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DİVAN EDEBİYATINDA LEVENDÎ MAHLASLI ŞAİRLER VE MUSULLU LEVENDÎ 

Poets with Pseudonym Levendi in Turkish Divan Literature and Levendi of Mosul 

Ahmet İÇLİ 

Öz: Türk edebiyatının önemli bir bölümünü klasik Türk edebiyatı oluşturur. Divan edebiyatı olarak da 
nitelendirilen bu süreçte şairler, birçok manzum ve mensur eser kaleme almışlardır. Bu evrede şiir yazan ve eserleri 
bulunan şairlerin büyük bir bölümü hakkında kaynaklarda bilgiler mevcuttur. Fakat bir kısmının şiirleri hâlen 
günümüze ulaşamamıştır. Bu eserlerin bazıları, edebiyat için önemli ir kaynak mahiyeti taşıyan yazma şiir 
mecmualarında geçmektedir. Bu şiirlerin varlığı ancak bu mecmuaların okunması ve tanıtılması ile mümkündür. 
Bundan dolayı da özellikle Arap harfli olarak kaleme alınmış metinlerin gün yüzüne çıkarılması önem arz etmektedir. 
Özellikle edebî metinleri ve manzumeleri ihtiva eden mecmua çalışmalarının yoğunlaştığı günümüzde, her yeni 
mecmua, yeni bir şaire veya bunların günümüze ulaşmayan şiirlerine ulaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır. 
Mecmualar arasında önemli bir yeri olan eser de Kâsımî Mecmuası’dır. Eser, Kâsımî tarafından M 1625 yılında 
derlenmiştir. Kâsımî Mecmuası’nda kaynaklarda adına rastlanmayan birçok şaire veya adı bilinip şiir örnekleri 
bulunmayan birçok şairin şiirlerine ulaşmak mümkündür. Edebiyat kaynaklarımızda Levendî mahlasını kullanan 
şairler hakkında çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı tezkirelerde bir kısmı da mecmualarda 
geçmektedir. Bu kaynaklarda şairlere ait şiir örnekleri de bulunmaktadır. Çalışmamızda, edebiyat kaynaklarındaki 
Levendî mahlaslı şairler hakkındaki bilgilere ve şairlere atfedilen diğer şiir örneklerine yer verilmiştir. Kâsımî 
Mecmuası’nda Musullu olarak tanıtılan Levendî’ye ait şiir örnekleri tespit edilip yeni yazıya aktarılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Levendî, Musullu Levendî, Mecmua, Kâsımî Mecmuası, şiir, şair 

Abstract: An important part of the historical stages of Turkish Literature is Classical Turkish literature. In 
this process, which is also known as Divan literature, poets have written many verses and prose works. In this phase, 
there is information about the majority of poets who wrote poems and found works. However, some of the poems still 
have not survived. Some of these works are mentioned in poetry magazines / compilations which are an important 
source for literature. The existence of these poems is only possible by reading and introducing these compilations. 
Therefore, it is especially important to reveal the texts written in Arabic letters. Nowadays, especially the works of 
macmua / compilation containing literary texts and verses are concentrated, every new magazine plays an important 
role in reaching a new poet or new poems. Another work that has an important place among the magazines is the 
Qasimi Journal. The work was compiled by Kasimi in 1625 a.c. In this work, it is possible to come across many new 
poets or new poems of many poets whose names are not known and there are no examples of poems. There are 
various information about poets who use the pseudonym of Levendi in our literature resources. Some of these 
informations are in tezkires / anthologies and others in magazines / journals. There are also poetry examples of poets 
in these sources. In this study, the poem samples of Levendi, which was introduced as from Mosul in the Qasimi 
magazine, were identified and transferred to the new letters. In addition to this, information about the poets named 
Levendi and other poetry examples attributed to the poets are given. 

Keywords: Levendi, Levendi of Mosul, Macmua / Compilation, Compilation of Qasımi, poem, poetry 

1. Giriş

Klasik Türk şiirinin birçok kaynağı bulunmaktadır. Bunlar arasında tezkirelerin önemli 
bir yeri vardır. Bu eserler, birer antoloji özelliği taşımakla birlikte şairler hakkında 
değerlendirme yazılarını da barındırmaktadır. Şairi tanıtıp ona ait şiir örneklerini sunan bu tür 
eserler, şiir ve şair kritiği açısından ayrıca önemlidir. Bu eserler bağlamında edebiyat tarihimizin 
üslup, dil kullanımı ve şairleri bakımından değerlendirmesi yapılabilmektedir. Tezkirelerde 
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şairlerin imkân dâhilinde doğum ve ölüm tarihleri ile doğum ve ölüm yerleri verilebilmektedir. 
Tezkirelerde şairlere ait tüm bilgilerin verilmediği bazı eksikliklerin olduğu durumlar da söz 
konusudur.  

Edebiyat tarihimiz için önemli kaynaklardan biri de şiir mecmualarıdır. Çeşitli 
sebeplerden dolayı tezkirelerde adları bulunmayan veyahut eserlerinden örneklerin tespit 
edilemediği birçok şaire ait bilgilere şiir mecmuaları vesilesiyle ulaşılabilmektedir. Bu 
mecmualar, birer derleme eser niteliği taşımaktadır. Bu türden eserler her ne kadar derleme 
sınıfına girseler bile derleyicilerinin edebî zevk, üslup ve kanaatleri ile araştırma alanları 
hakkında da önemli veriler sunmaktadır. Hatta bazı şiir mecmularının belirli bir alanda analiz ve 
araştırma faaliyetinin bir sonucu olduğu söylenebilir. Bunlar arasında Hisâlî’nin Metâliü’n-
Nezâir’i ile Kâsımî’nin Bahr’ul-Maarif’i gelmektedir. Şiir mecmuaları tema, konu, içerik vb. 
eksenli olabildiği gibi, sadece şekil hususiyetlerine göre şiir tasnifi / derlemesi özelliği 
taşıyabilmektedir. Mecmualar, edebiyat tarihine özellikle biyografik veri sağlar. Mecmuların 
biyografiye katkısı hakkında kaynakçada da belirtilen Köksal (2011, 2012), Gürbüz 
(2011,2012), Kurnaz ve Aydemir (2007, 2011, 2013) gibi isimlerin çalışmalarına bakılabilir. 
Mecmualar, adı gün yüzüne çıkmamış yeni şair ve şiirlere veya isimleri bilinip de şiir 
örneklerine ulaşılamayan şairler hakkında bilgiye ulaşma imkânı sağlar. Şiir mecmuaları, 
herhangi bir “şairin bir şekilde divan nüshalarına girmeyen veya bulunmayan nüshalardan 
kaynaklanan eksik şiirlerini temine yardımcı” (Aydemir 2007: 127) olabilirler. Henüz 
divanlarına ulaşılamamış şairlere ait manzumelere mecmualarda rastlanabilir. Mecmualar “şair 
veya yazarlara ait yeni sayılabilecek manzume veya eser barındırmak” (Kurnaz ve Aydemir 
2013: 56) adına önemlidirler. Şiir örneklerinin farklı eserlerdeki veya mecmualardaki görünümü 
hem karşılaştırmayı hem de metin teşkilinde yeni bilgi ve veri sunma özelliği de gösterirler 
(Aydemir 2001: 147-156). Mecmualar, birçok bilgiyi içinde barındıran değerli bir sandık / 
hazine mahiyetinde olabilirler. Hangi mecmuanın içeriğinde ne olduğu tam anlamıyla ancak 
eser incelendiğinde ortaya çıkar (Kurnaz ve Aydemir 2013). 

