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LÂMiî ÇELEBi YE AÍT ESERLER ÜZERÍNE
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Lâmiî Çelebi (Mahmûd b. Osman 1472-1532) manzum ve mensur çok sayida eser vermiç
bir yazar olarak Divan edebiyati yazarlari arasinda ayricahkli bir yere sahiptir. Yazar,
Divan'inin önsözünde 40 yil edebiyatla ugraçtigini ve eserlerinin sayisinin 4O'a yakin
oldugunu söyler (Dîvân: 30a-31b). Bugün onun bilinen eserlerinin sayisi 3O'un üzerindedir ve
elimizde 25'i bulunmaktadir. Lâmiî, yalniz eserlerinin sayisinin çoklugu ile degil, çeçitli
türlerde yazmiç olmasiyla da son derecede ilgi çeken bir yazardir. Eserleri, manzum ya da
mensur oluçlannin yanisira türlerine göre siniflandinldiginda onun dîvân, romantik ya da
tasavvufî allegorik a§k hikâyesi içerikli mesnevî, ^ehr-engîz, esmâ-i husnâ, mevlid, maktel,
siyer, tezkiretü'1-evliyâ, menâkib, feth-nâme, munâzara, mun§eât, §erh, lugat, hezl, lugaz-
muammä, letâif, risâle gibi pek çok ve degiçik türde eser vermiç oldugunu görürüz. Kalm
divam, iki hamse oluçturacak sayida ve degiçik konularda mesnevileri ve çok yaygin olarak
okunmuç olan düzyazi eserleri, onun iddiali bir çair ve yazar oldugunu göstermektedir.
Osmanh Devleti'nin 15. yüzyildan 16. yüzyila geçiç döneminde yetiçmiç ve II. Bâyezîd (1481-
1512), L Selîm (1512-1520) ve Kanûnî Sultan Suleyman (1520-1566) zamanlannda yaçayip
eser vermiç olan bu çok vedmli, çok yönlü yazann önemi yadsinamaz. Bu dönem bilindigi
gibi Osmanhnin her alanda yukseliçe geçtigi, buna koçut olarak sanat ve edebiyat alanmda da
iddiali bir yukseliçin kendini gösterdigi bir dönemdir. íran edebiyatinin etkisi sürmekte, Turk
edebiyati ömek aldigi bu edebiyatla her alanda ayni düzeye gelmek için yançmaktadir. iyi bir
medrese egitiminden sonra tasavvuf yolunu (Nakçibendiyye, Gulçeniyye) seçerek kendini eser
vermeye adamiç bir çair ve yazar olarak Lâmiî'nin baçta Molla Câmî (1492) olmak üzere
birçok iranli yazann degiçik konulu mesneviledni geniçletilmiç çevidler halinde Turkçeye
aktarrmç olmasi Divan Edetiyatinin geliçimine yeni bir boyut kazandirmiçtir. Eserlerinin
çogunu 1504-1532 arasinda vermiç olan Lâmiî'nin bu yöneliminde Yavuz Sultan Selîm'in
1514 Çaldiran sefednden dönerken "Tebdz'deki sanat erbabi, tüccar, ve sair içe yarayacak-
lardan bin haneyi" ve "§âh ismâil'in eçyasindan, Heçt Behiçt sarayindan, mehterhanesinden,
üstadlanndan" alip birçok eçyayi istanbul'a getirtmiç olmasinin (Uzunçarçih 1974: 269) etkisi
dücünülebilir. Cünkü bu aileler ve eçyalarla birlikte muhakkak ki istanbul'a birçok yeni
Farsça eser de gelmiç olmali, bu olay Osmanh çair-yazar çevresinde yeni bir çevid dalgasi
yaratmiç, bu konularda Türkce eser yazma istegini kamçilamiç olmahdir. Nitekim Kanûnî'nin
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kimi Farsça eserlerin zamanin yazarlari tarafindan Turkçeye çevirilmesini istemesi bu
tutkunun bir göstergesidir. Aynca Lâmiî'nin Mîr Hüseyn Nîçâburî (öl. 1499), Ali §îr Nevâî
(öl. 1501), Hüseyn Vâiz Kâ§ifî (Ö1.1504), Hâtifî (öl. 1520) gibi çagdaçi iranli yazarlardan
çeviriler yapmiç olmasi da bu acidan dikkat çekicidir (Tezcan 1994: 9-10; 27).

