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Â k Çelebi

Â k Çelebi (ö. 979/1572), klasik edebiyatç lar beyninde daha çok tezkiresiyle 
ad ndan söz ettirir. Bununla beraber, bir de onun unutulmamas  gereken ‘ airlik’ 
özelli i de vard r. Bundan bir kaç y l önce me hur Â k Çelebi ve Me â’irü’ - u’arâ’s  
üzerine, onun tezkiresini görünen ve bilinenden öteye götüren ve daha da önemlisi 
airli ini de içine alan derinlikte edit bir kitap yay mland : Â k Çelebi ve airler 

Tezkiresi Üzerine Yaz lar.

Son dönemlerde bir konu üzerindeki çal malar  derleyen edite kitaplar n 
say s nda art  oldu u gözlemlenmektedir. Bu, akademik toplant larda sunulan 
bildirilerle temayüz eden de erli bilgi ve tespitlerin makaleye dönü türüp ya-
y mlama fikri, bu toplant larda ortaya ç kan birikimlerin daha sonra kaybolup 
gitmemeleri için belki de en güzel metotlardan biri olarak kar m za ç kmaktad r. 
Bat  akademiyas ndaki ‘publish or perish’ (yay mla veya yok ol) söylemini bu 
noktada hat rlamak, Â k Çelebi ve airler Tezkiresi Üzerine Yaz lar’  ortaya koyan 
bu metodun önemi aç s ndan gereklidir.

Eser, eski edebiyat sahas ndaki mutat y ll k toplant lar dizisinden birinin, 
Haziran 2009’da yap lan “16. Yüzy l Osmanl  Kültür Dünyas nda Bir Biyografi 
Yazar : Â k Çelebi ve Tezkiresi: Â k Çelebi Sempozyumu” bildirilerinin makaleye 
çevrilerek kitapla t r lm  halidir. Hollanda Ara t rma Enstitüsü, Koç Üniversitesi 
ve Y ld z Teknik Üniversitesi i birli i ile 2009 y l nda stanbul’da Â k Çelebi ve 
tezkiresinin ele al nd  bu sempozyumda konuyu farkl  yönleriyle de erlendiren 
on bildiriden sekizi bu kitapta yer almaktad r (s. 7).

Eski Türk Edebiyat  sahas nda çal anlar n hemen hepsinin vazgeçilmez kay-
naklar ndan bir olan Me â’irü’ - u’arâ, Â k Çelebi’yi Divan’ ndan önce me hur 
etmi  önemli bir kaynakt r. Bir Osmanl  biyografi yazar  ve ayn  zamanda air olan 
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Â k Çelebi’nin bu eseri, Hatice Aynur ve Asl  Niyazio lu taraf ndan Â k Çelebi 
ile ayn  metotla, hem air hayat , hem de eserinin tan t l p incelenmesi noktas nda 
haz rlanm  ve ilim dünyas n n istifadesine sunulmu tur. Bu eser sayesinde Â k 
Çelebi ve eseri, tamamen yeterli olmasa da gerekli ölçüde mercek alt na yat r lm  
ve gün yüzüne ç kar lm t r. Bu de erli eser için zihnen ve bedenen uzun soluklu 
gayretlerde bulunan editörlere te ekkür ederiz.

Â k Çelebi Kimdir? Me â’irü’ - u’arâ neden önemlidir? As l ad  Pir Mehmet 
olan Â k Çelebi 926/1520’de Kosova’da do mu tur. 976/1568 y l nda tamamla-
nan eser, II. Selim’e sunulmu tur. iir tarihine ili kin de erli bilgiler sunan uzun 
mukaddimesinden ba ka, edebiyat tarihinin biyografik kaynaklar  aç s ndan ol-
dukça mühim olan eserde, I. Murat’tan itibaren 1568’e kadar ya am  426 airin 
hayat  ele al nm t r. K sa biyografilerde verilen bilgiler di er tezkirelerdekilerden 
pek farkl  de ildir. Eserin as l önemli taraf , Â k Çelebi’nin bizzat airinden 
ö rendi i veya yak nlar ndan duydu u sa lam bilgiyi geni  ba lamda vermesi, 
ki bunu önsözünde belirtmi tir, ve âdeta bir psikolog edas yla airleri ve olaylar  
tahlil etmek suretiyle anlatmas d r. Me â’irü’ - u’arâ’n n bir ba ka orijinalli i onun 
‘ebced’e göre dizilmi  ve secinin hem sanatkârane hem de sade ifadeler, hatta 
Türkçe kelimelerde bile ba ar yla kullan lmak suretiyle kendine has bir yaz  dili 
bütünlü ü göstermi  olmas d r.