Çalışmamız, bugüne kadar tespit edilen kaynaklarda hakkında bilgi olmayan Musullu 
Levendî’nin kısa bir tanıtımı ve şiirlerinin yeni yazıya aktarımından oluşmaktadır. Bu bağlamda 
aynı mahlasla şiirleri bulunan ve farklı kaynaklarda haklarında kısa bilgiler bulunan Tameşvarlı 
Levendî, Bağdatlı Levendî ve Levendî Çelebi olarak tanıtılan şairlerin ve onlara ait şiirlerin 
tanıtımı da yapılacaktır. 

2. Yöntem 

Klasik Türk edebiyatı tarihi metin çalışmalarının önemli alanlarından biri de yazma 
hâlinde bulunan Arap harfli Türkçe metinlerin Lâtin harfli metinlere aktarılarak günümüze 
taşınmasıdır. Bu eserlerde bulunan şairler ve şiirleri hakkında gerekli araştırmalar yapmak da bu 
çabanın bir ürünü ve sonucu olabilmektedir. Tespit edilen şiirlerden hareketle döneme ve şaire 
ait önemli bulgular elde edilebilmektedir. Klasik Türk edebiyatı tarihinde adı bilinsin veya 
bilinmesin, bir şairin tespit edilmesi için önemli kaynaklardan olan Arap harfli yazma şiir 
mecmualarının okunması ve günümüze ulaştırılması bizler için elzem bir çabadır. Bu vesileyle 
şiir mecmualarının içerik analiz yöntemi ile incelenip önce nicel daha sonra da nitel araştırma 
yöntemleri kullanılarak değerlendirilmesi atılması gereken en önemli adımlardan biridir. 

Çalışmamızın konusu tezkireler ve şiir mecmualarından hareketle Levendî mahlasıyla 
şiirleri bulunan şair veya şairlerin şiirlerinin incelenmesidir. Bu amaçla birçok tezkire ve şiir 
mecmuası üzerinde geniş çaplı içerik analizi yapılmıştır. Makalemizin araştırma süreçlerine 
bakılacak olursa; öncelikle Kâsımî Mecmuasının muhteva incelemeleri esnasında bilgilerine 
rastlanan Musullu Levendî mahlası tespit edilmiştir. Levendî veya Musullu Levendî mahlasıyla 
bilinen şair hakkında özellikle tezkirelerde veya diğer edebiyat kaynaklarında bilgi olup 
olmadığı araştırılmıştır. İnceleme kısmında belirtileceği üzere iki tezkirede Levendî mahlasına 
rastlanmış olup aynı bilgiler ve aynı şiir örneğinin verildiği görülmüştür. Türk edebiyatında aynı 
aruz kalıbı, kafiye ve anlam örüntülerinin kullanıldığı benzer şiirler olarak da bilinen nazire 
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şiirler önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda nazire-benzer şiir seçkisi olan Hisâlî’nin 
Metâliü’n-Nezâir’i çalışmalarımız açısından incelenmesi gereken bir metin olmuştur. Bu eserin 
iki cildi üzerinde iki doktora çalışması yapılmış olup, yazma metinleri de kütüphanelerde 
bulunmaktadır. Levendî mahlaslı şiirler için bu eserlere bakılmış olup Bağdatlı ve Tameşvarlı 
olmak üzere iki Levendî daha tespit edilmiştir. Bu şairlere ait şiirlerin ilk beyitleri de 
çalışmamızda kullanılmıştır.  

Çalışmaya konu şair veya şairlerin şiir örneklerinin başka eserlerde olup olmadığının 
araştırılması için de çeşitli adımlar atılmıştır. Bu bağlamda www.yazmalar.gov.tr adresi 
üzerinden isim araştırması yapılmış olup tespit edilen şiir mecmualarına bakılmış ve Levendî 
adına kayıtlı şiir örneklerinin varlığı görülmüştür. Ayrıca bir şiirin başlığında “Levendî Çelebi” 
ifadesine rastlanmıştır.  

İncelememizde bahse konu kaynaklar eksenli bir içerik analizi yapılmıştır. Tespit edilen 
şairler ve şiirleri nicel analiz yöntemi ile sunulmuştur. Şiirlerin muhtevaları eksenli yapılan 
çalışmalar sonucunda da şairler hakkında ulaşılan bilgiler verilmeye çalışılmıştır.  

Çalışmada, Arap harfli olarak yazılan şiirler, Lâtin harflerine aktarılmıştır. Aktarımda 
bulunurken ilim âleminde sıklıkla kullanılan transliterasyon alfabesinden yararlanılmıştır. Bu 
işlem için çevriyazı adı da kullanılmaktadır. 

Tespit edilen şiirlerin hangi aruz kalıbı ile yazıldığı şiirin üzerinde belirtilmiştir. Şiirlerin 
hangi kaynakta geçtiği bilgisi verilmiştir. Yazma eser incelemelerinde şiirin geçtiği yer için 
yaprak sistemi kullanılmıştır.1  

Çalışmamız yazma eser incelemesi olduğu için, Kâsımî mecmuasında Musullu Levendî 
adı ile verilen şiirlerin eski harfli yazımlarının verilmesinin faydalı olacağı düşünülmüştür. 
Bundan dolayı da iki örnek metin ek olarak sunulmuştur.  

Klasik Türk edebiyatı tarihine katkı sunmayı hedefleyen çalışmamızda, Levendî, Bağdatlı 
Levendî, Musullu Levendî, Tameşvarlı Levendî, Levendî Çelebi gibi isimlerle anılan şair(ler), 
hakkında yeni bilgilere ulaşılmıştır. Bu makale, bahse konu şairler eksenli yapılacak olan diğer 
çalışmalara yardımcı olma özelliği de taşımaktadır.  