Lâmiî, her ne kadar Divan Edebiyati yelpazesi içinde Fuzûlî, Bâkî gibi herçeyden önce
gazelleriyle un kazanmi§ "lirik" bir §air olarak yer almazsa da irán ve Arap edebiyatini
kavranuç, Turkçeye hakim, gözlem ve anlatim gücüne sahip, açik ve akici anlatimi ile mesne-
vilerinde uzun soluklu bir yazar olarak edebiyattaki yerini almi§tir. Mensur eserleri ise edebi
anlatim gücünün yamsira konulannin halk için çekici olmasi dolayisiyla çok okunmu§tur,
Lâmiî'nin eserlerinin yazma nüshalannin yayginligi konusunda daha önce yayinlannu§ olan
iki araçtirma bunu açikça gostermiçtir (Kut-Alpay 1976, Tezcan 1979). Adi geçen ara§tir-
malarda hemen hemen mevcut bütün kataloglar taranarak Lâmiî'nin eserlerinin yazma nüs-
halan belirlenmiçtir. Ancak son yillarda yayinlanmi§ olan' Misir Milli Kütüphanesi Turkçe
Yazmalar Katalogu (1870-1980) {Fihris al-mahtûtâti'l-Turkiyya al-'Osmâniyya 1870-1980.
Dâru'l-kutub al-kavmiyya kismul-fahârisi al-§arkiyya. Kahire: Al-Hay'atü'l-Misriyyati'l-
'âmmati li'1-kitâbi) bu ara§tirmalarda yer alamamiçti. Turkçe yazma eserler açisindan son
derece zengin bir kütüphane oían Misir Milli Kütüphanesinin katalogunun yayinlanmasi
Lâmiî'nin orada bulunan eserlerinin de belirlenmesi olanagini vermiçtir. 1987'den baçlayarak
dort cilt halinde yayinlanmi§ olan bu katalogda yer alan Lâmiî Çelebi'ye ait eserleri bir araya
getiren bu yaziyi, pek çok degerli araçtirmalan arasinda Lâmiî ve eserlerine geniç yer vermiç
olan sayin Profesor Günay Kut için yayinlanan bu armaganda sunmayi anlamh buluyorum,

Katalogda Lâmiî'ye ait 16 eserin 33 nüshasina rastlanmaktadir. Bu eserler manzum ve
mensur olmak üzer e çoyle siralanabilir:

Dtvân-i Lâmiî

2. cilt, no: 1885 Ciltli, ilk sayfasinda yaldizli hilye^ bulunan ve kirmizi mürekkeple
çerçevelenmiç olarak tasvir edilen bu nüsha talikle yazilmiçtir ve tarihsizdir. 17 saur üzerine
176 varaktir.

Sem' Ü Pervâne

3. cilt, no: 3329 Ciltli, ilk ve ikinci yapraklari kirmizi mürekkeple çerçevelenmiç olup
21 Ramazan 966'da (27 Haziran 1559) Ahî bin Süleymän tarañndan istinsah edilmiçur, 15
satir üzerine 103 varaktir.

3, cilt, no: 3330 Toplu dit (mecmua) içinde birinci k i t ^ olarak bulunan ve sayfa
kenarlanna yazilmiç oldugu anlaçilan bu nüsha, 1-36. varaklar arasinda yer almaktadir. Satir
sayisi degiçkendir.

' Bundan bajka Lâmiî'nin Medine'deki §eyhülislam Ârif Hikmet KUtüphanesinde de eserlerinin yazma nUshalari
bulunmaktadir. Bunun için bkz. §arli 2001:99-112.

^ Hilye: Yazma eserlerde Peygamber'in vasiflarini ve Allah'in adlarmi içeren sUslU yazilardan olujan motif (bkz Özen
1985:27)

y
1985:27).
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Guy u Çevgân

3. eilt, no: 4126 Toplu eilt içinde ikinci kitap olarak 3 6-8 2. var aklar arasinda sayfa
kenarlarina yazilmi§ oldugu anla§ilmaktadir. Satir sayisi degiçkendir. istinsah tadhi yoktur.