Â k Çelebi’nin biyografisi ile me hur eseri Me â’irü’ - u’arâ’s  üzerine olan 
bu kitap, önsöz ve giri in kurdu u önem çerçevesi ve mahiyet i areti nda 
üç ana bölümden müte ekkildir. Eserin önsözü, bu kitab n sebeb-i vücudunu 
ortaya koymak ve kitaba bak  bütüncülle tirmek aç s ndan önem ta maktad r. 
Buna göre, bu çal ma, tezkire yazar  Â k Çelebi ve eseri üzerinden hareketle 
onlar , ‘daha ula l r’, ‘daha anla l r’ ve ‘daha bilindik’ k lmay  hedeflemektedir. 
Önsözde, böyle bir kitab n yaz lmas n n arkas nda yatan nedenin, “Â k Çelebi’nin 
tezkiresinde ele ald  konulara ve dolay s yla Osmanl  kültürel ve edebiyat alan na 
yak n okuma yapmak, aktard  meseleleri görüntülemek ve bu zor ve ula lmaz 
tezkireye bir ad m daha yakla mak” oldu unun alt  çizilir (s. 9).

Önsözde ayr ca, Â k Çelebi ve eserinin öneminden ve ay rt edici özellikle-
rinden bahsedilir. Buna göre Â k Çelebi’nin Me â’irü’ - u’arâ’s  içinde yer alan 
ayr nt l  bilgiler eseri, ara t rmac lar nezdinde ‘daha önemli’ k lm t r. Aynur, 
Osmanl ’da Türkçe yazan airlere dair biyografik ilk eserler aras nda Â k Çelebi 
tezkiresinin “bilgi yo unlu u” ve “çe itlili i” bak m ndan “daha muteber” olarak 
görülmesinin eserin alamet-i farikalar ndan biri oldu unu vurgulam t r (s. 8).
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Kitab n Giri ’i Hatice Aynur ve Asl  Niyazio lu’nun (s. 11-16) birlikte 
kaleme ald klar  “Â k Çelebi ve Tezkiresine Nüfuz Etme Denemesi” ba l kl  
yaz dan olu ur. Bu makalede öncelikle Cumhuriyet döneminden bu güne ara -
t rmac lar n tezkirelerle kurduklar  ili kiler ba lam nda üç ana e ilimin ortaya 
ç kt  vurgulan r. Birinci grupta Fuad Köprülü, Ali Nihad Tarlan, Agâh S rr  
Levend, Sadettin Nüzhet Ergun gibi tezkireleri anlamakta ve yorumlamakta 
zorluk çekmeyen isimler yer al r. Bu gruptakilerin ortak niteli i tezkirelerde 
yer alan bilgiye ve tezkirelerin diline vâk f olmalar  ve birikimleri sayesinde 
soru sormakta ve konu yaratmakta güçlük çekmemeleridir. kinci grupta Â k 
Çelebi ve di erlerinin yazd  tezkire metinlerini anlay p, onlardan hareketle 
yeni bir eyler söylemeyi isteyen Harun Tolasa, Mehmet Çavu o lu, Âmil 
Çelebio lu, Haluk pekten gibi ço u genç ya ta hayata veda eden ikinci nesil 
ara t rmac lar bulunur. Üçüncü grupta ise söz konusu metinlerle kültürel me-
safesi iyice aç lm , dolay s yla bu metinleri anlayabilme, yorumlayabilme ve 
onlara ula abilme konusunda çok zorlanan ara t rmac lar bulunmaktad r. Bu 
noktada Â k Çelebi tezkiresine ula ma konusundaki söz konusu zorluk, 1971 
y l nda yap lan Meredith-Owens bask s yla nispeten a lm  ve Filiz K l ç’ n tez-
kire üzerinde yapt  doktora tez çal mas n n 2010 y l nda bas lmas yla metne 
yap lan at flar artm , bir ba ka deyi le kayna n kullan labilirli i geni lemi tir. 
Aynur ve Niyazio lu, kitab n içinde yer alan yaz lar hakk nda verdikleri k sa 
bilgilerle “Giri ”i sonland r rlar.

