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II. MURAD DEVRİ ŞAiRLERİNDEN NAKKAŞ SAFI VE DtvANI

İsmail E. ERÜNSAL*

Çeşitli

kaynaklarda ll. Murad dönemi şairlerinden Nakkaş Safi'nin bir
divanı olduğundan söz edilirse de bu güne kadar bu divana ulaşılamamış ve
ilim aleminin i stiffidesine sunulamamış olduğundan Safi'nin hayatı ve sanatı
ile ilgili görüşler bu şairiıı bazı araştırmacılar tarafından naz!re mecmuaları
ve tezkireler esas alınarak yayınlanan şiirleri üzerine bina edilmişti. 1 Bunun
tek istisnası M. F. Köprülüdür. Köprülü kendisinde mevcut olduğunu söylediği divandan yararlanarak Safi hakkında muhtasar da olsa farklı bazı bilgiler vermişti.J2. Bu makalede ise bir kopyeslıie erişerek neşre hazırladığım di-

Mannara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Safi'nin yayınlanan şiirleri için bkz: İsmail Ünver, ''Nakkaş Safi", Mustafa Canpo/at
Aımağanı, Ankara 2003, s. 301-302 '
"Ati.il kadar kıymetli bir sanatkar olmamakla beraber Bursalı nakkaş Safi de bu devrin
unutulrnayacak bir sirnasıdır. Husus! kütüphanemizdeki Divan'ı, kendisine ve zamanına
aid tarihi bilgiler ihtiva ettiği gibi, onun şairlik derecesi hakkında da sarih bir fıkir verebilir. Ömrünü ekseriya sefiletle geçirmiş, borçtan kurtulamamış, Sultan Murad'a, vezir
Halil Paşa'ya ve diğerbüyüklereve zenginlere kasideler vermiş; bazen verdiği kasideler
caize alariıamıştır. Bir kasidesinde "otuz yaşını geçtiği halde kimseden himaye görmediğini " anlatıyor. Kazasker Veliyüddin Efendi'ye verdiği kasidenin bir hapis hadisesiyle
alakadar olduğunu Sehf kaydeder. Şiirlerinde, Enver!, Ziihir, Faryabf, Kemal Hucendi'den hürmetle bahseder. Oldukça muvaffakiyetli rübaf'leri bulunan bu şair, his, hayal
ve usluptaki zarafet itibariyle, Ata'i ile mukayese edilmernekle ber~ber ihmal edilecek
bir şahsiyet de değildir". M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, gerekli sadeleştirme
ler ve notlar ilavesiyle yayımlayanlar Orhan F. Köprülü ve Nermin Pekin, İstanbul 1980,
s. 364-365.

İsmail E. ERÜNSAL

106
vfuıın,

Safi'nin hayat hikayesini tesbitte bize ne derecede yardımcı
ortaya konulmaya çalışılacak ve divfuıın kısa bir tanıtımı yapılacaktır.

olduğu

Nakkaş

Safi hakkında sınırlı sayıda kaynağin ve bazı araştırmacıların
verdiği bilgiler İsmail Ünver tarafindan değerlendirilmiş ve Safi'nin Hacı
Kemal ve Pervane Bey Mecmuası 'nda b)llunup da daha önce yayınlanmayan
4 gazeliyle birlikte ilim alemine sunulmuştur. 3 Ünver, Sehi Bey'in verdiği
bilgilerden hareketle oluşturmaya çalıştığı Nakkaş Safi'nin hayat hikayesini
diğer bazı kaynaklann verdikleri bilgilerle zenginleştirmeye çalışmış, bu konuda Latifi'nin verdiği bilgileri ise güvenilir bulmadığından değerlendirme
miştir. Ünver'in bu konuda Latifi'ye haksızlık ettiği görüşündeyim4 • Zira Latifi Tezkiresinin yeni neşrinde Safi hakkındaki mevcut bilgiler, Fatih döneminde yaşadığı ve İstanbul'da hapsedildiği istisna edilirse, Sehi'nin verdiği
bilgilerle örtüşmektedir. Latifi neşrindeki "bu matla salifü'z-zikir Haffi'nüfi
eş'armdandur'' cümlesi muhtemelen nüshalardan birindeki farklı şekli naşi
rin tercihinden dolayı ortaya çıkmıştır. Nitekim nüsha farklılıklarında "Bu
eş'arındandur" ve "Bu matla' anundur" şekilleri de vardır. İstanbul'da hapsedilcliğine dair olan ifade de yine bir nüshadaki bu şeklin tercihinden ileri
gelmektedir. Neşirdeki "mütesaddi olup mahbes-hiine-i Stanbul'da nice
nizigar mahbfis ve ümfd-i halasdan nevmfd ü me 'yus olmışdı" diğer bazı
nüshalarda "'akibet müddet-i medfd haps ve habsi tul-i meks ile güc ile dej'

