
BiR OSMANLI PADÎÇAHININ §AÍR OLARAK PORTRESÍ:

SELÎMÎ (IL SELÎM)

Mehmet KALPAKLI*

Kaynaklarda "Selîm-i Sânî", "San Selîm" diye añilan, bazilanninsa "Selîm-i Mest" ,
adiyla anmayi tercih ettigi Kanunî Sultan Siileyman'in Hiirrem Sultan'dan dogma oglu !
Selîm, Eylül 1566'dan Aralik 1574'e dek, a§ag;i yukari sekiz yil saltanat sürdü. Yahya
Kemal, "Selîm-i Sânî'ye Gazel" §iirinde onunla ilgili bugün de mevcut olan tarihsel \
kanilan çok güzel ifade eder:

Kibns §erâbi akti zamânmda sû-be-sû

Yahyâ gazel-serâ idi Bâkî kasîde-gû

Eyyâm-i devletinde el üstünde gezdi câm

Bir kerre dizden inmedi sîrâb olan sebû

ïsmarlayup vezîrine tanzîm-i âlemi

Bir saltana-serây-i huzûz etti ârzû

Kurbân-i tâc u tahti birâderleriyle âh \

Mes'ûd olurdu gelmese ru'yâda rû-be-rû \

Bir beyti bir de câmi-i ma'mûru var Kemâl

Yagsun turâb-i kabrine gufrân-i mu§k-bû'

Yahya Kemal'in bahsettigi câmi, Edirne'de Mimar Sinan'in in§a ettigi Selîmiyedir. '
Andigi beyit ise Osmanh çiirinin gelmiç geçmiç en begenilen beyitlerinden biri olan:

!
Biz bülbül-i muhrik-dem-i gulzâr-i firâkiz j

Âte§ kesilir geçse sabà gül§enimizden

beytidir. IL Selîm'e atfedilegelen bu beytin, onun yaçadigi devirde hatta hemen |
sonrasindaki asirda kaleme alimiç hiç bir metinde geçmedigini behrtelim. Dolayisiyla, bu
güzel beyitin gerçekten IL Selîm'e ait olup olmadigi meçhuldur. Selîm'e ait olsun veya
olmasin, artik ona mal olan ve pek çok çairi etkileyen bu misralar modem Turk çiirine
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kadar bu etkisini sürdürmü§tür, Yahya Kemal'in "Tazmîn" §iirinde Osmanli çiirinde var
olan bir gelenegi devam ettirmi§ ve bu muhte§em beytin önüne 4 beyit daha ekleyerek
bir gazel olu§turmu§tur:^

Kan aktigi günden beri cân ü tenimizden

Yâkuutfer almi§ denilür ma'denimizden

Bir gün ser-i kûyundan eger geçsek o màhm

Billâh o çemenzâryanar dâmenimizden

Bir §eb bizi sevketse felek mev'id-i a§ka

Vuslat tutu^ur §ûle-i pîrâhenimizden

Erbâb-i temâ§âya sehergâh-i bahârân

Bir levha-i hûnin görünür ^îvenimizden

"Biz bülbül-i muhrik-dem-i §ekvâ-yi flrâki:^

Âte§ kesilür geçse sabâ gül§enimizden"

Modem Turk edebiyatinin en büyük çairlerinden olan ve gelenekle kurdugu saglam
iliçki ile on plana çikan Hilmi Yavuz da "Kaside" baçlikli o güzel çiirinde beytin ikinci
dizesini alintilar:^

ay karanlik gibi durma öyle gel

sensizbir§eyduyulmuyorsevi^memizden

de ki halhn gözleri al gelincik sürüyor

ugrular geçiyorken güz §ölenlerimizden

bu hüzünler benim mi diye baktim ki tamam

akiyoryakut bir issizlik kentlerimizden

yanardi mürted lâmbasi ta sabaha degin

karanlik kilimlerin kan i§lemesinden

hilmi elbet sürersin günleri biryangma

âte§ kesilir geçse sahâ ga¡§enimi2den

Belleklerde, çok güzel bir beyit ve kendi adina yaptirdig;i cami ile yer eden Selím'in
"dünya nizamini vezirine, yani SokoUu Mehmed Paça'ya ísmarladigi ve saltanatin
siyasetle ilgili içlerinden uzak kalip, onun zevkinden ve hazlarindan yararlandigi görücü

