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KAYIP BİR DÎVÂN’IN İZİNDE: NAKKAŞ SÂ‘Î VE ŞİİRLERİ 

On The Way of A Lost Divan: Miniaturist Sa’i and His Poetries 

Yunus KAPLAN 

Öz: Klasik Türk edebiyatında daha hayattayken sanatkârlıklarıyla şöhreti yakalayan birçok şair yetişmiştir. 
Özellikle 16. yüzyıl, bu özellikleri haiz şairler bakımından oldukça mümbit bir dönem olmuştur. Bu yüzyılda 
hayattayken şöhreti yakalayan şairlerden biri de Sâ‘î’dir. Şairliğinin yanında çok iyi bir nakkaş oluşuyla da meşhur 
olan Sâ‘î, aynı zamanda tarih düşürmedeki maharetiyle de dikkatleri çekmiştir. Daha çok Mimar Sinan’ın ağzından 
onun hayatı ve inşa ettiği eserler hakkında nazım-nesir karışık kaleme aldığı Tezkîretü’l-Ebniye ve Tezkîretü’l-
Bünyân adlı eserleriyle meşhur olan Sâ‘î’nin bilinen bir diğer önemli eseri de Dîvân’ıdır. Ancak bu Dîvân’ın şimdilik 
herhangi bir nüshasına ulaşılamamıştır. Her ne kadar bu eser kayıp olsa da tezkireler, biyografik kaynaklar ve 
mecmualarda şaire ait bir divançe teşkil edecek kadar çok şiir kayıtlıdır. Bu da şairin yakalamış olduğu şöhreti 
göstermesi açısından önemlidir. Bu çalışmada Sâ‘î’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilecek; tezkireler, 
biyografik kaynaklar ve mecmualardan hareketle tespit edilen şiirlerinin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde 
birtakım değerlendirmelerde bulunularak bunlardan bazı örneklere yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, 16. Yüzyıl, Sâ‘î, Dîvân 

Abstract: Many poets who got the reputation with their artisanship while they were alive grew up in the 
classical Turkish literature. Especially, 16th century became a fertile period in terms of the poets with those 
properties. One of the poets who got the reputation as being alive in that century is Sa’i. Sa’i who was famous with 
being a good miniaturist beside being a poet drew attention with his skills in the chronogram. Another important 
work belonging to Sa’i who was famous with his works in the name of Tezkîretü’l-Ebniye and Tezkîretü’l-Bünyân 
that he wrote as a mixture of poetry-prose is Divan about the life of Sinan the architecture mostly through his phrases 
and about his works. However, any copies of this Divan has not been able to be reached yet. Even if this work is a 
lost one, many poetries which will constitute a divance belonging to the poet in the collection of biographies, 
biographical sources and journals are recorded. This is important because it shows that the poet got the reputation. In 
this study, the information will be given about Sa’i’s life and works; some of their samples will be included as a set of 
evaluations is made on the poetries, form and content properties which are determined from the point of collection of 
biographies, biographical sources and journals.  

Keywords: Classical Turkish literature, 16th century, Sa’i, Divan 

Giriş 

16. yüzyıl, Osmanlı’nın sahip olduğu ihtişama paralel olarak birçok alanda olduğu gibi
edebî alanda da zirvenin yaşandığı bir dönemdir. Tezkireler ve çeşitli biyografik kaynaklarda bu 
dönemde yetişmiş birçok şairin hayatı ve yazdıkları eserler hakkında verilmiş olan bilgiler 
bunun en güzel ispatıdır. Bu kaynaklarda, hayatları hakkında bilgi verilen bazı şairlerin eserleri 
günümüze ulaşmış bazılarının eserleri ise çeşitli sebeplerle kaybolmuştur. Bazı şairlerin eserleri 
her ne kadar günümüze ulaşmamış olsa da zengin muhtevalarıyla klasik Türk edebiyatının 
kırkambarı olarak kabul edilen şiir mecmualarında, bu türden şairlerin sayısız şiirlerine 
rastlamak mümkündür.1 

1 Yunus Kaplan, “Belîğî ve Dîvânçesi”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2019, s. 360. 
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Eserleri elde olmayan şairlerin şiirlerinin tespitinde mecmuaların klasik Türk edebiyatı 

araştırmaları için taşıdığı bu önem her geçen gün daha da iyi anlaşılmakta ve birçok araştırmacı 
mecmualar üzerinden alana önemli katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmaya devam etmektedir. 
Bu çalışmalarda özellikle bilinmeyen şairler ve eserleri, varlığı bilinen ama şimdiye kadar 
herhangi bir nüshası ele geçmeyen eserler veya bilinen eserlerin farklı nüshaları ile hayatı 
hakkında az veya çok kaynaklarda bilgi olduğu hâlde eserleri kayıp olan şairlerin şiirleri ilim 
âleminin istifadesine sunularak bu alanda yapılacak yeni çalışmalara zemin teşkil edecek önemli 
veriler ortaya konmaktadır.2 

Bu çalışmamızın konusunu da tezkireler ve çeşitli biyografik kaynaklarda hayatı ve 
eserleri hakkında bilgiler verilen ancak yazmış olduğu şiirlerini bir araya getirdiği Dîvân’ı 
günümüze ulaşmayan Sâ‘î’nin büyük çoğunluğu mecmualardan istifade edilerek tespit edilmiş 
olan manzumeleri teşkil etmektedir. Bu meyanda şaire ait tespit ettiğimiz 371 manzumenin şekil 
ve muhteva özellikleri üzerinde durulmuş ve bu şiirlerden bazı örnekler verilmiştir. 

Sâ‘î’nin Hayatı 

Asıl adı Mustafa olan Sâ‘î; Kınalızâde Hasan Çelebi, Riyâzî ve Rıza’ya göre İstanbullu,3 
Ahdî’ye göre Edirnelidir.4 Ailesi ve aldığı eğitimle ilgili elde herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. Özellikle nakkaşlıktaki maharetiyle şöhret bulan Sâ‘î, H 1004 / M 1595 
yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Vefatına Bursalı Hâşimî (öl. 1627) “Gitdi Sâ‘î reh-i fenâya 
bugün” mısraını tarih düşürmüştür. Mezarı, Silivrikapı haricindedir.5 

Sâ‘î’nin ailesi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Bursalı 
Hâşimî Dîvânı’nda “Merhûm Sâ‘î Birâderi Muhammed Çelebi Vefâtına Târîhdür” başlığıyla üç 
beyitlik bir tarih kıt‘ası kayıtlıdır. Bu manzumeden hareketle Sâ‘î’nin H 1031 / M 1621 yılında 
ölen Muhammed adında bir erkek kardeşinin olduğu anlaşılmaktadır.6 

Eserleri 

1. Tezkîretü’l-Ebniye: Mimar Sinan’ın ağzından nazım ve nesir olarak kaleme alınan bu 
eserde, Mimar Sinan’ın hayatı ve inşa ettiği eserlerin isimleri çeşitlerine göre on üç bölüm 
hâlinde verilmiştir.7 

2. Tezkîretü’l-Bünyân: Mimar Sinan’ın ağzından hatıraları ihtiva eden bu eser de nazım 
ve nesir karışık kaleme alınmış olup Sinan’ın çocukluk çağından mimarbaşı oluşuna kadarki 
hayatı ve önemli altı eserinin yapılışı hikâye edilmektedir. Tahkiye edilen bu eserler; Şehzâde 

2 Bu minvalde kaynaklarda divan sahibi oldukları belirtildiği hâlde divanları elde olmayan veya eldeki nüshalara 
mecmualardan istifade edilerek tespit edilmiş şiirlerin eklenmesiyle divan veya divançeleri oluşturulmuş bazı 
şairler şunlardır: Amrî (Çavuşoğlu 1979), Çâkerî (Aynur 1999), Behiştî (Aydemir 2012), Bursalı Rahmî (Erdoğan 
2011), Ubeydî (Arslan 2013), Ahdî (Bedestani 2018), Kara Fazlî (Özkat 2005), Belîğî (Kaplan 2019), Tîğî (Kaplan 
2018) ve Hâtemî (Efe 2019). 

3 Aysun Sungurhan, Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara 2017, e-
kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizâde-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html, [Erişim 
Tarihi: 01.09.2019], s. 412); Namık Açıkgöz Riyâzü’ş-Şu’arâ, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara 2017, e-kitap: 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/54137,540229-riyazu39s-suarapdfpdf.pdf?0 [Erişim Tarihi 01.09.2019], s. 
172; Gencay Zavotçu, Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmet Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi, Kültür ve 
Turizm Bak. Yay., Ankara 2009, e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-
mehmed-riza---tezkire-i-riza.html, [Erişim Tarihi: 01.09.2019], s. 170). 

4 Süleyman Solmaz, Gülşen-i Şu’arâ, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara 2018, e-kitap: 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56733,ahdi-gulsen-i-suarapdf.pdf?0, [Erişim Tarihi 01.09.2019], s. 184. 

5 Namık Açıkgöz, age., s. 173. 
6 Ayşe Bulan, Haşimî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni, Selçuk Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış 

YLT, Konya 1995, s. 175. 
7 Suphi Saatçi, “Sâî Mustafa Çelebi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 35, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., İstanbul 2008, s. 

540. 
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Camii, Kırkçeşme Su Tesisi, Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah 
Sultan’ın bahçesindeki su dolabı, Büyükçekmece Köprüsü ve Edirne’deki Selimiye Camii’dir.8 

Daha önce birçok kişi tarafından yayımlanan Tezkîretü’l-Ebniye ve Tezkîretü’l-Bünyân 
üzerinde Hayati Develi ve Sâmih Rıfat tarafından tıpkıbasımı, bu iki eserin çeşitli nüshalara 
dayanan edisyon kritiğini ve günümüz Türkçesine aktarılmış şeklini kapsayan yayımı 
yapılmıştır.9 

3. Ravzatü’s-Selâtîn: Bursalı Mehmed Tahir, Şehrî-zâde Mehmed Said Efendi’nin Nev-
peydâ adlı tarihinde Sâ‘î’nin Ravzatü’s-Selâtîn adında bir eserinden bahsettiğini bildirir.10 
Ancak şimdilik bu esere ulaşılamamıştır. 

4. Dîvân: Riyâzî,11 Kaf-zâde Fâ’izî12 ve Kâtib Çelebi13 Sâ‘î’nin Dîvân sahibi olduğunu 
bildirmişlerse de şimdilik bu eserin herhangi bir nüshasına ulaşılamamıştır. Her ne kadar bu 
Dîvân’ının herhangi bir nüshasına ulaşılamamış olsa da biyografik kaynaklarda ve çeşitli 
mecmualarda Sâ’i’ye ait birçok şiir kayıtlıdır. Bu şiirler hakkında aşağıda ayrıntılı bilgiler 
verilecektir. 

Edebî Kişiliği 

Yaşadığı dönemde çok iyi bir nakkaş olmasının yanında tarih düşürmedeki mahareti ve 
şairliğiyle de dikkat çekmiştir. 

Kınalızâde Hasan Çelebi, onun nakkaşlıktaki maharetinden övgüyle bahsettikten sonra 
“Taleb-i kemâl u ma‘rifet ve tahsîl-i levâzım-ı belâgata Sâ‘î ve ri’âyet-i sanâyi‘ tamâm mürâ‘î 
nakş-ı suver-i ma‘nâda mâhir ü murâd itdügi fehvâyı dil-hâhı üzre resm ü tasvîr itmege 
kâdirdür. Bu zemânda der ü dîvâr-ı belâgatı pür-nakş u nigâr iden şu‘arâ-yı fesâhat-
şi‘ârdandur.” diyerek onun düşüncelerini mahir bir şekilde dile getirmeye muktedir olduğunu 
söyleyerek devrindeki fasih şairlerden biri olarak gördüğü Sâ‘î’nin gençlik döneminde olduğunu 
ve zamanla itibar ve şöhretinin daha da artacağı yönündeki ümidini dile getirmiştir.14 

Ahdî’ye göre sanatında zamanın üstadı olan Sâ‘î, güzel şiirler söyleyen cesur bir şairdir. 
Mucizeler gösteren yaratılışı mana elbiseleriyle süslü olup her söze ve üsluba hâkimdir. Söz 
iklimindeki her alanda hayat artıran sözleri âşıkların dilinde dolaşmaktadır.15 

Riyâzî ise Sâ‘î’yi, üstadane şiirlerin sahibi ve istidatlı sözlerin sahibi bir şairi olarak 
görür.16 

Klasik Türk şiirinde şairlerin edebî kişiliklerinin tespitinde tezkireler ve biyografik 
kaynaklarda verilen bilgiler dışında yine o şairin yazmış olduğu şiirler de oldukça önemlidir. 
Çünkü divan şairleri her fırsatta yazmış oldukları şiirlerde kendi şairlikleri ve şiir anlayışları 
üzerine birtakım değerlendirmelerde bulunmaktan geri durmamışlardır. Sâ‘î de birçok divan 
şairi gibi bu geleneğe uyarak yazmış olduğu bazı şiirlerde şiirleri ve şairliği birtakım 
değerlendirmelerde bulunarak edebî kişiliği hakkında bazı ipuçları vermiştir. 

8 Suphi Saatçi, age., s. 540. 
9 Hayati Develi, Sâmih Rıfat, Sâî Mustafa Çelebi, Tezkiretü’l-Bünyân ve Tezkiretü’l-Ebniye (Yapılar Kitabı-Mimar 

Sinan'ın Anıları), Koçbank Yay., İstanbul 2002. 
10 Fikri Yavuz, İsmail Özen, Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, C. 2, Meral Yay., İstanbul 1972, s. 349. 
11 Namık Açıkgöz, age., s. 173. 
12 Bekir Kayabaşı, Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı, İnönü Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış DT, Malatya 

1997, s. 334. 
13 Rüştü Balcı, Kâtip Çelebi Keşfü’z-Zünûn An Esâmi’l-Kütübi ve’l-Fünûn, C.2, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 

2014, s. 652. 
14 Aysun Sungurhan, age., s. 412. 
15 Süleyman Solmaz, age., s. 184. 
16 Namık Açıkgöz, age., s. 172. 

