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BEYİTLERE B AKIP SORU ÜRETMEK 

İskender P AlA* 

İnceleme 

Divan ştirinde hikeı:nl tarz (bilgece söyleyiş) söz konusu edildiğinde adı 
ilk akla gelen şair ıv.ç şüphesiz Urfalı Yusuf Nabi'dir (1642-1712). Osmanlı 
toplumunun sosyal ve ahlaki değerlerindeki kınlma evrelerinden birinde 
yaşayan ve çevresinde olup biten her şeyi tesbit ve tenkit etme gayreti içinde 
ömür süren Nabi, gerek divanında yer alan şiirleri, gerekse Hayriye adlı hi
keı:nl-didaktik eserinde devrinin olaylarını irdeleyen bir gözlemci konumunda 
durur ve elde ettiği tecrübeyi bu objekti:flikle yazıya geçirir. Nitekim "0, dikka
tini bilinçli bir şekilde sürekli olarak topluma yöneltmekle kalmamış, 17. 
yüzyılın ikinci yarısında çok bozulınuş olan Osmanlı toplum düzenini son de
rece ağır ve sert biçimde eleştirmiş (Kortantamer: 1993, s.152)" bu arada bizzat 
şahsıyla ilgili birtakım gelişmeleri de şiirine konu etmekten geri durmamıştır. 

Nabi, şöhreti daha kendi çağında iken geniş bir coğrafyaya yayılan ve 
bilahare edebiyat tarihçileri tarafından "Ekmel-i şuarô.-yı Rum (Anadolulu 
şairlerin kemale ennişi)", tezkire yazarları tarafından "Şuarô.-yı Rum'un şô.ir-i 
nô.-yô.bı (Anadolulu şairlerin örneği bulunmayanı), melikü'ş-şuarô. (şairlerin 
Efendisi) ve halk arasında da "Nô.bi-i Ptr (Güngörmüş Nabi) olarak anılacak 
olan seçkin bir irfan adamıdır. Devrinde çok itibar görmekle beraber sık sık da 
ta'rize uğramış veya hicvedilıniştir (bk. Sevgi-Özcan 1996, 105-107). Her 
çağın değer _ifade eden, adamları gibi o da bazen devletin nimetlerinden 
yararlanmış, bazen da çekemezlikler yüzünden birtakım sıkıntılara uğramış, 
göz önünde bulunmak hasebiyle de kaza okiarına hedef olınuştur (bk. Karahan 
1987, 16-18). 

* İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, XXVill (2006). 
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Nabl'nin Halep'te kaldığı yıllarda başından geçtiği söylenen bir hadise 
vardır. Safayı tezkiresinde bir cümlecik ile anılan bu hadise, şairin hayatına 
romantik veya lirik bir sahne ilave ettiğinden midir, yoksa klasik şiir ge
leneğinde örneğine az rastlanan bilgilerden olduğundan mıdır, hemen pek çok 
kaynakta dallandırılıp budaklandırılarak zikredilir, yeniden üretilir ve renklen
dirilir. Hakkında uzunca bir öykü bile yaiılabilecek kadar zengin vak' a ve hayal 
potansiyeli taşıyan bu hadisenin özü, Çorlulu Ali Paşa'nın, sadrazaınlığı 
döneminde (1706-1710) Nabı'nin Halep'te oturmakta olduğu malikanesini elin
den almasıdır. Rivayetlere göre paşa, şairin bir tür lojman statüsünde ikamet 
etmekte olduğu devlete ait malikanesini istirdat ile kendisine ödenmekte olan 
tahsisatı iptal ettirir. Safayı tezkiresinde bu hadiseyle ilgili kayıt"( ... ) kendüye 
münasib malikane ve maişet ile Devlet-i Aliyye'den ikram olunup nice zaman 
onunla taayyüş ü kanaat üzre iken bin yüz yigirmi tfuihinde vezir-i a'zam bulu
nan Çorlılı Ali Paşa malikanesin ref ve medar-ı maişetini kat' ile dilgir ü tekdir 
etmekle" cümlesinden ibarettir (Safayı 1721, v.296a). Safayı'ye göre bu "mlli
kane tahsisini kaldırma ve geçim ödeneğini kapatma" hadisesi 1 120 (1 708) 
tarihinde vuku bulur. Rahmetli hocamız A. Karahan, kaynak göstermemekle 
birlikte "Baltacı Mehmed Paşa Halep Beylerbeyliği'ne tayin edilince durumun 
düzelmesini sağlamıştır (Karahan 1987, 18)." der. Daha sonra Nabı hakkında 
yapılan çalışmaların neredeyse tamamında tekrar edilen bu hadise kesin olarak 
ne vakit olmuştur, Nabı malikaneyi boşaltmış mıdır, boşaltıldı ise Baltacı Meh
met Paşa hangi aşamada imdada yetişmiştir, eğer öyle ise şairin geri dönüşü ne 
kadar sürmüştür, hatta geri döİlffiüŞ müdür, Çorlulu Ali Paşa'nın böyle bir 
tasarrufuna sebep nedir, Safayı'nin "tekdır" ifadesine nazaran acaba bu 
uygulamaya Nabı'nin bir kusur veya tezviri mi sebep olmuştur ve en önemlisi, 
gerçekten böyle bir hadise vuku bulmuş mudur? İşte karşımızda araştırılması 
gereken bir yığın soru ve tabü cevabı bulundukça değişik kılıkta yeniden üreti
lebilecek sorular. Bulmacanın parçaları bulunmayı ve birleştirilmeyi bekliyor. 