^ Yahya Kemal (Beyatli), Eski Çiirin Riizgâriyle, Yahya Kemal Enstitüsü, istanbul 1974, s. 61-62.
' Bazi kaynaklarda "gülzar-i" yerine: "§ekvâ-yi" çeklinde yazilmiftir.
* Hilmi Yavuz, "kaside", Büyü'sün, Yaz! Toplu pürier 1969-2005, Yapi Kredi Yayinlan, istanbul, 2006, s. 42. Çiirin
Walter G. Andrews tarafindan yapilmi; harika bir çevirisi için bkz. Hilmi Yavuz: Seasons of the Word, Selected Poems, çev.
Walter G. Andrews, Syracuse University Press, 2007, s. 10.
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aslinda süregelen genel bir kabulü yansitmaktadir. Reçat Ekrem Koçu, Selîm'e aslinda bu
tercihinden ötürü Sarhoç Selîm yerine "AkiUi Selîm" demek gerektigini belirtir.^ Devlet
içlerini son derece ehil olan ve kardeçi Çehzade Bayezid ile olan taht mücadelesinde
Kanunî'nin emriyle kendisini destekleyen, damadi Sokollu'ya birakmiç,
çevresindekilerin, bu içbilir Vezir-i Azam'i ile ilgili dedikodu ve kötülemelerine kulagini
kapayip ona sonuna kadar guvenmiçtir. Padiçahligi döneminde ordusunun baçinda hiç
bir sefere gitmeyen Selîm, gùnlerini zevk ve safâ eglencelerinde geçirir.

Gelibolulu Mustafa Âlî, Künhü'l-Ahbar'inda II. Selîm'le ilgili bölümde, önceleri
Hürrem ile Kanunî'nin ve Rüstem Paça'nin sàltanat varisi olarak Bayezid'i, çeyh ve ulema
ile askerin Mustafa'yi, agalarin ise henüz sancaga bile çikmamiç olan Cihangir'i
gördüklerini söyledikten sonra: "Selîm §âh-i mesfûrun nâmi anilmaz, vâris-i tâc u taht
olanlar tezekkür kihndikça halkin hâtirina bile hutûr itmez"* diyerek, Kanunî'den sonra
tahta geçecek çehzadeler arasinda Selîm'in akla bile gelmedigini yazar. içte belki de bu
yüzden, §ehzade Selîm, irfan sahiplerinden ve usta çairlerden oluçan musahipleriyle içret
meclislerinde vakit geçiriyor, kendisi de çiirle ve musikiyle ilgileniyordu.' iki büyük
tutkusu vardi: çiir ve av. Önce Karaman'da, sonra açagi yukari 12 yilini geçirecegi
Manisa'da sàltanat kaygisindan uzak halde, kendisine intisab etmiç çair ve âlimlerle vakit
geçiriyordu. Çogu kez gündüzleri avdaydi, geceleri de içret meclisinde. §iir söylüyor, çiir
meclislerinde musahipleriyle çiir üzerine konuçuyor, onlann çiirlerini dinliyordu.
Çevresinde o dönemin önde gelen çairlerinden baç musahipleri Celâlî, Nihânî (Turak
Çelebi) vardi. Bunlann yaninda, Husrev Paça'nin oglu Kurd Bey, büyük musiki üstadi
Kelâmî Bey, güzel sesli Mîrek Çelebi ile §âmh §eyhzâde Mehmed Çelebi ve Adanah tanbur
üstadi Mustafa Çelebi, Nâlî ve Awâdkeçci Memi, Çehzade Selîm'in meclisinin degiçmez
elemanlariydi. Bunlara Nakkaç Haydar ve Nigârî'yi de ekleyebiliriz. Yeme-içme ile saz ve
söz meclisine daha sonra Gül ü Bülbül mesnevisi yazari Fazlî, munçî Bâlî Çelebi,
Gelibolulu Alî, Meçâmî, Terzizâde Ulvî, Hâtemî, Kâsimî, Firâkî, Makâlî, Merdumî de
katilacaklardir.* Alî, Çehzadeligi sirasinda Selîm'e intisab eden ve devrin meçhur
çairlerinin sayisinin yirmi yediden fazla oldugunu belirtiyor.'