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies 
Cilt 7, Sayı 17, Mart 2020 / Volume 7, Issue 17, March 2020 

 

                                                 

121



Yunus Kaplan                                                                  Kayıp Bir Dîvân’ın İzinde: Nakkaş Sâʽî ve Şiirleri 
 
Sözleriyle mana güzelliğini ram ettiğini söyleyen şair, bu hâliyle yeni bir güzel peyda 

eden güzel düşkününe benzemektedir. 

Süòanla şÀhid-i maènÀyı SÀèì rÀm ider gÿyÀ 
O şÀhid-bÀza beñzer kim ide bir nev-civÀn peydÀ17 

Hüner burcundaki yedi beytini seyreden şairlerin bunları yedi gezegene benzeteceklerini 
iddia eder: 

Seyr eyleyüben evc-i hünerde yedi beytüm 
SÀèì şuèarÀ sebèa-i seyyÀre disünler18  
Sâ‘î; sevgilinin güle benzeyen yanağının vasfında yazdığı şiirleri, belagat bahçesindeki 

goncalara benzetir: 

Gül-ruòuñ vaãfında her ùÿmÀrı SÀèì şièrümüñ 
áoncelerdür gülbün-i bÀà-ı belÀàatdan úopar19  

Yıldızlarla süslü lacivert renkli gökyüzünü, şiirlerini yazmak için gümüşle süslenmiş bir 
sayfaya benzetir: 

äanma encümle müzeyyen SÀèì çarò-ı lÀciverd 
Bir varaúdur şièrüñi yazmaàa sìm-efşÀn senüñ20  

Kim ki rintler meclisine şair olmak iddiasıyla geliyorsa yeni gazelleri kendisi gibi renkli 
söylemesi gerektiğini söylediği aşağıdaki örnek beyitte ise şiirlerinin renkliliğine vurguda 
bulunur: 

Böyle rengìn diye SÀèì gibi tÀze àazeli 
ŞÀèirüm diyü şu kim meclis-i rindÀna gele21  

Cihanın yüzsuyu olan ve sevgilinin dudağı gibi renkli edalara sahip şiirlerinin bir 
benzerinin olmadığını iddia eder: 

CihÀnuñ Àb-ı rÿyı şimdi SÀèì naôm-ı pÀküñdür 
Naôìrüñ yoú leb-i dilber gibi rengìn edÀlarda22 

Başka bir beyitte ise iddiasının derecesini artırarak yazmış olduğu şiirlerle söz ülkesine 
velvele saldığını söyler: 

Mülk-i süòana naômuñ ile velvele ãalduñ 
SÀèì yine cemèiyyet-i dìvÀnuñ ucından23 

Sâ‘î’nin edebî kişiliği hakkında eldeki gazellerinin başka şairlerin gazelleriyle arasındaki 
nazire ilişkisinden hareketle de belli bir kanaate varmak mümkündür. Özellikle Berlin Devlet 
Ktp. “Ms. Or. 3652” numaralı nazire mecmuası bu hususta önemli ipuçları vermektedir. Bu 
mecmuadaki Sâ‘î’nin gazellerinden 62’si 29 farklı şairin zemin gazeline naziredir. Bu şairler 
içinde ilk sırayı on gazelle Bâkî almaktadır. İkinci sırada sekiz gazelle Murâdî mahlasıyla şiirler 
yazan Sultan III. Murat, üçüncü sırada ise altı gazelle Gelibolulu Âlî bulunmaktadır. Bu da 
şairin hem edebî kişiliğinin şekillenmesinde kimlerden etkilendiğini göstermesi hem de edebî 
zevkini yansıtması bakımından önemlidir. 

17 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 5a. 
18 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 60b. 
19 Mecmû’a-i Eş’âr, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, MC O.103, vr. 27b. 
20 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 155a-b. 
21 Mecmû’a-i Eş’âr, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, MC O.103, vr. 27b. 
22 Mecmû’a-i Eş’âr, Millet Ktp., Ali Emiri Manzum 635, vr. 61a. 
23 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 200a. 
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Divan şairlerinin şairlikteki maharetlerini dile getirmek için kendilerini önemli gördükleri 

divan şairleriyle kıyaslamaları; hatta çoğu zaman kendilerini onlardan üstün görmeleri 
edebiyatımızda sıkça karşılaşılan bir durumdur. Birçok şair gibi Sâ‘î de zaman zaman yazmış 
olduğu şiirlerde kendini diğer şairlerle kıyaslamaktan ve onlardan üstün görmekten geri 
durmamıştır. 

Şair, devrinin sultanuşşuarası kabul edilen Bâkî’ye nazire olan bir gazelinin makta 
beytinde “Ey Sâ‘î, senin renkli şiirlerin Bâkî’nin şiirleri gibi bütün âleme yayılsa ne olur? 
Çünkü resim bir, üstat ikidir.” diyerek şiirlerini Bâkî’nin şiirleriyle âdeta eşdeğer görür: 

Şièr-i BÀúì gibi SÀèì naôm-ı rengìnüñ senüñ 
N’ola èÀlemgìr olursa naúş bir üstÀd iki24 

Yine başka bir beyitte, halk içinde seçkin bir konumda olmasına şaşılmaması gerektiğini, 
çünkü kendisindeki gayretin Nev’î ve Bâkî’de bile olmadığını söyleyerek kendini över: 

N’ola mümtÀz-ı ahÀlì geçinürse SÀèì 
Yoú durur gÿşişi Nevèì ile BÀúìde henüz25 

Sâ‘î, şiir alanında devrin Zâtî’si olarak görülmesinin tuhaf karşılanmamasını ister. Çünkü 
söz erbabı ona “âlemin üstadı” şeklinde ad koymuştur: 

Õatì-i èaãr olsa SÀèì n’ola fenn-i şièrde 
Aña erbÀb-ı süòan üstÀd-ı èÀlem úoymış ad26 

Sevgilinin hayalini gönül sayfasına yazdığını ve bu işi ünlü ressamlar olan Mânî ve 
Behzad’dan öğrendiğini söylediği bir başka beyitte ise sevgiliyi övmedeki başarısından dem 
vurmuştur: 

ÒayÀl-i yÀri yazmış ãafóa-i òÀùırda dil SÀèì 
äuver resmin meger MÀnì ile BehzÀddan görmiş27 

Klasik Türk şiirinin şekillenmesinde ve zaman içinde bir edebî gelenek hâline gelmesinde 
Fars edebiyatının ve Farslı şairlerin önemli bir rolü vardır. Fars edebiyatı ve bu edebiyatta 
yetişen önemli şairlerden haberdar olan divan şairleri, şairlikleriyle övünürken tıpkı Türk 
şairlerde olduğu gibi kendilerini İran’ın ünlü şairleriyle kıyaslamışlar; hatta onlardan üstün 
olduklarını iddia etmişlerdir. Birçok şair gibi Sâ‘î de bazı şiirlerinde kendini Hâcû-yı Kirmânî 
(öl. 1349) ve Selmân-ı Savecî (öl. 1376) gibi İranlı şairler ile Arapların meşhur şairi Hassân bin 
Sâbit’le (öl. ?) karşılaştırmıştır.28 

Kendisini mana gül bahçesinin bahçıvanına benzeten Sâ‘î, şiirlerini gören Hâcû’nun 
onlara meyl edeceğini iddia eder: 

Naòl-bend-i gülşen-i maènÀsın ey SÀèì senüñ 
Meyl iderdi baór-ı naôm-ı pÀküñe ÒˇÀcÿ görüp29 

Şairin tabiatının atı, mükâfatlar alsa yeridir. Çünkü zamanın iyi at binicisi Hassân ve 
Selmân’a katlanmaz: 

 

24 Mecmû’a-i Eş’âr, Süleymaniye Ktp., Zühdü Bey 226, vr. 36b. 
25 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 106b. 
26 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 20a. 
27 Mecmû’a-i Eş’âr, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, MC O.103, vr. 28b. 
28 Klasik Türk edebiyatında çeşitli vesilelerle ismi zikredilen Arap ve Fars kökenli şairler için bak.: Mehmet Sait 

Çalka, “Bir Şairnâme Örneği Olarak Süheylî’nin Gülşen-i Şuarâ Adlı Kasidesi ve Bu Kasidede Yer Alan Türk, 
Arap ve Fars Şairleri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2017, S. 42, s. 273-301. 

29 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 7a. 
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Semend-i ùabè ile SÀèì demidür alsa öñdüller 
ZamÀnuñ yügrügi ÓassÀn ile SelmÀna úatlanmaz30 

Başka bir beyitte ise sözde Selman gibi zamanının seçkini olduğunu düşünüp, devrin 
gamıyla mutlu olması gerektiğini söylerken kendini Selman’a benzetir: 

DilşÀd olam mı SÀèì àam-ı rÿzigÀr ile 
SelmÀnveş ferìd-i zamÀnam süòanda ben31 

Bir şairin şairliğinin şekillenmesinde ve edebî kişiliğinin tekâmülünde kendine göre 
büyük gördüğü, sevip beğendiği şairlerin önemli bir etkisi vardır. Bu etkiyi bir şairin diğer 
şairlerin şiirlerine yazmış oldukları nazireler veya tahmis, tesdis gibi musammat türünde 
yazılmış şiirlerden tespit etmek de mümkündür.32 Bu gelenekten hareketle Sâ‘î’nin hangi 
şairlerden etkilendiğini yazmış olduğu bazı nazire ve musammat türündeki manzumelerden de 
tespit etmek mümkündür. 

Sâ‘î; Taşlıcalı Yahya, Nev’î, Ârifî ve Fuzûlî’nin gazellerine tahmis yazarak bu şairlerden 
etkilendiğini göstermiştir. 

Dil ve Üslubu 

Şiirlerinde külfetsiz, sade ve anlaşılır bir dil kullanmayı tercih eden Sâ‘î; duygu ve 
düşüncelerini, samimi bir eda ve rahatça söylenmiş izlenimi veren bir tarzda kaleme almıştır. Bu 
türden kullanımlara örnek teşkil edecek bazı beyitler aşağıda gösterilmiştir: 

Neydi yÀrüñ ãubóa dek kÿyında bìdÀr olmalar 
Aàlamaúlar işigin yaãdanmalar zÀr olmalar33 

Gitdügince Àh kim ol dil-rübÀ cÀnum gider 
Geldügince SÀèiyÀ bu mürde cisme cÀn gelür34 

Saña cevr ideyin úatlan diseñ ôann itme ãulùÀnum 
Ölince ol cefÀya èÀşıú-ı dìvÀne úatlanmaz35 

Dün gÿşe-i çeşm ile úuluña naôar itdüñ 
Bi’llÀhi efendi yine göñlümde yir itdüñ36 

Varurın kÿyuña her gÀh benüm ãulùÀnum 
Seni gördükçe dirin Àh benüm ãulùÀnum37 

Atasözleri, deyimler ve halk söyleyişleri Türkçede meramı daha iyi ifade etmek, az sözle 
çok şey anlatmak ve anlamı daha da güçlendirmek için sıkça kullanılan önemli dil malzemeleri 
arasında yer alır. Nasirler ve şairler konuşma dilinde olduğu kadar edebî metinlerde de bu dil 
malzemelerinden mümkün olduğunca istifade etme yoluna gitmişlerdir. Bu bağlamda birçok 
şair; manzumelerinde atasözleri, deyimler ve halk söyleyişlerini her fırsatta kullanmıştır. Zaman 
zaman bu unsurları vezne uydurmak için bazı kelimelerin Arapça-Farsça karşılığını kullanarak 

30 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 103b. 
31 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 209b. 
32 Yunus Kaplan, “Dîvânı Meçhul Bir 16. Yüzyıl Şairi: Edirneli Tîğî ve Şiirleri”, Dede Korkut, Türk Dili ve Edebiyatı 

Araştırmaları Dergisi, Cilt 7, Sayı 16, 2018, s. 106. 
33 Mecmû’a-i Eş’âr, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp. 8340, vr. 108b. 
34 Mecmû’a-i Eş’âr, Millet Ktp., Ali Emiri Manzum 685, vr. 23b. 
35 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 103b. 
36 Mecmû’a-i Eş’âr, Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Ktp. Seyfettin Özege Yazmaları ASL 625 Mec 83, vr. 

72b. 
37 Mecmû’a-i Eş’âr, Milli Ktp. Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 1826/1, vr. 248b. 
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bazılarının ise devrik yapıda kullanımını tercih ederek birtakım tasarruflarda bulunmaktan da 
geri durmamışlardır.38 

Sâ‘î de birçok divan şairi gibi atasözleri, deyimler ve halk söyleyişlerinin çok zengin 
anlam çağrışımlarından istifade etmeyi ihmal etmemiştir. Şairin bu unsurlar arasında en fazla 
tercih ettiği deyimlerdir. Bunda deyimlerin birkaç kelimeden oluşmaları ve çok yaygın bir 
kullanım alanına sahip olmaları gibi hususların şairi böyle bir tercihte bulunmaya teşvik ettiği 
düşünülebilir. Bununla birlikte şair, kullandığı deyimler üzerinde vezin ve kafiye icabı birtakım 
tasarruflarda da bulunmuştur.  

