açıkça itiraf etmek gerekir ki
Avrupa’daki birkaç Türkçe koleksiyonun katalogları ile Abdülbaki
Gölpınarlı ve Günay Kut’un Türkiye’deki birkaç koleksiyonun katalogları
dışında Türkçe yazma eserlerin istifade edilebilir katalogları henüz
hazırlanmamıştır. Önceki dönemlere göre, son yıllarda varisi bulunduğumuz mirasın korunmasına dair gözle görülür gelişmeler görülmektedir. Bu bağlamda Yazma Eser Kurumu Başkanlığı’nın ihdas edilmiş
olması ve bu kurumun önceki yıllarla mukayese edilmeyecek bütçelerle
desteklenmesi çok sevindirici ve umutlandırıcı adımlardır. Tüm bunlara
rağmen yazma eserlerimizin tespiti ve kataloglanmasına dair çok önemli
gelişmeler görülmemekte ve ülkenin aciliyet kesbeden kültürel bir
politikası olarak telakki edilmediği müddetçe böyle devam edeceği
anlaşılmaktadır. Konuya aşina uzmanların azaldığı ve yenilerinin de
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istenilen seviyede yetişmediği dikkate alınırsa konunun ne kadar hassas
ve acil olduğu daha rahat anlaşılacaktır. Dolayısıyla en kısa sürede,
yazma eserlerimizin tespiti ve kataloglanması bağlamında seferberlik
başlatılmalı ve henüz yazma eser bile görmemiş lisans öğrencilerinin istihdam edildiği kataloglama ihalelerinden vazgeçilip tüm mesaisini buna
hasredecek uzmanların bir araya getirilip bu sürecin tamamlanması
gerekmektedir. Aksi durumda bu çalışmada olduğu gibi, onlarca değil
maalesef yüzyıllar boyunca kültürel mirasının envanterini ortaya çıkaramadığı için her konuda oryantalist bakış açısının hakim olduğu köksüz
ve asılsız tezlere boyun eğmek zorunda kalacak ve 21. yüzyılda bile
gözümüzün önündeki metinleri keşf ediyor olmaktan dolayı bir taraftan
utanç bir taraftan da mutluluk duyacağız.
Bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlardan biri de yazma eserlerin satın
alınma sürecinin önemine dairdir. Yukarıda da ifade edildiği üzere,
elimizdeki yazmada önemli oranda kopukluklar mevcut olmakla birlikte
bunun neden kaynaklandığı ya da devamının olup olmadığını takip
etmeye çalıştığımızda bir adım öteye gidemedik. Bu noktada Yazma Eser
Kurumu Başkanlığı ve benzeri yazma eser satın alma yetkisine sahip olan
kurumların, eser satın alma sürecinde her bir yazmanın hikâyesine dair
tüm bilgileri edinmeye çalışması, yazmadaki kopuklukları tespit edip
bunun peşine düşmesi araştırmacılar için hayati öneme sahiptir.
Bu çalışmayla birlikte, yazma eserlerimizin henüz sağlam bir envanteri çıkarılamadığı hiçbir zaman akıldan çıkarılmayarak, klasik Türk
edebiyatı sahasında yapılacak tür, eser, şair ve edebî şahsiyet türündeki
çalışmaların ancak her seferinde dikkatli bir araştırma sürecinden sonra
ikmal edilebileceği yeniden anlaşılmıştır.
Tüm yazma eserlerimize dair olan bu genel sonuçlardan sonra ortaya
çıkan en önemli netice, 16. yüzyıl şairlerinden Kara Fazlî’nin yeni eserlerinin ortaya çıkmış olmasıdır. Bunlar bahsi geçen şairin hayatı, eserleri ve
edebî şahsiyetine dair önemli yeni bilgiler ortaya koymaktadır.
Mustafa Özkat, Süleymaniye Kütüphanesi Âşir Efendi 314 numaralı
yazmanın 112a yaprağında bulunan bir metni iktibas ederek Kara
Fazlî’nin doğum tarihine dair bilgiler verirken bu ifadeleri “kim tarafından yazıldığı anlaşılamayan” (Özkat 2005: 14) olarak nitelemektedir.
Bahsi geçen metin şu şekildedir:
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Ve Fażlí-i faķír taĥalluŝ itmege sebeb budur ki velādetüm zamānına
“bedā Fażlí” lafžı tāríĥ vāķi˘ olmışdur beyt:
˘Ademden çün vücūda geldi Fażlí
“Bedā Fażlí” olupdur aña tāríĥ
Ve ŝadr-ı bí-ķadrüme inşirāģ muķadder olup şi˘re ibtidā vü nažma iftitāģ müyesser olduķda daĥi Mevlānā Źātí bu beyti tāríĥ buyurmışlardur, beyt:
Çün itdi nažma Fażlí iftitāģı
Didi tāríĥi Źātí “zíde fażluh” (Özkat 2005: 14) 12