Araştırma 

Tarih ilminin en değerli kaynakları, tarilli olayın geçtiği döneme ait olan, 
yani çağa tanıklık eden ve tabü birbirlerini destekleyenlerdir. N abi'nin malikane 
meselesinde çağın tanığı Safayı Efendi (ö.l725) ve eseri Nuhbetü 'l~Asar min 
F evaidi 'l-Eş' ar (yazılışı 1 720) olmakla birlikte onu destekleyen başka bir kay
nak bulunmamaktadır. Çağın kaynakları aksini söylemedillerine göre hem 
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Safayi'nin söylediklerine inanınak, hem de böyle bir hadisenin yaşanınasımn 
sebeplerini araştırmak zorundayız. Neden bir paşa, halefierinin uygun gördüğü 
bir uygulamayı değiştirsin?!.. O paşa ki, tarihi kaynakların, aslında hiç de fena 
adam olarak tamtmadıkları bir sadrazamdır. 35 yaşında sadaret makamına 
geçer ve 41 yaşında hayatı, kendini çekemeyenlerin gadrine uğratılarak sona 
erdirilir. Tarih kaynaklarımn ittifakla bildirdiklerine göre yaptığı hizmetler hep 
olumlu ve devletin yararına işler olmuş. Öte yandan, çağın şartları göz önünde 
bulundurolduğunda bir veziriri daha gençlik yıllarından itibaren devlet kademe
lerinde ilerlerken yollarımn çakıştığı ve/veya çatıştığı insanlar da hesaba katıl
mak zorundadır. Söz gelimi, siyaset ve diplomasi alanında görüş ayrılıklarına 
düştüğü rakipleriyle yaşadığı sürtüşmeler var mıdır veya himaye ettiği özel 
kişiler mevcut mudur? Daha net soracak olursak; N abi'nin önemli hfunllerinden 
olan Musahip Mustafa Paşa veya himayesinde yetişen Rfuni Mehmet Paşa ile 
Çorlulu Ali Paşa'nın nasıl bir münasebetleri vardı, bilinmek zorundadır. Çağın 
bir başka tanığı sayılabilecek Hadtkatü 'l-V üze ra bu kişilerin biyografilerini an
latırken, maalesef aralarındaki ilişkilerin olumlu veya olumsuzluğundan hiç ba
his açınamaktadır (Taib 1969, tür.yer.). Öte yandan onun hakkında "(Çorlulu) 
Ali Paşa hayrat sahibi, zeki, vakur, açık sözlü bir vezirdi. Fakat manevi babası 
Kara Bayram Ağa'yı katleden Pirari Hasan Paşa'yı öldürtüp intikam alacak 
kadar da kindar bir insandı (Aktepe 1993, 371)." bilgisi de bizim için değer
lendirmeye alınmak zorundadır. Bu bağlamda, her ne kadar tarihler kaydetınese 
de N abi'nin hikemi şiirlerini taklid ve yanında yetişrnek hasebiyle aralarında bir 
yakınlık bulunan Rami Mehmet Paşa'mn (1654-1706) reisülküttaplık ve kısa 
sadrazamlık (1 703) döneminde henüz kubbealtı veziri bulunan Çorlulu Ali Paşa 
ile herhangi bir geçmişi olup alınadığı araştırılınaya muhtaçtır. Bu ili kişinin, 
aym ikbalin peşinde olınak kaygusuyla birbirlerini rakip olarak gördüklerini 
farz etsek bile, aralarında 16 yıllık yaş farkı bulunan iki bürokrat olarak devlet 
kadernelerindeki rakabet alanlarımn fazla geniş olduğu da söylenemez .. 
Maamafih malikane meselesini Nabi'nin, daha Urfa'dan çıkıp İstanbul'a ayak 
bastığı zaman "Bir gartbim cenô.bına geldim/ Bin ümtd ile babına geldim" diye 
iltica edip divan efendiliği göreviyle himayesine girdiği, Musahib Mustafa Paşa 
ile ilişkilendirmek de bir hayli zordur. Çünkü sultanın sarıkçısı iken seraskerlik 
ve daha sonra da kaptan-ı deryalık yapan (1683-1685) Musahip Mustafa Paşa, 
1685 yılında vefat eder. Bu yılda Çorlulu Ali henüz 15 yaşındadır ve malikane
nin istirdadı meselesi bundan tam 23 yıl sonra vuku bulur. İmdi, eğer bu hadise 
Çorlulu Ali Paşa'mn kindarlığı dolayısıyla ve Nabi'nin yakınlarından birine 
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karşı yapılmış değilse, -ki öyle olmadığı anlaşılıyor- geriye bir ihtimal kalıyor, 
o da Çorlulu Ali Paşa'mn b~zzat N abi efendi ile bir meselesinin olmasıdır. Bu 
durumda akla gelebilen ihtiınaller, yaNabi'nin onun hakkında sarfettiği bir 
olumsuz sözün bulunması, veya ·şairi çekerneyen birilerinin sadrazama onun 
hakkında olumsuz söylemeleridir. 

