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Kitâbet hizmetin emr it mükâtib kulun olayn
Cihânun beglüginden yeg bilürem Hak bilür an
Âƾk Çelebi

Âƾk Çelebi (ö. 979/1572), klasik edebiyatçlar beyninde daha çok tezkiresiyle
adndan söz ettirir. Bununla beraber, bir de onun unutulmamas gereken ‘ƾairlik’
özelliƭi de vardr. Bundan bir kaç yl önce meƾhur Âůk Çelebi ve Meůâ’irü’ů-ňu’arâ’s
üzerine, onun tezkiresini görünen ve bilinenden öteye götüren ve daha da önemlisi
ƾairliƭini de içine alan derinlikte edit bir kitap yaymland: Âůk Çelebi ve ňairler
Tezkiresi Üzerine Yazlar.
Son dönemlerde bir konu üzerindeki çalƾmalar derleyen edite kitaplarn
saysnda artƾ olduƭu gözlemlenmektedir. Bu, akademik toplantlarda sunulan
bildirilerle temayüz eden deƭerli bilgi ve tespitlerin makaleye dönüƾtürüp yaymlama fikri, bu toplantlarda ortaya çkan birikimlerin daha sonra kaybolup
gitmemeleri için belki de en güzel metotlardan biri olarak karƾmza çkmaktadr.
Bat akademiyasndaki ‘publish or perish’ (yaymla veya yok ol) söylemini bu
noktada hatrlamak, Âůk Çelebi ve ňairler Tezkiresi Üzerine Yazlar’ ortaya koyan
bu metodun önemi açsndan gereklidir.
Eser, eski edebiyat sahasndaki mutat yllk toplantlar dizisinden birinin,
Haziran 2009’da yaplan “16. Yüzyl Osmanl Kültür Dünyasnda Bir Biyografi
Yazar: Âƾk Çelebi ve Tezkiresi: Âƾk Çelebi Sempozyumu” bildirilerinin makaleye
çevrilerek kitaplaƾtrlmƾ halidir. Hollanda Araƾtrma Enstitüsü, Koç Üniversitesi
ve Yldz Teknik Üniversitesi iƾbirliƭi ile 2009 ylnda ơstanbul’da Âƾk Çelebi ve
tezkiresinin ele alndƭ bu sempozyumda konuyu farkl yönleriyle deƭerlendiren
on bildiriden sekizi bu kitapta yer almaktadr (s. 7).
Eski Türk Edebiyat sahasnda çalƾanlarn hemen hepsinin vazgeçilmez kaynaklarndan bir olan Meůâ’irü’ů-ňu’arâ, Âƾk Çelebi’yi Divan’ndan önce meƾhur
etmiƾ önemli bir kaynaktr. Bir Osmanl biyografi yazar ve ayn zamanda ƾair olan
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Âƾk Çelebi’nin bu eseri, Hatice Aynur ve Asl Niyazioƭlu tarafndan Âƾk Çelebi
ile ayn metotla, hem ƾair hayat, hem de eserinin tantlp incelenmesi noktasnda
hazrlanmƾ ve ilim dünyasnn istifadesine sunulmuƾtur. Bu eser sayesinde Âƾk
Çelebi ve eseri, tamamen yeterli olmasa da gerekli ölçüde mercek altna yatrlmƾ
ve gün yüzüne çkarlmƾtr. Bu deƭerli eser için zihnen ve bedenen uzun soluklu
gayretlerde bulunan editörlere teƾekkür ederiz.
Âƾk Çelebi Kimdir? Meůâ’irü’ů-ňu’arâ neden önemlidir? Asl ad Pir Mehmet
olan Âƾk Çelebi 926/1520’de Kosova’da doƭmuƾtur. 976/1568 ylnda tamamlanan eser, II. Selim’e sunulmuƾtur. Ɨiir tarihine iliƾkin deƭerli bilgiler sunan uzun
mukaddimesinden baƾka, edebiyat tarihinin biyografik kaynaklar açsndan oldukça mühim olan eserde, I. Murat’tan itibaren 1568’e kadar yaƾamƾ 426 ƾairin
hayat ele alnmƾtr. Ksa biyografilerde verilen bilgiler diƭer tezkirelerdekilerden
pek farkl deƭildir. Eserin asl önemli taraf, Âƾk Çelebi’nin bizzat ƾairinden
öƭrendiƭi veya yaknlarndan duyduƭu saƭlam bilgiyi geniƾ baƭlamda vermesi,
ki bunu önsözünde belirtmiƾtir, ve âdeta bir psikolog edasyla ƾairleri ve olaylar
tahlil etmek suretiyle anlatmasdr. Meůâ’irü’ů-ňu’arâ’nn bir baƾka orijinalliƭi onun
‘ebced’e göre dizilmiƾ ve secinin hem sanatkârane hem de sade ifadeler, hatta
Türkçe kelimelerde bile baƾaryla kullanlmak suretiyle kendine has bir yaz dili
bütünlüƭü göstermiƾ olmasdr.