4

İsmail Ünver, "Nakkaş Safi", Mustafa Canpo/at Armağanı, Ankara 2003, s. 295-308.
"Safi'nin hayahyla ilgili olarak Latifi Tezkiresi'nin, son baskısında aktanlan bilgilerde
şüpheyle karşılanması gereken noktalar vardır. Bu eserde Safi'nin zamana ve zemine
küfrettiği için önde gelen bilginierin onun taşlanması ve yakılması yolunda fetva verdikleri, bunun büyük tartışmalara neden olduğu, şairin İstanbul'da uzun süre hapis yattığı,
Fatih öldükten sonra ruhu için mahpuslann koyuverilmesi sırasında hapis hayatından
kurtulduğu, daha sonra da sessiz sakin bir ömür sürdüğü anlahlmaktadır. Latifi Tezkiresi 'nin görebildiğimiz yazmalannda ve eski harfi i baskısında bulunmayan bu gerçekiere
aykın rivayetin son baskı mehıine nasıl girdiğini anlayamıyoruz. Hele yine bu maddenin
devamında, yani Safi'den söz edilirken, hiç beklenmedik bir şekilde: "Bu matla' salifü'zzikr Hafi'nin eş'anndandur denip, bu şairin bir matlaının aktanlması, zaten çok dikkatli
kullanılması gereken Latifi Tezkiresi 'nin son baskıdan kaynaklanan sorunlarla en azın
dan Safi maddesi için güvenilmez bir kaynak biiline geldiğini düşünüyoruz". Ünver,
a.g.m. s. 300
'
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itdi" şeklindedir. Fatih döneminde yaşadığına d§.ir olan anlayış ise herhalde
tezkiredeki "Sultan Mehmed Han Gazi madihlerindendir" cümlesinin muhtemelen yanlış algılanmasından kaynaklanmaktadır. Zira Latifi, tezkire'sinin diğer bir yerinde Hamdi-i Kadimden bahsederken "Selatin-i al-i
Osm{miyandan Sultan Mehmed Han Gazi devrinde ve Attiyf ve Ahmedf asrında gelmişdür" demekte&. Her iki şair de Fatih döneminden önce yaşa
dığına göre Latifi, Safi'nin tercüme-i halindeki "Sultan Mehmed Han Gazi"
ile Çelebi Mehmed'i kastetmiş olmalıdır.
Ünver bu çalışmasında Safi'nin hayat hikayesini şöyle özetlemektedir:
"Safi'nin hayatı hakkında yukarıda verilen bilgileri özetlemek istiyoruz: Onun Bursalı olduğu, şairliği dışında nakkaş olarak tanın
dığı, IL Murad'ın (1421- 1451) veya sarayının çevresine Bursa'dayken girdiği; padişahın musahibi olmuşken iftiraya uğrayarak
hapse atıldığı; bu sırada kazasker Veliyüddin b. İlyas'ın oğlu
Ahmed (Paşa) aracılığıyla şaire yardım ettiği ve sonunda hapisten
kurtardığı; Safi'nin hapisten kurttılduktan kısa bir süre sonra Edirne'de öldüğü ve orada gömüldüğü kaynaklarca doğrularran bilgilerdir.
Köprülü'nün yukanda naklettiğimiz önemli ifadeleri şairin divanı gün
ışığına çıktıktan sonra daha da genişleyecektir. 6 •