Birinci bölümde, “Â k Çelebi ve Me â’irü’ - u’arâ”, “Rüyalar, Dervi ler ve 
A k”, “ airler ve Edebiyat Dünyas ” konulu üç yaz dan ibarettir. Eserin türüne 
ili kin olan ilk makale, Hatice Aynur taraf ndan kaleme al nm t r (s. 19-55): 

“Kurgusu ve Vurgusuyla Kendi Kaleminden Â k Çelebi’nin Ya amöyküsü”. 
‘Osmanl  gelene inde kendi hayat ndan bahsetme’ konusu yeterince ele al nm  
de ildir. Bu nedenle Â k Çelebi’nin tezkiresine kendi ismini madde ba  olarak 
almad  halde, hayat na ait parçalara eser boyunca yer verdi ini belirten maka-
le, bu yönüyle bir örnekli i i aret etmektedir. Makalede, tezkirede ve divanda 
yer alan Â k Çelebi’ye ait parçalar, Aynur taraf ndan bir araya getirilerek Â k 
Çelebi portresi yaz lm t r ki bu, hayat hikâyesini farkl  bir ekilde kaleme almak, 
demektir. Bu yaz  ayr ca, Â k Çelebi’nin kendisini nas l gördü ünü, hayat ndaki 
hangi noktalar  öne ç kard n  ortaya koyan bu yaz , di er tezkire yazarlar n n 
biyografilerinin yaz lmas nda sundu u yöntem bak m ndan da önem ta maktad r.

Birinci bölümün ikinci yaz s , eser üzerine büyük bir çal maya sahip olan 
Filiz K l ç’a aittir (s. 57- 68), “Me â’irü’ - u’arâ’n n Nüshalar , Nüshalar n 
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eceresi Olu turulurken zlenen Yöntem ve Kar la lan Zorluklar” ba l kl  
yaz s nda K l ç 2010 y l nda yay mlanan doktora tezinden hareketle tezkirenin 
tenkitli metnini olu turma sürecine, bu süreçte kar la t  sorunlara de inmek-
te ve eserin çe itli kütüphanelerde kay tl  olan nüshalar n  tan tmaktad r. Bu 
yaz , tenkitli ne irlerde izlenen yola güzel bir örnek te kil etmesi bak m ndan 
önemlidir.

“Rüyalar, Dervi ler ve A k” isimli ikinci bölümünde farkl  konularda yaz lm  
üç makale yer al r. Yaz lardan ilki Asl  Niyazio lu’na aittir (s. 71-84). Niyazio lu, 

“Rüyalar n Söyledikleri” ba l kl  bu makalede Me â’irü’ - u’arâ’da Osmanl lar n 
hayat anlay lar  ile rüya anlat lar  aras ndaki ili kiyi ele al n r ve rüya anlat lar n n 
dönemlerin kayg , özlem ve korkular n  dile getirdi i belirtilir. Yazar, tezkirede 
on iki rüyaya yer verildi ini, bunlar aras nda dördünün gaybdan haber verdi ini, 
böylece gelece in rüyay  görene malum oldu una i aret edildi ini söyler ve bunlar 
aras ndan seçti i biri ‘iyi’ di eri ‘kötü’yü haber veren iki rüyay  inceler. Niyazio lu 
iir-rüya-hayat hikâyesi anlat m n n bizim için ayna i levi gördü ünü, ama bu 

aynan n, görünürü ayn yla yans tan modern dönemin aynalar  de il, sakl  olan  
gösteren erken modern dönemin ideal aynalar  oldu unu söylemekte, bunlardan 
hareketle Osmanl  toplumunun korku ve beklentilerinin haritas n n ç kar labi-
lece i üzerinde durmaktad r. Bu yaz , de erlendirmede kullan lan yöntem ve 
var lan sonuçlar noktas nda dikkat çekici olmakla birlikte, yine bir erken dönem 
dinami i olarak rüya anlat m  ve tasavvuf ili kisi bak m ndan de erlendirilmi  
görünmemektedir.

