CÂMÎ-Î RÛM OLARAK LÂMÎÎ ÇELEBÎ

Nuran TEZCAN*
Anadolu'da Tiirk Edebiyatimn Oluçumunda Hamiligin Rolii
Ortaçagda büyiik devlet adami olmanin gereksinimlerinden biri hükümdarlarin sanattaki
hamilik yükümlülügüdür. Hamilik ya da patronaj en genel degerlendirme ile bir yandan
sanatiçmm devlet tarafindan maddi yönden desteklenmesi, bu yolla sanat üretiminin te§vik
edilmesi; öte yandan da sanatm yüksek düzeye yani saraydaki zevk düzeyine yükseltilmesidir.
inalcik, çok yönlü bilgilerinin özgün senteziyle kaleme aldigi ve Osmanh edebiyati
araçtirmalanna yeni bir bakiç getiren §âir ve Patron adli eserinde "Patrimonyal devlette
yüksek kültür, yalniz ve yalmz yüksek saray kültürü olarak var olmuçtur" der (10). Bu
anlayiç, padiçahi sanattan sorumlu kilarken sanatçiyi da hükümdara bagimli kilar. înalcik'in
adi geçen eserindeki "Doguda merkeziyetçi patrimonyal devlet yapisi gittikçe daha güclü
duruma eriçiyor, bilgin ve sanatkâr her zamandan ziyade saraya ve ricâl-i devlete bagimli haie
geliyordu ... belli bir sanat zevki ve anlayiçina sahip patronun himayesi altinda sanatkâr, ona
göre eser vermeye özenirdi ... hatta diyebiliriz ki sanat ve bilim eserinin kalitesini ve
sanatkânn çohretini çok kez hükümdar belirlerdi... " (13-15) sözleri bu edebiyata niçin saray
edebiyati dendiginin ve sanatin sarayin güdümüne girmesinin açik ifadesidir.
Bu baglamda "sanat" hükümdann devlet politikasindan soyutlanamazdi. Yani patronaj,
sanatin ve sanatçinm sait maddi olarak korunmasinin ötesinde devletin politikasinin da
göstergesiydi. Sarayin yani devletin en üst katmaninin sanatin içleyiçindeki bu rolü, sanatin
yani edebiyatin, hükümdarlarin ilgisi ve devletin politikasiyla dogru orantili bir tarihsel çizgi
izlemesine de yol açmiçtir. Nitekim Türklerin 11. yüzyilda baçlayan Anadolu serüvenindeki
sürece baktigimizda bunun edebiyat eserlerine yansidigini görüyoruz. 13. yüzyilda Anadolu
Selçuklu Devleti (1243; 1308) Farsça edebiyat estetigini ve gelenegini benimsemiç ve bu
gelenegin bir parçasi olan sanat patronajligini üstlenerek sürdürmüctür. Bunun sonucu olarak
da son yillardaki araçtirmalann gösterdigi üzere 13. yüzyildan elimizde Yunus Emre'nin
çiirleri. Sultan Veled'in Tûrkçe beyitleri diçmda Tûrkçe eser bulunmamaktadir'. Buna karçilik
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14. yüzyilda ise Türkce mesnevilerin sayisinda birdenbire büyük bir artiç oldug;u görülür. Bu
mesneviler yalniz sayisal olarak degil, dil olarak da daha sonraki yüzyillarda yazi dilinde
kaybolan ve eskicil olarak günümüze gelen yalin Türkce olmalan bakimmdan da dikkat
çekicidir. Bunun birincil nedeni bilindigi gibi Anadolu Beylikler döneminde Türkce'ye
verilen önemdir. Bu da Beylerin, Anadolu Selçuklu sarayina duyduklan genel tepkinin,
edebiyattaki patronajligina yansiyan uzantisi olarak dücünülebilir. Turk beyleri, Selçuklu
sarayimn sürdürdügü Fars edebiyat gelenegini benimsemekle birlikte onlann Farsça'yi üstün
gören anlayiçina bir tepki olarak Türkceyi yani anadillerini edebiyat dili olarak ön plana
çikarmiçlardir. Karamanoglu Mehmet Bey'in her yerde Türkce konuçulup yazilmasi emri;
hatta Arapça Farsça yazan divan katiplerinin öldürülmesi (Köprülü 2003: 350) bu tepkinin
boyutunu gösterir. Köprülü'nün ibni Bibi'den aktardigi bu bilgiler her ne kadar
belgelenemese de beylikler döneminde Arapça ve Farsça'dan çeçitli konularda çeviri
faaliyetlerinin belirgin bir oranda artmasi ve bunun yamsira "Türkce" ile dönemin yüksek
edebiyati olan Fars edebiyatindaki gibi mesneviler yazilmasi çairlerin / yazarlann bu yönde
teçvik edildigini göstermektedir. Fahri Husrev u Çîrîn'in sebeb-i telifinde (12 Mart 1367) bu
eseri yazma nedenini çu çekilde betimler: Aydin Beyi îsa Bey, huzurundaki mediste Fahri'ye
Nizâmî'nin Husrev u §mn kitabini okumasini emreder. îsâ Bey, beyitleri dinier, anlar ve
hayranlikla begenir (134-136, Flemming 1974. 261) fakat mediste bulunan devlet erkani
anlayamaz. Anlamadiklanna yaziklanarak keçke Ttirkçe olsaydi, biz de yararlansaydik derler
(137-143. Flemming 1974.262):
Havass-i devleti a 'yân-i le§ker
Kamusi mihter ü bihter ü server
Dediler ^ehriyâr-i kamkâra
Bu ma 'nî olsayidi â§ikârâ
Ki bize dahi hazz olaydi vâfir
Budur biz cümlemizde meyl-i hâtir
Ki geçmiç izleri hem anlayavuz
Biraz ibret dutuban danlayavuz
Yavuzlarfi 'Uni bilüp koyavuz
Eyüler i§ine candan uyavuz
§ehüme dogrular gibi tapavuz
Hiyânetler yolun koyup sapavuz

Zum Vokalismus nichterster Silben in altosmanischen Originaltexten. 1985. 14-15. Milan Adamovic.
Konjugationsgeschichte der türkischen Sprache. 1985.7. Metin Akar " Çeyyad Hamza Hakkinda Yeni
Bilgiler" Türkiük Ara§tirmalari Dergisi 2.1986. 1-14; Semih Tezcan. "Anadolu Turk Yazimmn Baçlangiç
Döneminde Bir Yazar" Turk Dilleri Ara^tirmalari. 4. 75-88.
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Bunun üzerine isa Bey, Fahrî'yi bunu Turkçeye çevirmekle görevlendirir (144-146.
Flemming 1974. 262):
Buyurdi ben kemîne çâkerine
E§igindeki kullar kihterine
Ki öldiyse Nizâmî ana can ol
Anun §i 'rine tercumân ol
Acemden hâsil etdi ol señalar
Ñola Turk eren kila du 'alar
Bu tutum her ne kadar ínalcik'm belirttigi gibi Arapça Farsça bilmeyen Beylerin Fars
"adab" gelenegini ögrenmesine dayanmakla (ínalcik 2004. 248-250) birlikte beylerin Farsça
ögrenmek ve ögretmek yerine eserlerin Turkçe olarak yazilmasmi istemeleri bir bilinçli tutum
ile davrandiklanni da gösterir. Cünkü Beylikler döneminde de çair / yazar olmanm yolu,
Anadolu Selçuklulan döneminde oldug;u gibi iyi Farsça bilmekten geçiyordu. Beylikler
dönemi çairleri / yazarlan öncekilerden belki de Farsça okuyup Turkçe eserler vermeleriyle
ayriliyordu. íslamiyet dolayisiyla dogal olarak kendilerini ait hissettikleri kültür ve sanat
dünyasinin edebiyattaki öncelleri Fars edebiyatiydi ve Farsça yazilmiçti: Firdevsî 1020/1025
?), Senâyî (1130), Attâr (1220/1234?), Nizâmî (1214), Mevlânâ (1273). Îran-Hint-Grek
kültürüyle yogrulmuç olan, açk, içret, musiki yé çiir gelenegine dayanan bu humanist Fars
"adab" gelenegi tüm islam toplumlanna yansimiç, yüksek kültür çevrelerinde, özellikle saray
ve çevresi tarafindan benimsenmiç ve bu baglamda iran edebi eserlerinin ölcüt oluçturmasi
kaçinilmaz olmuçtu^.
Ancak beylerin Turkçe eser beklentisi, Anadolu Selçuklu dönemine karçihk beylikler
döneminde Türkcenin yazi dili ve edebiyat dili olmasinda büyük etken olmuç, böylelikle
Turkçe, 14. yüzyilda Anadolu'da gerçek anlamda edebiyat dili olma sürecine girmiçtir.
Bilindigi gibi bu dönem, Farsça edebiyat estetigine ve aruza uyarlanmiç bir Turkçe
edebiyat dili oluçturma dönemidir. Uzun solviklu mesneviler yazilmiç, gazel ve kaside
denemeleri yapilmiçtir. Türkcenin edebiyat dili olmasi, dolayisiyla gazel ve kaside yazimi için
gerekli olan mazmunlann Turkçede olmamasi, belki de alcakgönüllü Turk beylerinin kaside
beklentisinin Anadolu Selçuklu sultanlan kadar yüksek olmamasi gibi nedenlerle bu alandaki
verimi sinirlamiç buna karçihk mesnevi alaninda zengin bir edebiyat ortaya konmuçtur. Bu
dönemde baçat tür mesnevidir ve 14. yüzyil boyunca ortaya konan gerek tasavvufi, gerekse
romantik mesneviler, Anadolu Turk yazarlannin Fars edebiyatimn yaninda islam sanatinin bir
üyesi olarak varliklanni gösterme dönemi olmuçtur. Ancak çairler için Turkçe olarak mesnevi
yazmak kolay olmamiçtir. 14. yüzyil çairleri Turkçeyi mesnevi dili olarak kullanirken
2
Kadim Iran geleneginin saray. içret meclislerine ve orada benimsenmiç olan diinya görücü ve etigin
belirleyici rolü ve yeri üzerine Halil inalcik'm ayrmtih bilgi içeren geniç kapsamli yazisi için bkz. "Klasik
Edebiyat Mençei: îranî gelenek, saray içret meclisleri ve musâhib çairler" Turk Edebiyati Tarihi I (2006). 233294.
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bilindigi gibi zorlanmiçlardir ve bunu eserlerinde dile getirmi§lerdir. Ömegin Hur^îdnâme
(1387)'nin hâtimesindeki "temâm-çuden-i kitâb-i Hur§îd-nâme" bölümündeki (Berlin nüshasi
7799-7828.) beyitler:
îlûm Tûrkdûr bilûm Tûrkdûr dilûm Tat
Egerçi Tat dilinde vardururyat
Velîkin Rûm ilinûrj kavmi yekser
Inigup Turk dilini soyle^ûrler
Didûm ben söyleyem 'akli bilince
Sozi her kavmila dillû dilince
Kobat dildûr bu dili istedûm çok
Agaçdur ya ho ta^dur kim yati yok
Sovukdurtadi yokdur tuzi yokdur
Yavandur lezzeti vu özi yokdur
Belûrmez aslifasli yöni yo§i
Bilinmez kankidur nâhô§i hô§i
Dinûr nice gelûrse dile nâçâr
Salimi hezle girj û cidde gey tar
Sigindum kamusiyla Taijriya ben
Kavî ihlâsumila bîriyâ ben
Kitâbi dûzmege âgâz kildum
Me'ânî çarhina pervâz kildum
Dilûme lezzet irdi hân yûzinden
Sözüme tuz ekildi cân sözinden
Görjül hare eyledüm ü cân aritdum
Yaradan yârî kildi yüz yaritdum
Seröser nazma geldi bu hikäyet
Egerçi manîyeyokdur nihâyet
Eger tak dutsalar sahib-hünerler
Söz uzandugina kûteh-nazarlar
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Varuij i bîhaber ma'zûrsiz diij
Bu derjlü bilüye magrûrsiz dirj
Söze girse görjül yüz yüz görür göz
Bulur elbette cerr eyler sözi söz
Sevü sözlerinürj misli sücidür
Ki azi ükü§ine ilticidür
Nice kim süciyi §ahs az içem dir
Kaçan mest olsa bilmez oldugin sir