54 varak oldugu anla§ilan bu nüsha, Guy u Çevgân mesnevisinin kaydina rastladigimiz
dördüncü nüshasidir. Daha önce 3 nüshasini saptadigim bu mesnevinin Berlin nüshasi esas
al 1 nar ak Bodleian nüshasiyla kar|ila§tirmali olarak edisyon kritigini yayinlami§tim (Tezcan
1994). Ücüncü nüshasi ise Medine §eyhülislam Ârif Hkmet Kütüphanesinde no: 248/811'de
kayitlidir (Tezcan 1994: 49, §arli 2001:108). Bu kütüphanede ayrica Lâmiî'ye ait §erh-i Guy
u Çevgch kaydina rastlanmaktadir. 60 varak oldugu belirtilen bu yazma, Guy u Çevgân
mesnevisi midir, yoksa onun §erhi midir? Eldeki verilerden bu §imdilik anla§ilamamaktadir
(kr§.§arh 2001:111).

Vâmtk u 'Azrâ

4. dit, no: 5056 Ciltli, divanîyaziylayazilmi§tir. Bu nüshanin arka sayfasinda bulunan
edinmekayit (temlik) tarihinden 1143'ten (1730\1731) önce istinsah edildigi sanilmaktadir. 19
satir üzedne 130 varaktir. Nüshanm sonu eksiktir. 13rden itibaren sayfalarin rengi degi§ir,
ba§ka bir metin ba§lar. Aynca ba§i eksik olan "bana" redifli ve sonu eksik olan "ona" redifli
kasideler yer almaktadir.

4. eilt, no: 5057 Ciltli, ilk ve ikinci sayfasi yaldizla çerçevelenmiçtir. Talik ile yazilmi§
olup 17 satir üzerine 176 varaktir.

VÎS ü Rûmîn

4. dit, no: 5134 Ciltli, kirmizi mürekkeple çerçevelenmi§tir. istinsah tadhi yoktur. 17
satir üzedne 208 varaktir.

Tuhfe-i Làmiî

I. eilt, no: 548 istinsah tarihi 1136 (1723\1724) olarak vedlen bu nüsha toplu eilt
içedsinde ücüncü kitap olarak 10 saür üzerine 47-57. var aklar arasinda bulunmaktadir. Nesih
ile yazilmi§tir. Aruzun degi§ik kaliplariyla Turkçe olarak yazilmi§ olan manzumeler Farsça
kelimelerin Turkçe kar§iliklarini içermektedir. Nisâbu's-sibyân ve Tuhfe-i Alai tarzinda
yazilmi§tir3,

1. eilt, no: 549 Hüseyn Riza bin ismet Pa§a el-Vezír tarañndan 1314 te (1896\1897)
istinsah edilen bu nüsha ise yine toplu dit içinde ücüncü k i t^ olarak 79-94. varaklar arasinda
bulunmaktadir.

Terceme-i sevahidü'n-nübüvve

I. eilt, no: 872 MollaCâmîden çeviri oldugu ve eserin bir mukaddime ile 7 bölümden
olu§tugu belirtilir. Ciltli, hilyeli, kirmizi, siyah mürekkqple çerçevelennii§ ve yaldizla

3 Muhammed ibn el-Bevvâb'm manzum Farsça sözlügü Tuhfe-i Alât için bkz. Ke^ßz-zUnün (1360-1941) c l , 370.
Ebu Nasr Mes'ûd bin ebu Bekr ibn Hüseyn ibn Câferî 'nin (öl. h.64O) 200 beyitlik Farsça sözlügü Nisâbu's-sibyân
için bkz. KesfUz-zunûn (1362 - 1943) c. 2, 1954.
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süslenmi§tir, Nesih ile §emsü' d-din bin ' Abdu'l-'alîm tarañndan Musul'da yazilmi§tir. tstinsah
tarihi 17Muharrem 1040Pazartesidir (26 Agustos 1630). 25 saur üzerine 160 varaktir.

1, eilt, no: 873 23 satir üzerine 120 varak olan bu nüshanin istinsah tarihi yoktur. Ciltli
vekirmizi mürekkeple çerçevelenmi§ olup talik ile yazilmi§tir.

1. eilt, no: 874 21 satir üzCTine 248 varak olan bu nüsha divanî yazi ile istinsah
edilmi§tir. Cildi dagilmi§ür. Bazi varaklarda yirtiklar ve lekeler bulunmaktadir.