Safi divanında Ünver'in yukanda verdiği hayat hikayesiyle ilgili bazı
beyitler bulurımaktadır. Safi, Hace Vahld'e yazdığı bir kıt'ada Bursalı olduğıınu şöyle belirtiyor:
Med[ı-!Jviinuii Şali"yİ Bursevıyem

Her !Jaziin u baharu Jeyl ü neha?
.Nakkaş olduğıınu

ise

paşalardan

birinin

hanımına yazdığı

bir terkib-i

bendde belirtmektedir:

Latifi, Tezkiretü'ş-Şu'arii ve
2000, s. 232.
Ünver, s. 300.
Divan, 14a.

Tabsıratii'n-Nuzamii,

yay. haz.

Rıdvan Canım,

•.

Ankara
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Şafikim

miidif; ü na.f.c.tiişuiiuzdur

Nice-bir dehr anı şayd-ı gam itsürl

Safi divanında, elimizdeki nüshada Ünver'in Eğrielirli Hacı Kemal'in
Cami'ü'n-Neza'ir'den naklettiği Safi'nin zindan hayatından yakındığı gazeli
mevcut olmayıp, ancak IL Murad için yazdığı bir kasidede zulüm gördüğün
den ve adalet istediğinden söz eden şu beyitleri bulunmaktadır:
21.

Destgiıiim şabndı

ol gitdi f!aldum çiiresüz

Şer<-iJe şimdi şorariarsa işüm diviiıııdur

22.

Ben sitem gönnişelufliıiidan ola kim diid ide
Şeh Murad bin Mu.fıammed kim

cihan sultiiıııdur

Divanda ayrıca, beylerbeyi Sinan Bey'e yazdığı bir kasidede muhtemelen bu hapislik dolayısıyle vatanından onaydan beri uzak olduğunu belirten bazı beyitler vardır:
1.

Deıyii-dilii niçün sitem

eyler baıia felek

Çün f!adrüiiüii f!atında degüldür felek kelek

2.

Agladuğuma şabr idemez elide-ibeşer

Alı itdügüme ya nice döysün dil-i melek

3.

On aya irdi şimdi vatandan cüdiilığum
Bu ben ganöe virmedi bir gün cihan dilek' 0

Bu arada Hasan Ağa için yazdığı bir kasidede Bursa'dan ayrı düştüğü
nü belirtip hasretini şu beyitlerle dile getirmekte ve Hasan Ağa'dan halini
"paşa"ya arz etmesini istemektedir:

10

Divan, 17b.
Divan, 3a
Divan, 4a
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Sefer ideli hele Bursa 'dan ki !Jaki anuff
Bihişt-bad bigidür şerifü ıii.fı-efzay

1O.

Fira!J u J;asret ü liirf!atde f!almışam şeb ü rüz
$açan bulam diyü birdest-gir ü riih-nümay

[16aj ll.

Tabançasma gamuff defbigi yüzüm dutuben
<Aceb mi bir dem-içün on ağız açam çün niiy

12.

N'ola bu J;alümipaşa-yı piidişa-f!udret
Bile senüii dehenüiiden çü bilmeye baffa vay

13.

İgen faJpr ü tiırü-mii.nde vü garibem ben
Şafi-yiken f!aiısar adum iy dirig geda;P

Safi'nin Edirne'de bulunduğunu ve bir süre burada yaşadığım 12 paşa
lardan birinin hatunu için yazdığı bir terkibi bentteki şu beyitten anlarnaktayız:

4.

Bu oruc Edrene misldnlerine
Yudurur dürlü dürlisini !Jviinuii 13

Bu şiirin devaımnda Safi, paşamn hatununa, kendisine paşa tarafından
verilen bir bil' atin çalındığım bildirmekte ve yeni bir bil' at istemektedir:
5.