Eger Türki diyüp yirmezlerise
Çogindan usanup irmazlarisa
Ki baldan ba§a bu §ehri göreler
Teferrücgahini bir bir soralar
Göz irdükce güzeller göreler bikr
Ki irmeye bularurj fikrine zikr
Garaz hüburj cemalidür kemâli
Gerek Türki tonansun ger Mogâlî
Yüzinden hurilerürj berk ura nur
Gözi ol yüzden olsun cahilüij dur
Diyeler i hudâ-yi pâk ü hallâk
Bu §ehristân degüldür belki uçmak
Nizâmî Husrev ü §îrîn buyurdi
§ekeryidi sözi §îrm buyurdi
Çalap ho§nûd u §âd olsun revâni
Garîk-i rahmet olsun câvidânî
Hakîkî hikmet issi hâce 'Attâr
Me'ànî genci mest 'olpîr-i dîndâr
Bu 'âlemde buyurdi Husrev ü Gül
Çu kamu çiçegurjdur husrevi gül
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Anurj Sozi dahi sözler §ehidür
Söz ehli cümle ilduz ol mehidür
Emîn-i dînidi vu emced-i sidk
Makâmi olsun anurj mak'ad-i sidk
Çu Mûsâ bigi geldi söz elinden
Yed-i Beyzâ görindi Tat dilinden
Bularurj gevherine ögrenen göz
Duta mi gökce boncuk görmege yüz
Temará eyleyen §ehr-i Gilâni
Begensünmez dikenlü gülsitani
Cü ol bâgi olasiz görmege zâr
Kuru kirdan yig ola sulu gülzar
Benüm gülzárumi kilgil temâ§â
Gülefyüzler göresizgöz kama^a
Budak kim bunda dike ba§ladum ben
Gülin uçmak bagindan a§ladum ben
Yimi^in kanki diriyirise ölmez
Bu yirde açilan gül bergi solmaz
Ta§in görüp mükedder kilma cam
icindedür safa vü câvidânî
Ki bâgt böyle vaz' itdi dikenler
Ki dîvârtn anurj düpdüz dikenler
Kemi^en Mustafâlikyayina zih
Didi cennet yolidur gör mekârih
Sa'âdet kanki §ahsa kim sala kol
Bulan anlardur uçmak bâginayoP
Ya da Süheyl ü Nevbahâr (1350/1354?)'in "hatm Cüden-i Kitâb ve 'Özr Âverden"
baçlikli hâtimesindeki çu beyitler:
Metindeki bazi eskicil kelimelerin karçiliklan çoyledir: înik- : itaat etmek, boyun egmek; kobat: kaba; yat:
hüner, usul, tarz, tertip; yon yoç/yon yöc:düzen, uygunluk, usul; yüz yaritmak: yüz agartmak; tak tut-:
kusur bulmak ayiplamak; kemiç^: atmak.
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§ükr Tangri 'ya kim bu ho§ dâstân
Düzüldi nite kim bite bu-sitân
Yarar ger 'ayblayan u tak dutan
Çu bilür ki bustân içinde biten
Kimi aci vu kimi tatlu olur
Kimisi eyü kimiyatlu olur
Key anlar ani bâg u bahçe diken
Ki biryirde biter gül ile diken
Bu arada 'özrüm hemîn yeng durur
Ki Turk 'Un dili girj degul teng durur
Bu kim sâfi ol Turk dili ola
Kolaysuz bigidür getürmek dile
Dahl dil ile söz karilursa uz
Virür çâ§nî nite kim a§a tuz
'Arabca vu yâ Pârsî olsa lafz
Ki nazm olicak Türki 'ye gehe lafz
Geh aslinca kalur gehi kalmaz
Zarûret àlup vezn am almaz
Delim dürlü tagyîr ü tebdîl
Bu Türk'ün dili bir 'aceb dil olur
Ki aslina sürmege yùhdur lugat
Diyeler nite. dile gelse oijat
Koyilmi§ degüldür ana hîç had
Ne vezn bulinur [u] ne terdîd ü med
'Arabca bulinmayicak yarusi
Kalan dilleründür bayik arusi
Bu iki dile baksa Türk'ün dili
Çah oldur ki saß katmda ili
Ba§arsa ki§i hem degüldür güzäf
Ki ilinün içinden ol süze sâf
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Bu bir nice beyti düzince benüm
Hacâletden eridi yarn tenüm
Ki bir ehl ki§i eger okiya
Rekîkini anlaya vü kakiya
Diye hîç terkîb bilmez i
Söz içinde tertîb bilmez imi§
Bu Türk'ün diline [kim] imhdugum
'Arab lafzini vaz 'ini yihdugum
§u resme ki veznün tekâzâsidi
Nite yihdum ben tekâzâ sidi
'Arab lafzinun sözine sîgasi
Nite Pârisî Wrkî 'ye sigasi
Bunun bigi bir 'i§k-nâme sözin
Ki me§gül olup düzmi§em ansuzin^

Bu dizelerde Turkçe ile edebi bir eser yazmanin zorlugunu dile getiren yazarlann, iyimser
bir yorumla, Farsça karçisinda ne kadar zor bir iç baçardiklanni göstermek istedikleri çeklinde
dücünülebilir. Ama Rüm halkinin yani Anadolu'daki Türklerin "inihup" yani itaat edip, bagli
kahnalanndan (kendilerini degiçtirmemelednden) dolayi (Yeni Tarama Sozlügü TDK 1983,110
itaat edip, boyun egmek; aynca bkz. Derleme Sozlügü c.7 1974 2478 ínikmak:.. 2. aliçmak, huy
edinmek) Turkçe konuçtuklanni {Hur§îdnâme); bu nedenle de Turkçe yazdiklanni {Süheyl ü
Nevbahâr) vurgulayan her iki yazar, Turkçeyi bir tercihten ziyade, bir mecburiyetten seçmiç
oldulanni yansitirlar. Nitekim Turkçe yazdiklan için âdetâ özür dilerler. Bu dizeler ise önceki
dönemin Farsçayi esas alan yüksek sanat anlayiçi karçisinda Turkçeye karçi kücümseyici bakiçi
da ortaya koyar. Bu bakiç, 14. yüzyildaki tüm yazinsal üretini ve birikime karçin degiçmemiç
daha sonraki yüzyillarda artarak sürmüctür^.
15. yüzyilda OsmanoguUarinin Anadolu'da hakim olmalanyla Turkçe edebiyat
anlayiçinda bariz bir dönücüm kendini gösterir. 14. yüzyilda Anadolu Turk edebiyati için
"öncel" bir model olan Fars edebiyati 15. yüzyilda "yançilan" bir edebiyat olmuçtur. Bunda
Semerkand'i edebiyat merkezi haline getiren ve Fars edebiyatmi yeniden canlandiran