FUtûhu'l-mucâhidîn li-tevârih kulubCl-magâhidîn

3, eilt, no : 3617 MollaCâmî'ninNe/e/iâfM'Z-Mni adli eserinin Turkçeyeçevirisi oldugu,
çevirinin 927 senesinin Receb ayina denk gelmesi ve bunun da Kanûnî'nin Belgrad Kalesini
fetih tarihi olmasi dolayisiyla bu adm verildigi belirtildikten sonra ciltli, yaldizli ve renkli
hilye bulunan, çerçeveli, yaldiz ve ye§il mürekkeple süslenmi§ bir yazma olarak tasvir edilir.
Ba§langiçta içindekiler listesi bulunmaktadir. Nesih ile yazilmi§ör. istinsah tarihi 3 §ewâl
1005 Pazartesi gecesidir (20 Mayis 1597). 25 satir üzerine 383 varaktir.

3, eilt, no: 3618 Ciltli, yaldiz ve siyah mürekkq)le ça-çevelenmi§tir. ílk sayfasinda
hilye bulunmaktadir. Nesih ileyazilmiç olup 1043'te (1633\1634) Ahmed el-Zâhid bin Salih
tarafindan istinsah edilmi§tir. 25 satir üzerine 292 varaktir.

Miinâzara-i Bahâr u $itâ

2. eilt, no: 2668 Risâle-i Munâzarâ ^ î altinda kayithdir. Ciltli ve ilk sayfasinda hilye
bulunmaktadir. Birinci ve ikinci sayfalari yaldiz ve siyah mürekkep, daha sonraki sayfalari
kirmizi mürekkeple çerçevelenmi§ olup nesih ile yazilmi§tir. Îsdnsah tarihi yoktur, U satir
üzerine 95 varaktir.

$erh-i Dîbâce-i Gulistân-i Sa'dt

3. eilt, no: 3063 Bu eserin burada bulanan nüshasimn 1-18. yapraklanmn tezhipH,
diger yapraklann ise yalnizca çerçevelenmiç oldugu belirtilmi§tir. Talik ile yazilmiçtir ve
tarihsizdir. 13 satir üzerine 139 varaktir.

Munse'ât-i Lâmi'î

1, eilt, no: 198 inß-yi Sultânî adi altinda verilen bu nüsha yaldizli ve kirmizi ciltlidir,
Mavi mürekkeple çerçevelenmiç olup talik ile Velî bin Îlyâs tarañndan yazilmi§tir. istinsah
tarihi 10 §evvâl947'dir (7 §ubat 1541). 17 satir üzerine 158 varakdr.

Menâktbu Uveysi'l-Karânî

4. dit, no: 4652 Talik ile yazilmi§ olup 121O'da (1795\1796) Ka§mî-zâde Mustafa §âkir
bin Ka§mî Mehemmed Hamdi el-Malatî bin 'Abdü'r-rahím tarañndan istinsah edilmiçtir,
Toplu cildin yedinci kitabi olarak bulunan bu nüsha satir sayilan farkli olarak 169 varaktir,

'ibret-nUmâ ('îbret-nâme)

3, eilt, no : 3433 Ciltli, ilk 11 yapragi kirmizi mürekkq)le çorçeveli, devami çerçevesiz
olup 97O'te (1562\1563) istinsah edilmi§tir, 17 satir üzerine 141 varakür.
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3. eilt, no: 3434 Toplu eilt içinde ücüncü kitap olarak 33 satir üzerine 218-288.
varaklar arasinda bulunmaktadir. istinsah tarihi 1190'dir (1776\1777).

$erefü'l-insan

3. eilt, no: 3287 Kitâbu resâili ihvâni's-safâ'mn ilk risalesinin Lâmiî tarafindan
Turkçeye serbest bir çevirisi olan bu eserin burada bulunan yazmasi 962'de (1554\1555)
Mustafa bin Mehemmed el-Bursavî tarafindan istinsah edilmi§tir. 19 satir üzerine 225
varaktir.

3. cilt, no: 3288 Seyyid 'inâyet'ullâhbinRamazân el-Kayserî tarafindan istinsah edilen
esCTin istinsah tarihi 3 §ewâl 997 Pazartesidir (15 Agustos 1589). 19 satir üzerine 217
varaktir.

3, cilt, no: 3289 Ciltli, naki§li vekirmizi kalemleçerçevelenmi§ olup Tâhir bin Amenu
tarafindan 1002'de (1593\1594) istinsah edilmiçtir. 21 satir üzerine 217 varaktir.

3. cilt, no: 3290 Ciltli, tezhipli ve çerçevelenmi§ olup talik ile yazilmi§tir. istinsah
tarihi 1016'dir (1607\1608). 19 satir üzerine 222 varaktir.