Meseleyi daha sağlam zeminde tartışabilmek için konuyla ilgili yegane 
malumatı veren Safayi tezkiresindeki bütün bilgiyi yeniden okumak ve tezkire 
müellifinin delillerini incelemekte yarar vardır: 

"Şair-i mezbfu bundan akdem hahişgeri-i ibraz-ı meratib-i devletden 
feragat ve hicret etmekle azimet edüp ab u hevası hftb u letMet ile mergı1b Ha.,. 
lebü'ş-şehba-yı dil-küşada ikamet ü karara niyyet etmekle ol tarafda kendüye 
münasib malikane ve maişet ile Devlet-i 'Aliyye' den ikram olunup nice zaman 
onunla ta'ayyüş ü kana'at üzre iken bin yüz yigirmi tarihindevezir-i a'zam 
bulunan Çorlılı Ali Paşa _malikanesin ref' ve medar-ı maişetini kat' ile dilgir ü 
tekdir etmekle.( ... ) bu ebyatı nazm etmişdir: 

2 

Der hakk-ı Çorlılı Ali Paşa 
1. Bağ-ı dehrin hem hazanın hem bahann görmüşüz . 

Biz neşatın da gamın da roıigann gönnüşüz 

2. Çok da mağror olma kim meyhane-i ikbalde 
Biz hezaran mest-i mağrorun humann gönnüşüz 

3. Top-ı ah-ı inkisara paydô.r olmaz yine 
Arsa-il cahın nice sengzn-hisann gönnüşüz 

4. Bir nefesde kaldınr bin bargah-ı devletı"2 
Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisann gönnüşüz 

Divanda bu kelime "Kişver-i" biçimindedir. 

Divanda bu mısra "Bir hurfişıyla eder bin hane-i ikbllli pest" şeklinde geçmiş olup 
devanıında da 
Bir hadeng-i cfuı-gfictazı lllıdır sermayesi 
Biz bu meydfuıın nice çapük-süvarm görmüşüz 
beyti kayıtlıdrr. 
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5. Bir gün eyler dest-beste paygahı cay-gah 
Bf-aded mağrılr-ı sadr-ı i 'tibtinn görmüşüz 

6. Kase-i deryuzeye tebdfl olur cam-ı murad 
Biz bu bezmin Nabf'ya çof<; bade-htinn görmüşüz3 

Bunı dahi anun hakkında nazm etmişdür 
1. Çok görmüşüz zevalini gaddô.r olanlarun 

Hengam-ı forsatında dil-ô.zfir olanlarun 

2. Zilletdedür karan eğer sağ olursa da 
Kütah olur hayatı sitemk/ir olanlarun 

3. SabUn-ı pend etmez eser hubs-ı tab'ına 
Aslı denf cibilleti murdô.r olanlarun 

4. Vabestedir umuru mük!ifat-ı gayrete 
Bedk/ir u bf-mürüwet ü rnekkar olanlarun 

5. Sewgendi hep tehallüf-i va'dün güvahıdır 
imanı hfn-i va 'dede hisyar olanlarun 

Dünya denen şu bahçenin hem son bahannı, hem ilkbahannı görınüşüz. Yani ki biz, 
sevincin de, üzüntünün de çagını yaşamışız (veya bir rüzgar gibi gelip geçtiğine şahit 
olınuşuz). 

Kendini talihlilik meyhanesinde (bulursan) çok da gururlanma ki biz orada; nice gurur 
sarhoşunun sonunda baş ağnsı çektiğini görınüşüz. 
Mevki-makam ülkesinin nice taş hisarlan vardı. Biz onlann, güceniklik lihının 
toplanyla yerle bir edildiğini gördük. 
Biz, dert ehli olanlann kırık kıilplerinden gözlerine yürüyüp de oradan akan gözyaşı 
sellerini gördük; bir kere coşup kabarınca binlerce ikbal evini yerle bir ediyordu. 
Şu dünya denen meydanın nice çevik binicilerini gördük; bütün. ömür sermayeleri, 
(hakkını yedikleri zavallılann) can eriten alılannın ok olarak atılmasına kadardı. 
İtibann baş köşesine gururla yaslanmış nice adarnlar gördük; gün geldi, kapı eşiğinde 
elini bağlayıp bekleyen uşaklar konumuna düştüler. 
Ey Nabl!. Doğrusu bahtlılıkla dolu şu içki meclisinin nice kadeh yuvarliı.yanlannı 
gördük ki vaktiyle içinden murad yudurnladıklan kadehler, bir gün ellerinde birer dilenci 
kasesine döndü. 
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Ya Rabbi zalime koma suz-ı dernnunı 
Nilçar iltictida ona zilr olanlarun 