Şali kim madif.ı

ü nalfl.ciişuiiuzdur
'

Nice-bir dehr anı şayd-ı gam itsün

ll

12

13

Divan, 15b-16a
Safi'nin kaside yazdıklan arasında Edirne'de mahalleleri bulunan dolayısıyle. bu şehirde
yaşadıklan bilinen Sinan Paşa, Kazasker Veliyüddin, Şeyh Bayezid, Hasan Ağa gibi
kimselerin bulunması da şairin hayatının önemli bir bölümünü bu şehirde geçirdiğini
gösterir. Bkz: M. Tayyib Gökbilgin, XV-XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Liviisı, Vakıjlar
Miilkler-Mukataalar, İstanbull952, s. 22, 30-32.
Divan, 17a.
·
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6.

Baffa paşa ki !Jif<at viimiş-idi
.ffudii <öınrin uğnnuıi kem itsün

7.

Ugurladı anı

vü bir da!Ji hem

Da!Jı nem lfaldı nem

8.

vardur nem itsün

Demidür ral;ım iderse bana !Jiitün
Ki olsun devleti vü <ömri efZüı/4

Safi birçok devlet adarnma kasideler yazmasına rağmen bir hami buki adını belirtmediği subaşıya yazdığı kasidede, yaşının otuzu geçtiği halde halen bir himayeye mazhar olmadığını belirtmektedir:
lamamış olmalı

25.

Gecdi otuzdan yaşunı bulımadunı terbiyet
Bir gün idiser heliik bini bu oı81Juliyd5

Safi'nin divanında ömrünü yokluk ve sefalet içinde geçirdiğini, himayeye mazhar olmadığını belirten birçok beyit vardır. Şiirlerinden anlaşıldığı
na göre. Safi mutsuz bir hayat sürmüş, hiçbir zaman aradığını bulamamış ve
daima bir takım imkanlara ulaşmak için çabalamıştır. Anadolu Beylerbeyi
İsa Bey için yazdığı bir kasidede bir pulunun bile olmadığını söylemektedir:
13.

Serverii işidüp se!Jiivetüiii
Af;çadan ton idindi şuda semek

14.

Ziir ider Şali'de yo!J birpul
Hüner ehli olana bu mı gerelC6

Safi'nin Hvace Muhyiddin'e yazdığı kıt'anın redifi "feryad borc elinden"dir ve borç yüzünden rezil rüsva olduğunu ve kaçacak hale geldiğini
bildirmektedir:

14
15
.

16

Divan, I 7b.
Divan, 25b.
Divan, 13b.
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4.

Düşmen tapası

lll

oldum ~apum yapası oldum

f>.oyup ~açası oldum feıyad borc elinden
5.

Bi-riil;at ü revanem bi-şabr una-tüviinem
Rüsva-yı merdümiinem feıyad borc elindeıF

Fakirlik Safi'nin canına tak itmiş olmalı ki Şeyh Bayezid'e yazdığı bir
terkib-i bendde kendisine daha önce ihsan olunan elbisenin parasını yiyip bitirdiğini belirtip yeni bir elbisenin verilmesini istemekte ve bu arzusu yerine
getirilmezse canına kıymayı bile düşündüğünü söylemektedir:
ll.

Ol olmca <ata ~aşide-yiçün
Dir-idüm came-i müheyyadur

12.

Yidüm anuii tamam alfçesini
f!.ıldum anı !Joş temaşadur

13.

Agladuguma şimdi ac u yalm
Güler anlar ki bi-ser ü padur

14.

lfa#a balpıii u balpııaiiuz aiia kim
Gazel ü ~ıt<a vü mu<ammadur

15.

Baiia bir cameye Jpluii çiire
Ki cihiinuii işi müdaradur

16.

Yoqsa kendümi kendüm öldürürem
Bu cihetden ki ol ki dünyadur

17.