Dilçin 1991: 573-574. 5586-5607. beyitler. Bayik: belli, açik ; ili: saf olmayan.
Çeyh Gâlip, Hüsn ü A^k\n sebeb-i telifinde "daim bum der ki elde hâme/âfet bana i'tibân amme"
(Elimdeki kalem her zaman bana çoyle der: halkm begenisi benim için bir felâkettir) Muhammed Nur
Dogan. 2002.60.
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Timur'un Ankara'ya kadar gelmesinin (1402) de rolü olmu§tur^. Edebiyata özel bir önem
veren Timur'un sohbet çevresinde Anadolu Turk §airleri. Fars §airleri ve eserleriyle yakmdan
tani§ma olanagi bulmu§ ve Turk edebiyati yeni bir ivme kazanmi§tir (Gibb 167-168). Tahtini
oglu II. Mehmed (Fâtih)'e birakarak devlet hayatindan çekilen II. Murad'in edebiyata özel bir
önem vermesi'' de Timur'un ömek alinmasi ve bir rekabet ortami yaratmasi sonueu olarak
yorumlanabilir. Nitekim kendisi de çiirler yazan, haftada iki gûn §airleri ve alimleri
çevresinde toplayarak sohbet tartiçmalari yaptiran, onlara caizeler dagitan ve çairlere maa§
baglama gelenegini baçlatan II. Murad döneminde Anadolu'daki Turk edebiyatinin yeni bir
boyut kazandigi görülür (Gibb 264). §eyhî'nin (1431?) Husrev u Çîrîn'i (1421) bu
dönücümün bir ürünüdür. II. Murad'in (1451) çevresindekiler Çeyhî'den "Hamse-i Nizâmî
gibi bir kitap..." yazmasini isterler (Timurtaç 106). 14. yüzyilda Nizamî'yi anlamak,
ögrenmek hedef iken "Nizâmî gibi eser yazma" anlayiçi bu dönem patronajinin, yani
Osmanli'mn sanat politikasinin yeni hedefinin göstergesidir^. Bu anlayiç îran'la boy olçuçme
hedefini getirirken Turkçenin de Farsça kelime ve terkiplere özgürce açilmasina yol açmiçtir.
Egitimini îran'da alan ve Selmân-i Sâvecî'nin (1375) etkisinde ve paralelinde çiirler yazan
§eyhî'nin (Tarlan 1934) Husrev u §îrîn'i dil yönünden 14. yüzyil mesnevilerinden büyük bir
Farsçalaçma ile aynlir. Böyle olmakla birlikte içinde geçen kimi Türkce kelimeler yüzünden
bir sonraki yüzyilda yani 16. yüzyilda kaba buiunup eleçtirilmiçtir. Latîfî 1538'de yazdigi
tezkiresinde bunu çu sözlerle dile getirir:
Ammâ nazm-i Husrevi zamân-i sâbikda vârid ü vâki' olmagin esnâ-yi terkîb-i nazminda
kavm-i kadîmun Oguzâne ve kûhiyâne bazi âdât u 'ibârâti duçmiçdur ki her biri elfâz-i
garibeden ve 'ibârât-i vahçiyyeden 'addolunur. Fesâhati mahall-i metrûk u mande Turkî
ta'bîrât ve isti'mâli ahâli-i kurâda ve kavâbil-i kuhiyânda olur. Fusehâdan ba'zi ol birkaç
'ibârâti bâ'is-i dahl ü ta'n idinmiçlerdur. Nazminda fesâhat ve elfâzinda belâgat yokdur
dimiçler ammâ bu dâirede nazar nazar-i insâfdan birûndur ve nazar-i pest ü dündur. Zira
erbâb-i 'irfândan mahfî degüldür ki o zamanda zebân-i Turkîde ol kadar zerâfet ve ol asr
Osmanh tarihinde çok önemh yeri olan Ankara Savaçi'nin dolayisiyla Timur'un Osmanh tarihlerinde
nasil algilanip anlatildiginin degerlendirmesi üzerine bkz. Feridun Emecen. îlk Osmanh Kroniklerinde
Timur Imaji. Ilk Osmanlilar ve Bati Anadolu Beylikler Dünyasi. 2001.161 -174.
Hammer GOR (I. 465)'de II. Murad'in taht ve savaçtan uzak eglence hayatini çok sevdigini ve bu nedenle
tahtini ogluna birakarak Manisa'ya yerleçtigini yurgular. Neçrî Tarihi'nde de Murad'in bu tutumu
"Osmânoglu deh olup tahti bir oglana veriip kendii çalici avretlerle bâglar bueaginda yeyüp icüp durur "
diye betimlenir ( F. Taesehner. Cihânnumâ. Die altomanische Cronik des Mevlânâ Mehemmed Neschrî I.
172). Bilindigi gibi II. Murad Varna Savaçmdan (1444) sonra Manisa'ya yerleçir ve orada Çehzade Sarayi
diye bilinen sarayi yaptinr (1445). II. Murad'dan sonra 1595'e kadar §ehzadeler valilik dönemlerinde
aileleri, ulema ve çair çevreleriyle burada yaçamiçlardir. Bu tarihten sonra terk edilen saray zaman
içersinde tahrip olarak yikilmiçtir. Bugün bu sarayla ilgili olarak sadece Çema'ilnâme-i âl-i Osman'da
bulunan bir minyatür ve Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sindeki (Bagdat Köckü 306. IX. 36b-37a)
aynntih betimleme ile bazi yabanci seyyahlann gözlemlerine iliçkin kayitlar kalmiçtir. Bkz. Nuran
Tezcan. Manisa nach Evliya Çelebi. 1999. 232-233.
Germiyanogullanmn Fars edebiyatina önem vermesi ve bu beyligin hamiliginde yetiçen çairlerin
(Çeyhoglu Mustafa, §eyhî, Ahmedî, Ahmed-i Daî ), daha sonra Gemiyanogullan ile Osmanogullannin
akrabahgi ile bu hamiligin Osmanogullanna geçmesi ve Ístanbul'un merkez oldugu klasik Osmanli
edebiyatinin oluçumundaki belirleyici rolü üzerine bkz. ínalcik 2006, 254-270.
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§u'arâsmin ta'bîr ü edâlannda çendân fesâhat yok idi. Varaka vü Gul§âh ve Hurçîd ü Ferah§âd
gibi Turkî terkîblerle manzum dâstânlar çok idi. Hattâ merhûm Tâc-zâde Hevesnâme tiâm
kitâbinda §eyhî içun: Fesâhatde o detilü kân yokdur / kelâminun garîb elfazi çokdur diyu dahl
itmi§ ve harf atmi§dur. El-hakk u insâf budur ki tarz-i mesnevîyi ve nazm-i rengîn-i ma'nevîyi
§u'arâ-yi Rûm bundan gördiler ve zuyûd-i elfâzla 'arûs-i nazm-i kelâma andan suret virdiler.
Bu hususda Rûmun mesnevî-gûylan ana mukallid ü pey-rev olmuçlardir. Fi'1-hakîka nazar
olunsa Kissa-i Husrev zebân-i Turkîde andan bir ûslûb-i nevdir. Yine §imdild vaktde dahi
'aceb nazm-i hâlet-bah§ ve rûh-perver dil-keçdUr
(2000: 339-340)
Burada açikça ifade edildigi gibi Çeyhî'nin eseri, artik istanbul'un merkez olmasiyla
baçlayan edebiyat döneminde içindeki Turkçe kelimeler dolayisiyla kaba, ancak dagli ve
köylülerin anlayabilecegi "vahçi" bir dil olarak degerlendidlmi§tir. Tâc-zâde'nin (1452-1515)
1493'te yazdigi Heves-nâme'sindeki dizeleriyle peki§en bu ele§tidyi haksiz bulan ve eski
dönemde dilde var olan bu tür "oguzâne" ve "kuhiyâne" sözlerin bulunmasinin normal
oldugunu, sadece bunlardan ötürü ele§tirilemeyecegini ileri süren Latîfî, Osmanh çairlerinin
mesneviyi güzel bir çekilde söylemeyi Çeyhi'nin Husrev u ^fri«'ininden ögrendigini
söyleyerek bir anlamda Osmanh'nin mesnevi edebiyatinin baçlangici sayar. Bu da daha o
dönemde 14. yüzyil mesnevilerinin dillerinin Turkçe olmasi dolayisiyla edebi sayilmadigini
gösterir. "Turkî" kelimesi yalin Turkçe oldugu zaman kaba bir dil olarak algilanir. Ancak
Farsça ve Arapça kelime ve terkiplerle incelip zarifleçmiç oldugu zaman anlam derinligi ve
soyleyiç güzelligi kazanmiç bir edebiyat dili olarak görülür. Nitekim Latîfî bunu çiir
söyleyeceklere yardimci olmak amaciyla Filibeli Fânî'nin çiir söyleme konusundaki ögütlerini
aktararak çoyle açiklar:

,

... fenn-i çi're §urû' iden kimsenün bir kaç ferme vukûf ve §u'ûri gerekdür ta kim çi'r
dimege ve çi'r okumaga kabiliyyet gelé. Zîrâ çi'riin bir kaç fenne tenâvtili ve çiimûli
vardur. 'ilm-i bedî' ü beyân ve kavâfî taktî'-i evzân gibi. Ve tetebbu'-i devâvîne-i çu'arâyi selef lâzimdur demiçler ve Fârisîden ve 'Arabîden yâd-dâçt u ma'lûmât ve hâtinnda
vâfir lugât gerekdür, ta kim biiyût-i ebyât-i ma'mûr ve kasr-i nazmi bî-kusûr ola.... çol
§â'ir ki bî-'ilm ü 'irían ola, bîr'ilm ü 'irfân çi'r diyenler çol turkî çagiran çUstâyîler
gibidûr... (2000: 417).