Versin Hud!i hevfiya gubilr-ı vücadunı 
Nilbf demn-ı ehH dile Mr olanlarun4 

Bu dahi anun hakkındadur 

1. Encam-ı bed-gurura ser-agaz edenlerün 

N oksan-ı halka dfdelerin baz edenlerün5 

2. Çok görmüşüz nigunluğm endek zamanede 

Zu 'munca cah u rütbeler ihraz edenlerün6 

4 Frrsatı ele geçirince gönülleri kınp da gaddarlık yapaniann çok geçmeden tepetak:lak 
olduklanm çok gördük. 

5 

6 

Başkalanna egri bakıp kötü davrananlann ömrü genellikle kısa olur; yok, eğer uzun 
yaşayacak olurlarsa da bütün ömürleri zillet içinde geçer. 
Mayası bozuk ve yaratılışı alçak olaniann hamurundaki kiri temizlemek için öğüt 
sabunu asla kar etınez. 
Daima kötülük ve hile ile meşgul olan mürüvvetsizlerin bütün işleri gayretlerinin 
karşılığına göredir (kötülüğe gayret gösterirler). 
Vade verirken cömert davrananlar, sözden dönmeye mazeret olarak yeminler etıneye 
inarurlar (yani imanlan, yalanı yeminle bastırmaktır). 
Allah'ım! Kapısına sığınıp da çaresizlik içinde gözyaşı dökenierin içlerindeki yangım 
(söndürme işini) zalime buakına. 
Ey Nabi! inşallah, gönül ehli olaniann içlerine sıkıntı verenlerin varlığım Allah yok 
etsin (köklerini dünyadan kazısın). 

Bu beyitten sonra divanda, 
Bir gün gelür ki nazı olur çaker-i niyliz 
Ehl-i niyliza nahvet ile nliz edenlerün 
beyti kayıtlıdu. 

Bu beyitten sonra divanda, 
Siidı nedür muamale-i kibrden aceb 
Şeytfuıı kar u blirına enbliz edenlerün 
beyti kayıtlıdu. 
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3. Eyler şikeste bfıl ü perin gayret-i Huda 

Nabf centih-z gayr ile pervaz edenlerün1 

157 

(Safayf 1721, v.295b-296a) 

Yukanda anılan gazellerin üçünde deNabi'nin dili oldukça keskin ve 
yıpratıcı görünmektedir. Birbiriyle tanışıklıklan bulunan iki insandan birinin 
bu tür ifadeler kullanması, sonradan düşman olduklan düşünüise bile eski 
dostluğa riayetsizlik olur. Bu yüzden N abi' nin, her fırsatta tebrik ve takdirlerini 
bildirerek ilisaniarım talep ettiği (bk. .Sevgi-:Özcan 1996, 103) kasideler sunarak 
(bk. Bilkan 1997, II, şiiinr. 92, 103) hakkındatarihler düşürdüğü-(bk. Bilkan 
1997; II, şiir nr. 120, 138) Ali Paşa hakkında, ta kemrue ermiş yaşında bunca 
saldırgan, aşağılayıcı ve suçlayıcı dizeler söylediğini düşünmek bile 
yadırgatıcıdır. Bir devlet adamı ve dahi sadrazam olan birisi hakkında bu 
gazellerin yazılmış olması, doğruswşair için pek tehlikelidir. Öte yandan, bah
settiğimiz şair devrinin güngörmüş tanığı olarak hikıneti dillendiren adamdır ve . 
olaylan süzerek dizelerini kural biçiminde söylemeye alışkındır. Eğer şair 
bunları gerçekten devrin veziri Çorlulu Ali Paşa için yazmışsa ve buna rağmen 
paşa kendisini istintak ve siyaset etmemişse o dönemlerin devlet yönetimi ve 
devlet adamımn halk nezdindeki saygınlığı adına disiplinin feci şekilde bo
zulduğu, Çorlulu'nun itibarımn epeyce düştüğü söylenebilir ki tarihi kaynaklar 
onun hakkında hiç böyle bir nakisa bildirmiyor, bilakis saygın bir devlet adamı 
olduğunu ittifakla söylüyorlar. 

Yukarıdaki gazeller şairin divanında da kayıtlıdır. Ancak gerek divandaki 
bazı mısralann tezkirede zikredilenlerden farklı oluşu, gerekse tezkireye bazı 
beyitlerin alınmayışı, Safayi'nih, anlattığı mizansene uygun özel bir seçim 
yaptığım da bize düşündürmektedir. Eğer böyle olmuş ise, Nabi ile Ali Paşa 
arasında var olduğu söylenen kırgınlığın boyutları da kendiliğinden 

7 Gururun kötülüğü içinde sona ulaştığı halde (bundan ders çıkarınayıp da) alıcı kuşlar 
misali halkın güçsüzlüğüne gözlerini dikerek başa dönenierin (vay haline)!.. 
Niyaz edenlere karşı kendini beğenrnişçesine naz gösterenler yok mu!? .. Bir gün gelir, 
nazları, yalvarınaların bile kölesi konumuna düşer. 
Yakın zamanlarda (veya şu kısacık dünyada), kendince mevki ve makam sahibi oldum 
sananların, birden talihlerinin tersine dönüverdiğini çok görmüşüz. 
Şeytanı kendi işlerine ve kazançlarına. ortak edenlerin (durumlarına bakınayıp bir de) 
halka kibir göstermelerinin acaba yararı ne ola ki?!.. 
Ey Nahl!. Allah'tan başkasını kendine tanrı edinip onun kanadıyla uçanların kanadını ve 
teleğini yine Allah kırıverir. 
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değişecektir. Çünkü yukandaki beyitler gerçekten bir kin ve düşmanlığın izle
rini taşır. Bu durumda Safayl'nin "dilgfr ü tekdfr etmekle" ifadesine yeniden 
dönmek gerekir. Çünkü bu ifadeyenazaran N abi'nin bir suç işlemiş olduğu ve 
paşanın da onu tekdir etmek için bu uygulamayı yaptığı düşünülebilir. Eğer 
böyle qldu ise, Nabi'nin daha sonraki dönemlerde paşa hakkında yazdığı· 
şiirlerin de yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. Paşa hakkında divanda yer 
alan şiirlerin tamarnı onun sadrazarnlığı dönemine rastlar ve hepsinde şairin 
paşayı övdüğü görülür. Bu durumda şairin dersini almış bir eda takınarak 
paşayı kerhen övdüğü düşünülebilirse de ne şairin kişiliği, ne de şiirlerdeki 
övgülerin samirniyet derecesi bu görüşü haklı çıkarır. Bilaids şair, Ali Paşa'nın 
vezirlik yaptığı yıllara yayılan övgü dolu şiirlerinde aşağıdakilere benzer 
abartılı bir üslubun yer aldığı beyitler tertipiernekten geri kalmamıştır: 