Fazlî’nin doğumu ve şiire başlama tarihine dair çok önemli olan bu
ifadeler elimizdeki yazmada, Dîvân’ın başına konan dîbâcede birkaç ufak
değişiklikle yer almaktadır. Yani bu ifadeler bizzat Fazlî tarafından yazılmış olup onun biyografisi noktasında şüpheye mahal bırakmayacak bir
şekilde değerlendirilmeye uygundur. Bu aynı zamanda Âşir Efendi
koleksiyonunun da önemini ortaya koymaktadır. Verilen bu bilgilere göre
Fazlî 927/1520-21 yılında doğmuş ve 936/1529-30 yılında yani 9-10
yaşlarında iken şiire başlamıştır. Özkat Fazlî’nin şiire başladığı tarih için
Zâtî’nin yazdığı ibareyi “Zeyd-i Fażlí” olarak gördüğünden ya da okuduğundan olsa gerek, Fazlî’nin şiire başlayış tarihi olarak 941/1534-35
tarihini bulmuş. Böyle olunca da Fazlî’nin, Kanûnî Sultan Süleyman’ın
çocukları Mehmed, Mustafa ve Selîm için düzenlediği 1530 yılındaki
meşhur sünnet düğününe katıldığı ve burada Zâtî tarafından padişaha
takdim edildiğine dair bilgi ile bu tarihlerin çeliştiği sonucunu çıkarmıştır. Halbuki bahsi geçen ibare “zíde fażluh” okunduğunda bu problemin ortadan kalktığı, bir uyuşmazlığın olmadığı görülecektir. Netice
olarak elimizdeki yazmada, bizzat Fazlî’nin kendi dibacesinde verdiği
bilgiler ışığında Kara Fazlî’nin 927/1520-21 yılında doğduğu ve
936/1529-30 yılında da şiire başladığı anlaşılmaktadır.
Çalışmamızda tanıttığımız bu yazma klasik biyografik kaynaklarda,
Kara Fazlî’nin mürettep bir divan sahibi olduğu bilgisini teyit etmiştir.
Onun bu mürettep divanı birkaç açıdan önem arz etmektedir. Öncelikle
bu divanla birlikte; örnekleri nadir görülen ve klasik Türk edebiyatının
12