Türkcenin, dil düzeyinde bu anlayiçla baçlayan Osmanlica serüveni, edebiyat düzeyinde
edebi eserlerin daha kendi dönemlerinde "terceme" mi, "tarz-i hass" mi sorusuyla
degerlendirilmelerini gündeme getirrmiçtir. Yine Latín, Ahmed Paça'mn (1497) çiirini çu
sözlerle degerlendirir: Ve zebân-i Fürsde vâki' olan kütüb ü devâvîne tetebbu'-i mustevfâsi ve
tefahhus-i musteskâsi olup cemî'-i manzumât-i Fürsi mütetebbi' ve fevâyid-i 'avâyid ü
sanâyi'-i bedâyi'den mütemetti' ve müteneffi' olmagm:
ma'nâ-yi nîk bûd çâhid-i pâkîze-beden / ke beher çend der ü câme-i digergûn pûçend'
mazmûnunca ol libâs-i 'ibârât-i Fârisî birle mülebbes olan çâhid-i ma'nâya siyâb-i elfâz-i
Rûmîden libâs-i elmâs edüp çi'âr-i cedîd ve disâr-i mezîd geyürüp her bir ma'nâ-yi 'açksâzi bir hûb Türk-i tannaz ve mahbûb-i 'içve-sâz gösterir. Libâs-i sâbikdan ahsen ve
'
Her ne kadar farkh kapilar için degiçik kiyafetler giymek gerekse dei temiz bedenli giizele iyi mana
yaraçir.
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kisvet-i ewelden bihter zîb ü bahâ virmiçdur. Egerçi tarîk-i terceme fuzalâ-yi selefden
ba'zilar katinda raa'kul ü makbûldur ammâ bulegâ-yi halefden ba'zilar yaninda bu
cihetden mat'ûn u medhûldur... (2000: 155-156).
Latîfî, Ahmet Paça'mn Farsça kelime ve terkiplerle mana güzeline Osmanliya özgü bir
hava verdigini söylese de bunun bazilari tarafindan tercümecilikle eleçtirildigini belirtir.
Tâc-zâde, Ahmed Pa§a'nin çiirlerinin tercüme düzeyinde oldug:unu ve bunu da ehl olan
yaninda sehldiir sehl/benüm katumda cehldür cehl dizeleriyle degerlendirir (2000:155).
Latîfî, Ahmet Pa§a'mn çiirlerinin önceki çairlerin divanlannda seçme oldug;unu itiraf
etmekie birlikte, onun yine de bir yaraticilik gücüne sahip oldugunu ileri surer
(2000:156).
Bu baglamda anlam sinirlan tartiçmah olan bu "tarîk-i terceme" ya da "tarz-i hass" gibi
kavramlar, Osmanh §air ve yazarlan için Farsça karçisinda Turkçenin bir edebiyat dili olarak
kUçumsenmesinin hatta a§agilanmasinin yanisira onlarla boy olçiiçecek bir edebiyat
yaratmada ek bir zorluk daha önlerine koymu§tur. Fars edebiyatinm konulanni ve estetigini
Turki dilde i§leyip eser yaratirken ayni zamanda özgün olabilmenin ince sinin nedir ?
l§te kendi çaglanmn sanat anlayi§ini ve bakiçini yansitan bu degerlendirmelerle
Osmanh çair ve yazarlan Fars çair ve yazarlanyla boy olçuçme yançina ve onlar karçisinda
onlan a§an bir edebiyat yaratma iddiasina girer.
Fâtih'in Fars çairlere gösterdigi ilgi Osmanh Devletinin sanat politikasindaki Fars'i
geçme hédefini açik bir çekilde ortaya koyar. Bunda inalcik'in belirttigi gibi " Osmanh'nm
Fatih Sultan Mehmed ile baçlayan en ileri íslam imparatorlugu olma iddiasi..." etkendir
(2003:20).
Fâtih (1481) ve onu izleyen II. Bayezid (1512) döneminde Osmanh edebiyati Fars
edebiyatiyla beslenip boy ölcücürken klasik döneminin doruguna ulaçan Fars edebiyati ise 15.
yüzyilda yeni bir döneme girmiçtir. Rypka'nin Iranische Literatur Geschichte (1959) adh
eserinde" 267-278. sayfalarda aynntili bir çekilde degerlendirdigi bu dönem ana hatlanyla
cöyle özetlenebilir :
Bu dönem Timur'un hükümdarligiyla ( 1370-1405) baçlayan Timurlular dönemidir.
Hâfiz'in (1390) "kafir biçimde deccal davraniçli sufi" (sûfî-i deccal fi'l-i mulhid-çekl)
diye adlandirdigi Timur'un dönemi Iran edebiyatinda sanat degeri tartiçmali bir döneindir.
Mogollann ülkede yarattigi tahribattan sonra Fafsçaya önem veren Timur'un íran edebiyati
için yeniden toparlanma dönemidir. Timur, Fars ve Iraktan Sasanilere hizmet etmiç olan âlim
ve zanaatkarlan naklederek Senierkand'i bu yeni dönemin merkezi haline getirir. Bunu
matematik ve astronomiye önem veren Ulug Beg (1447) izler. Dinci kiçiligi ile ona karçi olan
Çâhruh (1405-1447) zamamnda ise Herat one çikar ve Hüseyn Baykara (1468-1506) ile
yeniden canlanan Fars kültür ve sanatinin merkezi olur. Semerkand'taki fen bilimlerine
karçilik Herat'ta kültürel gelenek manevi ilimlerle geliçir. Câmî (1492) ve Ali Çîr Nevâyî
(1501) edebiyatta bir ekoF yaratirlar. Timvirlular, Farsça'nin Hindistan'da benimsenip
yaygmlaçmasina da katkida bulunurlar. Bütün bùnlara ragmen 15. yüzyildaki Timurlular
döneminin, edebi eser üretimi ile kalitesi arasmda bir kiyaslama yapildiginda sayidaki artiça

170

NURANTEZCAN

kar§ilik kalitede önceki dönemi yakalayamamiç oldug;u görülür. Çiir söyleme, önceki dönem
göre çok yaygmla§mi§, yalniz üst sinifin degil orta sinifin da ugra§i haline gelmi§tir. Ancak
çiir, a§in söz oyunlanyla yapmacik bir sanata dönü§mü§tür. Özellikle "methiye"nin içlevinden
habersiz olan ve dilinden anlamayan Mogol hükümdarlan döneminde büyük bir tahribaia
ugrayan kaside yeniden güc kazanir. Böyle olmakla birlikte Timurlular döneminde de
sanattan, ince sözden anlayan üst tabakada övgüye önem verenlerin sayisi çok fazla degildir.
Bu nedenle kaside daha çok felsefi konulara yönelir. Dü§ünsel içerikli kasideye karçilik §iirde
bir içerik zaafi dogar. Konu olarak zaten sinirli olan gazel belli bir kalipta yazilir, tarih
dü§ürme, bunun yanisira harf ve kelime oyununa dayanan muamma büyük bir ragbet kazanir.
Divanlarda kasideye çok az yer veriliri". Eserlerde görülmemi§ bir verimli ártica karçin
özgünlük ve yaraticilik açisindan azalma bu dönemin karakteristik özelligi olmuçtur. Biçimsel
ögelerdeki bu arti§, özgünlük yoksunlugu ile ve dü§ünsel zayifligi örtmek amacina yöneliktir.
Fars çiirinde var olan tasawufi yön daha da artmiç ve daha çok allegoriye yönelmictir. Bu
allegoriler, çarpici tasavvuf kavramlan olmayip, vahdet-i vücut dücüncesinden tutucu surmi
ve çiilik düzeyine indirilerek yuzeyselleçmiç panteist bir düzeydedir. Gelenege baglilik
hüküm sürmekle birlikte, Amir Husrev'in Hamsesi Nizâmî'ninkinin yerini almiçtir. îran
edebiyatinin büyük ustasi Nizâmî'nin sanatini, felsefesini ve sosyal görü§lerini geregince
kavramami§ olmak, bu dönemin zevk ve dücüncedeki zayiflama için bir göstergedir. Amir
Husrev, kisa mesnevileri ve özellikle de Herat'ta "sebk-i Hindf'nin köklerini atan gazelleriyle
iranli çairleri etkisi altina almiçtir. Navâî'nin teçvikiyle Peygamber ve ailesini anlatan nesir
eserlerin yazilmasi da bu dönemin egilimlerindendir. Hamse yazmaya bu dönemde de ilgi
gösterilmicse de çok fazla baçanli olunamamiçtir. Hatta daha çok kücük kapsamli anlatilar
yazilmiçtir. Bu dönemin onde gelen isimleri sanatli mesnevinin ustasi Kâtib-i Turçîzî (1434),
gazel ustasi Amîr §ahî (1453) allegorik mesnevi ustalan 'Ârifî (1449), Fattahî (1448-9),
Câmî'nin yegeni Hâtifi (1520), Hilâlî (1529), Ahlî (1535). Rypka, bu döneme damgasini
vurmuç olan Câmî'yi "klasizmin son sözü"(Epilog des Klassizismus) diye niteler (276).
J.T.P. de Brijn ise "Chains of Gold: Jâmî's Defence of Poetry" (Altin Zincir: Câmî'nin
Çiir Savunusu)'! baçlikli makalesinde 15. yüzyil Timurlular dönemine yönelik