3. cilt, no: 3291 Ciltli, hilyeli, yaldizvesiyah murekkepleçerçevele3imi§ olup 1033'ten
(1623\1624) önce istinsah edilmiç oldugu kitap sahibinin koydugu tarihten anla§ilmaktadir.
Talik ile yazilnu§tir. 17 satir üzerine 217 varaktir. Yazmamn sonunda yazann raiyye kasidesi
yer almaktadir. Yazmada kurt yenikleriyle rutubet izleri bulunmaktadir.

3. cilt, no: 3292 istinsah tarihi 28 Receb 1068 Per§embe günü (1 Mayis 1658) olan bu
nüsha25 satir üzerine 108 varaktir. içinde rutubet izleri oldugu, bazi yapraklann yirtik ve
lekeli oldugu belirtilmi§tir.

3. cilt, no: 3293 Bu nüsha ciltli olmakla birlikte cildi dagilmi§tir. Kirntuzi mürekkeple
çerçevelenmiç olup nesih ile Mustafa bin Mehemmed Mustafa el-Karamanî tarañndan istinsah
edilmi§tir. Tarihsizdir. 23 satir üzerine 159 varaktir.

3. cilt, no: 3294 Ciltli, birinci ve ikinci sayfalar yaldiz çerçeveli, devami kirmizi
çerçeveli olup tarihsizdir. Nesih ile yazilmiçtir. 17 satir üzerine 177 varaktir.

3. cilt, no: 3295 Ciltli, yaldizla çerçevelenmi§ olup talik ile yazilnu§tir. Tarihsizdir. 15
satir üzerine 245 varaktir.

3. cilt, no: 3296 Ciltli, tarihsizdir, 19 satir üzerine 192 varaktir.
3. cilt, no: 3297 Ciltli, nesih ile yazilmiçtir. Tarihsizdir. 17 satir üzerine 242 varaktir,

Letâ'if

A. dit, no: 4137 Lâmiî'nin oglu Abdu'llah tarañndan yazilmi§ oldugu belirtilen eserin
bu nüshasi ciltli, ilk sayfasi yaldizla, devami kirmizi mürekkq)le çerçevelenmi§tir. Nesih ile
yazilmi§olup 966 Rdîiyu'l-âhir'inin sonlannda (Agustos 1559) istinsah edilmi§tir. 17 satir
üzerine 137 varaktir.

Risâle-i NefsU'l-emr

2. cilt, no: 2684 Í§bu risâle-i 'acîbe ve mûcib-i tedkîk-i makâle-i garîbe oldur ki: elem ü
§iddete.... diye ba§layan bu eser bir mecmua içinde ya- almaktadir. Mecmuamn 51. ve 52.
varaklarinda bulunan bu nüshanin eksßc oldugu anla§ilmaktadir. Nitekim bu nüshada rutubet
izleri bulundugu belirtilmi§tir.
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Kaynaklarda Lâmiî'ye ait olarak gösto-ilen Risâle-i Nefsü'l-emr'in Lâmiî'nin
olup olmadigi tarücma konusudur (krç. Esir 2001). Burada bulunan ekák nüshanin Lâmiî'ye
aitgösterilmesi dikkat çekicidir. Acaba burada daha önceki kayitlara dayanarak mi, Lâmiî'ye
ait olarak gosterilmiçtir; yoksa bu iki yapraklik metinde yazann adi geçmekte midir? Yoksa da
Risâl«-i Nefsü'l-emr'in öteki nüshalannda oldugu gibi Lâmiî adi sadece baçlikta nu
bulunmaktadir? Ne yazik ki katalogdaki vedler bu soruyu aydinlatmaya yetmemektedir.

Bunlardan baçka 1. cilt, no: 1167'de Hüseyn b. Mansur el-Ma'dení'nin Telhts-i terce-
me-i menâkibu'1-ebrâr adh esednin içinde Lâmiî, Mola Câmî ve baçka çairledn eserlednden
parçalar yer almaktadir. istinsah tadhi 959'dur. 211 varak.

Yine 3. cilt, no: 3885'de Kastde-i Lâmiî-i der muhsinât-i bedî'iyye yer almaktadir. "Ey
Suleyman satvet..." dizesiyle baçlayan bu kaside bir mecmua içinde 60. varakta bulunmaktadir.
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