“Me â’irü’ - u’arâ’da Toplum-Tan maz Sapk n Dervi ler”, Helga Anhetshofer’in 
“ k” terimi üzerinden kurdu u bir makaledir (s. 85-101). Yazar, çal mas nda 
toplumda sapk n dervi ler olarak bilinen grup hakk nda Â k Çelebi’nin ne 
dü ündü ünü ortaya koymak amac yla tezkirede k teriminin kaç kez ve hangi 
ba lamlarda geçti ini belirleyerek kullan lan ilgili ifadelere de de inmi tir. I k te-
riminin eski edebiyat ba lam  üzerinde durmak, bu makaleyi zenginle tirebilecek 
bir yön olarak burada vurgulanabilir.

kinci bölümdeki “A k, Â klar ve Ma ûklar: Me â’irü’ - u’arâ’da A k li kileri” 
ba l kl  son yaz  Jan Schmidt’e ait olup Berat Aç l taraf ndan Türkçeye çevrilmi tir 
(s. 103-113). Schmidt makalede, ‘yeti kin erkeklerle o lanlar aras ndaki a k ili kisi’ 
gibi tart mal  ve tabu olan bir konunun modern öncesi Osmanl  toplumundaki 
durumunu, Bat ’da yap lan çal malara da de inerek Â k Çelebi tezkiresinden 
hareketle de erlendirmektedir.
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Kitab n “ airler ve Edebiyat Dünyas ” isimli üçüncü bölümünde de üç 
makale yer almaktad r. Buradaki ilkyaz  Zeynep Altok’un “Â k Çelebi ve Edebî 
Kanon” ba l kl  çal mas d r (s. 117-132). Altok bu makalede Â k Çelebi’de ve 
ça da lar nda bir edebî kanon kurgusu olup olmad  sorusuna Â k Çelebi tezki-
resinden yola ç karak cevap aramaktad r. Sonuçta bu metinlerde bir edebî kanon 
kurgusu bulundu unu söylemenin zor oldu unu, Osmanl da ancak on yedinci 
yüzy l ve sonras nda kanon benzeri hegemonik yap lar n, ba ka bir deyi le bir 
tür edebî kanonun varl ndan söz edilebilece ini belirtmektedir. Tezkirede edebi 
kanonun görünmeyi i yüzy lla alakal  olmakla beraber, eserin ‘tür olarak’ da buna 
müsait olmayaca  dü ünülebilir.

Tûbâ sen-Durmu  “Edebî Hâmîlik li kileri: Kaynak olarak Â k Çelebi 
Tezkiresi” makalesinde (s. 133-145) Osmanl  edebiyat ndaki patronaj (hamilik) 
sistemini de erlendirmektedir. Yazar, Osmanl daki himaye sistemi termino-
lojisi, bunlar n farkl  kullan mlar , iirin hâmilere sunulma ekli ve ritüeli ve 
uarân n hâmilik ili kileri üzerinde durarak doyurucu örneklerle makaleyi 

tamamlam t r.

Üçüncü bölümün son makalesi Ali Emre Özy ld r m’a ait (s. 147-165) olan 
“Garîb Ma’nâlar, Acîb Hayâller Latîfî ve Â k Çelebi Tezkirelerinden Hareketle 
Belâgat Terimi olarak ‘Garîb’ S fat ” ba l kl  makaledir. Yazar, burada 16. yüzy l n 
iki tezkiresinde “garîb” ve bu s fata e  ve onu tamamlay c  olan “acîb” kelimesinin 
kullan mlar  üzerinde durmaktad r ve tezkirelerin Osmanl  edebiyat na ait terimler 
konusunda önemli ipuçlar  bar nd rd n  ve bu yönleri ihmal edilmemesi gereken 
kaynaklar oldu una i aretle semantik yakla m sergilemektedir.