( ... ) 
Yegane sadr-ı a'zam asaf-ı safi-dil-i ekrem 
Mufn-i mülk ü millet htimi-i devlet Ali Paşa 

Sad!ikatle adaletle diyanetle metanetle 
Sodaret hükmüni ştıyanı üzre eyledi icra 

Nazfrin görmedük guş etmedük sadr-ı saadette 
Zihf sadr-ı hıredmend ü lebfb ü arif ü dô.na 

Nizamü'l-alem ismi söylenür bir lafz idi ancak 

O ism-i bf-müsemmanın vücudun eyledi ihya8 

Görüldüğü gibi Safayi Efendi'nin tesbitleriyle yukarıdaki beyitlerde yer 
alan ifadeler arasında tam bir tezat söz konusudur. Yani aynı kişi hakkında iki 
zıt uçta sayılabilecek böylesine keskin övgü ve tarizleri bir arada okuyunca 
şüpheye düşmernek elde değildir. Ne ki tarih, belgelerle konuşur ve belgeler 

8 Sadrazamlar içinde yegane, ikrarn sahibi. ve pak gönüllü vezir. Mülkün ve milletin 
yardımına koğan, devletin koruyucusu Ali Pağa. 
Sadrazamlığın hükmünü layık olduğu üzere, tam bir sadakat, adalet, dine uygunluk ve 
metanetle uyguladı. 
O nasıl bir akıllı, anlayışlı, bilge ve bilgili vezirdir ki, kutlu sadrazaıiılık makaniında 
bu güne kadar bir benzerini görüp işitmiş değiliz. 
''Nizam-ı alem (dünya düzeni)" diye bir şey eskiden beri söylenip duran, adı var kendi 
yok bir kelam idi. Şimdi onu hayata geçiren bu vezir oldu. 
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yeterli değilse şüpheleriniz hep şüphe olarak kalır. Öyle ki ya yetmişine merdi
ven dayamış bir şairin önce yerden yere vurduğu birisine, velev sadrazam ol
sun, daha sonradan övgüler düzmesinin bir şahsiyet eksikliği; veya kin
darlığıyla tanınan Ali Paşa gibi bir devlet adamının önceki aşağılanmaları 
unutup sonraki övgülere kanmasının bir safdillik olduğu fikri altında boca
larsınız. Bir başka ihtimal, gazellerde, ya da tarih kıta ve kasidelerinde bir adres 
farklılığı olmasıdır. Nitekim Nabi divanındaki kayıtlara göre tamamı Ali 
Paşa'nın sadrazamlık dönemine tarihlenen söz konusu kaside ve tarih manzn
melerinde Tann-iBeray-ı Bargah-ı Vezfr-i A 'zam Çorlılı Ali Paşa (Bilkan 
1997, 287), Tarih-i Medrese vü Tekye vü Mescid-i Ali Paşa -ki der İstanbul 
bina kerd be amfziş-i sitayiş-i Sultan Ahmed Han- (Bilkan 1997, 300), Tarih-i 
Beray-ı Kasr-ı Cedfd-i Damad-ı Şehriyari Ali Paşa (Bilkan 1997, 321) ve 
Tarih-i Bina Kerden-i Hazret-i Vezfr-i Mükerrem Ali Paşa (Bilkan 1997, 346) 
başlıklarının el yazma nüshalardan en az ikisinde yer alıyor oluşu, bii ithaf ile 
kaleme alınması adet olmayan gazelierin durumunu şüpheye düşürür. 
Gerçekten deNabi Efendi bu gazelleri yazarken kasıt gütmüş müdür, yoksa 
bunlar, silret-i haktan görünerek yazdığı bilgelik, hikmet ve tecrübe eseri 
gazellerden midir? Safayi Efendi tezkiresini tertipierken buna dair duyumlarını 
veya Ali Paşa'nın vefatından sonra çıkartılması muhtemel söylentileri mi kayda 
geçirmiş tir? Acaba Safayi' nin bizzat Ali Paşa ile bir geçmişi var mıdır? Öte yan
dan başka sorular da üretilebilir: Devrin sıkça tekrarlanan şiir meclislerinden bi
rinde, mahrem dostlar arasında bile olsa bu gazellerden birinin, paşanın adı te
laffuz edilerek okunduğu olmuş mudur? Eğer olduysa bunda, şairden başka bi
rinin Ali Paşa'ya kasıt gütmüş olma ihtimali ne kadardır? Şair ve Paşa'nın 
dışında üçüncü kişiler tarafından böyle bir yakıştırmanın yapılmış olması ve 
söz konusu gazellerin o vesile ile zikredilrniş bulunması ihtimali mevcut mudur? 
Ve yine böyle bir şey varid ise Ali Paşa veya N abi o dönemde hayatta mıdırlar? 
Daha bir sürü sorular ... 