Özkat’ın iktibasında hatalı olduğu düşünülen “Zeyd-i Fażlí” ifadesi değiştirilmiştir.
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poetikası, şiir bilgisi ve felsefesi noktasında önemli kaynaklarımız arasında yer alan divan dîbâcelerine bir yenisi daha eklenmiş bulunmaktadır. Dibacelerle ilgili müstakil bir çalışma yapan ve elimizdeki yazmayı
tabiatiyle tespit etme imkanı bulunamayan Tahir Üzgör’ün tespitlerine
göre şu ana kadar 39 divan dibacesi elimizde bulunmaktaydı. Elimizdeki
bu yeni dibace sadece kemmiyete yaptığı katkı açısından değil aynı
zamanda muhtevasıyla da önemli bir tanıklık yapmaktadır. Üzgör bahsi
geçen çalışmasında, eldeki dibacelerin büyük bir kısmında (34 şairin dibacesinde) divanın neden tertip edildiğinin izah edildiğini tespit etmiştir.
Kara Fazlî de dibacesinde divanını neden tertip ettiğini açıklamakla
birlikte bu açıklamadan evvel şiirdeki mecaz diline ve kaside yazmanın
meşruiyetine dair de kısa ancak önemli bilgiler vermektedir. O da
muhtemeldir ki Latîfî’nin, Tezkiretü’ş-Şu’arâ’sında “der-beyân-ı ‘illet-i şi’rgoften-i şu’arâ…” (Canım 2000: 81-84) başlıklı bölümde verdiği bilgilerden de önemli oranda etkilenerek her sanatın kendine özgü terimleri
ve bir dili olduğunu söyleyip şiirde (gazelde) görünen kelimelerin
lügavî/hakîkat anlamları ile anlaşılamayacağını, her birinin mecaz dünyasında bir karşılığının olduğunu, şairlerin de bunun farkında olduklarını
ifade ederek çok önemli bir tanıklıkta bulunmaktadır. Gerçekten de klasik
Türk şiiri metinlerindeki dil noktasında hala devam eden tartışmalar
bulunmakta; klasik Türk şiirinin mazmunları dünyasından uzak olan
kimi araştırmacılar şiirlerde yer alan sözcüklerin lügavî anlamlarını
itibara alarak muhtelif konularda makul olmaktan çok uzak tezler öne
sürmektedir. Elimizdeki dibaceyle birlikte; bu bakış açısının isabetsizliği,
bu şiir geleneğinin en klasik döneminde yaşayan başka bir temsilcisi
tarafından daha kanıtlanmış bulunmaktadır. Öte taraftan Kara Fazlî’nin,
yine klasik Türk edebiyatına yönelik olumsuz tezlerin gelişmesine sebep
olan kaside geleneğine dair verdiği bilgiler de bu geleneğin hangi
saiklerle geliştiğini anlamak noktasında önem arz etmektedir.
Dîbâcenin sonlarına doğru Kara Fazlî, şiirlerini toplama sebebini izah
edip bu şiir kitabına, çocukluk ve ilk gençlik dönemlerinde yazılmış şiirlerini kapsadığından dolayı Levâyihu’l-Evâ’il ismini verdiğini açıklamaktadır. Bu husus yine klasik Türk edebiyatında örnekleri nadir görülen
divanlara isim vermenin yeni bir örneğini de ortaya koymaktadır. Ancak
bu bilgiler aynı zamanda Kara Fazlî’nin çok daha fazla şiir yazdığını,
eldeki şiirlerin onun sadece ömrünün erken dönemlerinde yazdıklarını
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yansıtmaktan ibaret olduğunu göstermesi bakımından da çok önemlidir.
Abdullah Aydın’ın konuya hasredilmiş çalışmasında (Aydın 2014: 59/ 4559), divanına isim veren 23 şair tespit edilmiştir. Bu şairlerden birisi de bir
dönem Kara Fazlî’nin çalışma arkadaşı olan Gelibolulu Âlî’dir. Onun
divanlarından birinin Lâyihat13u’l-Hakîka diye isimlendirilmiş olması bu
iki şairin divanlarına isim verme noktasında da birbirleriyle görüş alış
verişinde bulunduklarına ya da bu noktada birbirlerinden etkilendiklerine işaret etmektedir.
Kara Fazlî’nin divanı besmele konusundaki bir kaside ile başlamaktadır. Mesnevî nazım biçiminde bu geleneğin birçok şair tarafından takip
edildiğini biliyoruz; ancak divanlarda bu geleneğin yaygın olduğunu
söylemek zordur. Tam bir hüküm için bir araştırmaya ihtiyaç duymakla
birlikte divanların besmeleye hasredilmiş manzumelerle başlaması
sıklıkla karşılaşılan bir durum değildir. Fazlî’nin divanı bu açıdan da bir
yenilik sunmakta ya da nadir örneklere bir yenisini eklemektedir.
Fazlî’nin eldeki divanında yer alan kaside ve musammatların sayısı
16. yüzyıldaki ortalamanın çok üstündedir. Onun divanında 67 kaside ve
65 musammat nazım biçimindeki (3 terkîb-bend, 4 tercî’-bend, 3 muaşşer,
1 mütessa’, 11 müseddes, 3 tahmîs, 7 muhammes ve 33 murabba) şiir
tespit edilmiştir. Bu sayısal veriler Mustafa Özkat’ın “Kanaatimiz odur ki,
yaptığımız araştırma sonucu tespit ettiğimiz 34 kasîdesi, bundan sonra
Fazlî’nin bir kasîde şairi olarak da anılmasına zemin hazırlayacaktır.”
(Özkat 2005: 47) şeklindeki kanaatini de desteklemektedir. Ancak sadece
sayısı bakımından değil Fazlî’nin kimi kasideleri muhtevaları dolayısıyla
da müstakil çalışmalara konu olabilecek farklı özellikleri barındıran ya da
bir gelenek dahilinde yazılan şiirlerdir. Örneğin XVI. yüzyılda rağbet
gördüğü anlaşılan çâr-ender-çâr14 tarzı Fazlî tarafından da takip edilmiştir. Onun bu tarzda yazdığı 41 beyitlik kasidesi (43. Kaside) Fatma
13