Sâ‘î’nin şiirlerinde karşımıza çıkan belli başlı deyimler şunlardır: Ağzına almak, ağzını 
aramak, baş eğdirmek, baş eğmek, başa çıkmak, bel bağlamak, bir içim su, can vermek, canına 
minnet, canı çıkmak, çanına ot tıkamak, dem vurmak, dil üşürmek, el bağlamak, el yumak, ele 
almak, gönül almak, göz dikmek, göz etmek, göz kulak olmak, göz yummak, hak ile yeksan 
olmak, hararetini kesmek, iftiraya uğramak, imana gelmek, intikam almak, ipliği pazara çıkmak, 
kadem basmak, kan yutturmak, kara cahil, kara haber, kendi söyleyip kendi dinlemek, kendini 
yerden yere vurmak, koz kabına komak, kulağına girmemek, menzil almak, safa sürmek, 
seccadeyi suya salmak, sikkeyi mermere kazımak, söz atmak, söz değmemek, taşı gediğine 
koymak, ter düşmek, yanıp yakılmak, yerinde yeller esmek, yıldızı düşmek, yüz çevirmek, yüz 
sürmek, yüz vermek, yüzüne bakmamak… 

Edebî metinler bir dilin sahip olduğu kelime hazinesini muhafaza etmesi, onu gelecek 
kuşaklara aktarması, yazıldıkları dönemde kullanımda olan dil malzemelerine dair örnekler 
ihtiva etmesi bakımından yazıldıkları dilin etimolojik ve morfolojik geçmişine dair zengin 
kaynaklardır. Türk kültür ve edebiyat tarihinin zirveyi yaşadığı dönemlerin mensubu birer 
sanatkâr olarak da divan şairleri, yaşadıkları dönemlerin zengin kültürel birikimini eserlerine 
yansıtmakla kalmamışlar aynı zamanda bu dönemlerdeki dil malzemelerini de kullanarak âdeta 
bunları kayıt altına almışlardır. Bunlar içinde halk söyleyişleri ve günümüz Türkçesinde 
kullanımdan düşmüş bazı arkaik kelimeler, Türkçenin tarihî seyri hakkında kanaatler 
oluşturması bakımından erbabı için oldukça kıymetlidir. Birçok şairde olduğu gibi Sâ‘î’nin 
şiirlerinde de bu türden kullanımlar karşımıza çıkmaktadır: “Allah’ı seversen, Allah rahmet 
eyleye, benim iki gözüm, benim ruhum, efendim, ey gözüm nuru, Hüda aşkına, ömrüm” gibi 
samimiyeti içinde barındıran halk söyleyişleri ile “iltmek, kaçan, kanda, katı, kimesne, koçmak, 
olaldan, öñdül, şimdengirü, toğrudmak, uş, üşürmek, yağı, yanuban, yil, yügrük” gibi günümüz 
Türkçesinde artık kullanımdan düşmüş kelimeler, bu tür kullanımlara örnek teşkil eder. 

Devrinin önde gelen önemli bir nakkaşı ve şairi olarak Sâ‘î’yi diğer şairlerden ayıran en 
önemli özelliklerinden birisi mizahî bir üsluba ve hicve mütemayil bir fıtrata sahip olmasıdır. 
Nitekim devrindeki birçok şair hakkında hem mizah hem de hiciv yüklü yazmış olduğu şiirler 
tezkirecilerin de gözünden kaçmamış, onun alamet-i farika kabul edilebilecek bu özelliğine de 
vurguda bulunmaktan geri durmamışlardır. Kınalı-zâde Hasan Çelebi bu duruma “Şu‘arâ-yı 
zemândan ba‘zına hezl ü mutâyebe yüzinden rengler idüp nakşlar geçmişdür.”39 diyerek dikkat 
çekmiştir. 

Bu meyanda Sâ‘î’nin özellikle Can Memi lakabıyla meşhur olan şair Sânî (öl. 1586-87) 
ile olan karşılıklı hicivleşmeleri meşhurdur. Ahdî onun bu özelliğine dikkat çekerek Sânî’yle 
karşılıklı hiciv tarzındaki tarizlerini dile getirmiştir.40 Gelibolulu Âlî de Künhü’l-Ahbâr’ında 
Sânî hakkında bilgi verirken “Sâ‘î adlı şâ‘irle birbirlerine yazdıkları hicivler şi‘r erbabı şâ‘irlerin 
mecmu‘alarında yer almaktadır.”41 şeklinde Sâ‘î ve Sânî arasındaki hiciv yollu rekabete dikkat 
çekerken Sâ‘î’nin de heccavlığına vurguda bulunmuştur. 

38 Yunus Kaplan, agm., s. 365. 
39 Aysun Sungurhan, age., s. 412. 
40 Süleyman Solmaz, age., s. 185. 
41 Mustafa İsen, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, Akçağ Yay., Ankara 1994, s. 297. 
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Nitekim Sâ‘î, Edirne’de olduğu bir dönemde 16. yüzyıl şairlerinden Deli Birader 

Gazâlî’nin Mekke’den İstanbul’a gönderdiği manzum mektupla aynı minvalde İstanbul 
şuarasına 102 beyitlik bir manzum mektup göndermiştir. Bu mektubun dikkatleri çeken en bariz 
özelliklerinden birisi, Deli Birader Gazâlî’nin mektubunda olduğu gibi mizahi bir üslubun hatta 
yer yer müstehcen ifadelerin beyitler üzerinde kendini hissettirmesidir. Devrin şairlerinden Sânî, 
bu mektuba cevap mahiyetinde özellikle de Sâ‘î hakkında daha galiz ve müstehcen ifadeleri 
ihtiva eden 104 beyitlik manzum mektup yazmıştır: 

Başuñ alup gidelden sen şehirden SÀèiyÀ óaúúÀ 
èAceb raènÀlıàı vardur Sitanbul u áalatanuñ 

S…erdük yine gelse mest idüp dirler senüñçün hep 
Olurdı seyri evvelki gibi úumãal-ı deryÀnuñ 

G…tüñ var ise gel erbÀb-ı naôm ile muúÀbil ol 
TemÀşÀ eyle gör erliklerin her merd-i meydÀnuñ 

Olunsañ yÀd Taóta’l-úalèada düşnÀm iderler hep 
Aduñ añılsa laènetler oúur òalúı Úaramanuñ 

Kekezlerle gidiler sen gidelden mużùariblerdür 
Gelüp mÀbeynlerin faãl eyle lÿùìlerle òìzÀnÿñ 

Yazılmış cönklerde görseler eşèÀruñı yÀrÀn 
Ururlar Àteşe yırtarlar evrÀúın yaòud anuñ42 

Sânî’nin bu cevabının üstüne tekrar kalemi eline alan Sâ‘î, Sânî’nin kullanmış olduğu 
dille mütenasip olarak bu sefer eleştirinin dozunu artırarak 69 beyitlik manzum mektupla ona 
karşılık vermiştir: 

ÒelÀ-òˇÀrÀn ile æÀnî yimişsin òaylì meydÀnuñ 
Úadìmì poò yidi iseñ Sitanbul u áalatanuñ 

Fünÿnìveş yine Ùop-òÀne seyrini çalar gibisin 
Alurlar mı elüñden gÀhi fincÀnın Óasan ÒÀnuñ  

Varur mısın düşüben mühmelÀtın yimege òalúuñ 
Müferriódür òelÀsı diyü ol óammÀm-ı MonlÀnuñ 

Balì mey-òÀnesinde rehn idelden úaruñ esbÀbın 
İdinmişsin yataú boz-òÀnesi küncin Úaramanuñ 

Ne zaómetler dürür sen şÀèir olmaú ey òÀr-ı nÀ-dÀn 
Ne óaddüñdür adın añmaú o BÀúì-i süòandÀnuñ  

Donanmadan bize mektÿbı geldi İbn-i èOåmÀnuñ  
Dimiş biz gideli kimler s…er key úarısın anuñ  

Añladuàuñ maóallerde oúurlar cÀnuña laènet 
èAceb menfÿrısın Nemrÿd-ı æÀnì ehl-i èirfÀnuñ 

Ne virdi SÀèiyi hicv eyle diyü ey mülóid 
Saña TÀcir èAliyle aúçeli úarısı ortanuñ 

42 Mecmû’a-i Eş’âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., T 1532, vr. 150b; Şehrengîz ve Nâme Mecmuası, 
Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Ktp., ASL 322-339, vr. 48a. 
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Nesin alduñ ya Òaydar-zÀde ile düzmenüñ ey òÀr 
İdersin medó ol iki òîz mefèÿlini dünyÀnuñ43 

Sâ‘î’nin devrindeki şairlerle olan hiciv temelli bu tarz münakaşaları Sânî’yle sınırlı 
değildir. Çeşitli mecmualarda başka şahıslar ve şairler hakkında yazmış olduğu hiciv yüklü 
manzumelere ve mutayebe tarzındaki karşılıklı sataşmalara da rastlamak mümkündür. Bunlar 
içinde daha hayattayken sultanuşşuara olarak şöhret bulan devrin önemli şairlerinden Bâkî’yle 
olan atışmaları buna güzel bir örnek teşkil eder: 

Sâ‘î: 
BÀúì serÀc iken oàlancıú idi gördüm anı 
Çalışup it gibi úanùÀrmacıàın urur idi 

Òalú ile virmesi alması be-àÀyet òoş idi 
Òaylìce ãıàrı ãatup eyü úolan sürer idi44 

Bâkî: 
SÀèì almış eline defter-i dìvÀnını dün 
Didi cedvel çekeyin tuófe-i yÀrÀn olsun 

Didüm aña àarażuñ şöhret ise èÀleme ger 
ä…çayum ben anuñ üstine zer-efşÀn olsun45 

Sâ‘î: 
MühmelÀtın ÕÀtìnüñ şol úaràa oàlı rÿ-siyÀh 
Òalù idüp mühmel sözini boúı boúına úatar 

BÀğ-ı óüsnüñ òoş-edÀ bir úuşıdur diyen anı 
Herze söyler poò yiyici úaràayı bülbül ãatar46 

Sâ‘î’nin Şiirlerinde Şekil ve Muhteva Özellikleri 

Nazım Şekilleri 

Sâ‘î, klasik Türk edebiyatında kullanılan nazım şekillerinden birçoğuyla şiirler yazmıştır. 
Şairin tespit edebildiğimiz şiirleri içinde -birçok divan şairinde olduğu gibi- en çok tercih ettiği 
nazım şekli gazeldir. Şair, gazellerinde gerek beyit, vezin, kafiye ve redif gibi şekil özelliklerini 
tatbik etmede gerekse de işlemiş olduğu konular, dil ve üslup özellikleriyle önemli bir başarı 
göstermiştir. 

Gazelde göstermiş olduğu başarının yanında Sâ‘î, özellikle devrindeki birçok olaya 
düşürmüş olduğu tarihleriyle de meşhur olmuştur. Devrindeki hadiselere kayıtsız kalmayan şair 
cami, hamam, çeşme, tekke, köşk ve türbe gibi mimari yapıların inşasıyla doğum, ölüm ve 
düğün gibi birçok sosyal hadiseye tarih düşürmekten geri durmamıştır. Bunlar içinde özellikle 
mimari yapılara düştüğü tarihlerden bir kısmı bu yapıların kitabelerini süslemiştir. 

Sâ‘î’nin tespit edilebilen 371 manzumesinin nazım şekillerine göre sayıca dağılımı 
şöyledir: 161 gazel, 5 kaside, 1 mesnevi, 7 tahmis, 7 müseddes, 5 tesdis, 1 müsemmen, 3 terkib-
i bent, 1 tercî’-i bent, 39 kıt’ a, 138 matla / beyit / müfred ve 3 mısra.47 

43 Mecmû’a-i Eş’âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., T 1532, vr. 151b; Şehrengîz ve Nâme Mecmuası, 
Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Ktp., ASL 322-339, vr. 50b. 

44 Sihâm-ı Kazâ, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp. TY 511, vr. 87b. 
45 Sihâm-ı Kazâ, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp. TY 511, vr. 87b. 
46 Sihâm-ı Kazâ, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp. TY 511, vr. 87b. 
47 Yapmış olduğumuz kaynak ve mecmua taramaları neticesinde Sâ’î’ye ait olduğunu tespit ettiğimiz şiirlerin hepsini 

ihtiva eden çalışmamız yakında yayımlanacaktır. 
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Nazım Şekli Sayısı Nazım Şekli Sayısı 
Gazel 161 Müsemmen 1 
Kaside 5 Terkîb-i Bent 3 
Mesnevi 1 Tercî’-i Bent 1 
Tahmis 7 Kıt’a 39 
Müseddes 7 Müfred/Beyit 138 
Tesdis 5 Mısra 3 

Toplam 371 
 

Vezin, Kafiye ve Redif 

Eldeki şiirlerinin hepsini aruz vezniyle kaleme alan Sâ‘î, aruzu şiire tatbik etmede 
oldukça başarılıdır. Tercihini genellikle aruzun sık kullanılan vezinlerinden yana kullanan şair; 
zaman zaman med, imale ve zihaf gibi aruz tasarruflarında bulunmak zorunda kalmıştır. Ancak 
bu tasarrufların şiirlerin muhtevasına ve ahengine olumsuz bir etkisinin olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Bu tasarrufları şairin duygu ve düşüncelerini vezin kalıbına uydurmak için 
mecbur kaldığı tasarruflar olarak görmek yerinde olacaktır. Ayrıca bunlardan bir kısmının ise 
şairin şiirlerini kâğıda geçen müstensihlerin şahsi hataları olabileceğini de göz ardı etmemek 
gerekir. 

Sâ‘î’nin şiirlerinde aruzla ilgili dikkatleri çeken hususlardan biri de divan şiiri 
geleneğinde hoş karşılanmayan bir durum olan Türkçe kelimelerde med yapmış olmasıdır. 
Ancak medli Türkçe kelime sayısı şiirlerin geneli dikkati alındığında sayıca hissedilir bir yekün 
teşkil etmemektedir. 