Adet olduğu üzere şair, söz konusu gazellerde herhangi bir isim zikret
memektedir. Buna rağmen gazelierin yazımı aşaması, zaman ve zernin olarak 
malikane hadisesine uygun düşüyor idiyse elbette bunu muhit insanlarının Ali 
Paşa'ya ta 'riz olarak yorumlaması mümkündür. Kaldı ki böyle bir ta 'riz 
yakıştırması için şairin bizzat kendisinin de incinmiş olması gerekmez. Aksi 
takdirde divan içerisinde bu mazmun üzre söylenmiş pek çok gazel veya beyit 
sanki bir şikayet ve inkisarın sonucuymuş gibi gösterilebilir. Oysa klasik 
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şairlerin felekten şikayet bahsinde söyledikleri inkisar beyitlerinin hepsinin özel 
bir sebebi olması da gerekıneyebilir. Aksi takdirde Nabi divam bu tür 
yakıştırmalar için çok zengin bir kaynak sayılır. Eğer öyle olsaydı, Nabi'nin 
Ali Paşa hakkında söyleyebileceği en güzel beyit belki de, 

Ya Rab saray-ı devletin et aşiyan-ı bUm 
Ehl-i dilin dernnunı vfran edenlerün olurdu 

(Bilkan 1997, s.784). 

Birisine ta 'rizde bulunmak isteyen insanlar her çağda hikmetli beyitleri 
cazip bulmuşlardır. Nab1 gibi sözünü tecrübe ve ustalıkla söyleyen bir şairin 
divanı bu bakımdan sık kullamlan bir müracaat eseri bile sayılabilir. Yani eğer 
Çorlulu Ali Paşa için bir ta'riz söz konusu edilecekse olayın merkezinde illa ki 
şairin yer almasına gerek bulunmayabilir. Nitekim şiirin toplumu daha 
yakından ilgilendirdiği eski zamanlarda, birisine sataşmak, söz atmak veya ilti
fat etmek isteyen kişilerin, divanlara müracaatla, ya tefe'ül eder gibi rastgele, 
veya güzelliğiyle insanlan meftun edecek müsellem beyit veya şiirleri alarak 
kendilerine hedef edindikleri kişiler hakkında okuyup yorumladıkları, hatta 
tehzil haline dönüştürdükleri de bilinmektedir. Hele bu şiirler güncel ve yeni 
yazılmış da olursa, fail için uygun ortamı hazırlamak ve iddiasına insanları 
inandırmak çok daha kolay olacaktır. 

Buraya kadar söylediğimiz her şey, görüldüğü gibi malikane meselesini 
çözmeye yetmemektedir. Bu da bize, söz :konusu olayın, maalesef tarihin bir 

· kör noktasında vuku bulduğunu gösteriyor. Safayı hariç, Çorlulu Ali Paşa veya 
Nabi hakkında bilgi veren kronik veya kayİıakları:q. kaydetmediği bu olayda 
şairin söz konusu gazelleri kesin olarak ne zaman ve hangi ortamda yazdığı, 
bunları paşaya kimin ve nasıl intikal ettirdiği, hatta paşa ile Nabl'nin ilk ne za
man yüzyüze geldikleri gibi sorular da sorulacaktır. Bu durumda N abi Di
vanı'nda Tarih-iBeray-ı Bargah-ı Vezfr-i A 'zam Çorlılı Ali Paşa başlıklı 
manzumeyi (Bilkan: 1997, 287-290) incelememiz gerekmektedir. Ebcedle 1119 
(1708) yılım gösteren bir tarih dizesinin noktaladığı 38 beyitlik bu kaside 
Çorlulu Ali Paşa hakkında bir medhiye olup bize bazı bilgiler de verir. Buna 
göre paşa, bahar günlerinde Halep civarında ihtişamlı bir otağ kurdurup konak
lar. O kadar ki herkes bu çifte sütunlu otağın güzelliğini, işlemelerini, saye
baruru vb. seyre gelir. Halep şehri bu otağ ile güzelliğine bir kat daha güzellik 
katmıştır. Bu muhteşem otağın içine ziynet veren de hiç şüphesiz, Osmanlı'mn 
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din ve devletinin koruyucusu sadrazam Çorlulu Ali Paşa'dır. O vezarete 
geçtikten sonra işler yoluna girer, yolsuzluklar sona erer, rüşvet kapıları ka
panır, hukuk düzeni tıkır tıkır işlemeye başlar, kendisi asla devlet malına el 
uzatmaz, bütün gayretiyle devlete ve dine hizmet eder. Sonraki dua bölümünde 
de yine hürmetkar bir lisan kullanılan bu tarih kasidesi, doğal olarak malika"7 
neyle alakah hiç bir bilgi ihtiva etmemektedir. O halde Çorlulu bu kasideyi 
aldıktan sonra mı N abi' nin malikanesini tekrar kamulaştırmış, yoksa tam tersi 
mi olmuştur, asla bilinemez. Yok, eğer N abi bu şiiri malikanenin tekrar kendi
sine bağışlanması için yazmış olsaydı, herhangi bir beyitte bunu mutlaka belir
tirdi. Bu şiir dolayısıyla caize beklerken, malikanenin elinden alındığı ihtimali 
ise çok uzaktır. Bir durum tesbiti adına söyleyecek olursak, Çorlulu Ali Paşa, 
sadrazam olmak hasebiyle hiç şüphesiz Çağımn ünlü şairi Nabi'nin adım ve 
şiirlerini biliyordu. Ancak onunla Halep'te karşılaştığı vakit hakkında şahsi 
bilgiler de edinmiş, bu arada malikanesinin devlete ait olduğunu öğrenmiş, 
yaptığı genel uygulamaya göre ayncalık göstermeden kamulaştınlmasım em
retmiş, yani N abi eskilerin ceza-yı Sinirnmar dedikleri türden, caize yerine ceza 
görmüş olabilir. Ne var ki N abi hiçbir kasidesinde Çorlulu hakkında kötü söz 
söylemediği gibi adım hiçbir vakit olumsuzluklarlada anmamıştır. Yani o, bir 
şair kendisi için zehir zemberek birkaç gazel yazdı diye geri adım atarak devlet 
itibanın yere düşürecek sadrazamlardan değildir. Bu da aklımıza "Acaba 
Sa.Iayl'nin anlattıkları doğru mudur?" sorusunu düşürmektedir. Eğer gerçekten 
böyle bir hadise var ise, vuku bulma döneminin bu kasidenin yazıldığı zaman
lara (1708) rastlaması kuvvetle muhtemeldir. Ali Paşa o dönemde Halep'te 
olduğuna göre, malikane meselesinde, yerinden yönetim usulü bir uygulama 
yapmış olması kuvvetle muhtemeldir. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri kayıtla
nnda İstanbul' dan H alep' e gönderilmiş bir buyrultu ele geçn;ıediği .t~dirde 
bunun aksini söylemek de zaten hatalı olacaktır. 