Lâyiha kelimesi Kara Fazlî’nin kullandığı Levâ’ih kelimesinin müfredidir (tekilidir).
Çâr-ender-çâr tarzında yazılan şiirlere dair birkaç araştırma kaleme alınıp birkaç
örneği üzerinde durulmuştur; ancak Fatma Sabiha Kutlar’ın yukarıda söz konusu
edilen makalesinde bu tarzdaki kasideler mümkün mertebe tespit edilmeye çalışılmıştır. Kutlar’ın bu çalışmasında önceki çalışmaların sonuçlarını da yansıtarak çârender-çâr hakkında verdiği bilgilere göre; baskın olarak leff ü neşr ama aynı zamanda
tensîku’s-sıfât sanatıyla da ilgili olan bu bu tür şiirlerde, birinci mısrada birbiriyle ilgili
14
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Sabiha Kutlar tarafından müstakil bir çalışmaya konu edilmiştir. Her beytinde şütür ve hücre sözcüklerinin tekrarlandığı 11. kasidenin de, ilk
örnekleri Fars edebiyatında görülen bir kaside tarzının 16. yüzyılda
birçok şair tarafından rağbet görülüp nazireler yazılması neticesinde
yazılmış olduğu anlaşılmaktadır.15 Benzer bir kaside de muhtemeldir ki
yine xvı. yüzyılda adeta bir moda halini alması neticesinde Kara Fazlî’nin
de katılmaktan geri kalmadığı etkilenme neticesinde yazılan tîğ u kalem
kasidesidir (44. Kaside). Bu kasidede de tîğ ve kalem sözcüklerinin her
beyitte tekrarlandığı görülmektedir. Fazlî’nin 50. kasidesi ise bir poetika
olarak okunmaya elverişli bir şiir olup baştan sona şiir ve şiirin önemi
etrafında cereyan etmektedir.
Şehzâde Mustafa’nın saltanat kavgası sırasında katledilmesi Osmanlı
toplumunda çok büyük bir üzüntüye sebep olmuş ve bu husus dönemin
birçok şairi tarafından da dile getirilmiştir. Bahsi geçen olayın edebiyat
sahasındaki görünümüne dair birkaç çalışma yapılmıştır (Çavuşoğlu
1982: 12/ 683-686; Şentürk 1998; Zavotçu 2007: 33/ 69-80; Kaçar 2009: 353371). Kara Fazlî’nin divanı, barındırdığı Şehzâde Mustafa mersiyeleri ile
bu çalışmalara da bir katkıda bulunmaktadır.
Netice olarak bu çalışmayla birlikte Kara Fazlî’nin daha evvel
Mustafa Özkat tarafından mecmualardan hareketle oluşturulan 3000
beyitlik divanına 3200 beyit daha ilave edilmiş, kaynaklarda bahsi geçen
rubaileri gün yüzüne çıkmıştır. Metinlerin neşri ve incelenmesi
neticesinde edebiyat tarihlerinde sadece Kara Fazlî ile ilgili yazılanların
değil edebiyat tarihinin muhtelif bahislerinin güncellenmesi gerekecektir.

dört kelimeye yer verildikten sonra ikinci mısrada bunlara lügavî ya da mecâzî ilgi ile
karşılık gelen dört kavram simetrik olarak sıralanır. Ayrıntılı bilgi için bk. Dilçin 2003:
27/II, 41-62 (aynı makale şu kaynakta da yayımlanmıştır: Fuzulî’nin Şiiri Üzerine
İncelemeler, Kabalcı Yayınevi, 2010, s. 193-220; Kutlar, agm.
15
Mehmet Pektaş ve Mehmet Ünal tarafından bu tarzda yazılan bir kaside örneğinden
hareketle konuya dair bir araştırma yapılmışsa da makale yazarlarının bu kaside
tarzının Fars edebiyatındaki gelişimi ile XVI. yüzyılda adeta bir moda halini almasını
yeterince takip edemedikleri dolayısıyla da konunun hala araştırılmaya muhtaç
olduğu görülmektedir (Pektaş- Ünal 2013: 8/1, 2165-77).
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EK: KARA FAZLÎ LEVÂYİHU’L-EVÂYİL ADLI DÎVÂNININ
DÎBÂCESİ
Hemān söz ķašre-i nísāna beñzer
Olur cān āsümānından çü nāzil
Ŝadef aġzına düşse dür olur pāk
Dehān-ı māra düşse zehr-i ķātil