3. Bulgular 

Klasik Türk şiirinin birincil kaynaklarından olan tezkirelerde Levendî olarak tanınan bir 
şairden bahsedilmektedir. Şair hakkındaki bilgiler, iki tezkirede geçmektedir. Bunlardan biri, 
Kafzâde Fâizî’nin Zübdetü’l-Eşâr’ıdır (Kayabaşı 1997: 481). Eserde şaire ait bir beyit 
verilmiştir. Şairin nereli olduğu veya ölüm tarihi gibi bilgiler verilmemiştir. Ölüm tarihinin 
verilmemiş olması, büyük bir ihtimalle şairin, eser kaleme alınırken bir diğer deyişle M 1622’de 
(Kayabaşı 1997: 13) hâlen hayatta olduğuna işaret etmektedir. Fakat Kafzâde’nin şair hakkında 
detaylı bilgiye sahip olmaması da muhtemeldir. Bahse konu Levendî hakkında bilgi veren bir 
diğer tezkire ise Tuhfe-i Nâilî’dir. Eserde Kafzâde’nin verdiği bilgiler eksenli bir tanıtım 
yapılmıştır (Kurnaz ve Tatçı C. II, 2001: 895). 

Elektronik bir ansiklopedi olan Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğünde İsmail Hakkı Aksoyak 
tarafından (2014) bu şairin yukarıdaki kaynaklar eksenli tanıtıldığı bir ansiklopedi maddesi 
bulunmaktadır. 

Levendî mahlaslı şairler hakkında bilgi veren bir diğer kaynak, Hisâlî’dir. Türk edebiyatı 
tarihi açısından önem arz eden matlalar mecmuası niteliğindeki eserinin adı Metâliü’n-

1 Buna göre bir yaprağın a ve b olmak üzere iki yönü vardır. Şiir yaprağın hangi yönünde ise geçtiği yaprak numarası 
ve yönü belirtilerek verilmiştir. Örnek: 36b. Bu kullanım, söz konusu şiirin bahsi geçen kaynakta 36. yaprağın b / 
arka yüzünde geçtiğini göstermektedir. Bazen şiirler, eserlerin gövde metni olmayıp, sayfaların kenarlarında 
olabilmektedir. Bunun için de /k işareti yazılmıştır. İncelememize esas şiirlerden birisinin 73a/k’de geçtiği 
görülmektedir. Buna göre, bahse konu şiir, mecmuanın 73. yaprağının ön yüzündeki sayfa kenarında geçmektedir. 
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Nezâir’dir. Hisâlî eserdeki bazı matlaların “Levendî-i Tameşvârî” (Kalyon 2011: 583) ve 
“Levendî-i Bağdâdî”ye (Kaya 2003: 929; Kalyon: 755, 1004) ait olduğunu bildirmektedir.  

Kâsımî tarafından derlenen mecmuada (İçli 2018) ise Levendî ve Musullu Levendî 
başlıklı ve Levendî mahlaslı şiirler bulunmaktadır. Ayrıca Nigînî (ASL 555 yk. 109a) 
mecmuasında Zübdetü’l-Eşâr’da geçen beytin aynısı Levendî başlığıyla geçmektedir. Bununla 
birlikte farklı mecmualarda “Levendî” ve “Levendî Çelebi” başlıklı şiirler bulunmaktadır.  

İncelememizde Levendî mahlasıyla şiirleri bulunan şairler hakkında bilgiler sunulup 
Musullu Levendî’ye atfedilen şiirlerin tamamı yeni yazıya aktarılacaktır. Levendî mahlaslı diğer 
şairlerin şiir örneklerinin sunulacağı çalışmamız, bu şairler hakkında yapılacak olan çalışmalara 
da yardımcı olma özelliği taşıyacaktır.  

3. 1. Levendî Mahlaslı Şairler ve Şiir Örnekleri 

3.1.1. Levendî-Levendî Çelebi 

Şair hakkındaki tüm bilinenler, Kâfzâde Fâizî’nin açıklamalarından ibaretdir. Fâizî onu 
“Levendî, bu beyt anundur” (Kayabaşı 1997: 481) ifadeleriyle sunmakta ve ona ait bir beyti 
vermektedir:  

(Mefāʿilün Feʿilātün Mefāʿilün Feʿilün) 

Ḫaṭum gelünce cefāya taḥammül eyle dimiş 
Cevāb-ı manṣıbı alduḳ berāta ḳatlanuruz 

Yukarıdaki beyti ve bilgileri, Kafzâde Fâizî’yi referans göstererek veren Tuhfe-i Nâilî, 
şairi “Levendî Çelebi” olarak tanıtır (Kurnaz ve Tatçı C. II, 2001: 895). Aynı beyit Nigînî 
mecmuasında da geçmektedir (ASL 555, yk. 129a). 

Kaynaklarda verilen bu beytin, iki dizesi kendi içinde kafiyeli değildir. Bundan dolayı da 
müfred olarak değerlendirilmesi gerekir. Fakat bu müfredin bir gazelin veya kasidenin ilk beyit 
hariç başka bir beyti olması da muhtemeldir. 

Kaynaklar, şairin nereli olduğu ve yaşadığı yüzyıl veya ölümü hakkında bilgi 
vermemiştir. Küçük bir ihtimal de olsa şairin, Zübdetü’l-Eşâr kaleme alınırken yani M 1622 
(Kayabaşı 1997: 13) civarında hâlen yaşadığı söylenebilir. Fakat Kafzâde’nin şair hakkında 
detaylı bilgiye sahip olmaması da muhtemeldir. 

Yukarıda geçen üç kaynakta da aynı şiirden hareketle bilinen bir Levendî’nin olduğu 
görülmektedir. Şairin nereli olduğuna dair bilgiler verilmediği için her üç şairin aynı kişi olduğu 
ve en erken 16. en geç 17. yüzyıl şairi olduğu söylenebilir. Bununla birlikte aynı mahlaslı başka 
şairlerin şiirleri ile bir karışıklık da olabilir. 