Yüz {Utar degme bir !Jara likin
Göımez ol kim demi-yle <fsadur8

17
18

Divan, 18b.
Divan, lSa.
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Safi'nin divanındaki bir gazelinde Kütahyalılan yeren dikkat çekici bir
beyit vardır.
4.

Müşk olursa şehr-i Kutahiyyelü

Sen anı yancuğuna salma dimij9
Acaba Sehi'nin "Sultan Murad l)a:lretlerinüfi muşal)ebet-i netisierine enis ve
meclis-i şeriflerine celis olup muvaneset' kesb itmişdi. Padişah :gi~etine
~adün ve hem-dem nedim olan şa'irlerden ba'Zı reşk idüp cevf-i dimaglanna
~d u l)ased l)ulül ve yapr-ı kine ~arlanna kibr ü nif'~ yol bulup asitane-i
sa' adetinden dür ve bi~et..:i muşa l)abetinden mehcür itrrieg~içün kiifr söyledi diyü bir şüret-ile telhis-i iblis idüp })abs itdürmişler" şeklinde naklettiği
olaydaki şairlerin Kütahya menşe'li olmalan düşünülebilir mi?
20

Sehi bey , Safi'nin bir Dfviin'ı olduğunu bildirmekte Bağdatlı İsmail
Paşa da aynı bilgiyi tekrarlamaktadır. 21 II. Bayezid'in Topkapı Sarayı'ndaki

kütüphanesinde de Safi divanının bir nüshasının bulunduğunu bu kütüphaneye ait 909/1503 tarihinde düzenlenmiş bir katalogdan öğrenmekteyiz22 • M.
Fuad Köprülü'nün hususi kütüphanesinde bu divanın bir nüshasının mevcudiyetini Köprülü'nün bazı yazılannda bu şairle ilgili olarak verdiği bilgiler
dolayısıyle bilmekteydik Ünver mezkfu yazısını Köprülü'nün kullandığı
nüshanın veya divanın bir başka nüshasının ortaya çıkmasıyla Safi'nin hayatı
ve edebi kişiliği hakkında daha sağlam bilgiler elde edilebileceğini belirterek
bitirmektedi~.

Köprülü'nün kullandığı nüshanın bir fotokopisi bir tesadüf sonucu
elime geçtf4• Üzerinde çalışıp neşre hazırladığım bu nüsha Köprülü'nün de
19

Divan, 40a.

20

Heşt Bihişt, Sehf Beg Tezkiresi, yay. haz. Günay Kut, Harvard 1978, s. 184-185.

21
22

23
24

Ünver, a.g.m. s. 300-301.
İsmail E. Erünsal, "Türk Edebiyatı Tarihinin Arşiv Kaynaklan", Türklük Bilgisi Araştır
maları, c. 32/1, Harvard 2008, s. 209.
Ünver, a.g.m. s. 301,
II. Bayezid dönemi vezirlerinden Safi'nin (Cezeri Kasım Paşa) divanının kütüphanemde
bulunan tek nüshası üzerinde uzun zamandan beri çalışmaktaydım. İslam Ansiklopedisi
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belirttiği

gibi "kendisine ve zamanına ait tarihi bilgiler ihtiva ettiği gibi Safi'nin şairlik derecesi hakkında da sarili bir fikir vermektedir" 25 • Müteakip
satırlarda divanın bütünü incelenerek muhtevası hakkında bir fıkir vermeye
çalışılacak ve Safi'nin sanatıyla ilgili de kısa bir değerlendirme yapılacaktır

Safi divanı 87 yapraktır. Sonundan muhtemelen bir yaprak başından
ise, münacat ve na't türünde yazılmış şiirler bulunmadığından birden fazla
yaprak eksik olmalıdır. En başta yer alan mersiyenin sonu ve takip eden kasidenin başı olmadığına göre buradan da birkaç yaprak eksiktir. Mevlana
Sirac için yazılan kasidenin sonu ve Beylerbeyi Sinan Bey için yazılan kasidenin başı yoktur. Eldeki nüshamn gazeller bölümünün tertibinde bildiğimiz
divan tertibine uyulmarnış gazeller kafiyeleri dikkate alınmayarak karışık
olarak sıralanmıştır. Gazelierin arasında farklı nazım şekillerinde şiirler de
bulunmaktadır. Divandaki nazım türleri şu şekilde sıralanmıştır:

1a:
la-b:

Kaside.