^^

*'

Rypka, burada bu goriiçe katilmayan L Braginskij'nin goriiçlerine de yer verir. Cünkü Braginskij,
kasidenin Mogollardan beri önemini kaybettigini buna karçilik gazelin intim yapisi dolayisiyla daha fazla
yazildigini ve bunun sadece dönemin bir yoneliçi oldugunu reddeder. O, bunu çiirsel araci gazel olan
çehirli kesimin hükmedenlerin baskisma bir protesto olarak nitelendirir. Cünkü hükümdarlann'
malvarliklarina ve üretimlerine baski yoluyla hükmetmelerine zaten güc katlanmakta olan bu ortaçag
toplumunun en çok iç gören ve kültürel bakimdan en üstte olan kesiminin geliçmesi durdurulmuçtu. Bu
kesim kaside yazmamayi hükümdara karçi bir protesto olarak görür. Serbest ticaret, ekonomik bagimsizlik,
beylerin keyfi tutumlannin sinirlandinlmasi çehirli kesimin taleplerindendi. Böylelikle bu protesto
özgürlük kültüne bireysel karakterin bagimsizhgina, talihini seçme hakkmda ve özgür dücünmede kendini
açiga vuruyordu. Bütün bunlar Hafiz, Kemal-i Hocendî, Nâsir-i Buhârî ömeginde protestonun öz biçimini
oluçturdu ve humanizmanm ve protestonun motifi gazelde dogal olarak geliçti ve biçimlendi. Bu nedenle
bir divanla yetinilmeyip birden fazla divanlar yazildi. Mesnevi de açin sanat yapmaya dayah olmakla
beraber etkinligini sürdürmüctür. Edebiyat çevrelerinde yapilan eleçtiriler o dönemin heyecanli ve hareketli
bir yaraticilik dönemi oldugunu gösterir (272-273).
Barbara Flemming Armagani 81 -92.
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degerlendirmeleri bir yandan bir sonraki yüzyilda "gümüc çagi"na giren klasik edebiyatin
"altin çagi"mn son evresi, diger tarafta ise klasik gelenekledn tükendigini özellikle de
"yaraticiligm" gittikçe azalan sürecinin baçlangici olarak niteler ve Kadkani'nin çok sayida
eser veren çair olmasina ragmen çaheserlerin çorakligini dile getirdigini vurgular. Ancak
Timurlular dönemininde sanata ve edebiyata verilen önemin gözardi edilemeyecegini, bunun
ortaçag edebiyatimn korunmasinda önemli ölcüde katkisi olmuç olan Avrupa rönensansi
humanistlerle çarpici bir benzerlik gösterdigine dikkati çeker, Timur'un ve Turkmen
yöneticilerin hamiliklerinde Herat ve yanisira Semerkand, Tebriz ve Çiraz'in çairler için
güvenli bir cennet oldug;unu vurgular. De Brijn, aynca Fars edebiyatmda yaraticihk
kavraminin günümüzdeki algilayiç farkina dikkati çeker ve bunun bir yandan hamilik
anlayiçinin, diger yandan kurallarla belirlenen estetik anlayiçimn getirdigi sinirhligin göz
önünde bulundumlarak kavranmasi gerèktigini belirtir. Yaraticihgin bu çerçevede kavranmasi
için de Câmî (1492), Ah Çîr Nevâî (1501) ve Lâmiî (1532) arasindaki iliçkiye dikkati çeker
(81-82).
Câmî-i Rûm Olarak Lâmiî
Fâtih, klasik Fars edebiyatimn doruk ismi Câmî'ye olan ilgi ve iltifatini gerek davetiyle,
gerek gönderdigi yüklü para armaganlanyla ortaya koymuçtur. Bunu oglu II. Beyazid'in ilgi
ve iltifatlan izlemiçtir (Togan iA 2: 17. înalcik 2003: 19). Fars edebiyatimn saray düzeyindeki
bu yakin takibi Yavuz Sultan Selim ve Kanunî Sultan Süleyman dönemlerinde de surer.
Yavuz Sultan Selim, 1514 Çaldiran seferinden sonra Timur'un daha once yaptigi gibi, o da
Tebriz'den sanat ve zanaat çevresini istanbul'a surer. Uzunçarçih'nin Haydar Çelebi
Rûznâmesi'nden alintiladigi cumie çoyledir: "ehl-i hiref ve sâir tüccar ve mutemewilân ve
Horasan padiçahinin oglu Bediu'z-zamân Mirzâ sâir nâmdâr kimesnelerden Istanbul' a
sürülmek emrolundu... 920 Receb 12. ... Yavuz Sultan Selim'in esirlerinden, Çâh îsmâil'in
eçyasindan, Heçt Behiçt Sarayindan, mehterhânesinden, ustâdlanndan alip getirdigi eçyanin
Topkapi Arçivi 10734" (Bkz. Uzunçarçih 1974: 269) ve bu yoUa istanbul'a gelen Farsça
eserlerin Osmanh sahasinda yazilmasi giriçimlerinde bulunur. Bu dönemde Osmanh
edebiyatimn divan ve mesnevi yazma yönünden yeni bir ataga geçtigini görüyoruz (Tezcan
1994: 151; inalcik 2003: 12).
Gerek Fâtih dönemindeki, gerekse Yavuz ve Kanunî dönemlerindeki giriçimler,
Osmanli'nin kendi sahasinda iranli çairlerin paraleli çairleri yetiçtirme ve yaratma emelini de
pekiçtirir. Nitekim tezkirelerde çairler "Rümun Husrev'i", "Rümun Hâfiz'i" gibi adiarla
zikredilmiçtir: Ömegin Latîfî tezkiresinde Necâti Beg için "Necâti Beg Husrev-i Rüm ve
sâhib-i tarz u rüsüm..." (2000: 516) denmektedir ; Latîfî, aynca Necâti Divâni için çu
degerlendirmeyi yapar "Dîvân-i Hâfîz ve Câmî gibi her ne kadar ki okunsa yine ter ü tâzedur"
(2000: 342). Ahdî tezkiresinde Hâyalî için Hâfîz-i Rüm ifadesi kuUanihr (alintilayan Köprülü
2003: 395). Yine Latîfî tezkiresinde Karamanli Nizâmî için "Husrev-niçân Hâfiz-i sânî idi.
a'nî 'ahdînun Selmâni idi." ve Âhî için "§i'r-i çîrîninde çîve-i Hasân ve süz-i Husrev merhün
u mevcüd ve sanâyi'-i Selmân ve hayâlât-i Kemâl gayr-i ma'duddur" (2000: 182); "Ahî süz-i
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güdazda Rûm Husrevidür" (2000: 542) denmekte; Vâlihî-i Belgradî için "... bu kabiliyetle
hem-pençe-i Husrev ve Nizâmî geçer" degerlendirmesi yapilmaktadir (2000: 557).
Ayni zamanda çair olan Yavuz Sultan Selim ise bu iddiayi Farsça çiirler yazarak
pekiçtirir. Latîfî onu degerlendidken Hâfiz'la karçilaçtinr: "Hafiz (1390) gibi ifade gücü olan
o hükümdar, Anadolu'nun (/Osmanli) ülkesinin (1. Emir Husrev-i Dehleví (1325)'ye; 2.
íran'm büyük hükümdar'i ve ayni zamanda Husrev u Çîrîn mesnevisinin kahramani Husrev II.
Perviz'e gönderme yaparak) padiçahidir " ve onun Farsça divan yazmasini özellikle vurgular:
"Fesâhatta Sahbân ve bâb-i çi'rde Selmân idi. Çu'arâ-yi vilâyet-i Rûmdan andan gayri
kimesne Fârisî dîvân tedvîn etmedi ve §i'r-i Turkîyi terk idüp ol tarza gitmedi. Ekser-i
evkâtda Dîvân-i Nevâyî tetebbu' iderdi... Efâzil-i Acem enfâs-i nefîsesin §u'arâ-yi Fürsden
kelâm-i Çâhîye mu'âdil ü mumâsil tutarlar. 01 Hâkân-i Hâfiz-beyâni Husrev-i Rûmdur
dirler." (2000:150)12.
Fars edebiyati karçisinda mesnevileri Türkce olarak kaleme almayi "don giydirmek"
(Fahrî, Husrevu Çîrîn 154. Flemming 1974. 262) "came giydirmek" olarak niteleyen çairler,
artik "Rûmiyâne came" giydirmek îfadesi ile belki de kendilerine özgü bir kalem gücü
geliçtirdiklerini ileri sürmektedirler. §eyhî'den bu yana ortaya koyduklan eserlerle Fars
edebiyatinin klasik dönemininin son temsilcisini yani Câmî'yi yetiçtirdigi 15. yüzyilin
sonunda Fars edebiyatiyla ayni boyutta eserler verdiklerini ileri süren Osmanh çairieri, artik
Anadolu'nun yani Osmanli'mn Câmî'sini yaratacaklardir. Bu sifat, Latín tezkiresinde birkaç
çair için kuUanilmiç olsa da bu asil, Câmî öldügü zaman 1492'de yazarhk yolunun baçinda
olan Lâmiî'ye aittir.
IL Bâyezid (1481-1512), Yavuz Sultan Selim (1512-1520) ve Kanunî Sultan Suleymân
(1520-1566), ibrâhîm Paca (1536) patronajinda eserlerini yazmiç olan Lâmiî, Latîfî
tezkiresinde eserlerinin çokluguyla Câmî-i Rûm olarak adlandinhrken (vufûr-i te'lifâti
cihetinden ashâb-i fiinûn u 'ulûm ana Câmî-i Rûm îtlâk itmiçlerdur. 477), diger tezkirelerde
Câmî'den birden fazla eser çevirdigi için bu adin verildigi söylenir (diger tezkireler için bkz.
Tezcan 1979: 310).. Lâmiî'nin kendisini Câmî-i Rûm olarak adlandinp adlandirmadigini
belirleyemesek de Lâmiî'nin 2O'li yaçlannda henüz hayatta olan Câmî'nin çohreti tûm
Osmanli çair dünyasini sarmiçtir. De Brijn, Lâmiî için "ilk bakiçta kendi Fars ömeginin
neredeyse mükemmel bir kopyasi gibi görünmektedir" der (2004: 82). Lâmiî ile Câmî
arasinda ilk bakiçta görülen bu benzerlik, gerek yetiçme ve yaçama tarzi, gerekse eserleri
arasinda karçilaçtirma yapilacak olursa, Lâmiî'nin, yalniz oniin eserlerini Turkçeye
çevirmekle kalmamiç oldugu aym zamanda onu kendisine model almiç oldugu görülür. Bunu
onun ileri yaçlannda yazdigi Feth-nâme-i Moton adli eserinde "Câmî'nin yolunu tuttugunu"
ifadesi de dogrulamaktadiri^. Genel bir karçilaçtirma ile gerek yaçam tarzi gerekse ortaya