Millî Kütüphane Yazmalar Koleksiyonunda bulunan bazı mecmualarda üç gazel ile bir 
murabbanın Levendî adına kayıtlı olduğu görülmektedir. Bunlardan birinin başlığında “Çelebi” 
ibaresi vardır. Şiir mecmualarında geçen şiirler, kayıt numarası ile birlikte verilmiştir: 

Gazel-i Levendī Çelebi (06 Mil Yz FB 464, Yk. 89a) 

(Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün) 

Cevr-i dehr āsān olur ammā cefā-yı yār güç 
Ḳahr-ı cānān luṭfdur ey dil ġam-ı aġyār güç 

Güçdürür senden senüñ ʿaşkuñ nihān itmek baña 
Ġayra pinhān eylemek āsān velī iẓhār güç 

Sīm-i eşküñ yoḳ yere ḫarc eyleme ey dīde sen 
Elde dirhem olmayınca yārile bāzār güç 
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Tīġ-i ġamzeñ delse baġrumı yeridür sīnemüz 
Aşḳ[uñ]a iḳrār itmişem gerü inkār güç 

Bār-ı ġam bükdi Levendīnüñ ḳadin cevr itme kim 
Şāh-ı ʿādil bendesine eylemez tekrār güç  

Millî Kütüphane kayıtlarındaki bir mecmuada geçen aşağıdaki şiir de “Levendî” 
başlığıyla verilmiştir. Metin dört bentten oluşan bir murabbadır:  

Levendī (06 Mil Yz A 1998, Yk. 1b) 

(Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün) 

Bezm-i ʿirfān içre ol şāh-ı muʿaẓẓam gelmedi 
Ḳaldı ẓulmetde göñül nūr-ı mücessem gelmedi 
Āşiyān-ı ġamda ḳaldı ṭıfl-ı dil tenhā ġarīb 
Müjde-i aḫbār u vuṣlatla bir ādem gelmedi 

Dīde-bān itdüm rehüñde nerdübān-ı dīdemi 
Ḫāl-i ʿanber-bārıdur başdan çıḳaran ādemi 
Ḫāne-i aġyāra bī-minnet varup eyler demi 
Çoḳ temennā eyledüm bezmüme bir dem gelmedi 

N’eyledüm n’itdüm ʿaceb ol ġamzesi seḥḥāreye 
Zerrece meyl eylemez bu ben ġarīb āvāreye 
Düşdi göñlüm n’eyleyem ben bī-vefā meh-pāreye 
Cāna geçdi derd ü ġam mihr-i mükerrem gelmedi 

Ḫāl-i ʿanber-bārına düşdi Levendī cān u dil 
Ġam degül ḳılsam reh-i dil-berde ḳanum selsebīl 
Maḳdem-i teşrīfine bāʿis̱ felekde bir delīl 
Bulmadum ḥayfā anuñçün cāna maḥrem gelmedi 

Millî Kütüphane kayıtlarında Cönk adıyla kayıtlı, geneli 16. yüzyıl şairleri olup ve büyük 
oranda Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün kalıbının kullanıldığı şiir seçkisi olan bir şiir 
mecmuasında Levendî – Kalenderî başlığıyla 2 (iki) gazel geçmektedir:  

Levendī-Kalenderī (06 Mil Yz Cönk 88, Yk. 66b) 

(Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün) 

Şol rāyıż-ı ḥüsnüñde şehā güller açılsun 
Ders eyleyerek vaṣfuñı bülbüller açılsun 

Gīsūlar igen būyını alduḳça çemenüñ 
Boynun bükerek sāyede sünbüller açılsun 

Ġam-ḫāneye baṣdı ḳadem ol rūḥ-ı revānum 
Gördükçe şetāretle o şeh müller açılsun 

Enbūbelerüñ seybe müşābih didi ʿuşşāḳ 
Çöz dügmelerüñ sīnede müşküller açılsun 

İḥsānuña el baġladı şevküñle Levendī 
Ruḫsāruñı ʿarż eyle ḳaranfiller açılsun 
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Levendī-Kalenderī (06 Mil Yz Cönk 88, Yk. 68a) 

(Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün) 

Her ne ḫalef ādem ile ünsiyyete tevbe 
Her muʿriz ile ʿişret-i keyfiyyete tevbe 

Hem-rāh ola mı ʿārife cāhil olan eşrār 
Her ḫār-ı muġaylān ile cemʿiyyete tevbe 

Çaġrılmadıġuñ yerde rezīl olma varup da  
Ẕelliñi urarlar yüzine ʿizzete tevbe 

Biñ dürlü eziyyet ider insāna temerrüd 
Bilmezlük ile eyledigüm ülfete tevbe 

Bilmedügini bilmez iken başlar ʿināda 
Kendini begenmişler ile ṣoḥbete tevbe 

Bir eylücek eylerse ḳaḳar başına nā-merd 
İtdürme İlāhī bir işe minnete tevbe 

S̱ābit-ḳadem ol ʿahde vefā eyle Levendī 
Ṣıdḳile derūnumdaki kem-niyyete tevbe  

3.1.2. Tameşvarlı Levendî (Levendî-i Tameşvârî) 

Eldeki verilere göre, şair hakkındaki tek bilgi Hisâlî’nin Metâliü’n-Nezâir’inde 
geçmektedir (Kalyon 2011: 583; N4253 yk.139a; AEMNZ 680 s. 207). Nazire beyitler arasında 
birisinin şairinin “Levendî Tameşvârî” olduğu bildirilmiştir. Şair hakkında nereli olduğu dışında 
başka bir bilgi sunulmamıştır. Beyit aşağıdaki gibidir:  

Esb-i nāz ile çapup bizden ıraġ olduñ sen 
Yol azup vādī-i hecründe neler çekdüm ben  

Hisâlî’ye ait eserin tespit edilen iki yazma nüshasında (Kalyon 2011: 583; N4253 
yk.139a; AEMNZ 680: 207) yukarıdaki beytin üzerinde “velehû Levendî” ibaresi ile verilmiş 
başka bir beyit vardır:  

Diz-be-diz raġm-ı raḳībe bu kelet yār ile sen 
Cebe ṣat ḫasmuña ḳarşu āşüfte ḳoma ḳoyın  

Şiirlerin yan yana bulunması her iki şiirin aynı kişiye ait olabileceği anlamına gelmez. 
“Velehû” ibaresinin birinci ciltteki şaire atfedilmiş olma ihtimali de vardır. Burada yazımdan 
kaynaklı küçük bir hata olması da muhtemeldir.  