Â k Çelebi ve airler Tezkiresi Üzerine Yaz lar, Hatice Aynur taraf ndan haz r-
lanan “Me â’irü’ - u’arâ ve Hadâ’îku’l-Hakâ’ik’e Göre Â k Çelebi’nin Ya am n n 
Kronolojisi” ve “Â k Çelebi Tezkiresiyle lgili Yay nlar Kaynakças ” ba l kl  iki 
eki takiben “Kaynakça” ve “Yazarlar n Özgeçmi leri” ile tamamlanmaktad r (s. 
167-191).

Bizatihi Me â’irü’ - u’arâ’n n kendi metodolojisiyle (tezkire) ve yeni ve 
modern bak larla Osmanl  kültür tarih ve edebiyat n n farkl  pencerelerini açan 
ve bu vesileyle yine Me â’irü’ - u’arâ’y  ‘daha ula l r’, ‘daha anla l r’ ve ‘daha 
bilindik’ k lm  oldu u muhakkak olan bu kitap oldukça takdire ayand r. Eser, 
ayn  zamanda, eski edebiyat sahas ndaki birçok konuya disiplinleraras  yakla m-
larla de inmi  olma özelli i ta maktad r. Eserde, metinsel ve ba lamsal yönden 
bütünlük göze çarpmakta, kronoloji ve bibliyografya, konu üzerinde çal mak 
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isteyenler için Me â’irü’ - u’arâ’n n güncellenmi  yol haritas  i levini görmektedir. 
Fikrimizce, eserde Â k Çelebi’nin eserinin kendi içyap s , dinamikleri, kapsad  
alan, öz-anlat  teknikleri, edebiyat tarihi bak m ndan önemi, metodolojisi, biyog-
rafi çal malar ndaki yeri, di er tezkirelerden fark  ve edebi de erinin bahsedilen 
bütünsellikte a rl k merkezini olu turmas  oldukça yerinde olurdu. Takdire ayan 
bu çal ma, bahsedilen konular üzerindeki birinci el çal malara yol açacak birinci 
el yorumlama çe itlemeleri olarak de erlendirilebilir.

Vildan S. Co kun

Marwa Elshakry,

Reading Darwin in Arabic, 1860-1950,

Chicago: The University of Chicago Press, 2013, 440 pp., 
ISBN 978-022-6001-30-2

Marwa Elshakry’nin ba l n  Darvin’i Arapça Okumak olarak çevirebile-
ce imiz kitab , ba l n n ima etti i gibi sadece evrim teorisiyle ilgili Arapçada 
yap lan tart malardan ibaret de ildir. Esas nda Elshakry kitab nda Arapça bas n 
ve yay nda Darvin’in fikirleriyle ilgili tart malar  takip etmekle birlikte, söz ko-
nusu tart malar n içerisinde olu tu u ve ekillendi i genel siyasi, dini ve kültürel 
geli melere de geni çe yer vermektedir. Elshakry’nin kitab  bu özellikleriyle hem 
metinlerle yüzle en hem de metinlerin içerisinde üretildikleri ba lam  esas alan 
1860’lardan 1950’lere kadar yakla k yüzy ll k modern Arap dü ünce tarihine k 
tutmaktad r.

Elshakry, Arapçadaki Darvin okumalar n  çeviri çal malar , bilim tarihi ve 
dü ünce tarihinde mevcut teorileri ve yakla mlar  kullanarak incelemektedir. Bu 
yakla mlar çerçevesinde Arapça Darvin okumalar n  Darvin’in kendi metinleriyle 
kar la t rarak okumaktan ziyade, Arap dü ünürlerinin Darvin’in fikirlerini nas l 
i lediklerini ve kendi siyasi, kültürel ve dini kayg lar  do rultusunda evrim hakk n-
daki fikirleri nas l dönü türdüklerini göstermeye çal maktad r. Burada Darvin’in 
orijinal eserlerinin çal man n bir parças  yap lmamas n n bir nedeni, Elshakry’nin 
yazar merkezli yakla mdan ziyade  okuyucu merkezli yakla m  önemsemesidir. 