II. Selîm bir divan tertib edecek kadar çiir yazmamiçtir. i. Hami Daniçmend, izahli
Osmanh Tarihi Kronolojisi'nde:

ikinci Murad'dan beri teselsûl eden bütün Osmanh padiçahlan gibi ikinci Selim de
kuwetli bir çairdir ve hatta Millet Kütüphanesi'ndeki Emirî Kolleksiyonu'nda
kiymetli bir divâni vardir; her halde edebî §ahsiyyeti edebiyat tarihimiz bakimindan
ihmal edilemeyecek kadar mühimdir. ^°

^ Re$ad Ekrem Koçu, Âjik ^ir ve Padifahlar, Dogan Kitapçilik, istanbul 2005, s. 41.
' Doç. Dr. Faris Çerçi, Gelibolulu Mustafa Alî ve Kunhû'l-Ahbâr'inda IL Selim, ¡IL Murât ve ¡IL Mehmet Devirleri, II. Cilt
Kayseri, 2000, s. 1.
' age. sí. 1 "Ashâb-i ma'ârifle mumtâz ve her biri bir §â'ir-i sâhir-i huner-perdâz nice musâhibleriyle nûç-i
bâde-i gulgûnla i§ret-sâz ve ahyânen kendüler dahi azmâyif^i tab' icün tetebbu'-i eç'â-i gûnâgûnla bedâyi'-i nazm-i
rengîne rriâ'il-i ser-âgâz olup..."
° age. sf. 2-3.
' age.sf.3.
'° 1. Hami Daniçmend, izahh Osmanh Tarihi Kronolojisi, istanbul 1948,2. cilt, ss. 421-422.
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diyorsa da, Millet Kütüphanesi'nde müze kisminda bulunan ve içinde Selimî'ye ait birkaç
çiirin bulundugu bir çiir mecmuasini kasdediyor olmalidir. Bahsettigi koUeksiyonda
Selîm'e ait bir divan yoktur. Öte yandan, kuwetli bir çair oldugu hükmü de pek gerçegi
yansitmamaktadir. Çiirleri arasinda oldukça kuwetli beyitler bulunsa da Selîmî için
kuwetli bir çair demek abarti olacaktir,

Yaçadigi dönemin çair tezkirelerinden Ahdî'nin Gulçen-i §uarâ'si; Âçik Çelebi'nin
Meçâ'iru'ç-çuarâ'si; Hasan Çelebi'nin Tezkiretu'ç-çuarâ'si; Beyânî'nin Tezkiretu'ç-
çuarâ'sinda çairligiyle ilgili tamamen yüzeysel ve siradan bilgiler vardir, Âlî de Künhü'l-
Ahbâr'inda, çehzadeliginde divaninda katiplik yaptigi sonra meclislerinde bulundugu
Selîm'in çairliginden bahseder. Bu eserlerde çiirlerinden az sayida örnekler de
verilmiçtir. Dedesi Yavuz Sultan Selîm'le ayni adi ve ayni mahlasi taçiyan IL Selîm'in
(kaynakiarda Yavuz için: "Selîm-i Kadîm", IL Selîm içinse : "Selîm-i Halîm" denilir)"
çeçitli çiir mecmualannda bulunan çiirleri ile onun çiirlerini alintilayarak tahmîs ve
müseddes yazan çairlerin divanlarindan çikarilan çiirlerinin sayisi çimdilik 55'tir. M. Ali
Tanyeri ile tarafimizdan derlenen bu çiirler yakinda yayimlanacaktir.