3.1.3. Bağdatlı Levendî (Levendî-i Bağdâdî) 

Şair hakkındaki tek bilgi Hisâlî’nin açıklamalarıdır. Metâliü’n-Nezâir’in ilk cildinde bir; 
ikinci cildinde ise iki matlaın ona ait olduğu bildirilmiştir: 

Matla (Kaya 2003: 929; N4252 yk. 247b) 

(Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün) 

Ol sebebden ʿandelībāsā ben olmam zārsız 
Gül gibi ol ġonca-fem bir laḥẓa olmaz ḫārsız  

Bağdatlı Levendî olarak tanıtılan şaire ait şiirin bulunduğu yerde, 16. yüzyıl şairlerine ait 
şiir seçkisi bulunmaktadır. Hisâlî’nin “Levendî-i Bağdâdî” olarak tanıttığı şaire ait diğer 
matlalar aşağıdaki gibidir: 

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi / Journal of Ottoman Legacy Studies 
Cilt 7, Sayı 18, Temmuz 2020 / Volume 7, Issue 18, July 2020 

 
208



Ahmet İçli                                              Divan Edebiyatında Levendî Mahlaslı Şairler ve Musullu Levendî 
 
Matla (Kalyon 2011: 755; N.4253, yk. 194b; AEMNZ 680, s. 281) 

(Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün) 

Eyledüñ Baġdād-ı ḫuld-ābādı sen ey meh-cebīn 
Pertev-i nūr-ı ruḫuñla reşk-i Firdevs-i berīn  

Yukarıdaki beyit, şairin Bağdat şehrinin güzelleştiğini açıklaması anlam örüntüleriyle, 
büyük bir ihtimalle, bir devlet görevlisine / yöneticisine yazılmıştır.  

Matla (Kalyon 2011: 1004; N.4253, yk. 263b) 

(Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün) 

Ḫaṭṭ-ı reyḥānī gibi ol ṣafḥa-i ruḫsārda 
Anberāsā rā nümāyan oldı rūy-ı yārda  

Bağdatlı Levendî olarak tanıtılan şairin, Hisâlî’nin eserinin 1651 yılına tarihlenmesi 
dolayısıyla en geç 17. yüzyıl şairi olduğu söylenebilir. Bununla birlikte Zübdet’ül Eşâr’da geçen 
Levendî ile aynı kişi olması da muhtemeldir. Ayrıca, Hisâlî’nin onu Bağdatlı olarak tanıtmış 
olması, şairin Bağdatlı olacağı anlamına gelmez. Başka bir şehirli olup uzun süre Bağdat’ta 
kalmış bir şair olması muhtemeldir. Bundan dolayı da Tameşvarlı kişi ile aynı kişi olması da 
ihtimal dâhilindedir.  

3.2. Musullu Levendî ve Şiir Örnekleri 

İncelememizin bu bölümünde, şair hakkında bilgileri barındıran Kâsımî mecmuası 
üzerinde durulup mecmuada şaire ait olduğu bildirilen şiir örnekleri sunulacaktır.  

3.2.1. Kâsımî Mecmuasının Kısa Tanıtımı 

Bugüne kadar elde edilen bilgiler ışığında şair hakkında bilgi veren tek kişi Kâsımî’dir. 
Eserini, M 1625 yılında tamamlayan Kâsımî’nin kendisi de iyi bir şair olup mecmuasında kendi 
şiirleri de bulunmaktadır.  

Kâsımî Mecmuası, Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Seyfettin Özege 
Yazma Eser Salonunda Agâh Sırrı Levend yazmaları arasındadır. Eserin kayıt bilgisi şöyledir: 
ASL 625 Mec 83. 

Mecmuanın dikkat çeken önemli bir yönü ise Irak çevresi şairlerin şiirlerine ciddi oranda 
yer vermesidir. Hatta bu metinlerin büyük bir kısmı tespit açısından yeni olup birçoğunun şairi 
de bu vesileyle gün yüzüne çıkmaktadır. Kâsımî’nin mecmuasındaki şairlerin büyük 
çoğunluğunu Musul ve Bağdat çevresi şairleri oluşturmaktadır. Ayrıca mecmuada eserin 
tamamının veya bir bölümünün Musul’da yazıldığını gösteren çeşitli ipuçlarını da görmek 
mümkündür (İçli 2018: 473-474). 

3.2.2. Şairin Kimliği ve Yaşadığı Yıllar  

Kâsımî birçok şiirin başlığında şairin mahlasıyla birlikte ona ait tanıtıcı bilgiler vermiştir. 
Çalışmamıza konu olan “Levendî” mahlaslı şiirlerin üçünün başlığında “Mūṣulī” ibaresi 
görülmektedir. Bu durumda Kâsımî’nin Musullu olarak bildiği bir Levendî’nin varlığını 
söylemek mümkündür. Bazı şiirlerde ise sadece “Levendî” başlığı bulunur. Bu şiirlerin Musullu 
şaire ait olup olmadığı net değildir. Fakat Kâsımî’nin aynı şairden bahsetmiş olması 
muhtemeldir. Bu bağlamda çalışmamızda Musullu Levendî’ye ait şiirlerle birlikte diğer tüm 
“Levendî” başlıklı şiirlere yer verilmiştir.  

Mecmuada Musullu olarak tanıtılan şairin, Bağdatlı Levendî olması da imkân 
dâhilindedir. Çünkü aynı coğrafyaya ait şairlerin nereli olduğu bilgisi bir şekilde karıştırılmış 
olabilir. Ayrıca, iki şairin her iki şehirde çeşitli görevlerde bulunmasına atfen de nereli oldukları 
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bilgileri farklı olarak sunulmuş olabilir. Fakat aynı kişi olsalar bile, Kâsımî Mecmuasının 
mahiyeti mucibince şairin Musullu olduğu söylenebilir.  

Musullu Levendî’nin şiirlerinden ikisinin devlet görevlilerine yazıldığı söylenebilir. 
Bunlardan birisinde “Muslî” ifadesi geçmektedir. Dönem itibariyle çeşitli görevlerde bulunan 
Muslihiddün adlı bir şahsiyet olduğu anlaşılan kişinin kimliği net değildir. Fakat bahse konu 
kişinin 16. yüzyılda Irak ve Anadolu’da görevlerde bulunmuş bir görevli olduğu söylenebilir.  

Ayrıca bir şiirinde şairin yaşlılığına dair izler bulunmaktadır. M 1625 yılında yazılan bir 
mecmuada böyle bir şiirin bulunması şairin bu yılda hâlen yaşıyor olsa bile 16. yüzyıl sonları ile 
17. yüzyıl başında önemli bir şair olduğu söylenebilir.  

3.2.3. Musullu Levendî’nin Mecmuada Geçen Şiirleri 

Çalışmamızın bu bölümünde şaire ait şiirler tanıtılıp tam metin olarak yeni yazı hâlinde 
verilmiştir. Şiirler, mecmuada geçtiği sırayla sunulmuştur. 