Baş tarafı

eksik. Kime yazıldığı belli değil.

Mersiye. Birinci bendi ve ikinci bendin iki beyti var. Kime yabelli değil. Bir beyitte "ol nev-cüvan" denildiğine göre
veftit eden şehziidelerden biri için yazılmış olabilir.
zıldığı

2a-3a:
3a-b:

Kaside. Sultan Murad'a.

Baş tarafı

eksik.

Kaside. Mevlana Siriic',a . Sonu eksik.

çalışmalanna katkıda bulunmak için İSAM'a ara-sıra gelen merhum Orhan Köprülü'ye
bir konuşmamız sırasında bu konuda çalıştığlını belirtince kendisinde de Safi divanının
bir fotokopisi olduğlınu bildirdi ve bir kopyesini bana vermek lütfunda bulundu. Daha
sonra incelemek üzere bir kenara koyduğlım bu fotokopiyi Safi divanının neşrini
tamamlamak için incelediğimde bunun Safi mahlasıyla şiir yazan Cezeri Kasım Paşa'ya
değil, Bursalı Nakkaş Safi'ye ait olduğlınu anladım. Neşre hazırladığlm bu'nüsha baskı
aşamasındadır.
25

·M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1980, s. 365.
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4a:

4a-5a:

Mesnevi. "Ve-lehü, vasf-ı hal" başlığını taşıyor. Devlet adamlanndan birine yazılmış.

5a-7a:

Terci'-i Bend. Der-ıiakk~ı Püser-i Paşa, Mersiye.

7b-8b:

Terkib-i Bend. Der-Hakk-ı Şeyh Biiyezid27 •

Sb- 9a:

Terkib-i bend. Sultan Murad'a. Sadece iki bendi mevcut.

9b-10b:

26

27
28

29

:i

30
31

Başı eksik muhtemelen terci-i bend. Sadece son bendi var.
Beylerbeyi Sinan Bey'e26 •

Kaside.

Der-hakk-ı

Sultan Murad.

1Ob-ll b:

Kas ide. Sultan Murad' a.

llb-13a:

Kaside. Der-Hakk-ı Kazasker [Veliyüddin] 28

13a-13b:

Kaside. Beray-ı İsaBeg29 •

13b-14b:

Kıt'a. Berily-ı

14b-14a:

Kaside. Der-Hakk-ı Şeyh Biiyezid30 •

15b-16a:

Kas ide. Der-Hakk-ı Hasan Ağa31 •

16a-17b:

Terkib-i Bend. Der-Hakk-ı Hiitun Guyed.

Hviice Vahld.

Rumeli beylerbeyi Sinan Paşa, Oruç Beğ Tarihi, yay. haz. Necdet Öztürk, İstanbul 2007,
s. 61; Gökbilgin, XV-XVI Asırlarda Edirne ve Paşa Livtisı, s. 30-3 ı.
Edirne'de adına bir mahalle olan Sofu Bayezid olmalıdır. Gökbilgin, XV-XVI. Asırlarda
Edirne ve Paşa Livtisı, s. 22.
II. Murad dönemi kazaskerlerinden. Edirne'deki Muradiye Camii'nin 830 (ı427) tarihli
vakfiyesinde kazasker olarak imzası vardır. Gökbilgin, 3 ı -32.
Anadolu beylerbeyi Ozgur-oğlu İsa Bey. Gökbilgin, s. 71.
Bk. Dipnot 27.
Uç beyi İsa Bey oğlu Hasan Bey olmalı. Onıç Tarihi, s. 71. Divan'da geçen tarihi
şahsiyetlerin teşhisinde yardımcı olan değerli meslekdaşım Feridun Emecen bey'e
teşekkür ederim.