12 Rypka ise adi geçen eserinde Latifi'den bagimsiz olarak îranli çair Emir Çâhî'den (1453) söz edeken Selim'in
Çâhî'yi taklit ettigini belirtir (275).
1^ Fath-nâme-i Kal'a-i Moton yk 78a. Bkz. Gölpinarh. Konya Mevlânâ Müzesi Yazmalari. Yazma no 2465 (sf.
379).
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koyduklan eserler açisinda iki çair/yazar arasmda ortaya çikan bazi somut paralellikler çoyle
belirginleçir:
Herat'm kuzeyinde bulunan Câm çehrinde (Harcird) dogan Câmî, Timur döneminin
merkezi olan Semerkand'ta degil, Herat'ta (dönemin ünlü hocalanndan Cürcani'nin haíefí,
Çihabuddin Cacarmî'den) medrese egitimi almiçtir.
Lâmiî de Bursa'da yani Osmanh'nin istanbul diçindaki kültür merkezinde medrese
egitimi alir. Hocalan arasmda dönemin ünlü ismi Molla Ahaveyn bulunmaktadir.
Câmî, medrese egitimi sirasmda Semerkand'a giderek matematik dersleri de almiçtir.
(Daha sonra Herat'a gelen Ali Kuççu (1474) ile matematik tartiçmalanna katilir (Ritter: 16)
Lâmiî'nin de medrese egitiminde "zahiri ilimlerin" donanimiyla yetiçmiç oldugunu
görürüz. Hatta tip ilmine ilgi duymuç Kanûn u §ifâ'yi çaliçarak bilgilerini ilerletmiç, ilaç
yapmayi ogrenmiçtir (Mun^eât Giriç. 2006: 83).
Her iki çair de tasawufa (nakçibendiyye tadkati) intisap etmiç ve kendilerini yazmaya
vermiçtir. Ancak Câmî, Herat'ta kendi adina yaptinlan medresede dersler vermiç, döneminin
büyük âlimi olma sifatini kazanmiçtir.
Câmî, yetiçme yillannda Semerkand ve Herat arasmda gidip gelmiç, Maveraünnehr ve
Bagdat yolculuklanndan sonra Herat'ta yaçamini sürdürmüctür. Hüseyin Baykara ve onun
veziri olan büyük Turk çairi Ali Çîr Nevâî baçta olmak üzere saray tarafindan büyük ilgi ve
iltifat görmüc, fakat saraya intisap etmemiç, padiçahlara kaside sunmamiçtir.
IL Bayezid'in 1500-1'deki Mora seferine (inebahti ve Moton savaçlan) katilan''* Lâmiî
ise bunun diçinda bütün yaçammi Bursa'da sürdürmüc, îstanbul'a gitmemiçtir. Bununla
birlikte saray çevresinden ilgi görmüctür. Kanunî Sultan Süleyman (daha Manisa'da vali iken)
Lâmiî'den Vamik u Azrâ, Vis ü Râmin, Heft Peyker mesnevilerini yazmasini istemiçtir'^.
Kanuni'ye yazdigi eserleri dolayisiyla veziriazam îbrahim Paça'ya'^, Kanunî devrinin ileri
gelen isimleri olan Rumeli kadiaskeri Muhyiüddin Efendi i'', Anadolu kadiaskeri Kadrî
Efendi'8 daha sonra îzvomik ve Ohri sancak Beyi Sinan Çelebi'^, Serdefterdar Iskender
Çelebi ^odaha baçka önemli kiçilerle mektuplaçmiç, oglu AbduUah'i yazdigi eserleri saraya
''^