Selîmî'nin çiirlerinde âdetâ onun yaçam felsefesini buluruz: Bu dünyada padiçahlik,
açk kölesi olmakla mümkündür.

Hamdü liïlâhyine tâlib-i cânânam ben

Bende-ia§kolali âleme sultânamben^^

Kendisinden kücük oldug;u halde taht veraseti için ayaklanan kardeçi Bayezid'i,

Â§ik-i sâdikta dil birdir olimazyâr iki

Hîç bir taht üzerinde ola mihunkâr iki"

beytinde de söyledigi gibi, bir taht için iki sultan olamayacagini için bertaraf eder. Çâhî
mahlasiyla güzel çiirler söyleyen Bayezid'in:

Red itdilerse ger bizi 'Osman erenleri

itdi kabûl dil-i 'Acemistân erenleri"

diyerek iran'a sigindiktan sonra babasi Kanunî'ye af dilemek için yazdigi pek çok mektup
ve çiir içinde:

Ey ser-â-ser 'âleme sultan Sûleymânum baba

Tende cânum cânumm içinde cânânum baba

Bâyezîdine kiyar misin benüm cânum baba

Bî-gunâhem Hak bilür devletlü sultânum baba

diye baçlayan murabba'ma, Kanunî Sultan Süleyman'in:

" örnegin bkz. age. s.361.
" Çiir Mecmuasi, 1ÜTY. 3698, 22a

Çiir Mecmuasi, Süleymaniye Kütüphanesi, Çelebi Abdullah 315,31a
^ehzade Bayezid, Jáhí; Hayati ve Divam, haz. Filiz Kiliç, Kültür Bakanligi Yay. Ankara 2000, s. 221.
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I

Ey dem-â-dem mazhar-i tugyân u isyânum ogul

Takmiyan boynuna hergiz tavk-i fermânum ogul '

Ben kiyar miyim sana ey Bâyezîd Hânum ogul \

Bî-gûnâhem dime bârîtevbe kil cânum ogul '̂

diye baçlayan bir çiirle karçilik vermesi, hem padiçah olan babanin, hem de taht
mücadelesindeki iki çehzadenin çair olmalari, her ücünün de etrafinda devrin onde gelen ,
çairlerinin bulunmasi, Onaltinci yüzyilda Osmanh devletinde çiirin gücünü ve ona verilen î
önemi göstermesi bakimindan dikkate deger bir durumdur. Selîm, tahta çiktiginda 1
zamanin çairlerinin culûsu için tarih dücürmelerinin yaninda bizzat kendisi de "zill-i
ilâhuz" lafzini içeren bir tarih dücürmüctür: '<

Serîr-i saltanat oldi mûyesser

Bi hamdillâh cihân haïkina §âhuz • '

iri§di feyz-i Hak çûnkim Selîmî ]

Didûmtârîhini"zill-i ilâhuz (974)'^ I i
I

Onaltinci asir âdetâ bir çiir asriydi. §ehzade Bayezid'e intisab etmiç çairlerden olan ¡
Kütahyali Firâkî'nin "geçer" redifli bir gazeline, daha sonra taht için rakib olacak | j
çehzadelerden hem Bayezid'in hem de Selîm'in yazdigi nazireler, çehzadelerin siyasi ¡ ¡
mücaledeleleri yaninda sanki çiir alaninda da boy ölcüctüklerini gösteriyor. " \ !

Selîm'in kendisine intisab etmiç çairler baçta olmak üzere devrin çairlerine yazdigi ¡
pek çok nazire vardir. Özellikle musahibi ve çehzadeliginden itibaren yakin dostu olan
Celâlî'ye nazireler yazmiçtir. • . .