Musullu Levendî’ye ait olduğu belirtilen aşağıdaki şiir, bir gazel olup 5 beyitten 
müteşekkildir. Şiirde ayrılık, özlem ile birlikte şairin kimseye minnetinin olmadığı ve aşk 
sanatında Mecnun ve Ferhad’dan daha önde olduğu konularının işlendiği görülmektedir. Ayrıca 
son beyitte şairin yaşlılığına bir atıf da söz konusudur.  

Levendī-i Mūṣulī (Yk. 36b) 

(Mefʿūlü Mefāʿīlü Mefāʿīlü Feʿūlün) 

Hecrüñde senüñ nālelerüm hem-nefesümdür 
Ümmīd-i viṣālüñ hele feryād-resümdür 

Ben şahne-i ʿaşḳam güzelüm deşt-i belāda 
Ferhādile Mecnūnsa bir iki ʿasesümdür 

Ben ḳāf-ı ḳanāʿatde bugün ṭāyir-i ḳudsam 
Anḳā didügüñ kimsene ḳuşdur megesümdür 

Ben vādī-i eymende bugün ṭālib-i nāram 
Ḥaḳḳā ki şecer nūrı benüm muḳtebesümdür 

Tenden uçurur murġ-ı dili āh Levendī 
Gel ḳıyma meded aña ki köhne ḳafesümdür 

Aşağıdaki şiir de bir gazel olup 5 beyitten müteşekkildir. Şiirde sevgili olarak tanıttığı 
veyahut övdüğü kişinin önemi ve kendisinin onun yanında bulunması ile gerekliği 
anlatılmaktadır. Şiirin başlığında Musullu Levendî’ye ait olduğu bilgisi verilmiştir. 

Levendī-i Mūṣulī (Yk. 50b) 

(Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün) 

O şāhuñ bezmine diñ gelmesün aġyāre yer yoḳdur 
Gül-i bāġ-ı İremdür gülşeninde ḫāre yer yoḳdur 

Niyāz itdükçe ey dil ṣanma nārından ḫiṭāb itmez 
Dehānında o şūḫuñ vüsʿāt-i güftāre yer yoḳdur 

Senüñ ḳurbānuñam didükçe dirsüñ itme āzārı 
Beni öldür yoluñda sevdügüm āzāre yer yoḳdur 

Neden her ḫāre yer var gülşen-i kūyuñda cānānuñ 
Fiġān ider hemīşe ʿandelīb-i zāre yer yoḳdur 
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Levendī küşte-i tīġ-i müjeñdür bildi her ʿālem 
Dövüldi sevdügüm şimdengirü inkāre yer yoḳdur 

Başlığında sadece Levendî ibaresi bulunan aşağıdaki şiir bir gazel olup 5 beyitten 
müteşekkildir. Şiir, mecmuada sayfa kenarında bulunmaktadır.  

Levendī (Yk. 73a/k) 

(Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün) 

Āteşīn ruḫlaruñı bāde ile āl itdüñ 
Pūte-i dilde olan cevherümi ḳāl itdüñ 

Çeşm-i maḫmūruñ ile meclise nergislerüñi 
Birini ḫāba birin ʿişveye meyyāl itdüñ  

Geh ruḫuñ berg-i güle gāh lebüñ ʿunnāba 
Dil-i dīvāne[y]i almaḳda nice āl itdüñ  

Ḳande baḳsam seni görem dirisem saña direm 
Ey alıḳ ḳad diye ṭoġrı baña ne ḥāl itdüñ 

Sūre-i Yūsuf olur mecde Levendī fālüñ 
Muṣḥaf-ı rūyına her gāh ki baḳup fāl itdüñ 

Başlığında Musullu olduğu belirtilen Levendî’ye ait 5 beyitlik aşağıdaki şiirde şairin 
Muslî Şâh ile olan iletişimi görülmektedir. Buna göre şair, onun meclislerinde bulunmuş, 
kahvesini içmiştir. Şiirden, Muslî’nin bir göreve geldiği anlaşılmaktadır.  

Levendī-i Mūṣulī (75a-75b) 

(Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün Mefāʿīlün) 

Alur ʿaḳlın ḫırāmānı revişle ehl-i irfānuñ 
Nihāl-i serv-i nevresdür ḳad-i mevzūnı cānānuñ  

Ṣalınmaḳ ʿişvesin gehvāreden taḥṣīl iden nūrı 
Nihāl-i ḳadd ile pest itdi ḳadrin serv-i bālānuñ 

Müzemzem ḳahvesinden Muṣlī şāhuñ nūş iden dir kim 
Hemān bir adı ḳalmış zemzem ile āb-ı ḥayvānuñ 

Bu mehveşler ruḫı virmez ẓiyā hep ehl-i diller dir 
Cihānı rūşen itsün ʿarż ide ḫūrşīd-i raḫşānuñ 

Serīr-i Mıṣr-ı ḥüsne geçdi şimdi Muṣlī şāh oldı 
Azīzüm añma ismin Mālik iseñ māh-ı Kenʿānuñ 

Dem-i serdinden aġyārūñ Levendī ḥıfẓ ide Mevlā 
Yavuz yil esmesün gülzārına ol verd-i ḫandānuñ 

Levendî başlığı ile verilen aşağıdaki şiir, nazım şekli olarak ilk beyti kafiyeli olmadığı 
için kıta olarak değerlendirilmektedir. Fakat mecmuada bu şiirin yanında bulunan diğer şiirler 
ve sıralamalara bakıldığında şiirin bir gazel olması da ihtimal dâhilindedir. Her durumda 
mukaffa elimizde yoktur. Şiirin tamamı 9 beyittir. 

Şiir, Levendî’nin önemli bir göreve büyük ihtimalle de “divan kâtibi” görevine gelen 
birisi için yazmış olduğu bir metindir. 
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Levendī (Yk. 103a) 

(Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün) 

Bir ʿutārid-menzilet Āṣaf debīr idindi kim 
Ṣad-hezārān āferīn olsun anuñ iẕʿānına 

Ṣadr-ı dīvānı şeref buldı anuñla şöyle kim 
Ṣadr-ı aʿẓam şevketin verdi felek dīvānına 

Çār erkānın muʿammer eyledi maʿmūr ola 
Böyle bir kāmil vücūdı kātib itdi yanına 

Ḫoş-nüvīsān-ı cihāna dirse ser-ḫaṭ vechi var 
Ol iripdür ḥüsn-i ḫaṭṭuñ ṭoġrusı pāyānına 

Nesḫ ider Yāḳūt ḫaṭṭın görse bir ḥarfin anuñ 
Ḫaṭṭ-ı dīvānī s̱ülüs̱ olmaz ḫaṭı ʿunvānına 

Zülfiḳārāsā elinde kilk-i tīġi teşnedür 
Āṣafuñ her kim ki bed-ḫāhı olursa ḳanına 

Şöyle rāsiḫdür ʿulūma kim cihān ʿālimleri 
İlminüñ münḳād olurlar emrine fermānına 

Gün-be-gün şān-ı şerīfile ḫaṭı efzūn ola 
İsterem dāyim Levendī rifʿat anuñ şānına 

Naẓm u nes̱r ile gören ʿilmin o kāmil-ḫilḳatüñ 
Bī-tevaḳḳuf ḥamd ider sulṭānlar sulṭānına 

Bunlar dışında Kâsımî Mecmuası’nda Levendî adına kayıtlı biri iki beyit diğerleri de birer 
beyit olan dört şiir daha bulunmaktadır. Bu şiirler ve değerlendirmeleri aşağıda verilmiştir.  