Âƾk Çelebi’nin biyografisi ile meƾhur eseri Meůâ’irü’ů-ňu’arâ’s üzerine olan
bu kitap, önsöz ve giriƾin kurduƭu önem çerçevesi ve mahiyet iƾareti ƾƭnda
üç ana bölümden müteƾekkildir. Eserin önsözü, bu kitabn sebeb-i vücudunu
ortaya koymak ve kitaba bakƾ bütüncülleƾtirmek açsndan önem taƾmaktadr.
Buna göre, bu çalƾma, tezkire yazar Âƾk Çelebi ve eseri üzerinden hareketle
onlar, ‘daha ulaƾlr’, ‘daha anlaƾlr’ ve ‘daha bilindik’ klmay hedeflemektedir.
Önsözde, böyle bir kitabn yazlmasnn arkasnda yatan nedenin, “Âƾk Çelebi’nin
tezkiresinde ele aldƭ konulara ve dolaysyla Osmanl kültürel ve edebiyat alanna
yakn okuma yapmak, aktardƭ meseleleri görüntülemek ve bu zor ve ulaƾlmaz
tezkireye bir adm daha yaklaƾmak” olduƭunun alt çizilir (s. 9).
Önsözde ayrca, Âƾk Çelebi ve eserinin öneminden ve ayrt edici özelliklerinden bahsedilir. Buna göre Âƾk Çelebi’nin Meůâ’irü’ů-ňu’arâ’s içinde yer alan
ayrntl bilgiler eseri, araƾtrmaclar nezdinde ‘daha önemli’ klmƾtr. Aynur,
Osmanl’da Türkçe yazan ƾairlere dair biyografik ilk eserler arasnda Âƾk Çelebi
tezkiresinin “bilgi yoƭunluƭu” ve “çeƾitliliƭi” bakmndan “daha muteber” olarak
görülmesinin eserin alamet-i farikalarndan biri olduƭunu vurgulamƾtr (s. 8).
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Kitabn Giriƾ’i Hatice Aynur ve Asl Niyazioƭlu’nun (s. 11-16) birlikte
kaleme aldklar “Âƾk Çelebi ve Tezkiresine Nüfuz Etme Denemesi” baƾlkl
yazdan oluƾur. Bu makalede öncelikle Cumhuriyet döneminden bu güne araƾtrmaclarn tezkirelerle kurduklar iliƾkiler baƭlamnda üç ana eƭilimin ortaya
çktƭ vurgulanr. Birinci grupta Fuad Köprülü, Ali Nihad Tarlan, Agâh Srr
Levend, Sadettin Nüzhet Ergun gibi tezkireleri anlamakta ve yorumlamakta
zorluk çekmeyen isimler yer alr. Bu gruptakilerin ortak niteliƭi tezkirelerde
yer alan bilgiye ve tezkirelerin diline vâkf olmalar ve birikimleri sayesinde
soru sormakta ve konu yaratmakta güçlük çekmemeleridir. ơkinci grupta Âƾk
Çelebi ve diƭerlerinin yazdƭ tezkire metinlerini anlayp, onlardan hareketle
yeni bir ƾeyler söylemeyi isteyen Harun Tolasa, Mehmet Çavuƾoƭlu, Âmil
Çelebioƭlu, Haluk ơpekten gibi çoƭu genç yaƾta hayata veda eden ikinci nesil
araƾtrmaclar bulunur. Üçüncü grupta ise söz konusu metinlerle kültürel mesafesi iyice açlmƾ, dolaysyla bu metinleri anlayabilme, yorumlayabilme ve
onlara ulaƾabilme konusunda çok zorlanan araƾtrmaclar bulunmaktadr. Bu
noktada Âƾk Çelebi tezkiresine ulaƾma konusundaki söz konusu zorluk, 1971
ylnda yaplan Meredith-Owens basksyla nispeten aƾlmƾ ve Filiz Klç’n tezkire üzerinde yaptƭ doktora tez çalƾmasnn 2010 ylnda baslmasyla metne
yaplan atflar artmƾ, bir baƾka deyiƾle kaynaƭn kullanlabilirliƭi geniƾlemiƾtir.