Sâ‘î’nin tespit edilebilen şiirlerinde tercih ettiği vezin kalıpları ve bunların sayıca dağılımı 
aşağıdaki tablodaki gibidir: 

Vezin Sayı 
mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün 99 
fâʽilâtün fâʽilâtün fâʽilâtün fâʽilün 89 
feʽilâtün feʽilâtün feʽilâtün feʽilün 67 
mefʽûlü fâʽilâtü mefâʽîlü fâʽilün 40 
mefʽûlü mefâʽîlü mefâʽîlü feʽûlün 24 
mefâʽilün feʽilâtün mefâʽilün feʽilün 12 
feʽilâtün mefâʽilün feʽilün 12 
mefâʽîlün mefâʽîlün feʽûlün 6 
mefʽûlü fâʽilâtün mefʽûlü fâʽilâtün 6 
feʽilâtün feʽilâtün feʽilün 5 
müstefʽilün müstefʽilün müstefʽilün müstefʽilün 3 
fâʽilâtün fâʽilâtün fâʽilün 3 
feʽûlün feʽûlün feʽûlün feʽûl 3 
mefʽûlü mefâʽîlün mefʽûlü mefâʽîlün 1 
mefâʽilün feʽilâtün feʽûlün 1 

Toplam 371 
 

Sâ‘î’nin, kafiyeden yana tercihi ise genellikle mürdef ve mücerred kafiyeden yanadır. 
Tespit ettiğimiz biri Farsça 161 gazelin 102’si mürdef, 51’i mücerred, 5’i mukayyed ve 3’ü ise 
müesses kafiyeye sahiptir.  

Divan şiirinde kafiyenin bütünleyicisi ve zenginleştiricisi olan redif, şiirde ses ve anlamın 
odak noktasıdır. Özellikle kelime seviyesindeki rediflerde metnin anlamı arasında bir ilişki söz 
konusudur. Aynı zamanda redif, şiirde ahengi artırarak okuyucu / dinleyiciyi etkilemenin yanı 
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sıra şiirin çağrışım dünyasını da zenginleştiren önemli bir unsurdur.48 Sâ‘î de birçok divan şairi 
gibi redifin şiir üzerindeki bu etkisinden dolayı eldeki 161 gazelinin 149’unda redif 
kullanmıştır. Şair, bu gazellerin 62’sinde bir veya birden fazla kelime hâlindeki, 45 gazelde 
ek+kelime hâlindeki, 42 gazelde ise sadece ek hâlindeki redifleri tercih etmiştir. Şair, divan 
şiirindeki genel temayüle uygun olarak rediflerde ağırlıklı olarak Türkçe kelimeleri tercih 
etmiştir. 

Muhteva 

Âşıkane ve rindane söyleyiş tarzının tercih edilerek şiirlerdeki muhtevanın bu konular 
üzerinde yoğunlaşması, 16. yüzyıl divan şairlerinin kahir ekseriyetinde karşımıza çıkan ortak 
özelliklerden birisidir. Sâ‘î de devrinin bu genel temayülüne uygun olarak muhteva itibarıyla 
şiirlerinde daha çok âşıkane ve rindane konuları terennüm etmiştir. Aşkın ve aşkın hâllerinin 
ruhunda ve bedeninde oluşturduğu etkiyi dile getirdiği “aşk” redifli aşağıdaki gazel, şairin 
âşıkane tarzda yazdığı manzumelerine güzel bir örnektir: 

fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

Ben belÀ Mecnÿnıyam menzilgehüm ãaórÀ-yı èaşú 
Bir ãaçı LeylÀ àamıyla olmışam rüsvÀ-yı èaşú 

Bezm-i àamda nÀm u nengüñ şìşesin eyler şikest 
Şöyle kim mest ü melÀmet eylese ãaóbÀ-yı èaşú 

Eylemez benden cünÿn u kÀküli Leylìyi úayd 
Gör ne vÀdìye iletmiş Úaysı istiànÀ-yı èaşú 

İñleden her dem hevÀ-yı bÿs-ı laèlüñdür beni 
DÀàlar ile cism-i zerd ü zÀrum oldı nÀy-ı èaşú 

Şevú-i mihrüñle ten-i SÀèì àubÀr olsa olur 
ÒÀkinüñ her õerresi mihr-i cihÀnÀrÀ-yı èaşú49 

Yine bütün beyitleri içki ve içkiyle ilgili terimler etrafında şekillenerek yaşama sevincini 
hissettirmesinin yanında rindane söyleyişin hâkim olduğu aşağıdaki gazel ise şairin rind-meşrep 
karakterini yansıtan şiirlerinden biridir: 

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 

Úadeó nÿş eyledükçe eyle ben òÀke èaùÀ cürèa 
Ayaúda úalmasun devrüñde luùf eyle şehÀ cürèa 

ŞarÀbı yoú yabana atıcaú pìr-i òarÀbÀtuñ 
Ne deñlü derd ise sÀúì virür úalbe ãafÀ cürèa 

N’ola bir neşée taóãìl itmesem cÀm-ı maóabbetle 
DilÀ bezm-i óaúìúatde ãunulmışdur baña cürèa 

Ölürsem defn idüñ ol şÀh-ı óüsnüñ bezmgÀhında 
MezÀrum lÀlelerle zìnet itsün dÀéimÀ cürèa 

Ayaàı ùopraàıyken ehl-i naômuñ SÀèì-i bì-dil 
Ne içün degmeye cÀm-ı maóabbetden aña cürèa50 

48 Muhsin Macit, Divan Şiirinde Ahenk Unsurları, Kapı Yay., İstanbul 2016. 
49 Mecmû’a-i Eş’âr, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, MC O.103, vr. 29a. 
50 Mecmû’a-i Eş’âr, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, MC O.103, vr. 26a. 
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Tarihin her devrinde sanatkârlar, sanat eserlerini oluştururken mensup oldukları toplumun 

sosyal hayat tarzına ait birçok yaşayış şekli, inanış, âdet ve gelenekler, kullanılan eşya ve 
kelimeler vb. unsurlardan ilham alarak eserlerine şekil vermişlerdir. Divan şairleri de diğer 
sanatkârlar gibi yazmış oldukları eserlerde, içinde yaşadıkları toplumun sosyal hayatından ilham 
alarak günlük hayatta kullanılan ve benimsenen eşyalar, kelimeler, inanışlar ve uygulamalar, örf 
ve âdetler, eğlence hayatı, yiyecek ve içecekler ve kültürel değerler gibi birçok unsuru her 
fırsatta şiirlerinde kullanmışlardır.51 

Sâ‘î, hem şairlik hem de nakkaşlıktaki maharetiyle farklı sanat dallarında temayüz etmiş 
biridir. Onun sahip olduğu bu çok yönlülük; tabiatı, hadiseleri ve toplumu daha rahat müşahede 
ve tahlil etmesine yardımcı olmuştur. Şair, sosyal hayatla ilgili bu müşahede ve tahlillerini 
değişik mazmun, edebî sanatlar ve hayallerle süsleyerek şiirlerine ustaca yansıtmasını 
başarmıştır. O, bu sayede toplumun sosyal ve kültürel birikimlerinden istifade etmekle 
kalmamış aynı zamanda bunları âdeta kayıt altına alarak ölümsüzleştirmiştir. Sâ‘î’nin şiirlerinde 
devlet yönetiminden toplumsal eleştiriye; âdet, gelenek ve göreneklerden halk inanışlarına; 
yeme-içmeden eğlenceye; hastalıklar ve bunların tedavi yöntemlerinden giyim-kuşam ve günlük 
hayatta kullanılan eşyalara kadar dönemine ışık tutacak birçok unsuru görmek mümkündür. 

“Ey Sâ‘î! (Sevgilinin) yanağının beni, ya gönülden biten sevda tohumu ya da büyü için 
ateşe atılmış bir karabiberdir.” anlamındaki beyitte büyü için ateşe karabiber atılması geleneği 
söz konusudur: 

Ya sevdÀ óabbıdur ey SÀèì göñülden biten bu kim 
VeyÀ òÀl-i ruòı tesòìr içün Àteşde fülfüldür52 

Göz hastalığı olan remedin tedavisinde gözlerin dışarıdan, ışıktan ve havadan zarar 
görmemesi için siyah, sarı ve kırmızı renkli örtüler örtülürmüş. Bu örtüye karaltı derlermiş.53 
Sevgilinin lale benzeyen saf dudağını ağrıya tutulmuş göze sürmesini badem helvası için 
şekerin badem üzerine konulmasına benzeten şair, hem göz tedavisine hem de badem helvasının 
yapılış şekline değinmiştir: 

Laèl-i nÀbını sürer çeşm-i remed dìdeye yÀr 
äanki levzìne içün sükkeri bÀdÀma úoyar54 

“(Ey sevgili) göğsün üstündeki misk kokulu benine benzediği için aktarlar nafeyi pamuk 
içinde saklar.” anlamına gelen beyitte ise miskin hammaddesi olan nafenin pamuk içinde 
saklanması söz konusudur: 

Sìneñ üzre òÀl-i müşgìne müşÀbihdür diyü 
Penbeler içinde ãaúlar nÀfeyi èaùùÀrlar55 

Deri üzerindeki kanı çekmek ya da deriyi çizip kan çıkartmaya “hacamat”, bu işi yapana 
da “haccâm” denir. “Şişe çekmek” veya “şişe vurmak” diye de bilinen bu usulle, oturan veya 
yüzüstü yatan hastanın derisi üzerine, içerisinde tutuşturulmuş alkollü pamuk parçası bulunan 
şişeler yapıştırılır. Şişenin etkisiyle şişen yer, zemberekle yarılarak buradan pis kan alınır.56  

“Rakiplerin sevgiliyi sülükler gibi emmesine şaşılmamasını çünkü bir gün feleğin onu 
hacamat şişesine koyacağını” söyleyerek bir nevi teselli bulan şair, tedavi amaçlı hacamat 
yöntemine ve bu yöntem esnasında çıkan kanın sülükler yardımıyla emilmesine değinmiştir: 

51 Yunus Kaplan, “Sâbit Divanı’nda Mahallîleşme ve 17. Yüzyıl Sosyal Hayat Unsurları” Turkish Studies, Volume 4, 
Issue 5, 2009, s. 214. 

52 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 55b. 
53 Ahmet Talat Onay, age., s. 374. 
54 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 66a. 
55 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 320b. 
56 Yunus Kaplan, agm., s. 230. 

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies 
Cilt 7, Sayı 17, Mart 2020 / Volume 7, Issue 17, March 2020 

 

                                                 

130



Yunus Kaplan                                                                  Kayıp Bir Dîvân’ın İzinde: Nakkaş Sâʽî ve Şiirleri 
 
N’ola ol yÀri sülükler gibi emse aàyÀr 
Dem olur anı felek şìşe-i óaccÀma úoyar57 

Gece bekçisi anlamına gelen ases, Osmanlı’da geceleri asayişi temin etmekle görevli 
kişilerdir. Bunların görevi güvenliği tehdit eden, huzuru bozan ve içki içenleri yakalamaktır. 
Sâ‘î de bir gece sevgilinin kapısında eteğine yapışan rakibi asese benzetir: 

Kÿyında gice dÀmenüm aldı raúìb-i seg 
TenhÀda şol èases gibi mestÀna ãarmaşur58 

Eskiden bir kişinin ölüp ölmediğini anlamak için bu kişilerin ağzına ayna tutulması 
yaygın halk uygulamalarından biridir. Tutulan aynanın yüzeyinde bir buğulanma olup 
olmamasına bakılarak o kişinin ölüp ölmediğine karar verilirdi. 

Uzun zamandır sevgilinin yüzünü görememekten muzdarip olan şair, son nefesinde 
olduğunu söyleyerek sevgilisinden yüzünün aynasını nefesine tutmasını ister: 

Görmek yüzüñi òayli zamÀn mültesimdür 
Ùut Àyìne-i rÿyuñı Àòir nefesümdür59 

Fala bakmak günümüzde olduğu gibi eskiden de halk arasında karşımıza çıkan halk 
inançlarından biridir. Su, kitap, remil/kum, kura, el ve kahve falı en yaygın fal çeşitleridir.  

Bir kap içindeki suda oluşan işaretlere, Kur’an veya herhangi bir ünlü kitaba 
başvurulduğunda çıkan sayfa, kelime veya cümleye göre birtakım tahminlerde bulunmaya 
dayanan fal çeşidine Sâ‘î’de de rastlanmaktadır. 

Sevgilinin yüzünü görmenin kendisine nasip olup olmayacağını merak eden şair, gönül 
çocuğuna hem suya baktırarak hem de kitap açtırarak bu merakını gidermeye çalışır: 

Müyesser ola mı görmek diyü dìdÀr-ı cÀnÀnı 
Göñül ùıflına SÀèì ãuya baúdurdum kitÀb açdum60 

Bazı insanların bakışlarının tesiriyle, bakılan canlı veya eşya üzerinde istenmeyen hâllerin 
oluştuğuna dair inanç, en yaygın halk inançlarından biridir. Bu olay “nazar değmesi”, “göz 
değmesi” veya “nefese uğramak” şeklinde ifade edilir. 