Birinci şiir, ilk beyti kendi içinde kafiyeli iki beyitten oluşan “dü-beyt” olarak 
nitelenebilir. Görünüm olarak bir rubaiyi andıran şiir, kafiyesine bakıldığında bir gazelin ilk iki 
beyti yahut “tuyuğ” olarak değerlendirilebilir. Şiir, tütün kullanımına dair ilginç yorumlar 
barındırmaktadır.  

Levendî, bu şiirde tütünün dumanı ile Kur’an-ı Kerim’deki surelerden Duhan, yanan / 
parlayan kısmı ile Nûr Suresi arasında terimsel manada sembolik bir bağ kurar. Bugünkü sağlık 
ve ekonomik endişelerinden uzak olarak, tamamen sembolik anlam taşıyan ifadelerinde şair, 
mumun ışığına benzettiği tütünün ateşinin (Nûr suresi) ve dumanının (Duhan Suresi) içe 
çekilerek kalbe parlaklık vereceğini bireysel düşünceleriyle ifade eder. Fakat Levendî, bunun 
herkese uygun bir davranış olmadığını kavrama ve algı seviyesi yüksek olanlara özgü bir özellik 
olduğunu ısrarla vurgular. Bu bağlamda şiirden doğru anlamı çıkarmanın da aynı özellikleri 
taşıyan kişilerce mümkün olduğunu belirttiği söylenebilir. Ayrıca tütünün sarılarak içilmesini 
veya tömbeki ile elde tutulmasını ilginç benzetmelerle sunar. Levendi sembolik ifadelerinde 
teşbih unsurlarını iktibas yoluyla verir. Ona göre tütünün ateşi, (nur / aydınlık / parlaklık) tıpkı 
cennetlik olan kişiler gibi onu içenlerin önlerinde, sağlarında ve yanlarında (ellerinde bir fener 
gibi) ışıl ışıldır. Dizeler, edebî sanatlardan olan, nükteli ve ince taşlama, tersine anlamı 
kastetmeyi hedefleyen tarize örnek olabileceği gibi gerçek manada bir duygu paylaşımının 
sembolik yansıması da olabilir. Nakıs / eksik iktibas ile verilen ayetin tamamının meali şöyledir: 
Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, 
peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden 
ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. 
“Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla 
gücün yeter” derler. (Kur’an-ı Kerim, Tahrim 68/8) 
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Levendī-250a/k 

(Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün) 

Sūre-i Nūr u Duḫānı añlayan içsün devām 
“Nūruhüm yesʿā” dimiş Ḥaḳ “beyne eydihim” müdām 

Çek duḫānı nūr-ı şemʿ ile żiyā vir ḳalbüñe 
Ḫāṣlar kārıdurur bu kārı bilmezler ʿavām 

Levendî başlığı ile verilen aşağıdaki matla, mecmuada iki yerde (yk. 58b/k ile 188a/k) 
geçmektedir. Fakat ikinci dizede “mahabbet-saâdet” kelimeleri dönüşümlü olarak kullanılmıştır. 
Bu durum Kâsımî’nin aynı beyti iki farklı metinden alıntıladığı manasına gelmektedir. Beyit, 
Hisâlî’nin nazire mecmuasında başlık kullanılmadan ve kime ait olduğu belirtilmeden 
verilmiştir (Kalyon 2011: 1219; N4253, yk. 324a). Hisâlî’nin alıntıladığı beyitte başka 
farklılıklar olmakla birlikte Kâsımî Mecmuasında olduğu gibi, “mahabbet-saadet” kullanımında 
“saadet” kelimesinin tercih edildiği görülmüştür. Fakat metindeki bağlam gereği dizedeki 
kelimenin “mahabbet” olarak kalması daha anlamlı görünmektedir. Bizim de tercihimiz bu 
yönde olmuştur. Beyit olarak verilen şiirin müstakil bir beyit mi ya da bir gazelin ilk beyti mi 
olduğu kesin değildir. Fakat Hisâlî’de nazire şiirlerin ilk beyitleri arasında verildiği için bir 
gazelin ilk beyti olduğu söylenebilir. 

Levendī 58b/k-188a/k: Matla 

(Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün) 

Āl cāmeyle görenler ṣanur ol māhveşi 
Şafaḳ-ı mihr-i maḥabbet ḳuşadupdur güneşi 

Al cāmeyle göre dir bugün ol māhveşi 
Şafaḳ-ı ṣubḥ-ı saʿādet ḳuşadupdur güneşi (Kalyon 2011: 1219; N4253, yk. 324a) 

Kâsımî Mecmuası’nda aşağıda geçen beytin iki dizesi de aynı kafiyelidir. Müstakil bir şiir 
olabileceği gibi, bu şiir de yukarıdaki şiire ait özellikleri taşımaktadır. Bundan dolayı şiirin bir 
gazelin ilk beyti olduğu söylenebilir. Bu şiirin nazireleri sayılabilecek örnekleri, Hisâlî’de 
(Kalyon 2011: 1262 ) geçmektedir. Mecmuada bu matlanın yanında bulunan ve Hüsrev’e ait 
olduğu bildirilen şiir Hisâlî’nin eserinde de aynen geçmektedir.  

Levendī 90a/k: Matla 

(Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilātün Fāʿilün) 

Āteş-i hecrüñ duḫanı ḳıldı rūzum şeb gibi 
Āh çekdükçe şerārum dāġılur kevkeb gibi 

Bahru’l-Maarif olarak da nitelendirilen Kâsımî Mecmuası’nda Levendî adına kayıtlı 
aşağıdaki şiir de ilk beyti kendi arasında kafiyelidir. 