Aynur ve Niyazioƭlu, kitabn içinde yer alan yazlar hakknda verdikleri ksa
bilgilerle “Giriƾ”i sonlandrrlar.
Birinci bölümde, “Âƾk Çelebi ve Meůâ’irü’ů-ňu’arâ”, “Rüyalar, Derviƾler ve
Aƾk”, “Ɨairler ve Edebiyat Dünyas” konulu üç yazdan ibarettir. Eserin türüne
iliƾkin olan ilk makale, Hatice Aynur tarafndan kaleme alnmƾtr (s. 19-55):
“Kurgusu ve Vurgusuyla Kendi Kaleminden Âƾk Çelebi’nin Yaƾamöyküsü”.
‘Osmanl geleneƭinde kendi hayatndan bahsetme’ konusu yeterince ele alnmƾ
deƭildir. Bu nedenle Âƾk Çelebi’nin tezkiresine kendi ismini madde baƾ olarak
almadƭ halde, hayatna ait parçalara eser boyunca yer verdiƭini belirten makale, bu yönüyle bir örnekliƭi iƾaret etmektedir. Makalede, tezkirede ve divanda
yer alan Âƾk Çelebi’ye ait parçalar, Aynur tarafndan bir araya getirilerek Âƾk
Çelebi portresi yazlmƾtr ki bu, hayat hikâyesini farkl bir ƾekilde kaleme almak,
demektir. Bu yaz ayrca, Âƾk Çelebi’nin kendisini nasl gördüƭünü, hayatndaki
hangi noktalar öne çkardƭn ortaya koyan bu yaz, diƭer tezkire yazarlarnn
biyografilerinin yazlmasnda sunduƭu yöntem bakmndan da önem taƾmaktadr.
Birinci bölümün ikinci yazs, eser üzerine büyük bir çalƾmaya sahip olan
Filiz Klç’a aittir (s. 57- 68), “Meůâ’irü’ů-ňu’arâ’nn Nüshalar, Nüshalarn
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Ɨeceresi Oluƾturulurken ơzlenen Yöntem ve Karƾlaƾlan Zorluklar” baƾlkl
yazsnda Klç 2010 ylnda yaymlanan doktora tezinden hareketle tezkirenin
tenkitli metnini oluƾturma sürecine, bu süreçte karƾlaƾtƭ sorunlara deƭinmekte ve eserin çeƾitli kütüphanelerde kaytl olan nüshalarn tantmaktadr. Bu
yaz, tenkitli neƾirlerde izlenen yola güzel bir örnek teƾkil etmesi bakmndan
önemlidir.
“Rüyalar, Derviƾler ve Aƾk” isimli ikinci bölümünde farkl konularda yazlmƾ
üç makale yer alr. Yazlardan ilki Asl Niyazioƭlu’na aittir (s. 71-84). Niyazioƭlu,
“Rüyalarn Söyledikleri” baƾlkl bu makalede Meůâ’irü’ů-ňu’arâ’da Osmanllarn
hayat anlayƾlar ile rüya anlatlar arasndaki iliƾkiyi ele alnr ve rüya anlatlarnn
dönemlerin kayg, özlem ve korkularn dile getirdiƭi belirtilir. Yazar, tezkirede
on iki rüyaya yer verildiƭini, bunlar arasnda dördünün gaybdan haber verdiƭini,
böylece geleceƭin rüyay görene malum olduƭuna iƾaret edildiƭini söyler ve bunlar
arasndan seçtiƭi biri ‘iyi’ diƭeri ‘kötü’yü haber veren iki rüyay inceler. Niyazioƭlu
ƾiir-rüya-hayat hikâyesi anlatmnn bizim için ayna iƾlevi gördüƭünü, ama bu
aynann, görünürü aynyla yanstan modern dönemin aynalar deƭil, sakl olan
gösteren erken modern dönemin ideal aynalar olduƭunu söylemekte, bunlardan
hareketle Osmanl toplumunun korku ve beklentilerinin haritasnn çkarlabileceƭi üzerinde durmaktadr. Bu yaz, deƭerlendirmede kullanlan yöntem ve
varlan sonuçlar noktasnda dikkat çekici olmakla birlikte, yine bir erken dönem
dinamiƭi olarak rüya anlatm ve tasavvuf iliƾkisi bakmndan deƭerlendirilmiƾ
görünmemektedir.