“Geceyi aydınlatan / süsleyen mum (sevgili), pervaneleri (âşıkları) yakmasın. (Çünkü) 
seher yelinin nefesine uğramasından korkarım.” diyen Sâ‘î’nin “nefese uğramak” ifadesinden 
kastı, bu halk inancıdır: 

PervÀnelerin yaúmasun ol şemè-i şeb-ÀrÀ 
BÀd-ı seóerüñ úorúarum uàrar nefesine61 

Yakı, kas ağrısı / tutulması ve bel ağrısı gibi rahatsızlıklarda kullanılır. Yakı, çeşitli 
otlardan yapılmış bir tür ilaçlı karışım olup vücuda yapıştırıldığı yeri yaktığı için bu adı 
almıştır.62 

Yakı bulunamadığı durumda yaralı bedenine gümüş göğüslü güzellerin sarılmasını 
isteyen Sâ‘î de yakının tedavi amaçlı kullanımından bahsetmiştir: 

57 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 66a. 
58 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 75a. 
59 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 322a. 
60 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 183a. 
61 Mecmû’a-i Eş’âr, Millet Ktp., Ali Emiri Manzum 685, vr. 101a. 
62 Neslihan İlknur Keskin, Sosyal Hayatın 17. Yüzyıl Dîvân Şiirine Yansımaları ve Anlam Çerçeveleri, Gazi 

Üniversitesi SBE, DT, Ankara 2009, s. 1080. 
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Ne çÀre canlu yaúı olmaz ise cism-i efgÀra 
äarılsun sìmberler merhem-i dil-rìşdür sÀúì63 

İdam edilen birinin öldürülüşünü seyretmenin insanlarda unutkanlık hastalığına sebep 
olduğu eski bir halk inanışıdır.64 Bu inançtan hareketle Sâ‘î de dostlarının sevgilisiz yüzüne 
bakmamasına şaşılmamasını ister. Çünkü cansız birine bakmak insana unutkanlık getirir: 

Sensiz yüzüme baúmasa aóbÀb èaceb mi 
NisyÀn getürür ãÿret-i bì-cÀna baúılmaz65 

Dileklerin daha çabuk gerçekleşmesi ve duaların kabulü için tekke, cami ve türbe gibi 
kutsiyet atfedilen mekânlarda kurban kesmek yine bir halk inancının tezahürüdür. Sâ‘î de bir 
beytinde Eyüp Sultan Türbesi’nde kurban kesmekten bahseder: 

Didüm úurbÀnumuz var n’ola rÿóum gitsek Eyyÿba 
Didi ol úoyun ala gözli bizden daòi bir úuzı66 

Şahin, doğan ve köpekler, eğitilerek avcılıkta kullanılan hayvanlardır. Sâ‘î’nin can 
avlağında koluna aldığı şahinle gönül kuşunu avlamasına şaşılmamasını söylediği beyitten 
şahinin av amaçlı kullanımı dile getirilmiştir: 

Göñül muràın şikÀr itsem n’ola cÀn ãaydgÀhında 
Úoluma bir gözi şÀhìn tezerv-i òoş-òırÀm aldum67 
 
 
Şiirlerinden Örnekler 

Musammatlar 

1.68 
Taòmìs-i SÀèì áazel-i èÁrifì 
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 
I 
CihÀnda bende-i faúr u fenÀ ÀzÀd imiş bildüm 
áaraø sulùÀn-ı èÀlem olmadan bir ad imiş bildüm 
Vücÿdum Àteş-i Àb ile òÀk ü bÀd imiş bildüm 
Bu göñlüm gibi èÀlem bir harÀb-ÀbÀd imiş bildüm 
BinÀsı èömr-i Àdem gibi bì-bünyÀd imiş bildüm 
 
II 
MelÀóat şehrinüñ LeylÀ imiş óüsn ile mümtÀzı 
Leb-i şìrìn imiş gülzÀr-ı èaşúuñ àonce-i rÀzı 
Maóabbet ehlinüñ àavàÀsı ile ùolu her bÀzı 
BelÀ vÀdìsinüñ seyyÀóı kÿh-ı derd ser-bÀzı 
Biri Mecnÿn-ı şeydÀ vü biri FerhÀd imiş bildüm 

63 Mecmû’a-i Eş’âr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., T 3795, vr. 31a. 
64 Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı (hzl. Cemal Kurnaz), Akçağ Yay., Ankara 2000, s. 

94. 
65 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 92a. 
66 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 282b. 
67 Mecmû’a-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 185a. 
68 Mecmû’a-i Eş’âr, Süleymaniye Ktp., Zühdü Bey 226, vr. 42a. 
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III 
DilÀ zehr-i àam-ı Şìrìn olmışdı aña pÀ-dÀş 
Úomadı bì-sütÿnda Kÿhken ùaş üstine ùaş 
BelÀ-yı èaşú ile Àòir o yolda virdi cÀn u baş 
Varılmaz rÀh-ı èaşúa bir úadem pìr olmaya yoldaş 
Kişiye ãanèatı taèlìm iden üstÀd imiş bildüm 
 
IV 
Nice sulùÀnlar gelmiş dürür òalú olalı Àdem 
Kimi DÀrÀ kimi Òüsrev kimi Úayãer kimi Rüstem 
Muúarrerdür nice elden ele geçer begüm òÀtem 
Ne bir mÿr-ı øaèìfe ne SüleymÀna úalur èÀlem 
CihÀnuñ tÀc u taótı cümleten berbÀd imiş bildüm 
 
V 
AzÀzìl-i laèìn ey SÀèì düşmen olmadın òalúa 
Zebÿr İncìl ü hem Tevrìt ü FurúÀn gelmedin òalúa 
DilÀ nÿr-ı İlÀhì belki pertev ãalmadın òalúa 
Daòi mihr ü maóabbet èÁrifì baòş olmadın òalúa 
Ezelden èaşú-ı yÀr ile göñül muètÀd imiş bildüm 
 
2.69 
[Taòmìs-i SÀèì áazel-i YaóyÀ] 
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 
I 
Şeref burcında gün gibi tecellì itseñ olmaz mı 
Semend-i nÀza binseñ seyr-i ãaórÀ itseñ olmaz mı 
Gelüp ben mürdeñi bir gice ióyÀ itseñ olmaz mı 
Dil-i maózÿnumı bir gün tesellÀ itseñ olmaz mı 
Ùutalum düşmenüñ olduú müdÀrÀ itseñ olmaz mı 
 
II 
İdüp vaãfın yazarsın her cevÀn-ı nÀz-perverdüñ 
Ùabìb-i cÀna bilsem èarø-ı óÀl itmek midür derdüñ 
Maóabbet-nÀmelerdür àonceler kim òÀra gönderdüñ 
Beni tìà-i celÀlüñle gül-i ãad-berge dönderdüñ 
KemÀl-i èaşúumı òalúa hüveydÀ itseñ olmaz mı 
 
III 
ÒayÀlüñ gitmiyor bir laóôa bu úalb-i òaúìrüñden 
Geçer mi bendeler ey mÀh-rÿ ÀyÀ øamìrüñden 
CigergÀh eksük olmaz ehl-i èaşúa dÀr-ı kìrüñden 
Baña gelmezseñ ey úaşı kemÀnum bÀr-ı tìrüñden 
Òoş-Àmed eyleyüp bir nÀme peydÀ itseñ olmaz mı 

69 Mecmûʽa-i Eşʽâr, Milli Ktp. Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 240, vr. 116a. 
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IV 
Olup ÀvÀre cÀm-ı laèl-i yÀre sÀàara düşdüm 
áam ile cürèaÀsÀ òÀk-i pÀy-ı dilbere düşdüm 
ÒayÀl ebrÿ-yı müşgìnüñle bir dem òançere düşdüm 
Bulutlar gibi bÀd-ı Àhum ile ùaàlara düşdüm 
Gelüp Mecnÿn-ı şeydÀyı temÀşÀ itseñ olmaz mı 
 
V 
èIyÀn itseñ nola her õerrece mihr-i nihÀnuñdan 
Müyesser olsa şÀhum bir òaber almaú dehÀnuñdan 
Gel itme düşmeni tercìó SÀèì nÀ-tüvÀnuñdan 
Güneş gibi irişüp ÀsumÀn-ı ÀsitÀnuñdan 
Bugün YaóyÀyı èÌsì gibi ióyÀ itseñ olmaz mı 
 
3.70 
mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün 
I 
Bir dÀne mÀéil olma bu dünyÀda dÀneye 
MÀdÀm murà-ı kÀm ire tÀ ÀşiyÀneye 
Tìr-i murÀduñ irmedi bir kez nişÀneye 
Úaddüñ cihÀnda yÀ niye döndi kemÀneye 
Gördüñ zamÀne uymadı uy sen zamÀneye 
 
II 
ÁdÀb-ı ãuló ile èamel it olma bì-èamel 
Herkesle òaãm olup ne mühimm baóå ile cedel 
Óarf atma kimseye ger ola rifèati òalel 
Teékìd idüp dirüm saña ey yÀr-ı bì-bedel 
Gördüñ zamÀne uymadı uy sen zamÀneye 
 
III 
Terk eyle tÀcı neyleyesin tÀcdÀr olup 
Bu şehr-i bì-beúÀda dilÀ şehriyÀr olup 
èÖmrüñ esÀsı çün yıúılup tÀrumÀr olup 
Gÿş eyle bu naãìóatümi gÿşvÀr olup 
Gördüñ zamÀne uymadı uy sen zamÀneye 
 
IV 
èUşşÀú rÀst úuluña şehnÀza başladuñ 
Çoú cevr çoú cefÀlar idüp aza başladuñ 
èİlm-i uãÿl nÀza yine tÀza başladuñ 
èİlm-i niyÀza başladı sen nÀza başladuñ 
Gördüñ zamÀne uymadı uy sen zamÀneye 
 

70 Mecmûʽa-i Eşʽâr, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., B. 404, vr. 123a-b. 
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V 
Bu çarò ãÿretÀ ki saña iètibÀr ider 
DÀrÀ iseñ de başuña dünyÀyı dar ider 
ŻaóóÀú iseñ de salùanatuñ tÀrumÀr ider 
SÀèì belÀ vü derde seni şehriyÀr ider 
Gördüñ zamÀne uymadı uy sen zamÀneye 
 
4.71 
Tesdìs-i SÀèì 
mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün 
I 
Ey dil úanı zamÀnede bir merd-i õÿ-fünÿn 
Olmamış ola pìrezen-i dehre ol zebÿn 
Gün geçdügince àuããa vü àam olmada füzÿn 
ÒÀr-ı belÀda àonce-ãıfat baàrum oldı òÿn 
èÁlem òasìs ü çarò leéìm ü zamÀne dÿn 
Geçse èaceb mi yirlere bu ùÀú-ı ser-nigÿn 
 
II  
Şimdi muúayyed oldı aña bir binÀé ile 
Tertìb-i bÀà ile vü münaúúaş serÀ ile 
Sìm ü zer ise gelmede ãìt u ãadÀ ile 
èÖmri güni geçer fuúarÀnuñ recÀ ile 
èÁlem òasìs ü çarò leéìm ü zamÀne dÿn 
Geçse èaceb mi yirlere bu ùÀú-ı ser-nigÿn 
 
III 
Òalúuñ içinde Àdem olan mÀldÀrdur 
ErbÀb-ı èizz ü rifèate dünyÀ medÀrdur 
Taóãìl-i maèrifet neye yarar feşÀrdur 
Ehl-i hüner bu èarãada bì-iètibÀrdur 
èÁlem òasìs ü çarò leéìm ü zamÀne dÿn 
Geçse èaceb mi yirlere bu ùÀú-ı ser-nigÿn 
 
IV  
èÁlem72 yıúıldı eyledi Yeécÿc-ı àam hücÿm 
Ôulm ile yıúdı èÀlemi nice òasìs ü şÿm 
Himmetle eylemezse naôar pÀdişÀh-ı Rÿm 
Úaldı òarÀbe içre bu gencìne-i èulÿm 
èÁlem òasìs ü çarò leéìm ü zamÀne dÿn 
Geçse èaceb mi yerlere bu ùÀú-ı ser-nigÿn 
 

71 Mecmûʽa-i Eşʽâr, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ktp., T811.21, vr. 31a-b; Mecmûʽa-i Gazeliyyât, Milli 
Ktp. Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Hk 319/1, vr. 17a-b. 

72 èÀlem: dünyÀ 06 Mil Hk 319/1. 
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V  
Başı göge irürse daòı ger güneş-ãıfat 
Fażl ile kimse hìç bulımaz úadr u menzilet 
Õemm ile bir dürür bulara medó ü menúıbet 
SÀèì cihÀnda masòaralıú oldı maèrifet 
èÁlem òasìs ü çarò-ı leéìm ü zamÀne-i dÿn 
Geçse èaceb mi yerlere bu ùÀú-ı ser-nigÿn 
 
5.73  
Müseddes 
mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 
I 
Ne deyr-i cihÀn içre benüm bir ãanemüm var 
Ne bir ãaçı sünbül yüzi gül àonce-femüm var 
Ne yolına òarc eylemege bir diremüm var 
äanmañ ki benüm èaşú-ı bütÀndan elemüm var 
Taúrìr idemem óÀl-i derÿnum elemüm var 
AllÀhı severseñ beni söyletme àamum var 
 
II 
Şemè-i ruòuña cismümi pervÀne düşürdüm 
EvrÀú-ı dili Àteş-i sÿzÀna düşürdüm 
Bir úaùre iken kendümi èummÀna düşürdüm 
ÓayfÀ yolumı vÀdì-i hicrÀna düşürdüm 
Ùaúrìr idemem derd-i derÿnum elemüm var 
AllÀhı severseñ beni söyletme àamum var 
 
III 
SevdÀ-zede-i nergis-i bìmÀr-ı civÀnam 
Áşüfte-dil ü ùurra-i ùarrÀr-ı civÀnam 
PeymÀnekeş ü gÿşe-i òammÀr-ı cüvÀnam 
Mecrÿó u dil-efgÀr u giriftÀr-ı cüvÀnam 
Taúrìr idemem óÀl-i derÿnum elemüm var 
AllÀhı severseñ beni söyletme àamum var 
 
IV 
äabrum benüm ol nergis-i fettÀn74 ile gitdi 
èAúlum benüm ol zülf-i perìşÀn ile gitdi 
Göñlüm heves-i vuãlat-ı cÀnÀn ile gitdi 
CÀnum elem-i miónet-i hicrÀn ile gitdi 
Taúrìr idemem óÀl-i derÿnum elemüm var 
AllÀhı severseñ beni söyletme àamum var 

73 Mecmûʽa-i Eşʽâr, Milli Ktp. Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 8076, vr. 89b-90b; Mecmûʽa-i Eşʽâr, Vatikan 
Ktp. Türkçe Yazmaları, Barb. Or. 126, vr. 146a-b. 