15
16
l''
18
19
20

Munçe'ât'imn 2. mektubu "Moton Gazâsindan Mezkûr Hazret-i Çeyhe kuddise simihu gönderilen mektub
suretidür...." Esir 2006: 106. Lâmiî, 1509-10'da yazdigi Cevahiddü'n-nübüwes'sinde de II. Bayezid'in
1500-rdeki Mora seferine katildigini bildirir : Ms. Or. Fol. 3366 Staatsbibliothek, Berlin, 231a-234a.
Bkz. Sohrweide 1981:20-21.Lâmiî, înebahti savaçi ile Moton kalesinin ahm§im. II. Bayezid adina yazdigi
Feth-nâme-i Kal'a-i Moton adh risalesinde kaleme almiçtir. Söz konusu risâle Meviana Müzesi yazmalari
2465 nolu mecmua içinde bulunmaktadir bkz. A. Gölpinarh. Meviana Müzesi Yazmalari Katalogu no:
2465; Tezcan. 1979:312).
Munçe'ât-i Lâmiî LXI, LXII, LXXIl.LXXVII. mektuplar. Bkz. Esir 2006)
a.g.e.LIX, LXI, LXXIV. mektuplar
a.g.e XL, XLVIII, L, LVI, LXVIl. mektuplar
a.g.e XLI, LVII, LXXVIl. mektuplar
a.g.e m , XXXVII, XLIV,LIV. mektuplar
a.g.eLXIX, LXX,LXXI, LXXII. mektuplar
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sunmasi için zaman zaman Îstanbul'a gondermiçtir^i. g^ kiçilerden gerek kendisi için gerekse
oglu Abdulah ve Derviç Mehmed için yardimlar görmüc, Saraydan caizeler almiçtir. Lâmiî,
Serdefterdar ískender Çelebi'ye yazdigi mektupta "ecdadinin ilk günden beri yüce Osmanh
hanedanina hizmetkârlik ettigini" belirterek Kanunî Sultan Süleyman'in "hizmet-i midhatinde
ve intizâr-i himmetinde nesren ve nazmen, emren ve 'azmen du'â-yi saltanat-i rûzefzûnlanyla çihre haksâr ve tahsil içhâd eden 'ibâd-i hâlisetu'l-inkiyâd ve'1-itikâdi 'idâdindan
olup .... hâliyen hâk-i pây-i kîmyâ-tiynet-i Suleymânîde ve âsitâne-i hullet-âçiyâne-i âsaf-i
sâhib-kirânîde misâl-i mûr, gâh ma'zûr u gâh me'mûr... " oldugunu söyleyerek22 sarayla
baglantisini vurgular. Ancak her iki çair de saraya intisab etmemiç, Câmî sarayin yakininda,
fakat diçinda, Lâmiî ise uzaginda yaçamiçtir.
Câmî, Herat'ta nakçibendiyye çeyhi Sa'dud-dîn Kaçgâri'ye, Lâmiî Îstanbul'da
nakçibendi tarikati çeyhlerinden Emir Ahmed Buhârî'ye (1516) baglanmiçtir. Ancak ikisi de
bir tekkeye çeyh olmamiçtir. Câmî, Nakçibendi tarikatinin düsturu sayilan ve evliyalarin
kissalanndan oluçan Nefehatü 'l-üns adh biyografik bir eser yazmiç, Lâmiî de onu Turkçeye
çevirmiçtir. Lâmiî'ye asil Câmî-i Rûm sifatini kazandiran da bu eseridir. Lâmiî, özellikle
Câmî'nin hayatina geniç bir yer verdigi bu eseri yalniz çevirmekle kalmamiç, Anadolu
evliyalarinin kissalariyla geniçletip onu Osmanhya mal etmiçtir. Böylece Osmanh sahasinda
evliyalann biyografilerinden oluçan ve kendisinden sonra yazilacak tezkirelere kaynak olacak
olan ilk tezkireyi de ortaya koymuçtur. Lâmiî'nin eserini oluçtururken dayandigi kaynaklar
üzerine aynntih bir inceleme yapan Flemming "Glimpses of Turkish saints: Another look at
Lâmi'î and Ottoman biographers" adli yazisinda Lâmiî'nin, Câmî'nin eserini nasil
içselleçtirdigini, Anadolu'nun merkez oldugu geniç bir cografyada Türk-Osmanh tarih,
kültürünün ve edebiyatinin kutsal kiçiler üzerinden oiuçum haritasini nasil çizdigini, bu
oluçumda hangi deger yargilannin ve bakiçaçilannin roi oynadigini ortaya koymuçtur (1994:
59-73).
Câmî'nin, kendi döneminde siyerin mensur olarak yazilmasi modasinin ürünü olan
Cevahidü'n-nübüwe'si, konusunu eski Yunan mitolojisinden alan ve gnostik bir eser olan
Salâmân u Absâl mesnevisi de Lâmiî'nin ilgisinden uzak kalmamiçtir. Câmî, Salâmân u Absâl
mesnevisini kaleme alirken, bir çok degiçikliklerle onu kendine mal etmiçtir. Böyle olmakla
birlikte Rypka'nin dikkati çektigi gibi, mesnevinin aslinda bulunan Salâmân'in annesiz
dogumu ve bunun paralelinde kadin duçmanhgini içeren dücünceleri degiçtirmemiçtir. Bu da
Câmî'nin bu yöndeki dücünceleri destekledigini göstermektedir (Rypka 278). Lâmiî, Câmî
tarafindan 'Ârifi'nin en iyi mesnevisi olarak degerlendirilen (Rypka 275) Guy u Çevgân
mesnevisini de çevirmeyi ihmal etmemiçtir. Daha sonra Osmanh sahasinda fazla ilgi
gormemiç olan bu konuda mesnevi yazmiç olmasi, Salâmân u Absâl mesnevisinin yanisira,
Guy u Çevgân mesnevisine, 'Ârifi'nin mesnevisinde bulunmayan ve kadm duçmanhgini dile
getiren bir bölüm eklemesi, Câmî'nin onun üzerindeki etkisini göstermesi bakimindan dikkat

21
22

a.g.e. XVI,LVI, LXV. Mektuplar
a.g.e 334. XIX. mektup
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çekicidir.23 Nizâmî'yi a§mak hedefinde olan Câmî'nin Heft Evreng'ináe bulunan Zey/á vu
Mecnûn ve Yûsuf u Zuleyhâ mesnevileri yerine Lâmiî, Vâmik u Azrâ ve Vis ü Râmin
mesnevilerini kaleme almi§tir. Yine Câmî'nin Heft Evreng'ináe
Nizâmî'nin
îskendernâme'sine kar§ilik yazdigi Hirednâme-i ÎskenderVyi yazmi§tir. Lâmiî'nin ele
geçmeyen eserleri arasinda Hirednâme-i îskenderî mesnevisi bulunmaktadir (bk..) Câmî,
Sadî'nin Gulistân'ma kar§ilik Bahâristân'i yazmiçtir. Lâmiî ise bir §erh yazmiçtir: §erh-i
Dibâce-i Gulistân. Câmî, Silsiletü'z-zeheb'iy\e Fars edebiyatinin ana tartiçma konularindan
olan çiir ve çair üzerine tartiçmalara katilmiç Nizami-yi Aruzî, Senayî ve 'Attâr'dan sonra bu
tartiçmalara yeni bir boyut getirmiçtir. Lâmiî'de Dîvân'ina yazdigi kapsamli dibâcesinde çiir
ve çair kavramlanni Nizâmî, Hâfiz, Attâr ve Câmî'den alintilarla tartiçmiçtir (bkz. Tolasa
1979:1-10).
Lâmiî'nin Farsça'dan geniçletilmiç yani "rûmiyâne came" giydidlmiç eserlerinin
arasmda Heft Peyker de bulunmaktadir. Latîfî tezkiresinde, "Molla 'Abdullah Hâtifî'niin Heft
Manzann tetebbu' idüp hamseden Heft Peykeri terceme itdiler" (2000: 476) dese de Lâmiî,
Mün^eañnda Rûçenîzâde'ye yazdigi mektupta Ali Çîr Nevaî'nin eserini inceledigini, kusurlu
oldugunu bilmesine ragmen çevirdigini bildirmiçtir.24 Bununla kalmayip Câmî'nin bu yakin
dostunun Ferhâd u §îrîn'im de çevirmiçtir. Bunun yanisira Ahlî'den §em ' u Pervâne'yi,
Fettahî'den Vis ü Râmin'i çevirdigi de dücünüldügünde Lâmiî'nin, Câmî ve onun çagdaçi ve
çevresinde olan yazarlar çizgisinde oldugu görülür (Tezcan 2004:152). Bunlar Bemardini'nin
de dikkati çektigi gibi Timurlular döneminin onde gelen yazarlandir^^. Bunda dedesi Nakkaç
Ali'nin Timur tarafindan Semerkand'a götürülmesinin, hatta babasi Osmân'in Fâtih' ten sonra
Timurlu çairlere özellikle de Câmî'ye büyük ilgi ve iltifat gösteren ve Câmî'nin de Silsiletü zzeheb'inin 3. defterini onun için kaleme aldigi IL Bâyezid'in deftedari olmasmm da rolü
dücünülebilir (Bemardini 2003: 5). Lâmiî'nin bu ilgi ve tutumu, tüm bu etkenlerle birlikte
Timurlular döneminde Fars edebiyatina büyük bir ilgi gösteren, ístanbul'u Herat'a rakip bir
edebiyat ve kültür merkezi yapmak gibi dönem edebiyatinin hamiligini üstlenen ( ínalcik
2003: 20-21) Osmanli'nin saray politikasindan elbette soyutlanamaz.
Câmî ve Lâmiî'nin kendi edebiyatlan içindeki konumlarina baktigimiz zaman da
paralellelikler oldugunu söyleyebiliriz:
Klasigi yeniden canlandirma amaci güden Câmî, Timurlular döneminde hamse, hatta
mesnevi yazma önemini kaybetmiçken, Nizâmî'yi geçme arzusuyla onun hamsesine karçilik
yedi mesneviden oluçan Heft Evreng'i yazmiçtir. Câmî aynca Fars edebiyatmda çiirin tüm
türlerinde eser vermesi ile one çikar. Bu bir tesadüf olmayip onun kendi tezine dayanir.
Rypka, Câmî'nin bu tezini Bertels'in çu görücleriyle aktarir: "Ona göre, eskiden birçoklannm

Bu mesnevilerdeki kadmla ilgili dücünceler için bkz.Tezcan 2002.
a.g.e LXXV. Mektup. Lâmiî bu mektubundan Ruçenî-zâde'nin kendisine bunun zor bir metin oldugunu
bildirdigi anlaçilmaktadir. Çagataycaya da hakimiyeti olan Lâmiî'nin mektuplari arasmda Kissahân
'ivaz'a "Uygur 'ibâretince ya'nî Tâtâr dilince" dedigi Çagatayca yazdigi bir mektup bulunmaktadir (bkz.
A.g.e. 2006:219. XXXVffl. mektup)
Bemardini 2003:3.