N abi Efendi, Çorlulu Ali Paşa' mn Halep'e gelişinden sonra kendisine it
hafen önemli övgülerle dolu şiirler de yazmıştır. Eğer daha önce malikane hadi
sesi yaşanmışsa bu şiirler bize, N abi'nin kendi konumunu korumak için daima 
stratejik hareket ettiğini gösterir. Öte yandan bu ihtimal, Çorlulu Ali Paşa' mn da 
kişiliğini zedeler. Maamafih söz konusu gazellerde sık sık gurur sahiplerine 
vurgu yapılmaktadır, ancak tarihi kaynakların hiç biri.Çorlulu Ali Paşa'mn ki
birli bir kişiliğe sahip olduğundan bahsetmezler. Yani onun kindar olduğunu 
söylemekle beraber gururu yüzünden hatalı davrandığım söyleyen hiçbir kay
nak bulunmamaktadır. 
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Şairin bu manzuıneleri arasında Çorlulu Ali Paşa'nın Halep'te bulunduğu 
ı708'den bir yıl sonrayazdığı başka bir tarih kasidesi de bulunur. Bu kasideye 
bakılırsa (Bilkan 1997, 346-349) malikanenin istirdadı hadisesinin yaşandığım 
düşümnek bir yana Çorlulu Ali Paşa'nın, belki şaire bir malikane bağışladığı 
bile söylenebilir. İşte kasidede paşayı öven beyitlerden bazıları: 

Gevher-i lücce-i ahlôk 'Alf Paşa kim 
Eylese fahr seza zatı ile devlet ü din 

Eb r-i feyyaz-ı atadur yem-i istiğnası 
Bahr-i pür-cuş-ı hıred ldih-ı vaktir u temkfn 

Bf-vefa ş anına mfzan-ı kıyas u ta 'dad 

Naresa cahına endaze-i fikr ü tahmfn9 

İmdi, bu şiirin varlığı bizi, Safayı'nin gazellerindeki adresin doğru ol
madığı şüphesine düşürüyor. Eğer o gazeller gerçekten Ali Paşa için 
yazıldıysa, aym şairin bir yıl içinde aym kişiye bu kasidedeki beyitleri ithaf 
etmiş olması şaşırtıcı görünür. Bu durumda düşünülebilecek en iyimser ihti
mal, malikane meselesinin kısa sürede tatlıya bağlandığı, yani şairin elinden 
alınmakla birlikte kısa sürede iade edildiğidir. Bu ihtimalin doğru çıkması, el
bette bizi, hem Çorlulu Ali Paşa'nın, hem de Nabl'nin şahsiyetlerinin tarih 
satırıarına yansıyandan farklı olduğu sonucuna götürecektir. Oysa her ikisinin 
de tarihe bıraktıkları kimliğin böyle değişken olmadığı görülebilmektedir. 
Özellikle Çorlulu Ali Paşa'mn sahip olduğu kişilik bu hadisenin vukuunda da 
önemli rol oynar. Osmanlı devletinin en zor dönemlerinden birinde, henüz 
o tuzlu yaşlarında iken, geniş yetkilerle sadrazamlığa getirilen ve 4 yıl, ı ay, ı 4 
gün hüküm süren bu adam "varidatı arttırmağa, idari ve askeri bünyeyi 
güçlendirrneğe gayret etmiş, tebaanın refahı için tedbirler almıştır (Aksun 
1994, 306)". Hemen pek çok kaynak onun "İsraftn önüne geçecek malt 
tedbirler almış olmakla meşhur (bk. Danişmend ı97ı, V, 52)" veya "Öteden 
berü akıl ü Idimil ve müdebbir-i muadil oln1ağla, nakd-i vaktin tanzfm-i umur-ı 