“Meůâ’irü’ů-ňu’arâ’da Toplum-Tanmaz Sapkn Derviƾler”, Helga Anhetshofer’in
“ƾk” terimi üzerinden kurduƭu bir makaledir (s. 85-101). Yazar, çalƾmasnda
toplumda sapkn derviƾler olarak bilinen grup hakknda Âƾk Çelebi’nin ne
düƾündüƭünü ortaya koymak amacyla tezkirede ƾk teriminin kaç kez ve hangi
baƭlamlarda geçtiƭini belirleyerek kullanlan ilgili ifadelere de deƭinmiƾtir. Iƾk teriminin eski edebiyat baƭlam üzerinde durmak, bu makaleyi zenginleƾtirebilecek
bir yön olarak burada vurgulanabilir.
ơkinci bölümdeki “Aƾk, Âƾklar ve Maƾûklar: Meůâ’irü’ů-ňu’arâ’da Aƾk ơliƾkileri”
baƾlkl son yaz Jan Schmidt’e ait olup Berat Açl tarafndan Türkçeye çevrilmiƾtir
(s. 103-113). Schmidt makalede, ‘yetiƾkin erkeklerle oƭlanlar arasndaki aƾk iliƾkisi’
gibi tartƾmal ve tabu olan bir konunun modern öncesi Osmanl toplumundaki
durumunu, Bat’da yaplan çalƾmalara da deƭinerek Âƾk Çelebi tezkiresinden
hareketle deƭerlendirmektedir.
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Kitabn “Ɨairler ve Edebiyat Dünyas” isimli üçüncü bölümünde de üç
makale yer almaktadr. Buradaki ilkyaz Zeynep Altok’un “Âƾk Çelebi ve Edebî
Kanon” baƾlkl çalƾmasdr (s. 117-132). Altok bu makalede Âƾk Çelebi’de ve
çaƭdaƾlarnda bir edebî kanon kurgusu olup olmadƭ sorusuna Âƾk Çelebi tezkiresinden yola çkarak cevap aramaktadr. Sonuçta bu metinlerde bir edebî kanon
kurgusu bulunduƭunu söylemenin zor olduƭunu, Osmanlda ancak on yedinci
yüzyl ve sonrasnda kanon benzeri hegemonik yaplarn, baƾka bir deyiƾle bir
tür edebî kanonun varlƭndan söz edilebileceƭini belirtmektedir. Tezkirede edebi
kanonun görünmeyiƾi yüzylla alakal olmakla beraber, eserin ‘tür olarak’ da buna
müsait olmayacaƭ düƾünülebilir.
Tûbâ ơsen-Durmuƾ “Edebî Hâmîlik ơliƾkileri: Kaynak olarak Âƾk Çelebi
Tezkiresi” makalesinde (s. 133-145) Osmanl edebiyatndaki patronaj (hamilik)
sistemini deƭerlendirmektedir. Yazar, Osmanldaki himaye sistemi terminolojisi, bunlarn farkl kullanmlar, ƾiirin hâmilere sunulma ƾekli ve ritüeli ve
ƾuarânn hâmilik iliƾkileri üzerinde durarak doyurucu örneklerle makaleyi
tamamlamƾtr.
Üçüncü bölümün son makalesi Ali Emre Özyldrm’a ait (s. 147-165) olan
“Garîb Ma’nâlar, Acîb Hayâller Latîfî ve Âƾk Çelebi Tezkirelerinden Hareketle
Belâgat Terimi olarak ‘Garîb’ Sfat” baƾlkl makaledir. Yazar, burada 16. yüzyln
iki tezkiresinde “garîb” ve bu sfata eƾ ve onu tamamlayc olan “acîb” kelimesinin
kullanmlar üzerinde durmaktadr ve tezkirelerin Osmanl edebiyatna ait terimler
konusunda önemli ipuçlar barndrdƭn ve bu yönleri ihmal edilmemesi gereken
kaynaklar olduƭuna iƾaretle semantik yaklaƾm sergilemektedir.