II. MURAD DEVRi ŞAiRLERİNDEN NAKKAŞ SAFI VE DIvANI
18a-18b:

Hammamiye .... -an hem ab u hem ateş.

18b-19a:

Kıt'a.

19a-20b:

Kaside. Biikim diye birine yazılmış.

20b-21b:

Kaside. Der-medh-i Halil Paşa32 •

22a-23a:

Kaside. Berily-ı İsa Beg33 •

23a-24a:

Kaside. Der-medh-i Zeynelabidin.

24b-26a:

Kaside. Der-medh-i Subaşı34 •

25b-26a:

Kıt'a.
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Hvace Muhyiddin'e.

Der-medh-i Sikender Beg.

26b-27b

Kaside. Der-medh-i Hoca Mü'min.

27b-28b:

Kaside. Mehmed Paşa'ya.

29a-30b:

Kaside Der-Medh-i Halil Paşa35 •

30b-31 b:

Kaside. Der-medh-i Mahmud Beg.

3 I b-33b

Kaside. Der-medh-i Sultan Murad.
an-der Gazeliyyat

33b-44a:
44a-b:
45a-63b:

32
33

34
35

Kanşık

olarak gazeller.

Müstezad
Kanşık

olarak gazeller.

Çandarlı Halil Paşa
Bk. Dipnot 29.
Edirne'de bir süre subaşılık yapan
Edirne ve Paşa Liviisı, s. 29-30.
Çandarlı Halil Paşa

Zağnos Paşa olmalıdır.

Gökbilgin, XV-XVI.Asırlarda
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63b.

Hiciv.

Kıt'a.

63b-80a:

Kanşık

80a-82b:

Terkib-i bend. Medh-i Sfu-ı Sultan Murad36 • Muhtemelen son
beyitler silinmiş.

83a-87a.

Rübailer. Baştan iki rübai silinmiş. 83b. de bir luğaz var.
87a.daki son rübainin iki rnısraı yok. Herhalde divanm sondan
·
birkaç sayfası eksik.

olarak gazeller.

Elimizdeki nüsha güzel bir hareketi nesilıle çok dikkatlı bir şekilde istinsah edilmiştir. Müstensih vezin konusunCia da çok dikkatlidir. Mesela vezin tutmadığı için bir yerde 37 "takdir-ile" kelimesini sonradan araya bir "ye"
harfi sıkıştırarak "takdiri-yile" yapmış ve vezinle uyarlı hale getirmiştir. Metinde az da olsa bazı düzeltmeler de yer almaktadır.
Latifi'nin Safi'nin şiirlerini değerlendirmesi Sehl'ye göre daha gerçekçidir ve divanındaki şiirleri Latifi'nin bu konuda daha isabetli bir görüş ortaya koyduğunu göstermektedir. Sehl değerlendirmesinde " $aşayidi Japf ve

dil-pe&ir ve gazeliyyatı !Joş-ayende ve bi-napr Diviin 'ı meşhür ve ebyatı ehli
arasmda meg:kiirdut' derken38 Latifi ise nakkaşlığım aşırı derecede övüp39 şi
irleri hakkında ise "Amma nakş-bend-i eş 'ar ve ressam-ı nazm-ı abdar degül
idi. D fbii-yı şi 'ri nakş u hayalden saf u sade ve kayd-ı alayık-ı nükatdan aza-