9 Ahlak denizinin ineisi olan Ali Paşa ki devlet ve din, onun varlığı ile övünseler, 
yaraşır. Onun tokgözlülük denizi, bağışlamanın bereketli bulutu; dağ gibi büyük vakar 
ve temkini de akılların coşkulu denizidir. 
Kıyaslama ve sayıya dökme terazisi onun şanını tartamaz; düşünce ve tahmin endazesi 
onun makamının yüceliğini ölçemez. 
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devlet ve terfih-i alıval-i fukara vü raiyyete bezl ü nisar ve saif-ı genetne-i ik
tidar ile suret-i nizama ifrağ ve irtid u mesarif-i miriyyeyi hüsn-i in
tizama iblağ etmiş (Taib 1969, -zeyl- s. ll) olduğunu söyler. Yani Çorlulu 
Ali Paşa, belki de bizim bugün tasarruf tedbirleri olarak bildiğimiz ve sonucu 
lojman satışına kadar uzanan tedbirler gibi o çağda bir hareket başlatmış, bunun 
için de, her kim olursa olsun iltimas geçmeyerek umumi bir uygulamayla devlet 
mülklerini de hazineye irad sağlayacak tarzda yeniden yapılandırmaya yönelmiş 
ve -eğer olduysa- muhtemelen Nabi'nin malikanesi de bu uygulamaya dahil 
edilmiştir. 

Malikane meselesini zikreden Safayi'nin bu konuda yanlış bilgi vermesi 
veya yanıl (tıl)ması da ihtimaller arasındadır. Çünkü ayın çağın hal tercüme 
yazarı Şeyhl Mehmed Efendi Vakayiu'l-Fuzala'sında (bk. Özcan 1989, 472-
4759) ve kendisiyle ayın yılda (1721) eserini tamamlamış olan Salim Efendi de 
tezkiresinde söz konusu hadiseden hiç bahsetmezler. Üstelik Salim Efendi, 
şairin bu yıllarından bahsederken; "Medfne-i Halebü'ş-Şehbada bast-ı kaliçe-i 
sükunet ve müddet-i m_edfde ol beldede ihtiyar-ı ikamet eyleyüp taraf-ı 
Rum' dan bilkülliye izhar-ı ferağ ile ol mahalde asayiş ve frad u masrafını bir 
kalıba ifrağ etmişken, Baltacı Melımed Paşa merhum( ... )" (Salim: 1315h., s. 
629) demektedir ki oldukça dikkate değer bir kayıttır. Bu durumdaNabi'nin 
irad u masrafıın (gelir ve giderini) ta Baltacı Mehmet Paşa'nın Halep'te bu
lunduğu yıllara kadar birbirine eşidediğine inanmak gerekir. Eğer şair kendi 
alın teriyle gelir giderini eşitlediyse o vakit malikane meselesini de keyfe keder 
bir uygulama olarak algılamış olması ve üzülmemesi gerekir. Söz konusu mali
kanenin bir sayfıye hükmünde olması ve dolayısıyla geri alınmasımn fazla bir 
etkisi bulunmaması da burada düşünülebilir. Ancak şairin gazellerde gösterdiği 
infial ve şiddetli ithamlara bakılırsa söz konusu malikane şairin hayatında 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Sonuç 

Tarih araştırması, eğer elde yeterli belge yoksa, ihtimaller ve soru 
işaretlerinden öte kesin sonuçlar vermeyecektir. Ancak tarih disiplininde doğru 
soruların ve tutarlı olabilecek ihtimalierin zikredilmesi ve hatta bunların 
sayılarıınn arttırılması da önemlidir. Edebiyat tarihlerinin veri kabul ettiği 
şiirler ise araştırmacılara arşiv belgeleri kadar kesin sonuçlar sunmayabilir. 
Yine de bunların değerlendirmeden uzak tutulmaması gerekir. 
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İncelemeınizde bir satırlık tarih kaydı ile buna delil gösterilen üç gazel 
esas alınmış, devrin kaynaklanna gidilerek verilen bilginin doğruluğu 
araştınlmış ve ayın şairin diğer şiirleri de göz önünde bulundurularak sorular 
ve ihtimaller üretilmiştir. Elbette bunlara yeni sorular ve ihtimaller ilavesi de 
mümkündür. O halde konuyla ilgili, el ayası kadarcık da olsa belgeler ortaya 
çıkasıya dek kuvvetli ihtimaller dışında bir sonuca ulaşmamız mümkün 
değildir. Onlar da, ya söz konusu gazelierin malikane ile alakasımn bulun
madığı, ya Çorlulu Ali Paşa' dan sonra birtakım insaniann böyle bir söylenti 
yaydıklan, veya bir malikane meselesinin hiç olmadığı, dolayısıyla Safayi 
Efendi'nin yaml (til)dığı olacaktır. Gerisi, yeni üretilecek sorulara vabestedir. 
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