176

NURAN TEZCAN

iddia ettigi gibi bir eserin yaçamasi onun biçiminde bagh olmayip içerigindeki derinlige
bagliydi. Câmî, klasik biçimlerden bir tekinin bile tamamen yok olup gitmedigini, tam tersine
eger çairin bu türlere derin ve anlamlarla dolu bir içerik kazandirma gücü varsa onu
yaçatmasinin mümkün oldug;unu ileri sürmüctür (Rypka 278). Câmî, bu iddiàsini baçta 3
divan ve 7 mesnevi olma.k üzere edebi risaleler, vahdet-i vücut anlayiçina dayanan mistik açk
konulu nazim çerhleri, dini, tasawufî konularda ve aynca muamma (4 eser), Arapça gramer,
aruz, kafîye, lugat türünde birçok manzum ve menstir eserler kaleme alarak ortaya koymuç ve
böylelikle de Fars edebiyatmda eserlerinin 43'u bulan sayisiyla öne çikan bir çair ve yazar
olarak yer almiçtir (Ritter: 18).
Câmî'nin tüm türlerde eser vermesinin Lâmiî, için de ömek olmuç oldugunu
söyleyebiliriz: Lâmiî'nin de iki hamse oluçturacak kadar romantik ve tasawufi-allegorik
mesnevi yazmiç ve beç defterden oluçan divaninin yanisira, çehr-engiz, esmâ-i husnâ, mevlid,
maktel, siyer, tezkiretul-evliyâ, menâkib, fethnâme, munâzara, munçeât, çerh, lugat, hezl,
muammâ, letâif, risâle gibi türlerde 40'î geçen eser sayisi ile Osmanh çair ve yazarlan
arasinda tek oldugunu görüyoruz . Latîfî, bunu daha 16. yüzyilda "... bvmda olan küUiyet ü
câmi'iyyet çu'arâ-yi Rûmun birinde yokdur" (2000: 476) diye vurgulamiçtir. Günümüzde
Lâmiî üzerine yapilan birçok araçtirmada da bu görülmektedir (Alpay-Kut 1976:73-93,
Tezcan 1979: 305-343, Egri 2001:24-42).
15. yüzyil Timurlular dönemi edebiyatmda allegorik mesnevi ve muammanin moda
oldug;u bir dönemdir ve bu Câmî'nih eserlerine bariz bir çekilde yansimiçtir. Câmî, Arap dil
ve edebiyatma önem vermiç, bunu gerek eserlerindeki Arap dil ve edebiyatma hakimiyeti,
gerekse dil ögretimi kitaplanyla ortaya koymuçtur. Latîfî de Lâmiî için "Tâzî ve Derî muçkil
Ü mu'teber kitâblarun tercemesinde ustâd-i cihân ve kesret-i mâdde ve ma'lümatda deryâ-yi
fazl u 'irfân idi" (2000: 477) diyerek onun bu yönünü vurgular. Lâmiî'nin §evâhidu'nnübüwe, §erefu'l-insân, Munâzara-i Bahâr u §itâ, Mun^e'ât gibi eserlednde Arapça'ya
hakimiyeti açikça görülmektedir.
Böyle olmakla birlikte Lâmiî, Câmî'nin Fars edebiyatmda gerek çair/yazar olarak,
gerekse "âlim" olarak öne çiktigi oranda bir yere sahip midir somsu üzerinde dücünülmesi
gereken bir noktadir ve her iki yazann eserlerinin karçilatirmali olarak incelenmesini
gerektiren bir konudur.
Lâmiî, elbette Câmî kadar saraya yakin olmamiç onun kadar iltifat gormemiçtir.
Hüseyin Baykara, Câmî için medrese yaptirmiç, eserlerini yazdirmak için hattatlar tutmuçtur,
Ali Çîr Nevâî'nin ona olan hayranhgi ise eserlednde yansimiçtir. Câmî, saraydan gördügü
iltifat karçisinda kaside yazmaya ihtiyaç duymamiçtir.
Bursa'nin soylu bir alesinden gelen Lâmiî, Munçeât'îndaki m'ektuplardan açikça
görüldügü gibi Bursa'nin saygi duyulan çahsiyeti olmuç, sarayla ve devdnin iled gelen
kiçiledyle yaziçmiçtir; ancak Câmî kadar müreffeh bir hayat yaçamamiç gerek saraya sundug;u
eserlerinin giriçinde (Vis ü Râmin, Guy u Çevgân) gerekse Munçeât'mdaki mektuplannda
geçim sikintisi çektigini sik sik dile getirmiç, özellikle çocuklan için yardim taleplednde
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bulunmuçtur; hatta geçim sikintisi yüzünden kitaplanni satmak zorunda kalmiçtir (bkz.
Munçeât-i Lâmiî, Esir 2006, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXVII, LIV, LXV, LXXIV.
mektuplar).
Câmî'nin hayatteyken gördügü iltifat ölümünden sonra tersine dönmüc, Safavîler
döneminde (1500-1736) hiç ragbet görmeyen eserleri rafa kaldinlmiçtir. Edebi degeri
konusunda ise çeliçkli degerlendirmeler yapilmiçtir. Ritter, onun eserlerinin ne muhteva, ne de
çekil bakimindan bir orijinallik göstermedigini, klasik Fars edebiyatini yeniden canlandirmak
istedigini bu nedenle geçmiçin büyük ömeklerinin etkisinde kalmiç oldugunu, kendine özgü
parlak ve taze bir üslubu olmakla birlikte fazla bir orijinallik olmadigini belirtir (Ritter: 19).
De Brijn ise çiirinin etkileyici verimine evrensel bir saygi duyulmakla birlikte özgünlügü
konusunda ayni degerlendirmenin yapilmadigini "en kabiliyetli, çok yönlü ve üretken bir
yazar" olarak kabul edildigini belirtir (2002. 83).
Lâmiî için de daha kendi çaginda yapilan degerlendirmelerde onun eserlerinin
çoklugunun vurgulanmasinin ötesinde pek bir deger atfedilmez. Latîfî mesnevileri için "...
Ferhâdnâmesinde dahi hayli dikkat u hayâlât ve san'at-vâr harc u derc itmiçdur. Lâkin
kendülerin hâssa-i karîhasi ve zâde-i tab'i gâyetde kalîl ü nadir vâki' olmuçdur. Mu'ellefât-i
Nevâî'den terceme gibi vâki' olup 'ibârât-i Tatarîsin Turkî terkib ile edâ itmiçlerdur " (475)
der. Çiirleri ve diizyazi eserleri için de §unlari yazar: "tedvinât-i selefe tevaggul-i tâm ile
tetebbu' vâki' olup tercemeye kâbil mahallerin itmiçler ve mulâyim ü munâsib olan gûçeleri
mevki'inde ilhâk eylemiçlerdur. Ammâ ittifâk-i fuzalâ ve fiisehâ budur ki egerçi zü-fünun u
mütefennindür lâkin nazm u inçâsinda reng ü rûh yokdur. Kelimâtmun hâyîde ve rûz-merre
elfâz u'ibârâti çokdur. Musennefâtinun ekser ü aglebi mu'ellefât-i ekâbir-i selefden me'hûz u
menkûldur ve elsine-i leîmânda pur-gûylik töhmetiyle mat'ûn u medhûldur. (476).... Egerçi
Dîvâni mevcûd ve mudewenâti gayr-i ma'dûddur lâkin sa'y-i himmetin tahrîr ü te'lîfâta sarf
idüp tarîk-i çi're çendân mukayyed olmaduklari ecilden çi'rleri semt-i çohretden dur
duçmiçdur (478).
Gelibolulu Âlî Künhü'l-ahbâr'mda Âçik Çeleb'nin ve onu takibedenlerin Lâmiî'yi
Câmî-i Rûm olarak adlandirdiklanni vurgular, ancak Câmî ile Lâmiî'yi "yer nerde, Sureyyâ
(yildizi) nerde" diyerek karçilaçtirir ve Câmî'nin eserlerindeki "nezaket" ve "belâgaf'in onun
eserlerinde bulunmadigini söyler (Bu sebeble ki Monla Câmî eç'ârindaki nezâket ve
mesnevilerindeki ve inçâsindaki belâgat mûmâ ileyhden dur idügi zâhir ü mefhümdur." Hezl,
kita, rubai, muamma türü çiirlerinin begenildigini, fakat mesnevilerinin Âhî ve Hamdî'nin
mesnevileri kadar etkileyici olimadigini, çok sayida eser vermiç olmakla birlikte bunlarin
nüshalannin bir iki kopyadan ileri gitmedigini de söyleyen Âlî, onun verimli bir yazar
oldugunu kabul etmekle birlikte her eserinin ayni degerde olmadigini da çu sözlerle ifade
eder: "... ammâ eç'ân dahi inçâ-yi bisyân gibi yâ iyi bir pâlûdedir ve yâhod ham kopmiç
çiçegi buminda bir mîve-i zehr-âlûdedir". Onun, ne etkileyici bir gazeli ne de gönül alici beyti
olmakla birlikte "... Burusa'nin çu'ârâsmun guzîdesi" oldugunu da vurgular (G. Âlî, 1994:
266-267). Burada "yazar" olmak için önce "çâir" olmak g'ereken bu sanat anlayiçina göre

178

NURAN TEZCAN

Lâmiî'nin divanindaki çiirlerinin etkileyici çiirler olarak one çikmamasinin onim öteki
türlerdeki eserlerini, dolayisiyla tüm çâir/yazar kiçiligini golgelemiç oldugu dücünülebilir.
Kuçkusuz ki her iki yazann birbirine göre ve kendi edebiyatlan içindeki yerlerinin
somut bir çekilde ortaya konmasi, eserlerinin karçilaçtirmali çaçilmasini gerektiren bir
konudur. Böyle olmakla birlikte Câmî, eserleriyle kendinden önceki Fars edebiyatinin
yüzyillar boyunca oluçturulan bütün türlerini muazzam bir verimle yeniden üretirken; Lâmiî,
Turk edebiyatinin yelpazesini görülmemic bir çekilde geniçletmiçtir. Her ikisi de kendi
edebiyatlannda "çok yönlü ve en üretken" yazarlar olarak yerlerini almiçlardir. Câmî'nin Fars
klasiginin son sözü olarak varlik göstermesine karçilik Lâmiî'nin Osmanh klasik döneminin
doruk olmada iddiali oldugu söylenebilir.
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