Žāhirā egerçi ekŝer-i eş˘ār-ı şu˘arā-yı nükte-perdāz ve ġazeliyyāt-ı
büleġā-yı süĥan-sāz ki muĥadderāt-ı cümle-i rāz u muģaŝŝanāt-ı perde-i
nāzdur kisvet-i mecāzda cilve-nümā vü müteģallí ve āyíne-i hevā-yı sūz
u sāzda çihre-küşā vü mütecellídür ammā fi’l-ģaķíķa ol maģbūb-ı dilnüvāzuñ ģüsn-i Ĥudā-dādı vü cemāl-i bā-kemāl-i behcet-izdiyādı zíb ü
zíver-i mecāzdan müstaġní ve reng ü būy-ı hevā vü hevesden münāfídür
Mıŝra˘: Ģācet-i meşşāša níst rūy-ı dilārā-rā1
Neŝr: zírā kim her fennüñ bir dürlü ıŝšılāģātı ve her ˘amelüñ bir nev˘
˘ibārātı vardur li-źālike fenn-i şi˘rüñ daĥi ba˘żı ıŝšılāģāt u ˘ibārātı vardur
kim ahālí-i fenn-i mezbūr ve erbāb-ı ˘ilm-i meźkūr isti˘māl idüp ma˘nā-yı
lüġavísin maķŝūd idinmezler nitekim meşāyiĥ-i kirām ve evliyāˇ-ı ˘ižām
ķaddesallāhu esrārahum ilā yevmi’l-ķıyām2dan daĥi vārid olmışdur. Zülf-i
cānāndan murād celāl-i İlāhí ve çehre-i cānāndan maķŝūd cemāl-i nāmütenāhí olduġı gibi vaŝf-ı ĥašš u ĥālden ve medģ-i ģüsn ü cemālden ve
źikr ü fikr-i şādí vü melālden ve şikāyet ü şükr-i firāķ u viŝālden ve yād-ı
şem˘ u şarāb u şāhid ve medģ-i sāķí vü ķadģ-i ŝūfí ve zāhidden daĥi
murādları dilberdür [2a] ancaķ ma˘nāyi žāhire maģmūl degüldür ammā
şunlar ki maģż-ı mecāz ķaŝd idüp ĥūbān-ı zamānuñ ve maģbūbān-ı
devrānuñ ģüsn ü cemālin ve ĥašš u ĥālin tavŝíf eylerler anlar daĥi ķadģe
lāyıķ ve źemme müsteģaķķ degüllerdür zírā kim maŝnū˘uñ cemāl ü
kemālin görüp āferín eylemek hemān ŝāni˘a āferín eylemek ve naķş u
nigāruñ reng-i rūyına taģsín itmek mušlaķā naķķāşa taģsín itmekdür.
Nitekim bir kimesne bir bāġ-ı cennet-feżāya girse envā˘-ı enhārına ve
elvān-ı envārına nažar idüp güllerin derse tertíb ü ešvārını ma˘ķūl ve
1

Çeviri: Sevgilinin yüzü gelin süsleyicisine ihtiyaç duymaz; doğal bir güzelliğe
sahiptir.
2
Çeviri: Allah kıyamet gününe kadar onların sırlarını kutsasın.
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terkíb ü evżā˘ını maķbūl görüp istiģsān eyleseler ģaķíķāten ol āferín
bāġbāna rāci˘ ve bāġbān daĥi ol āferín ü istiģsāndan ģažž itdügi beyān-ı
vāķi˘dur şi˘r:
[mefā˘ílün mefā˘ílün fe˘ūlün]
Kemāl ehline olmışdur bu şāyi˘
Ki medģ-i naķş olur naķķāşa rāci˘
Görüp naķşını her kim itse sābāş
Ŝafā kesb ider andan cān-ı naķķāş

Neŝr: ve şol ķaŝāyid ü evŝāf ki elšāf-ı pādişāh-ı İskender-meŝāfda vāķi˘
olmışdur ol daĥi müvecceh ü ma˘ķūl ve muŝaģģaģ u maķbūldur zírā kim
du˘ā-yı pādişāhān-ı kirām ve ŝenā-yı şāhenşāhān-ı ˘ižām ĥuŝūŝā kim ˘ādil
ü ehl-i İslām ola cemí˘-i enām u ĥavāŝŝ u ˘avāma mülāyim ü münāsib belki
farż u vācibdür beyt:
[fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün]
Ba˘de ģamd-i Ĥudā vü na˘t-i Resūl
Medģ-i şāhest farż-ı ehl-i ˘uķūl3