§ehzadeliginde kardeçlerinin taht mücadelesinin acilarini çeken," saltanatinda ise |
SokoUu gibi bir Vezir-i Azam'a, Ebussuud gibi bir Çeyhulislam'a devletin siyasî ve dinî ! j
içlerini güvenle emanet eden çair-sultan, açka köle olmayi, bir ülkenin padiçahligina !
tercih edecektir. Nitekim bu söylemi, Osmanh çiirindeki geleneksel söylemi tekrar ¡
etmekle kalmaz; Selîm yaçaminda bizzat bunu uygulamiçtir da. Kardeçi Bayezid, babalari ¡
Kanuni Sultan Süleyman'a yazdigi mektuplarda Selîm'i çikâyet ederken onun açka ve
kadinlara dückünlügünden de bahseder.'' , ' '

Yaçadigi dönemde halk arasinda da dilden dile dolaçan: 1 \

Kimi bengî bu halhn kimisi tiryâkidir ammâ 1

Benim tab 'i-i Selîm 'im bâde-i gûlgûna mayildir'"

'̂  Çiirlerin tamami için bkz. age. ss. 49-51. ¡
" Selânikî Mustafa Efendi, Târih-i Selânikî, haz. Prof Dr. Mehmet ipçirli, Turk Tarih Kurumu Yay. C. I, s. 63. I
" Selîm'in naziresi için bkz. Pervane Bey Mecmuasi, Topkapi Sarayi Kütüphanesi, Bölük 406, 192b.; Bayezid'in '
naziresi için bkz. ^ehzade Bayezid, ^âhû Hayati ve Divam, haz. Filiz Kihç, Kültür Bakanh|i Yay. Ankara 2000, s.105.
" Selîm ve Bayezid'in taht için mücadelerini oldukça tarafsiz bir gözle anlatan Busbecq'in metni için bkz. Ogier ,
de Busbecq, Turkish Letters, Sickle Moon Books, Londra 2001. 1
" Çagatay Uluçay, "Selim-Bayezid Mücadelesi", Tarih Vesikalari, c. I, Mart 1961, s.3. !
'" Nazire Mecmuasi, 1ÜTY. 2955,33a j

I
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beytiyle çarap dückünlügünü kabul eden Selîm, çeçitli kereler içki satiçini sinirlamaktan,
hatta yasak etmekten geri durmaz. Bir çiirinde:

La'l-i cânâ var iken gayn meye meyl eyleme

Gâfil olma gey sahn Sultán Selîm yasagidir^^

derken, devrindeki bu yasaga gönderme yapar. Onun çarap dückünlügünün Kibris
adasinm fethine sebep oldugu gibi garip iddialar sürdürülmektedi. Carabin kiymetini ise
ancak çarap dückünleri bilebilirler:

k-i çe§mum mest-i a§k olan harâbîler bilir

Sâgar u mey kiymetin her dem ^arâbîler bilir^^

Zamanini içret meclislerinde özellikle de havalann güzel oldugu zamanlarda
Beykoz Bahçesi, Tersane Bahçesi, Halkali Bahçesi gibi mekanlarda hem avda hem içret ve
saz ile SÖZ meclislerinde geçiren Selîm de, çairler meclisinin diger mensuplan gibi
Ramazan bayrami süresince içkiye tövbe eder. 0 da, diger çairler gibi meclisin özlemiyle
"bayram ertesi" redifli bir gazel söyler:"

Yâr bezm etmek diler§âhâne bayram ertesi

Güm güm ötsün §âd olup humhâne bayram ertesi

Rûha râhatlar bagi§lar râh olup Âb-i Hayât

Hecr-i la'lün sâyimi 'at^âna bayram ertesi

Câna cân u sîne-ber-sîne vu leb-ber-leb diler

Kâni'olmaz bu gül-i ber-câna bayram ertesi

Hûr u gilmân ister isen zâhidâ ferdâda sen

Nakd olur bunlar kamu rindâna bayram ertesi

Çun mey-i nâbayasag olmaz görünse mâh-i 'îd

Dil diler la'lün meyinden kana bayram ertesi

Sâkiyâ leb-ber-leb eyle câmi la'lünyâdina
Sun beru nû§ edelim merdâne bayram ertesi