Âůk Çelebi ve ňairler Tezkiresi Üzerine Yazlar, Hatice Aynur tarafndan hazrlanan “Meƾâ’irü’ƾ-Ɨu’arâ ve Hadâ’îku’l-Hakâ’ik’e Göre Âƾk Çelebi’nin Yaƾamnn
Kronolojisi” ve “Âƾk Çelebi Tezkiresiyle ơlgili Yaynlar Kaynakças” baƾlkl iki
eki takiben “Kaynakça” ve “Yazarlarn Özgeçmiƾleri” ile tamamlanmaktadr (s.
167-191).
Bizatihi Meůâ’irü’ů-ňu’arâ’nn kendi metodolojisiyle (tezkire) ve yeni ve
modern bakƾlarla Osmanl kültür tarih ve edebiyatnn farkl pencerelerini açan
ve bu vesileyle yine Meůâ’irü’ů-ňu’arâ’y ‘daha ulaƾlr’, ‘daha anlaƾlr’ ve ‘daha
bilindik’ klmƾ olduƭu muhakkak olan bu kitap oldukça takdire ƾayandr. Eser,
ayn zamanda, eski edebiyat sahasndaki birçok konuya disiplinleraras yaklaƾmlarla deƭinmiƾ olma özelliƭi taƾmaktadr. Eserde, metinsel ve baƭlamsal yönden
bütünlük göze çarpmakta, kronoloji ve bibliyografya, konu üzerinde çalƾmak
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isteyenler için Meůâ’irü’ů-ňu’arâ’nn güncellenmiƾ yol haritas iƾlevini görmektedir.
Fikrimizce, eserde Âƾk Çelebi’nin eserinin kendi içyaps, dinamikleri, kapsadƭ
alan, öz-anlat teknikleri, edebiyat tarihi bakmndan önemi, metodolojisi, biyografi çalƾmalarndaki yeri, diƭer tezkirelerden fark ve edebi deƭerinin bahsedilen
bütünsellikte aƭrlk merkezini oluƾturmas oldukça yerinde olurdu. Takdire ƾayan
bu çalƾma, bahsedilen konular üzerindeki birinci el çalƾmalara yol açacak birinci
el yorumlama çeƾitlemeleri olarak deƭerlendirilebilir.
Vildan S. Coƾkun

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 baƾlƭn Darvin’i Arapça Okumak olarak çevirebileceƭimiz kitab, baƾlƭnn ima ettiƭi gibi sadece evrim teorisiyle ilgili Arapçada
yaplan tartƾmalardan ibaret deƭildir. Esasnda Elshakry kitabnda Arapça basn
ve yaynda Darvin’in fikirleriyle ilgili tartƾmalar takip etmekle birlikte, söz konusu tartƾmalarn içerisinde oluƾtuƭu ve ƾekillendiƭi genel siyasi, dini ve kültürel
geliƾmelere de geniƾçe yer vermektedir. Elshakry’nin kitab bu özellikleriyle hem
metinlerle yüzleƾen hem de metinlerin içerisinde üretildikleri baƭlam esas alan
1860’lardan 1950’lere kadar yaklaƾk yüzyllk modern Arap düƾünce tarihine ƾk
tutmaktadr.
Elshakry, Arapçadaki Darvin okumalarn çeviri çalƾmalar, bilim tarihi ve
düƾünce tarihinde mevcut teorileri ve yaklaƾmlar kullanarak incelemektedir. Bu
yaklaƾmlar çerçevesinde Arapça Darvin okumalarn Darvin’in kendi metinleriyle
karƾlaƾtrarak okumaktan ziyade, Arap düƾünürlerinin Darvin’in fikirlerini nasl
iƾlediklerini ve kendi siyasi, kültürel ve dini kayglar doƭrultusunda evrim hakkndaki fikirleri nasl dönüƾtürdüklerini göstermeye çalƾmaktadr. Burada Darvin’in
orijinal eserlerinin çalƾmann bir parças yaplmamasnn bir nedeni, Elshakry’nin
yazar merkezli yaklaƾmdan ziyade okuyucu merkezli yaklaƾm önemsemesidir.
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