Emmā ba˘de erbāb-ı ŝanā˘at-i kelām ve aŝģāb-ı belāġat ü intižām ki
müdaķķiķān-ı ŝanāyi˘-i ma˘āní ve muģaķķiķān-ı bedāyi˘-i beyānídür
kelām-ı mu˘ciz-nižāmı ve maķāl-i siģr-intižāmı iki vech üzere muķarrer
ve iki ninvālce muģarrer ķılmışlardur. Biri neŝr ki anuñ muģarriri erbābı inşā ve biri nažm ki anuñ muķarriri aŝģāb-ı şi˘r-i nažm-ārādur ķıš˘a:
[fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün]
Ehl-i inşā vü nažma rūşendür
İki vech üzredür kelām-ı metín
Biri menŝūr çün nebātü’n-na˘ş
Biri manžūm nitekim pervín

[2b] neŝr: pes bu faķír ü derdmend ve ģaķír ü müstemend melāmet
kūşesinüñ mesned-nişíni ve melālet tūşesinüñ ˘uzlet-güzíni hevā āşüftesi
vü belā ālüftesi ˘ışķ esíri vü şehr-i muģabbetüñ şehíri meŝneví:

3

Çeviri: Allah’a hamd ve Resûlünü övgüden sonra akıl sahiplerine devrin padişahını
övmek gerekir.
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[mefā˘ílün mefā˘ílün fe˘ūlün]
Melāmet tekyesinüñ ĥırķa-pūşı
Melālet kūçesinüñ bāde-nūşı
Hevā meydānınuñ çāpük-süvārı
Belā bāzārınuñ bí-kār u bārı

Neŝr: şikeste vü dil-ríş a˘ní Fażlí-i dervíş ˘unfüvān-ı cevāní vü eyyām-ı
şebāb-ı kāmrāníde ki hevā vü hevesüñ tamām āvānı ve cünūn u sevdānuñ
çāķ zamānı idi Dārü’s-salšanatü’l-˘aliyye maģmiyye-i Ķosšanšiniyye
ģamāhallāhu ta˘ālā ˘ani’l-āfāti ve’l-beliyye4de ki cesed-i ĥākíye mevlid-i aŝlí
ve mevķi˘-i fıšrí vāķi˘ olmışdur taģŝíl-i feżāyile šālib ve tekmíl-i ma˘ārife
rāġıb idüm erbāb-ı kemāle ma˘lūm ve aŝģāb-ı maķāle mefhūmdur ki kesbi feżāyil ile kişi şā˘ir olmaz ve nev˘ā kesb-i feżāyil itmeyen kimesne daĥi
şi˘re ķādir olmaz olursa daĥi şi˘ri šāhir olmaz faķír daĥi egerçi bí-biżā˘at ü
ķudret ve bí-fażílet ü ma˘rifet şu˘arā šāyifesinüñ ednāsı ve fuŝaģā
zümresinüñ ĥāk-i pāsıyın ammā ˘ināyet-i ezeliyye vü ģimāyet-i lemyezeliyye evān-ı fıšratda ve zamān-ı ĥilķatde cibilletümde ve šıynet ü
šabí˘atümde ķuvvet-i şā˘iriyyeden bir źerre eŝer ķomış ve ķābiliyyet-i
nāžımiyye ile sibāķ u siyāķ-ı kelāmdan bā-ĥaber eylemiş biģamdillāhi
ve’l-minne bināˇen ˘alā hāźā ben daĥi ķuvvetüm olduķça ve ķudretüm
yitdükçe ol šāˇife-i ˘ižāmuñ ve zümre-i kirāmuñ raģimallāhu emvātehum ve
aģsenallāhu aģyāhum ilā yevmi’l-ķıyām5uñ ˘aķablarınca üftān u ĥízān pūyān
u devān olmaķdayın vāhibü’l-merāmdan temennā-yı tām ve murād-ı
tamām-ı bā-itmām oldur ki kelām-ı nā-tamāmum menzil-i ķabūle vuŝūl
bulup [3a] ahālí mābeyninde tamām mülāģaža buyurula inşāˇallāhu’l-˘azíz
bimennihí ve lušfihí
Ve ģaķír Fażlí taĥalluŝ itmege sebeb budur ki vilādetüm zamānına
“bedā Fażlí” lafžı tāríĥ vāķi˘ olmışdur beyt:
[mefā˘ílün mefā˘ílün fe˘ūlün]
˘Ademden çün vücūda geldi Fażlí
“Bedā Fażlí” olupdur aña tāríĥ

4

Çeviri: Allah onu her türlü bela ve afetlerden korusun.