74 fettÀn: bìmÀr Barb. Or. 126. 
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V 
èAzm-i sefer itdi yine ol òüsrev-i òÿbÀn 
äaldı dil ü cÀn kişverine Àteş-i hicrÀn 
SÀèì-i belÀ-dìde giriftÀr u perìşÀn 
Elden çıúayor aàlamadan dìde-i giryÀn 
Taúrìr idemem óÀl-i derÿnum elemüm var 
AllÀhı severseñ beni söyletme àamum var 
 
Gazeller 
1.75 
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1. NÀzenìnüm ben niyÀz itdükçe durmaz nÀz ider 
Baúduàumca yüzine görmezlenüp iàmÀz ider 

2. áamzesidür her zamÀn dìdeme úan itdüren 
Her ne kim eylerse insÀna dilÀ àammÀz ider 

3. Bì-vefÀ dilberlerüñ cevrine mÀéil olduàum 
Bilmez ol çoú sevdigüm baña cefÀyı az ider 

4. NÀle úılsa şÀòda bülbül virür gül òÀra yüz 
RÀstì itse n’ola èUşşÀú ol ŞehnÀz ider 

5. SÀèì-i bì-çÀrenüñ murà-ı dil-i ÀvÀresin 
äayd eylerse yine ol gözleri şehbÀz ider 

2.76 
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1. RÀz-ı ser-beste-i aóvÀl-i perìşÀn dinmez 
Úıããa-i àuããa-i derd ü àam-ı cÀnÀn77 dinmez 

2. Gül yüzüñ görmeyeli gülşen-i kÿyuñ içre 
Dil ü cÀn bülbülinüñ itdügi efàÀn dinmez 

3. Òaber-i mihrüñ içün aàzum ararmış aàyÀr 
Anı bilmez mi ki gencìne-i pinhÀn dinmez 

4. Bir dürür mertebe-i èaşúda Maómÿd u Ayas 
Ehl-i óÀl içre bu dervìş78 ü bu ãulùÀn dinmez 

5. èÁlem-i vuãlatı şeró itmek olurdı SÀèì 
Müşkil ammÀ elem-i fürúat-i cÀnÀn79 dinmez 

 

75 Mecmûʽa-i Eşʽâr, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, MC O.103, vr. 29a. 
76 Mecmûʽa-i Eşʽâr, Milli Ktp. Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 8121, vr. 70b; Mecmûʽa-i Eşʽâr, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, MC O.103, vr. 27a; Mecmûʽa-i Eşʽâr, Vatikan Ktp. 
Türkçe Yazmaları, Barb. Or. 126, vr.; Cönk, İstanbul Araştırma Enstitüsü Yazmaları, SR_000479, vr. 76a. 

77 hicrÀn: cÀnÀn 06 Mil Yz A 8121, MC O.103. 
78 dervìş: der MC O.103. 
79 cÀnÀn: hicrÀn 06 Mil Yz A 8121. 
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3.80 
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 

1. Fünÿn-ı èaşúı dil ùıflı nice üstÀddan görmiş 
Leb-i Şìrìnüñe cÀn virmeyi FerhÀddan görmiş  

2. Ùoúunmış tìà-i àamzeñ Àhenìn úalbine èuşşÀúuñ 
O biñ yüzlüligi Àyìne-i pÿlÀddan görmiş 

3. Şikest idüp vücÿdın büt gibi dil Kaèbesin yapmış 
O cÀn kim beyt-i maèmÿrı òarÀb-ÀbÀddan görmiş 

4. Aña bir cemè-i mÀlik resmini ÚÀrÿndan almış 
BehiştÀsÀ serÀy bünyÀdını ŞeddÀddan görmiş 

5. ÒayÀl-i yÀri yazmış ãafóa-i òÀùırda dil SÀèì 
äuver resmin meger MÀnì ile BehzÀddan görmiş 

4.81 
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün  

1. Meclis-ÀrÀ bir melek yüzlü cevÀndur şemè-i cemè 
Anı isterler yaúup devr içre mihr ü mÀh şemè 

2. Úan gözinde bÀde-i laèlüñ àam ile èÀşıúuñ 
Dem mi var olmaya ôÀhir gÿşe-i èaynında demè82 

3. Ey úaşı ya ÀsumÀnı dilde mÀh-ı nev ùoàar 
Zer-nişÀn peykÀn-ı tìrüñ èaksi ãalsa cÀna lemè 

4. FÀş idelden èÀleme çeşm ü dehÀnuñ remzini 
Naôm-ı pÀküñ oldı manôÿr-ı naôar mesmÿè-ı semè 

5. èAşú-ı Şìrìn ile SÀèì yiridür FerhÀdvÀr 
Bì-sütÿnı tìşe-i eşk ile úılsañ83 úalè u úamè 

5.84 
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1. Bulmaduú kÿyında yÀr-i bì-vefÀya uàraduú 
Gör cefÀyı yine görünmez cefÀya uàraduú 

2. èIydgeh semtine Àheng eyledük èuşşÀú ile 
Çengì-zÀde seyrini çalduú VefÀya uàraduú 

3. Müddeèì yÀrin öperken laèlini öpdüñ didi 
Yoú yire bühtÀn olurmış iftirÀya uàraduú 

80 Mecmûʽa-i Eşʽâr, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, MC O.103, vr. 28b. 
81 Mecmûʽa-i Nezâʽir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 129a-b; Mecmûʽa-i Eşʽâr, Milli Ktp. Yazmalar 

Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 4228/2, vr. 33b; Bu gazelin matlaı, Peşteli Hisâlî’nin Metâliʽü’n-Nezâ’ir’inde (Kaya, 
2003: 1039) de geçmektedir. 

82 ôÀhir gûşe-i èaynında demè: devr içre mihr ü mÀh şemè Ms. Or. Oct. 3652. 
83 eşk ile úılsañ: Àhumla úılsam 06 Mil Yz A 4228/2. 
84 Mecmûʽa-i Eşʽâr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., T 3795, vr. 17a; Bu gazelin matlaı, Peşteli Hisâlî’nin 

Metâliʽü’n-Nezâ’ir’inde (Kalyon, 2011: 142) de geçmektedir. 
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4. İttifÀúì defè-i àam úılmaàa dün yÀrÀn ile 

Òiõmet-i pìr-i muàÀna Úalataya uàraduú 

5. Baàlanup iórÀmı úılduú Kaèbe-i kÿyın ùavÀf 
Merve óaúúı saèy idüp SÀèì äafÀya uàraduú 

6.85 
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1. Ey cemÀli sebeb-i tefriúa-i cÀn u tenüm 
Mest ü èÀşıú-küş ü òançer-keş ü merdüm-figenüm 

2. Herkese dÀà yaúar Àteş-i ruòsÀrı ile 
MÀh-ı òÿrşìdveşüm şemè-i hezÀr encümenüm 

3. èArż ider sìnesini çÀk-i girìbÀnından 
YÀr-i àonce-dehenüm sìmberüm gül-bedenüm 

4. Ötme günüñ degül ey bülbül-i şeydÀ o gülüñ 
Ser-i kÿyında heme nÀlemi gÿş eyle benüm 

5. Mişúat-i òÀme ile döne döne ey SÀèì 
Silk-i naôma getürem süfte-i dürr-i süòanum 

7.86 
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1. Varurın kÿyuña her gÀh benüm ãulùÀnum 
Seni gördükçe dirin Àh benüm ãulùÀnum 

2. Ey şeh-i óüsn ùurup úarşuña ãaf ãaf èuşşÀú 
Diyeler yÀricek AllÀh benüm ãulùÀnum 

3. äaúın iòvÀn-ı ãafÀ Yÿsuf-ı MıãrìÀsÀ 
Úazmasunlar yoluña çÀh benüm ãulùÀnum 

4. CÀn-ı maózÿnumı gel eyleme kÀfirde esìr 
Olma aàyÀr ile hem-rÀh benüm ãulùÀnum 

5. SÀèì-i òaste-dilüñ nÀm-ı şerìfüñ dilde 
Virdidür şÀm u seóergÀh benüm ãulùÀnum 

8.87 
mefèÿlü fÀèilÀtü mefÀèìlü fÀèilün 

1. Ey dil vefÀlı Aómede virsem èaceb mi cÀn 
Şimdi vefÀlı dilbere hep cÀn virür cihÀn 

2. PìrÀne ser-külÀh-ı vefÀyì gibi meger 
Aàardı mÿy-ı ser àam-ı hicrüñle ey cüvÀn 

85 Mecmûʽa-i Eşʽâr, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, MC O.103, vr. 26b. 
86 Mecmûʽa-i Eşʽâr, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp. 8340, vr. 108a; Mecmûʽa-i Eşʽâr, Milli Ktp. Yazmalar 

Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 803, vr. 122b; Mecmûʽa-i Eşʽâr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., T 3549, vr. 
81b; Mecmûʽa-i Eşʽâr, Yapı Kredi Sermet Çifter Ktp. 410, vr. 14b. 

87 Mecmûʽa-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 204b-205a. 
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3. Ben èarø-ı mihr idince sen eyle vefÀ baña 

Mihr ü VefÀ gibi olalum dehre dÀsitÀn 

4. Semt-i VefÀda ol fuúarÀnuñ duèÀsın al 
Ey şems-i burc evc-i kerem mÀh-ı ÀsumÀn 

5. Vuãlat deminde SÀèì aúar gözlerüm yaşı 
Kÿy-ı vefÀda nite ki èaynÀnı tecriyÀn88 

9.89 
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1. äaúla yÀ Rab úullaruñ àurbetde bìmÀr olmadan 
Şeşder-i àamda úapular gözleyüp zÀr olmadan 

2. MübtelÀ itdüm dili àaflet ile nevm-i dÀéima 
Çeşm-i òˇÀb-Àlÿd baòtum úaldı bìdÀr olmadan 

3. èÁúil itmez devlet-i dünyÀ-yı dÿna iètibÀr 
Farúı yoúdur èÀlem-i rüéyÀda òünkÀr olmadan 

4. Baş úaldurmazdı dil yÀd-ı lebüñle bÀdeden 
CÀm-ı gül-renge óabÀb-ı mey hevÀdÀr olmadan 

5. Baór-ı naôm içre ola mecmÿèa-i aãdÀf pür 
Ùabè-ı SÀèì ebr-i nìsÀnveş güher-bÀr olmadan 

10.90 
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün  

1. Söylemez oldı baña cÀnÀne söyleñ söylesün 
Bendesine ol şeh-i óÿbÀna söyleñ söylesün 

2. Bezm-i àamda sÀúì-i devrÀn elinden çekdigin 
Künc-i miónetde dil-i nÀlÀna söyleñ söylesün 

3. Gÿşe-i óasretde ger bilmek dilerseñ óÀlümi 
MübtelÀ-yı vÀdì-yi hicrÀna söyleñ söylesün 

4. Ol şehüñ irmez ayaàı ùozına hergiz elüm 
Dōstlar ÀóvÀlümi derbÀna söyleñ söylesün 

5. Söylemez gülmez açılmaz SÀèìye ey bÀàbÀn 
Ol dehÀnı àonce-i òÀndÀna söyleñ söylesün 

11.91 
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 

1. MüdÀmì àayrılarla bÀde-i gül-gÿn idersin sen 
äurÀóì gibi bezm-i àamda baàrum òÿn idersin sen 

88 Rahman Suresi 50. ayet. “Fihi ma aynâni tecriyân” (İkisinde de akıp giden iki pınar vardır). 
89 Mecmûʽa-i Eşʽâr, Yapı Kredi Sermet Çifter Ktp. 1082, vr. 14b; Bu gazelin matlaı, Kaf-zâde Tezkiresi’nde 

(Kayabaşı, 2003: 336) de geçmektedir. 
90 Mecmûʽa-i Eşʽar ve Envâ-i Hutût, Michigan Üniversitesi 356, vr. 79a; Mecmûʽa-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. 

Or. Oct. 3652, vr. 195a. 
91 Mecmûʽa-i Eşʽâr, Milli Ktp. Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 803, vr. 68b. 

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies 
Cilt 7, Sayı 17, Mart 2020 / Volume 7, Issue 17, March 2020 

 

                                                 

140



Yunus Kaplan                                                                  Kayıp Bir Dîvân’ın İzinde: Nakkaş Sâʽî ve Şiirleri 
 
2. Dil almaàa baúarsın òalú bilmez sen ne söylersin 

Gözüñle siór ider laèlüñ ile efsÿn idersin sen 

3. Neye varur bu istiànÀ belÀ vÀdìleri içre 
Yaúında ey ãaçı LeylÀ beni Mecnÿn idersin sen 

4. Laùìfe eyleyüben güldürürsin her dem aàyÀrı 
Saña lÀyıú mıdur kim èÀşıúuñ maózÿn idersin sen 

5. ŞifÀ-sÀz ol kerem úıl SÀèìyi cevrüñle öldürme 
Güzeller şÀhısın úan itmegi úÀnÿn idersin sen 

12.92 
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 

1. Be-àÀyet laèl-i şìrìninde òaùù-ı sebz-i cÀnÀna 
äanasın bir [o] ùÿùìdür ki düşmiş şekkeristÀna 

2. Elinden şÀnenüñ yÀre şikÀyet eylesem bÀrì 
Geçer nÀziklik ile dilleri zülf-i perìşÀna 

3. Bilürdi Úays kim zÀr-ı àam-ı LeylÀya maórem yoú 
Anuñçün èaşú ile Mecnÿn olup söylerdi yabana 

4. Gelüp meclisde dilber nÿş idüp peymÀne[yi] gitdi 
ViãÀle vaèdeler itdi velì ùurmadı peymÀna 

5. Elifler üzre SÀèì dÀà-ı pür-òÿnum görenler dir 
Düşermiş berg-i gül bÀd-ı seóer rÀh-ı gülistÀna 

13.93 
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün  

1. ÒÀller mi cÀ-be-cÀ ol èÀrıż-ı dil-dÀrda 
YÀ nücÿm-ı münòasif mi mÀh-ı pür-envÀrda 

2. Sìne-i pür-dÀàumuñ èaksi nümÀyÀn olmada 
ÒÀllerdür ãanma ol Àyìne-i ruòsÀrda 

3. ÒÀl-i èanber-bÀrı dildÀruñ Óabeş maóbÿbıdur 
Gül döşenmiş sünbül uzanmış yatur gülzÀrda 

4. ZÀhidÀ bir sübóadur gÿyÀ ki èanber-i òÀmdan 
DÀne dÀne òÀller gìsÿ-yı miskìn nÀrda 

5. Zülfüñ ucında o òÀl-i zer-nigÀr ey sìm-ten 
Mühre-i zerrìndür beñzer dehÀnı mÀrda 

6. Ya beyÀż-ı sünbül-i òoş-bÿ mıdur mÿlarla òÀl 
Ser-nigÿn dikmişler anı bÀà-ı óüsn-i yÀrda 

7. èAnkebÿt-ı òÀli SÀèì oldı tÀr-ı zülf ile 
Merdüm-i çeşmüm cebìnüñ perdedÀrı àÀrda 