Ka§lan 'îdinde sagli sollu hançer takinip

Çe§mi kan etmek diler mestâne bayram ertesi

" Çiir Mecmuasi, istanbul Üniversitesi Kütüphanesi, ibnülemin 3552, 51a
" Pervane Bey Mecmuasi, Topkapi Sarayi Kütüphanesi, Bölük 406,191b.
" Osmanh çiir geleneginde "bayram ertesi" redifli pek çok gazel vardir. Bunlardan 16. yüzyil çairlerinden
Açkî'nin gazeli ve yorumu için bkz. iskender Pala, "XVI. Asirda Bir Bayram Ertesi, Müstesna Güzeller, ístanbul 2002,
s.273-280.
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Mey sonunda mîve-i la'lün sun ey sâkî meze

Bu Selîmî tâlib ol ihsâna bayram ertesi^'^

Gazelde, çairin içret meclislerine duydugu samimi özlemi hissederiz, Çiirde anlatilanlar
hem duydu olarak hem de gündelik hayatm bir sahnesi olarak, gecenin ve sohbetin
sonunda sonunda ikram edilen meyveye kadar canli ve yaçam doludur,

1

Selîmi, yaçadigi devrin zirve çâirleri yaninda çairligiyle on plana çikabilecek guçte
çiirler yazamadi, Hatta, babasi ve dedesinin çiirlerinin onun az sayida yazdigi çiire üstün
oldugunu da söyleyebiliriz, Devrinin ücüncü derece çâirleri arasindadir, Bununla birlikte
çu gazeli soyleyiç bakimindan etkileyicidir:

Ey dil gam-i dildâra bîçâre neden dü§tün

• Âzâde iken 'ârif bu kâra neden dü§tün

Ma'§ûka zarar gelmez çun 'â§ik-i sâdiktan

Cânâ seni sevdimse inkâra neden dü§tün

Sen ol saçi Leylîye dîvâne misin ey dil

Mecnûn gibi âvâre daglara neden dü§tün

Her dem goricekyân ey dil ki karânnyok

Mansûr gibi 'â§ik bu dâra neden dü§tün

Esrâr-i Hâhîden duydun mu Selîmî sen

Ney gibi seherlerde bu zâra neden dü^tün ̂

Bir gün, içret meclislerinden birinde §ehzade Selîm, elinde dolu bir kadeh
bulundugu halde musahibi Celai Bey'e: ",„ halk benim için ne dücünüyor, kimi tahta
yakin görüyorlar" diye sormuç Celai Bey de açik sözlülükle Sultan Mustafa'yi askerin.
Sultan Bayezid'i Hürrem ve Kanuni ile Rûstem Paça'nin istediklerini söyleyip: ",„ sizin
ta'biye-i muhimmât-i saltanata müte'allik tedârikinuz yokdur" deyince §ehzade: ",„ birak
Mustafa'yi asker istesin, Bayezid'i de anasi ve babasi talep etsin, zavalh §eh Selîm'e de
Mevlâsi ragbet etsin" der ve: "bugünki safâmizi görelüm, yarinin îssi vardur" deyip
elindeki kadehi bacina diker,̂ * Bu hikayeden de anlaçilacagi gibi Selîm çehzadelik
devrinden beri saltanat kaygisindan uzakta, gününü yaçamaktaydi, Manisa Sancagi'nda
bulundugu 12 yillik sûre içinde hemen hemen av diçinda ugraçtigi tek çey çiir olmuçtu,