5

Çeviri: Allah onların ölülerine rahmet esin dirilerine de kıyamet gününde iyilikler
nasip etsin.
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Ve ŝadr-ı bí-ķadrüme inşirāģ muķadder olup şi˘re ibtidā vü nažma iftitāģ
müyesser olduķda daĥi Mevlānā Źātí bu beyti tāríĥ buyurmışlardur, beyt:
[mefā˘ílün mefā˘ílün fe˘ūlün]
Çün itdi nažma Fażlí iftitāģı
Didi tāríĥi Źātí “zíde fażluh”

Neŝr: pes muvāfıķ-ı eyyām u duhūr ve sevālif-i a˘vām u şuhūr ile tevģídi İlāh-ı ˘azze ismuhū6 ve na˘t-i Resūlullāh ŝallallāhu ˘aleyhi ve sellem ve
mevā˘iž ı neŝāyiģ ve vāridāt u levāyiģde vāķi˘ olan nažmiyyāt ve
medāyiģ-i pādişāh šāle beķāh ve nāle menāh7 ve evŝāf-ı vüzerā-yı kibār ve
ümerā-yı źevi’l-iķtidār ešālallāhu ˘ömrahum ilā yevmi’l-ģaşri ve’l-ķarār8da
vāķi˘ olan ķaŝāyid ü muķašša˘āt ve hevā vü hevesle söylenen tercí˘āt u
taĥmísāt u tesdísāt ve münāsebetle vārid olan mevzūn kelimāt ve lāleĥadlerüñ ruĥ-ı zíbāsı şevķında lāyıģ olan rengín ebyāt ve hevā-yı ˘ışķ-ıla
söylenen sūznāk ġazeller ve eŝnā-yı muŝāģabetde münāsebetle nažm
olunan đarb-ı meŝeller zülf-i dildārān gibi períşān u tārumār ve ĥašš-ı
müşkbārān-ŝıfat píçíde-i šūmār olmaġın tertíb ü tedvíni lāzım ve terkíb ü
tezyíni mühimm olup meŝneví:
[mefā˘ílün mefā˘ílün fe˘ūlün]
Ma˘āní baģrinüñ gevherlerini
Ma˘ārif çarĥınuñ aĥterlerini
Feŝāģat dürci içre cem˘ ķıldum
Belāġat burcı üzre şem˘ ķıldum

Ve bu vāridāt-ı ġaybiyye vü ilhāmāt-ı ķudsiyye evāˇil-i ˘ömrde ki
āĥir-i ŝabāvet ü evvel-i şebābetden ˘ibāretdür lāyiģ olmaġın Levāyıģu’lEvāyil diyu müsemmā ķıldum
ķıš˘a:

6

Çeviri: ismi yüce olan…

7

Çeviri: Allah onun sonsuzluğu uzatsın ve arzusuna eriştirsin.

8

Çeviri: Allah onların ömrünü kıyamet gününe kadar uzatsın.
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[fe˘ūlün fe˘ūlün fe˘ūlün fe˘ūlün]
Çün ín nüktehā-yı ĥoş ez-sūy-ı Bārí
Be-dil geşt der-evvel-i ˘ömr nāzil
Sezed nezd-i erbāb-ı ˘irfān eger dil
Levāyiģ nehed nām-ı ū bā-evāyil9