36

37

38

Onıç Tarihi'nde bu düğünün 842 (1438-1439) tarihinde Edirne'de yapıldığı belirtilir:
"ve girü Sulta.f\ Muriid Han sefer itm€l'yüp dügün eyledi. Edirne'de Sultan Muharnmed'i
ve Sultan Aliieddin'i sünnet eyledi... hicretün sene 842". 61. Safi terkib-i bend şeklinde
kaleme aldığı "medh-i silr-ı Sultan Murad" adlı şiirinde düğünün Edirne'de Tunca
kenannda yapıldığını sarih olarak belirtmekte ve sünnet olan şehziidelerin isimlerini de
Sultan Muhammed ve Sultan Aliieddin olarak vermektedir. Divan, s. 8la, 82b.
Divan, 28a. 4. beyit.
Heşt Bihişt, Sehi Beg Tez/dresi, yay. haz. Günay Kut, Harvard 1978, s. 184.
"San'at-ı nakşda manend-i Miini ve tahrir ü tasvirde Eıjeng-i siini idi. Her ne suret ki
tasvir itse surat virür 'aynına döndürürdü ve her ne serv-i sehi ki tahrir itse üstine kuşlar
kondururdu". Latifı, Tezkiretii'ş-şu'arii, s. 357.

II. MURAD DEVRİ şAiRLERİNDEN NAKK.AŞ SAFI VE DİVANı:
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de ve küşade idi" demektedir40 • Gerçekten de divan'da Latifi'yi haklı çıkara
cak birçok beyit bulunmaktadır. Vezinde de bazen aksamalar görülmektedir.
Ancak Safi'nin divanı incelendiğinde göz ardı edilmemesi gereken bir hususiyet dikkati çekmektedir. Safi devarnlı olarak Arapça ve Farsça kelimeler
yerine Türkçe kelimeler kullanınağa çalışmakta, bazı kasidelerde hemen hemen tamamen Türkçe kelimelerden oluşan bir katiye düzeni oluşturmaya
gayret etmekte ve bunu da bilinçli olarak yapıyor olmalı ki bir kasidesinde
7.

Bu <ahd jçinde nedür diye kimesne sözüme
Ki iifitiiba güneşdür didüm ü hem mehe a;P

diyerek bu özelliğini öne çıkarıp övünç vesilesi yapmaktadır.
çoğu

Safi'nin Sultan Murad için yazdığı bir kasidede katiye kelimelerinin
Türkçedir. Kasidenin ilk iki beyti şöyledir:
I.

Şem<-i dil-süzem

Id çeşmüınden revlindur yaşlar

Ben ölürsem ğam degül saiia firiiviin yaşlar
2.

J>_aşlaruii yiism {Utup

çün kirpügüii olpn ata

Ciinı-yiçün göiilümüii derd ehli yiisin başla/2

Safi'nin şiirlerinde görülen diğer bir özellik de samimi ve içten geldiği
şekilde söylenmiş olmasıdır. Mesela Hvace Vahld için yazdığı kıt' ada ihsan
isteğini şöyle dile getirmektedir:
8.

Keremü/i arzu idijp geldüm
Saiia ben yolfsa yof! di var-ise va/3

40

41
42

43

Latifi, Tezkiretü'ş-şu'arii, s. 357.
Divan, 15b.
Divan, 9b. Pervane Bey Mecmuasında bu kasidenin 7 beyti gazel olarak yer almıştır. (v.
221). Timurtaş s. 160-161.
Divan, l4a.
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Dönemin paşalarından birinin çocuğu için yazdığı mersiyede hüznünü
ifade için kullandığı tevriyeli ifade de dikkat çekmektedir.
9.

Geldi bir dem ki gözlerum nem ola
Göz ki bi-nem ola benüm nem ola44

Safi'nin şiirlerinde hayatının iniş-çıkışlarının yansıdığını görmek
mümkündür. Zaman zaman Abmedi ve Şeyhl ayarında şiirler yazrriaıcta, orijinal imajlar yaratabilmekte bazen de oldukça acemice oluşturulmuş dizeler
ortaya koyabilmektedir. Köprülü'nün belirttiği gibi oldukça muvaffakiyetti
rübai'leri de bulunmaktadır. Elde mevcut tek nüshasının da divan tertibinde
olmayışı Safi'nin divanını gözden geçireı:İıediğini, mevcut şiirlerinin kendisi
veya bir başkası tarafından bir araya getirildiğini göstermektedir.

!

:i

44

Divan, Sb.