Çiir meclisleri uzun 16, yüzyilda Osmanh edebiyat üretiminin ve tüketiminin
merkezleriydi, Çairler yeteneklerini bu meclislerde sergiliyorlar, Çiir bu meclislerde
konuçuluyordu, Osmanh çiirinin meclis merkezli okunmasiyla ilgili, degerli Prof, Walter

" Pervane Bey Mecmuasi, Topkapi Sar^yi Kütüphanesi, Bölük 406,587b
" Çiir Mecmuasi, Süleymaniye Kütüphahesi, A. Nihad Tarlan 62,120b
" Doç. Dr. Faris Çerçi, Gelibolulu Mustafa Alî ve Künhül-Ahbar'inda U. Selim, ///. Murât ve ¡¡L Mehmet Devirleri, II. Cilt
Kayseri, 2000, s. 4.
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G. Andrews'la hazirlamakta oldugumuz kitap boyutundaki çaliçmada yer alacak yeni bir
tezimizi daha önce bir makale ile bilim dünyasiyla paylaçmiçtik."

Selîm hem bir çair olarak hem de çiirden çok iyi anlayan bir hâmî olarak,
çehzadeliginden beri çiirle iç içe olmuç; çairleri korumuç ve koUamiçtir. Devrinde
cimriligiyle çohret bulan Selîm'in konu çiir ve musikiye gelince çok bonkör oldugunu
biliyoruz. Nitekim Âçik Çelebi, tezkiresinde, onun daha çehzadeliginde çairlere ve sanat
erbabina çok cömert davrandigini söyleyip hâmîligini över.̂ ^ Diger yandan, Âçik
Çelebi'nin Selîm'in çairligiyle ilgili olarak söyledigi abartili sözlere dikkatle yaklaçmak
gerekir. Çelebi, Selîm'i önceki çair padiçahlarla karçilaçtinrken oldukça övücü sözler
söylemekten ve yorumlannda abartiya kaçmaktan çekinmez. Önceki çair sultanlari
çimene, Selîm'i o çimenligin gülüne, benzetir. Sözü daha da ileri götürerek: "onlar çiirdi,
bu ise çiirde hayaldir, onlar lafzdi bu ise manadir" der.^'

Selîm'in çehzadelik döneminden beri bilginler, sanatçilar, müzisyenler ve
çairlerden oluçan çok kalabalik bir intisab çevresi vardi.^" Padiçahliginda da bu çevre
aynen onunla birlikte iktidara gelmiç oldu. Saray'in idarî içlerini de, o da bir sanat hâmîsi
olan Kapiagasi Gazanfer Aga'ya emanet etmiçti. Muneccimbaçi'mn: "çâm u seher zurefâ
vu nudemâ ile zevk u çevka mâyil olup umûr-i saltanati Vezîr-i Azam'a tefvîz
buyurmuçlardir" dedigi gibi,̂ ^ zamamm meclislerde geçiren bu çair padiçah, tarihe pek
çok çeyin yamnda çair olarak muhteçem bir beyit, padiçah olarak da bir görkemli bir
cami birakti.

" bkz. Walter G. Andrews, Mehmet Kalpakh, "Toward A Meclis-Centered Reading of Ottoman Poetry",Joumol of
Turkish Studies / Türklük Bilgisi Ara^tirmalan: Cem Dilçin'e Armagan, 33/1, ss. 309-318.
^' Âçik Çelebi'nin Selîm'le ilgili bölümü için bkz. Âçik Çelebi, Mejâ'iru'j-^u'arâ, haz. Prof. Dr. Filiz Kiliç, istanbul
Araçtirmalari Enstitüsü, Nisan 2010, c. 1, ss. 214-240.
^ age. sf. 238.
'" Bu konuda etrafli bilgi için bkz. Halûk ipekten. Divan Edebiyatinda Edebî Muhitler, M.E.B. Yayinlan, istanbul
1996, ss. 118-125 ve 194-204.
' ' Alintilayan: i. Hami Daniçmend,, izahh Osmanh Tarihi Kronolojisi, istanbul 1948, 2. cilt, s. 362.
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