Levendī 230a/k: Matla 

(Feʿilātün Feʿilātün Feʿilātün Feʿilün) 

Dili tārāca viren dīdeleri ḫābdadur 
Emri nāfiẕdür anuñ arḳası miḥrābdadur 
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4. Tartışma ve Sonuç 

Klasik Türk edebiyatında, Levendî mahlasıyla şiir yazan şairler üzerinde bir araştırma 
olan makalemizde elde edilen bulgular aşağıda belirtilmiştir: 

Levendî mahlasıyla şiirleri bulunan şairlerin, şiir örneklerine istinaden en geç 17. yüzyılın 
ilk yarısında yaşadıkları söylenebilir. Şiir örneklerinin içinde bulunduğu eserlerin yazım yılları 
ve aynı yıllarda yaşamış diğer şairlerin de değerlendirilmesi sonucu bu şairlerin 16. yüzyılda 
doğdukları tahmin edilmektedir. Levendî mahlaslı şairlerin 16. yüzyıl klasik Türk şiir sanatını 
ve anlayışını yansıttıkları görülmektedir.  

Kaynaklarda Levendî, Levendî Çelebi, Levendî-i Tameşvârî, Levendî-i Bağdâdî ve 
Levendî-i Musulî olarak tanıtılan beş farklı kişinin varlığı söz konusudur. Fakat bugüne kadar 
bu şahsiyetleri tanıtıcı önemli bir çalışma olmamıştır. Sadece “Levendî” madde başı verilerek 
bir ansiklopedi maddesi hazırlanmıştır. Bu maddenin varlığı esasında yeterlidir. Fakat günbegün 
yeni çalışmalar sonucu birçok bilgi sayesinde bilgilerin sürekli güncellenmesi gerektiği de bir 
gerçekliktir. Ayrıca, günümüzde her yeni mecmuanın bir hazine gibi araştırılması sonucunda 
birçok şaire ait bilgiler ortaya çıkmaktadır. Aynı durum çalışmamız için de söz konusudur. Bu 
çalışmadan sonra birçok yeni makale ve yayın yapılabilir ve her defasında yeni şiirler tespit 
edilebilir. 

Levendî mahlası eksenli “Tameşvârî, Bağdâdî, Mûsulî” gibi tanıtıcı bilgiler bağlamında 
Levendî(ler) hakkında yeni bilgiler elde edilmiştir. Bununla birlikte bu şairlere ait şiir örnekleri 
ilim âlemine tanıtılmıştır.  

Tezkirelerde ve bir şiir mecmuasında Levendî adına kayıtlı 1 müfred beyit tespit 
edilmiştir. Millî Kütüphane yazmalar koleksiyonunda Levendî başlıklı 2 gazel ile 1 murabba ve 
Levendî Çelebi başlıklı 1 gazel tespit edilmiştir. Hisâlî’nin Metâliü’n-Nezâir’inde Levendî’ye 
ait olduğu belirtilen çeşitli matla beyitler söz konusudur. Hisâlî bu çalışmasında şairlerin nereli 
olduğu bilgisini de paylaşmıştır. Buna göre, Tameşvarlı Levendî’ye ait 2 matla beyit vardır. 
Hisâlî, Bağdatlı olarak tanıttığı bir diğer Levendî’ye ait 3 matla beyit vermiştir. 

Levendî mahlaslı şair veya şairlere ait şiir örneklerinin bulunduğu bir diğer mecmua 
Kâsımî’nin Bahru’l-Maarif adlı eseridir. Bu mecmuada Musullu Levendî’ye atfedilen 3 gazel 
bulunmaktadır. Eserde başlığında Levendî ibaresi bulunan 2 gazel daha vardır. Ayrıca 1 adet 
dü-beyt (iki beyitlik gazel) şiir bulunur. Bunun yanı sıra mecmuada Levendî başlıklı 3 matla 
beyit daha vardır.  

Mecmularda ve edebiyat tarihi kaynaklarında bu mahlasla şiir yazan başka şairler veyahut 
bahsi geçen şairlerin başka şiirlerinin varlığı muhakkaktır. Fakat bugüne kadar tasnifi yapılmış 
eserlerde tarafımızdan ancak bu kadarı tespit edilebilmiştir.  
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Ek: Musullu Levendî’ye atfedilen gazel örnekleri 
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Summary 

Tazkirahs have an important place in Turkish literature. In addition to being an anthology, 
these works, which contain reviews about poetry and poetry criticism, introduce the poet and 
present examples of poetry. One of the important sources for our literary history is the 
compilations. Information about many poets whose names are not found in tazkirahs or whose 
examples can not be determined can be accessed through compilations. Even if such works are 
included in the compilation class, they also provide important data about the literary tastes, 
styles and opinions of their compilers and their research areas. Magazines can be a valuable 
treasure that contains a lot of information. What is in the content of what magazine and what 
kind of contribution it will make to the literature comes out when a work is examined with a 
content analysis. This is on the axis of Levendi from Mosul, who was determined during the 
content reviews of the Kasımi’s Magazine, a poem compilation. The subject of our study is to 
analyze poets who have poems with Levendi pseudonym based on compilations. For this 
purpose, content analysis was conducted on many poetry magazines. It can be said that the poets 
with the pseudonym Levendi lived in the first half of the 17th century at the latest regarding the 
poem examples. It is estimated that these poets were born in the 16th century as a result of the 
writing years of the works containing poetry samples and the evaluation of other poets who 
lived in the same years. It is seen that the poets with Levendi pseudonym reflect the 16th 
century Classical Turkish poetry art and understanding. We can list the information we 
determined on the occasion of this study as follows:  

In two anthologies and a poetry magazine, there is a couplet registered in the name of 
Levendi. In the Turkish National Library manuscripts collection, 3 poems with Levendi 
pseudonym and 1 poem with Levendî Çelebi were identified. In Mataliun-Nezâir, two couplets 
were given belonging to Levendi from Tameshvar and three couplets belonging to Levendi from 
Baghdad. Another compilation of poetry samples of Levendi pseudonym poet or poets is 
Kasımi's work named Bahrul-Maarif. There are 3 ghazals attributed to Levendi from Mosul and 
two other ghazals in the work with the title Levendi. There is a du-beyt (two-couplet gazel) 
poem, in addition to this, there are three couplets with Levendi title in this compilation. It is 
certain that there are other poets and poems who write poems with this pseudonym in magazines 
and sources of literary history. However, only this much has been detected by us in the works 
that have been classified until today. In our study aiming to contribute to the history of Classical 
Turkish literature, new information about the poet (s) named with Levendi, Levendi from 
Baghdad Levendi from Mosul, Levendi from Tameshvar and Levendî Chelebi has been reached. 
This article also has the feature of assisting other works to be carried out on the aforementioned 
poets. 
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