92 Mecmûʽa-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 221b-222a. 
93 Mecmûʽa-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 241b; Bu gazelin matlaı, Peşteli Hisâlî’nin 

Metâliʽü’n-Nezâ’ir’inde (Kalyon, 2011: 1004) de geçmektedir. 
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14.94 
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 

1. Òaù-ı sebz-i lebüñ ey àonce-fem òandÀn renginde 
Nigìn-i òÀtem-i yÀúÿt-ı laèlüñ úan renginde 

2. Virür yüz bülbüle bezm-i çemende naàme itdükçe 
Gül-i raènÀyı gör mecmÿèa-i óÿbÀn renginde 

3. Getürdi lÀleveş úara òaberler úanlu pìrÀhen 
Saña ey Yÿsuf-ı åÀnì geçen iòvÀn renginde 

4. Ruòum zerd eyleyüp al itdi àamdan eşk-i gül-gÿnum 
ZamÀne bì-vefÀlıú itmede yÀrÀn renginde 

5. BeyÀø itse demidür girye SÀèì her dem-i çeşmüñ 
Geçinür bir úara cÀhil saña aúrÀn renginde 

15.95 
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 

1. Ne dem kim bÀàda èaks-i gül-i beyøÀ düşer cÿya 
Úoyup pìrÀhenin ùaşra girer bir sìm-ten ãuya 

2. Degül èaks-i dıraòtÀn cÿyda efşÀnber-i úudret 
Naôara kesdi sìm evrÀúa her bir naòl-i dil-cÿya 

3. Görinen èandelìbe àoncenüñ ùÿmÀrıdur ãanma 
Güli bir ùutam aùlas ile çekmiş òÀr pehlÿya 

4. Dü-çeşmüñ èÀrıżuñda seyr ider zülfeynüñi meger 
GülistÀn-ı cebìnde sünbül otlar iki Àhÿya 

5. Ezelden çeşm-i müjgÀnuña SÀèì èÀşıú olmazdı 
Eger bì-çÀre mÀéil olmayaydı òÀr-ı ebrÿya 

16.96 
feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1. äÿret-i yÀr òayÀli ki dil ü cÀna gele 
Beñzer ol bir büt-i tersÀya ki ìmÀna gele 

2. Aña rÿşen mi degül Àteşe niçün yaúar ol 
Şemèe iúlìm-i ôalamdan gice pervÀne gele 

3. Göz úulaà oldı benefşeyle bugün nergis-i bÀà 
Úaçan ol serv-i sehì seyr-i gülistÀna gele 

94 Mecmûʽa-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 245a-b; Mecmûʽa-i Eşʽâr ve Fevâ’id, Milli Ktp. 
Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 547, vr. 86a; Bu gazelin matlaı, Peşteli Hisâlî’nin Metâliʽü’n-Nezâ’ir’inde 
(Kalyon, 2011: 1000) de geçmektedir. 

(5a) her dem-i çeşmüñ: dîde-i baòtuñ 06 Mil Yz A 547. 
(5b) Geçinür: Úılınur 06 Mil Yz A 547. 
95 Mecmûʽa-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652, vr. 252a. 
96 Mecmûʽa-i Eşʽâr, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, MC O.103, vr. 27b. 
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4. èAşú Mecnÿnı olup òalúa temÀşÀ olayın 

Ola kim ol ãaçı LeylÀ daòi seyrÀna gele 

5. Böyle rengìn diye SÀèì gibi tÀze àazeli 
ŞÀèirüm diyü şu kim meclis-i rindÀna gele 

17.97 
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 

1. Beni hicrüñle maózÿn eyleyüp aàyÀr[ı] şÀd itme 
Birini nÀ-murÀd idüp birini ber-murÀd itme 

2. Benümçün ôulm ü cevrüñden şikÀyet itdi dirlermiş 
Kerem úıl dïstum düşmen sözine iètimÀd itme 

3. Müjeñ oúlarına ey úaşı yÀy eyle hedef cismüm 
Dem-À-dem ùaène-i aàyÀr ile zaòmum ziyÀd itme 

4. ŞifÀ-sÀz ol dil-i èuşşÀúa dÀéim ey ùabìb-i cÀn 
MizÀcuñ bilmedigüñ kimselerle ittióÀd itme 

5. CemÀlüñ muãóafı óakúı muóibbüñdür senüñ SÀèì 
Gerekse iètiúÀd eyle gerekse iètiúÀd itme 

18.98 
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1. Esb-i nÀz ile gelüp dilber VefÀ meydÀnına 
Başumı ùop eylemek ister cefÀ çevgÀnına 

2. Gelsün ol şemè-i İlÀhì yine virsün nÿr u fer 
Tekye-i erbÀb-ı dil olan ışıú dükkÀnına 

3. ÒÀtem-i laèlin n’ola mühr-i SüleymÀndur disem 
Ol şeh-i óüsnüñ perìler cemè olur dìvÀnına 

4. İntiôÀr ile helÀk oldum VefÀ semtine gel 
èÁşıúuñ èömrüm yiter itdüñ cefÀyı cÀnına 

5. Bir vefÀlu dilberüñ vaãfında SÀèì úÀãıruz 
èÁlemüñ müstaàraúuz iósÀn u istiósÀnına 

19.99 
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 

1. Ne dem kim bÀàda èaks-i gül-i beyżÀ düşer cÿya 
Úoyup pìrÀhenin gÿyÀ girer bir sìm-ten ãuya 

2. Görinen èandelìbÀ àoncenüñ ùÿmÀrıdur ãanma 
Güli bir donluú al aùlasla çekmiş òÀr pehlÿya 

3. Degül èaks-i dıraòtÀn Àbda efşÀnber-i úudret 
Naôìre kesdi sìm evrÀúa ser bir naòl-i dil-cÿya 

97 Mecmûʽa-i Eşʽâr, Süleymaniye Ktp., Çelebi Abdullah 315, vr. 132b. 
98 Mecmûʽa-i Eşʽâr, Yapı Kredi Sermet Çifter Ktp. 410, vr. 14a. 
99 Mecmûʽa-i EşʽÀr, Millet Ktp., Ali Emiri Manzum 685, vr. 175a. 
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4. Dü-çeşmüñ èÀrıżuñda seyr ider zülfeynüñi beñzer 

GülistÀn-ı Òutende sünbül otlar iki Àhÿya 

5. Ezelden çeşm-i müjgÀnuña SÀèì èÀşıú olmışdur 
Eger bì-çÀre mÀéil olmasaydı çÀr ebrÿya 

20.100 

mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 

1. CemÀlüñ bÀà-ı cennetdür iki òÀlüñ duzaà anda 
ŞikÀr içün iki zülfüñ dili ãayda ùuzaà anda 

2. Derÿnum miónet ü derd ü meşaúúat òÀnúÀhumdur 
Olupdur bu dil-i pür-şevú ü sÿzÀnum çerÀà anda 

3. MelÀóat baórıdur èÀrıżlaruñ ey ÀşinÀ-yı dil 
ŞikÀr-ı mÀhì-i ebrÿñ içün zülfüñüñ aà anda 

4. NigÀrÀ sìne-i ãad-pÀre miónet gülsitÀnıdur 
Eliflerdür nihÀl-i serv güller tÀze dÀà anda 

5. Ruòuñ şevúiyle pür-dÀà eyleyelden sìne ben SÀèì 
Fürÿà-ı mihr ü mehden vardur ey meh-rÿ ferÀà anda 

21.101 
mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 

1. Gözüñ úaşuñ müjeñ èaúlumı tÀlÀn eylesünler mi 
Beni úatl eyleyüp nÀ-óaú yire úan eylesünler mi 

2. äafÀ-yı laèl-i nÀbuñ eylemişken Óıør u İskender 
Gel inãÀf eyle meyl-i Àb-ı óayvÀn eylesünler mi 

3. CihÀn dilberleri seyrine úÀniè olmayup zühhÀd 
CinÀnda Àrzÿ-yı óÿr u àılmÀn eylesünler mi 

4. Senüñ içün çemenler dil üşürdi sünbüle diyü 
NigÀruñ şÀneler zülfin perìşÀn eylesünler mi 

5. CihÀnda bì-vefÀ dilber mi vardur dir iken SÀèì 
Güzeller ittifÀúı anı yalan eylesünler mi 

22.102 
fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilün 

1. Bu dil-i nÀ-şÀd birdür àamze-i bì-dÀd iki 
èAşú meydÀnında şÀhum küşte bir cellÀd iki 

2. Gözlerüñdür deşt-i àamda ÀhuvÀn-ı dil-firìb 
KÿhsÀr-ı miónet içre ãayd bir ãayyÀd iki 

3. NÀle úılsam derd ile Àheng olurlar ùaàlar 
Bì-sütÿnda nitekim FerhÀd bir feryÀd iki 

100 Mecmûʽa-i Eşʽâr, Milli Ktp. Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 547, vr. 35b. 
101 Mecmûʽa-i Eşʽâr, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, MC O.103, vr. 27b. 
102 Mecmûʽa-i Eşʽâr, Süleymaniye Ktp., Zühdü Bey 226, vr. 36b. 
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4. PÀyüñe gül-geşt-i bÀà itseñ düşerler sÀyeveş 

Úaddüñe üftÀde cÀnÀ serv bir şimşÀd iki 

5. Şièr-i BÀúì gibi SÀèì naôm-ı rengìnüñ senüñ 
N’ola èÀlemgìr olursa naúş bir üstÀd iki 

23.103 

mefèÿlü mefÀèìlü mefÀèìlü feèÿlün 

1. Vechüñde şehÀ òaùù-ı siyeh-fÀm yetişdi 
Seyr eyler iken gülşeni aòşÀm yetişdi 

2. HengÀm-ı bahÀr oldı ãafÀ demleri geldi 
YÀrÀn ile èìş idicek eyyÀm yetişdi 

3. RindÀn-ı òarÀbÀta yüri taènı úo zÀhid 
Ol yolda nice rind-i mey-ÀşÀm yetişdi 

4. Áfyÿn-ı àamı dil keseli geçdi raóìúi 
Keyfiyyet-i cÀm-ı mey-i gül-fÀm yetişdi 

5. Bir mìve-i nev-bÀvesidür bÀà-ı viãÀlüñ 
ŞeftÀlÿ-yı laèlin dimeñüz cÀm yetişdi 

6. SÀèì óarem-i dilde ãafÀ semtini ùutdı 
Ser-menzil-i èaşúa idüp iúdÀm yetişdi 

24.104 

feèilÀtün feèilÀtün feèilÀtün feèilün 

1. Görmedüm şemè-i şebÀrÀ ruò-ı cÀnÀne gibi 
Anda ol òÀl-i siyeh sÿòte pervÀne gibi 

2. Demidür kim düşe müjgÀnlaruma didüm ter 
El úarar zülfi òayÀline diyü şÀne gibi 

3. ÒÀtem-i meclise yÀúÿt-ı muãaffÀ olmaz 
SÀúiyÀ bÀde-i gül-gÿn ile peymÀne gibi 

4. Hep cefÀ ancaú işi òÿblaruñ èuşşÀúa 
Dïstum Mihr ü VefÀ úıããası efsÀne gibi 

5. èÁlemi hep ayaàum altına aldum SÀèì 
Bulmadum cÀy-ı ãafÀ gÿşe-i mey-òÀne gibi 

 
 
 
 
 

103 Mecmûʽa-i Eşʽâr, DTCF Yazmaları Mustafa Con A 686, vr. 83a; Bu gazelin matlaı, Kâbilî’nin Sultân-ı Hûbâna 
Münâsib Eşʽâr’ında (Gürbüz, 2018: 1168) da geçmektedir. 

104 Mecmûʽa-i Eşʽâr, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., T 3795, vr. 33b. 
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Sonuç 

Şairliğinin yanı sıra meşhur bir nakkaş olan İstanbullu Sâ’î, XVI. yüzyılda yaşamış; 
Mimar Sinan’ın ağzından yazmış olduğu Tezkîretü’l-Ebniye ve Tezkîretü’l-Bünyân adlı 
eserleriyle tanınmıştır. Biyografik kaynaklar ve tezkireler Sâ‘î’nin Dîvân sahibi olduğunu 
bildirmişlerse de şimdilik bu eserin herhangi bir nüshasına ulaşılamamıştır. Ancak çeşitli şiir 
mecmualarında şaire ait birçok manzume kayıtlıdır. Tespit edebildiklerimize göre bu 
manzumelerin sayısı 161 gazel, 5 kaside, 1 mesnevi, 7 tahmis, 7 müseddes, 5 tesdis, 1 
müsemmen, 3 terkib-i bent, 1 tercî’-i bent, 39 kıt’ a, 138 matla / beyit / müfred ve 3 mısra olmak 
üzere 371’i bulmaktadır. 

Şairin bu kadar çok şiirinin devrinin edebî zevkini ve sanat telakkisini ortaya koyan 
birçok şiir mecmuasında kayıtlı olması onun yaşadığı dönem ve sonrasında çok okunup 
beğenildiğini göstermesi bakımından önemlidir. Kaldı ki devrindeki tezkireciler de Sa’î’nin 
şairliği hakkında övücü ifadeler kullanmaktan geri durmamışlardır. Sâ‘î, nakkaşlık ve şairliğinin 
dışında özellikle devrindeki hadiselere söylemiş olduğu tarihleriyle de temayüz etmiştir. Tespit 
ettiğimiz manzumelerinden elliye yakınının bu türden olması bunun en güzel örneğidir. Onun 
tarih düşürmeye meyletmesi ve bu hususta şöhreti yakalamasında nakkaşlığının etkisinin 
olabileceği göz ardı edilmemelidir. Çünkü şairin özellikle mimari yapıların yapımına düşürmüş 
olduğu tarihler bu yapıların kitabelerini süslemiştir. 