Ol leˇālí-i manžūme ve cevāhir-i manżūdeyi silk-i kelāma münselik
ve rişte-i sušūra muntažam ķılduķda ĥāšıra ĥušūr eyledi ki bu dívān-ı
belāġat-bünyān ve feŝāģat-beyānı kim tertíb ü tedvín eyledüm ˘unvānı
kimüñ nāmı ve bu menşūr-ı meşhūrı kim taģrír u tasšír itdüm tevķí˘i
kimüñ nişānı olsun diyicek hemān sā˘at hātif-i ġaybdan ve zebān-ı lāraybdan gūş-ı hūşa bu āvāz irişdi ki meŝneví:
[mefā˘ílün mefā˘ílün fe˘ūlün]
Elā ey nükte-perdāz u süĥan-sāz
Bu nāme k’oldı nāmí vü ser-efrāz
Anuñ nāmına ķıl ˘unvānın anuñ
Ki oldı pādişāhı ins ü cānuñ
Şeh-i ˘ādil-dil ü ŝāģib-kerāmet
Veliyy-i Ģaķķ u vālí-i velāyet
Çerāġ-efrūz-ı nüzhetgāh-ı İslām
Hezímet-sāz-ı a˘dā-yı bed-encām
Sikender-der Ġażanfer-fer ķażā-rā
Ferídun-şevket ü Cemşíd-ārā
Süleymān-mertebet Cemşíd-i ŝāní
˘Adālet mülkinüñ ŝāģib-ķırānı
Şeh-i encüm-ģaşem ĥurşíd-rāyet
Şehenşāh-ı şehān-ı cümle temmet
Ki Sulšān ibni Sulšān ibni Sulšān
Cemí˘-i āl-i ˘Oŝmānuñ güzíni
Ģayāda ģażret-i ˘Oŝmān ķaríni
Göreydi cūdını anuñ olup ģay
İderdi nāmesin Ĥātem o dem šay

9

Çeviri: Ömrün başlarında, Allah katından gönlüme bu hoş nükteler nazil oldu. Eğer
gönül bunları irfan ehline takdim etseydi ismini Levâyihu’l-Evâyil koyarlardı.

Kara Fazlî’nin Eserlerine Dair Yeni Bilgiler

● 561

Çün hātif-i ġaybdan bu işāret-i beşāret-nümā ve beşāret-i meserretfezā vāķi˘ oldı hemān şevķdan ve ifrāš-ı źevķdan źerreveş raķŝa ve āfitābı ˘ālem-tāb gibi şevķ-ıla çarĥa girdüm meŝneví:
[fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün]
Şevķ-ıla destüme alup ķalemi
Eyledüm şeh du˘āsına raķamı
[4a] K’ey Ĥudāvend-i kār-sāz-ı enām
Senden ister müdām ĥāŝ-ile ˘ām
Ol şehi devlet-ile var eyle
Taģt-ı ˘izzetde ber-ķarār eyle
Var olup dāyimā vücūdı anuñ
Sāye ŝalsun cihāna cūdı anuñ
Nitekim dāyir ola çarĥ-ı berín
Nitekim ķāyim ola cirm-i zemín
Mesned-i ˘izzet üzre var olsun
Taĥt-ı devletde ber-ķarār olsun
İde şehzādesin Ĥudā-yı kerím
Žıll-ı ģıfž u ģimāyetinde muķím
Devlet-ile ˘ašā-yı Rabbāní
Ķıla ˘ömr-i šavíl erzāní
Bu du˘āya şu kim diye āmín
Dilegüm bu belādan ola emín

Ammā mušāla˘a ķılan erbāb-ı ˘irfān ve aŝģāb-ı iź˘āndan ricāˇ-ı vāŝıķ u
ümíd-i ŝādıķ oldur ki eger müşāhede-i ĥašā vü ĥalel ve mülāģaža-i ġalaš
u źelel iderlerse yā ķalem-i lušf-ile ıŝlāģ yāĥūd ˘ayn-ı ˘afv-ile iġmāż
buyuralar ve noķša-i lušf-ile ˘aybın ġayb ve ķalem-i afv-ile ĥāy-ı ĥašāsın
˘ayn-i ˘ašāya tebdíl buyuralar ķıš˘a:
[fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün]
Budur ehl-i kerem ü cūd u ˘ašānuñ şānı
Göricek ˘aybı ider dāmen-i lušf-ile nihān
Mu˘terif ola ĥuŝūŝā ki kişi ˘aybına
˘Add ider anı hüner merdüm-i ŝāģib-iź˘ān
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Ve nāžım-ı ģaķíruñ rūģını ĥayr du˘ā-ile yād ve ŝevāb-ile şād eyleyeler.
[mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ílü fā˘ilün]
Budur murādumuz vire ol vāhibü’l-merām
Dünyāda āĥiretde murādın o ŝāliģe
Kim nāžım-ile kātibini ĥayr-ile añup
Iżlāl-ile oķıya revānına fātiģa