Şair, yazmış olduğu diğer manzumelerle de divan şiiri geleneğinin iyi bir temsilcisi 
olduğunu ispatlayarak bu geleneğin nazım şekilleri, mazmunlar, hayal dünyası, edebî sanatlar ve 
içinde bulunduğu devrin edebî zevkini bu şiirlere aksettirmede oldukça başarılı olmuştur. O, 
bütün bunları yaparken yapmacıklığa düşmemiş, hayallerine kelime ve cümle elbiselerini 
giydirirken dile olan hâkimiyetini hissettirmiştir. Sâ‘î, zaman zaman Arapça ve Farsça kelime ve 
terkiplere yer vermekle birlikte genelde sade bir dil kullanmayı tercih etmiştir. Özellikle 
kullanmış olduğu deyimlerin çokluğu, onun sade bir dil kullanımı ve samimi bir ifade tarzını 
yakalamasında önemli bir rol oynamıştır.  

Şiirlerinde daha çok âşıkane ve rindane konulara temas eden Sâ‘î’nin en bariz 
vasıflarından biri de mizahi bir üsluba sahip olmasıdır. Nitekim bu özelliği, tezkirecilerin de 
gözünden kaçmamış onun hakkında yaptıkları değerlendirmelerde hicve olan düşkünlüğü de 
dile getirilmiştir. Bu meyanda özellikle Can Memi lakabıyla meşhur olan Sânî ile şiir üzerinden 
hiciv yüklü sataşmaları meşhurdur. Sâ‘î, Edirne’de olduğu bir dönemde İstanbul şuarasına 102 
beyitlik manzum bir mektup göndermiş; Sânî de bu mektuba cevap olarak onun hakkında galiz 
ve müstehcen ifadeleri ihtiva eden 104 beyitlik manzum bir mektup yazmıştır. Bunun üzerine 
öfkesine hâkim olamayan Sâ‘î’nin, bu defa çok daha ağır ifadeler içeren cevap mahiyetindeki 69 
beyitlik ikinci manzum mektubu vermesi ilgi çekicidir. 

Sonuç olarak bu çalışmada gerek nakkaşlığı gerekse de şairliğiyle yaşadığı dönemin edebî 
atmosferine farklı bir renk ve çeşni katmasını bilen ve yaşadığı dönemde ve sonrasında adından 
söz ettirmeyi başarmış bir şair olan Sâ‘î’nin hayatı, eserleri ve edebî kişiliği üzerinde 
değerlendirmelerde bulunularak biyografik kaynaklar ve tezkirelerden hareketle kayıp olan 
Dîvân’ının izi sürülerek tespit edilebilen şiirleri hakkında bilgiler verilmiştir. Böylece hem 
divanı kayıp olan ve şiirleri perakende hâlde bulunan bir şairin daha şiirleri bir araya getirilerek 
onun hakkında yapılacak olan çalışmalara daha sağlam bir zemin oluşturulmaya çalışılmış hem 
de 16. yüzyıl klasik Türk şiirinin sahip olduğu zenginliğin ve ihtişamın gelecek nesillere 
aktarılmasında kullanılacak yeni ve farklı malzemeler bu alan uzmanlarının istifadesine 
sunulmuştur. Tabii ki Sâ‘î ile ilgili söyleneceklerin ve ona ait olan şiirlerin hepsinin bu 
çalışmada bahsedilenlerle sınırlı olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Yeni belge ve bilgiler 
gün yüzüne çıktıkça ve farklı eserler incelendikçe şairle ilgili değerlendirmelerin zenginleşeceği 
ve sahip olduğu şiir sayısının artacağı inkâr edilemez bir hakikattir. 

 

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies 
Cilt 7, Sayı 17, Mart 2020 / Volume 7, Issue 17, March 2020 

 
146



Yunus Kaplan                                                                  Kayıp Bir Dîvân’ın İzinde: Nakkaş Sâʽî ve Şiirleri 
 

Kaynakça 

Açıkgöz, Namık (2017), Riyâzü’ş-Şu’arâ, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara 2017, e-kitap: 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/54137,540229-riyazu39s-suarapdfpdf.pdf?0, 
[E.T. 05.08.2019]. 

Akbayar, Nuri (hzl.), Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî), C. 
2, Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay., İstanbul 1996. 

Arslan, Ömer, Ubeydî Dîvânı (Metin ve İnceleme), İstanbul Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış 
YLT, İstanbul 2013.  

Ayçiçeği, Bünyamin, “Nuruosmaniye Kütüphanesi Türkçe Şiir Mecmû‘aları: İnceleme-Dizin”, 
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı 16, İstanbul 2016, s. 227-367. 

Aydemir, Yaşar, Vizeli Ramazan Behiştî Dîvânı, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara 2018, e-
kitap, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56445,ramazan-behisti-divanipdf.pdf?0, 
[E.T. 25.05.2018]. 

Aynur, Hatice, 15. yy. Şairi Çâkerî ve Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin), Scala Yay., İstanbul 
1999. 

Balcı, Rüştü (hzl.), Kâtip Çelebi Keşfü’z-Zünûn An Esâmi’l-Kütübi ve’l-Fünûn. C.2, Tarih Vakfı 
Yurt Yay., İstanbul 2014. 

Bedestani, Ayşe, XVI. Yüzyıl Şairi Ahdî-i Bağdâdî Dîvânı, Marmara Üniversitesi TAE, 
Yayımlanmamış YLT, İstanbul 2018. 

Bulan, Ayşe, Haşimî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni, Selçuk Üniversitesi 
SBE, Yayımlanmamış YLT, Konya 1993. 

Cönk, İstanbul Araştırma Enstitüsü Yazmaları, SR_000479. 

Çalka, Mehmet Sait, “Bir Şairnâme Örneği Olarak Süheylî’nin Gülşen-i Şuarâ Adlı Kasidesi ve 
Bu Kasidede Yer Alan Türk, Arap ve Fars Şairleri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Dergisi, 2017, S. 42, s. 273-301. 

Çavuşoğlu, Mehmet, Amrî Divanı, Tenkidli Basım, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yay., İstanbul 1979. 

Develi, Hayati ve Rıfat, Sâmih, Sâî Mustafa Çelebi, Tezkiretü’l-Bünyan ve Tezkiretü'l-Ebniye 
(Yapılar Kitabı-Mimar Sinan'ın Anıları), Koçbank Yay., İstanbul 2002. 

Devellioğlu, Ferit, Ansiklopedik Osmanlıca-Türkçe Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara 2011. 

Efe, Zahide, “16. Yüzyıl Divan Şairi Hâtemî ve Dîvânçesi”, Dede Korkut Uluslararası Türk 
Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2019, 8/20, s. 114-150 

Efe, Zahide, “Kastamonulu Divan Şairi Tâli’î ve Şiirleri”, Dede Korkut Uluslararası Türk Dili 
ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 8/18, 2019, s. 120-153. 

Erdoğan, Mustafa, Bursalı Rahmî Dîvânı, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara 2017, e-kitap, 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55910,bursali-rahmi-divanipdf.pdf?0, [E.T. 
25.05.2018]. 

Gıynaş, Kamil Ali, Pervâne Bey Mecmuası, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara 2017, e-kitap: 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55832,pervane-bey-mecmuasi-pdf.pdf?0, [E.T. 
06.09.2018]. 

Gürbüz, İncinur Atik, Mecmû’atü’l-Letâ’if ve Sandûkatü’l-Ma’ârif, Kültür ve Turizm Bak. Yay. 
Yay., Ankara 2018, e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/57123,mecmuatul-
letaif-ve-sandukatul-maarifpdf.pdf?0, [E.T. 15.01.2019]. 

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies 
Cilt 7, Sayı 17, Mart 2020 / Volume 7, Issue 17, March 2020 

 
147

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/54137,540229-riyazu39s-suarapdfpdf.pdf?0
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56445,ramazan-behisti-divanipdf.pdf?0
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55910,bursali-rahmi-divanipdf.pdf?0
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55832,pervane-bey-mecmuasi-pdf.pdf?0
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/57123,mecmuatul-letaif-ve-sandukatul-maarifpdf.pdf?0
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/57123,mecmuatul-letaif-ve-sandukatul-maarifpdf.pdf?0


Yunus Kaplan                                                                  Kayıp Bir Dîvân’ın İzinde: Nakkaş Sâʽî ve Şiirleri 
 

Gürbüz, Mehmet, Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eş’âr, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara 2018, 
e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/58582,sultan-i-hubana--munasib-
esarpdf.pdf?0, [E.T. 15.01.2019]. 

İsen, Mustafa, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, Akçağ Yay., Ankara 1994. 

Kalyon, Abuzer, Peşteli Hisâlî, Metâli’ü’n-Nezâ’ir (II. Cilt) İnceleme-Metin, Gazi Üniversitesi 
SBE, Yayımlanmamış DT, Ankara 2011. 

Kaplan, Yunus, “Belîğî ve Dîvânçesi”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2019, s. 
359-448. 

Kaplan, Yunus, “Dîvânı Meçhul Bir 16. Yüzyıl Şairi: Edirneli Tîğî ve Şiirleri”, Dede Korkut, 
Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Cilt 7, Sayı 16, 2018, s. 104-147. 

Kaplan, Yunus, “Sâbit Divanı’nda Mahallîleşme ve 17. Yüzyıl Sosyal Hayat Unsurları” Turkish 
Studies, Volume 4, Issue 5, 2009, s. 209-248. 

Kaya, Bilge, Hisâlî Hayatı - Eserleri ve Metâliü'n-Nezâir Adlı Eserinin Birinci Cildi: İnceleme-
Metin, Gazi Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış DT, Ankara 2003. 

Kayabaşı, Bekir, Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı, İnönü Üniversitesi SBE, 
Yayımlanmamış DT, Malatya 1997. 

Keskin, Neslihan İlknur, Sosyal Hayatın 17. Yüzyıl Dîvân Şiirine Yansımaları ve Anlam 
Çerçeveleri, Gazi Üniversitesi SBE, DT, Ankara 2009. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.), Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin 
Muhtasar Biyografileri, C. II, Bizim Büro Yay., Ankara 2001. 

Macit, Muhsin, Divan Şiirinde Ahenk Unsurları, Kapı Yay., İstanbul 2016. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr ve Envâ-i Hutût, Michigan Üniversitesi Yazmaları 356. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr ve Fevâ’id, Milli Ktp. Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 547. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, DTCF Yazmaları, Mustafa Con A 686. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Ktp. Seyfettin Özege Yazmaları, ASL 
625 Mec 83. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, MC 
O.103. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, İstanbul Üniv. Nadir Eserler Ktp., T 1532, vr. 149b-151b. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, İstanbul Üniv. Nadir Eserler Ktp., T 3549. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, İstanbul Üniv. Nadir Eserler Ktp., T 3795. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, Konya Bölge Yazma Eserler Ktp. 8340. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi Ktp., T811.21. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, Millet Ktp., Ali Emiri Manzum 635. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, Millet Ktp., Ali Emiri Manzum 685. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, Milli Ktp. Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 240. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, Milli Ktp. Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 1826/1. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, Milli Ktp. Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 4228/2. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, Milli Ktp. Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 803. 

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies 
Cilt 7, Sayı 17, Mart 2020 / Volume 7, Issue 17, March 2020 

 
148

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/58582,sultan-i-hubana--munasib-esarpdf.pdf?0
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/58582,sultan-i-hubana--munasib-esarpdf.pdf?0


Yunus Kaplan                                                                  Kayıp Bir Dîvân’ın İzinde: Nakkaş Sâʽî ve Şiirleri 
 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, Milli Ktp. Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 8076. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, Milli Ktp. Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 8121. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, Süleymaniye Ktp., Çelebi Abdullah 315. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, Süleymaniye Ktp., Zühdü Bey 226. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., B. 404. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, Vatikan Ktp. Türkçe Yazmaları, Barb. Or. 126. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, Yapı Kredi Sermet Çifter Ktp. 1082. 

Mecmûʽa-i Eşʽâr, Yapı Kredi Sermet Çifter Ktp. 410. 

Mecmûʽa-i Gazeliyyât, Milli Ktp. Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Hk 319/1. 

Mecmûʽa-i Nezâ’ir, Berlin Devlet Ktp., Ms. Or. Oct. 3652. 

Onay, A. Talat, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı (Hzl. Cemal Kurnaz), Akçağ Yay., 
Ankara 2000. 

Özkat, Mustafa, Kara Fazlî’nin Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Divanı (İnceleme-Tenkitli 
Metin), Marmara Üniversitesi TAE, Yayımlanmamış YLT, İstanbul 2005. 

Saatçi, Suphi, “Sâî Mustafa Çelebi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 35, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yay., İstanbul 2008, s. 539-41. 

Sihâm-ı Kazâ, İstanbul Üniv. Nadir Eserler Ktp. T 511. 

Solmaz, Süleyman, Gülşen-i Şu’arâ, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara 2018, e-kitap: 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56733,ahdi-gulsen-i-suarapdf.pdf?0, [E.T. 
01.09.2019]. 

Sungurhan, Aysun, Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Kültür ve Turizm Bak. Yay., 
Ankara 2017, e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizâde-hasan-
celebi---tezkiretus-suara.html, [E.T. 01.03.2019]. 

Şehrengîz ve Nâme Mecmuası, Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Ktp., ASL 322-339. 

Yavuz, Fikri ve İsmail Özen (hzl.), Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, C. 2, Meral 
Yay., İstanbul 1972. 

Zavotçu, Gencay, Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmet Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve 
Tezkiresi, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara 2009, e-kitap: 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---
tezkire-i-riza.html, [E.T. 01.09.2019]. 

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies 
Cilt 7, Sayı 17, Mart 2020 / Volume 7, Issue 17, March 2020 

 
149

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/56733,ahdi-gulsen-i-suarapdf.pdf?0
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html

	7a, Yunus Kaplan
	Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of  Ottoman Legacy Studies

	7b, Yunus Kaplan



