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GİRİŞ 

18.YY.TEZKİRELERİNDE ÖRNEKLENEN 

MU' AMMA VE LU GAZLAR 

Pervin ÇAPAN' 

Mu'amma, kelime olarak, "gizlenmiş, gizli ve güç anlaşılır söz" anlamla
nndadır. Arniye kökünden tefile babında ta'miyeden türetilmiş olan mu'amrna 
ism-i mefUldür. Ta'rnlye, "bir şeyi diğer bir şeyde gizlemek, örtrnek" mana
sındadır. Buna göre mu'amma, gizlenmiş, gizli, örtülü, remizli, anlaşılmaz söz 
anlamındadır. Kamus-ı Tüfki'de."ta'miye", "köreltme, kapalı bir surette ve l~a 
taıikıyle ifade" şeklinde tanıinlanmakta ve mu'amma hakkinda şöyle denilmek
tedir: Lugazdan farklı olup başlıca· bir isme delalet eden söz veya nusra ve bey te 
ıtlak olunur. Edebiyatımızda, bir ismin gizlenmesi şeklinde düzenlenmiş bilme
eelere mu' amma denilrhiştir. Başlangıçta ABah'ın "esma-i büsna"sı hakkında 
düzenlenen mu'ammalar, sonradan i'nsan isimleri iÇin de yazılniıştır. Mu'amrna 
bir baluma manzum.bir oyun, ·bir bilmece türüdür. Bu bakımdan mu'amma 
yazmak bir Şairlik işinden ziyade, bir zeka ve kabiliyet işidir. Buna benzer bir 
diğer tür de lugazdır. Ancak lugazın herhangi bir şey hakkında yazılması 
mümkün iken, muamma sadece insan isimleri için yazılmaktadır.l 

Mu'amına ilm-i beyanın bir bahsidir. İlın-i beyan istenilen şeyi vuzuh ile 
anlatmak gayesini takib eder. Mu' amma ise bir insan veya_ herhangi bir şeyin 
kendisini değil-çünkü kendisini kasdederse lugaz olur- ismininesir veya nazım 
içinde gizlemektir. Beyan ilminin içinde mu'ammanın yer alması garib görüne
bilir. Ancak mu'arnma gizli olarak anlatmaktır. Bu ise bir acz değil, beyan ma-

* Muğla Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakilltesi. Türk Dili ve Edebiyatı BölümU. Muğla 
Ali Fuat Bilkan, Tiirk Edebiyatında Mu'ammô, Akçağ Yayıni an, Ankara 2000, s. I 1-12 
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haretidir. Bumaharet gizlenen şey üzerine gizli ışık verebilmektir. Çünkü mu
' amma, usUlünü bilenler, zeka ve intikal sahibi olanlar tarafından halledilmek 
için yazılır. Cemiyetin müşterek zekasına, umumi ve mtinteşir dimağ ön'üne 
uygun olmazsa daima mu'amma halinde kalır. Halledilmeyen muamma ise 
"edebi" mu'amma değil, "ebedi" mu'ammadır . . Bunun içindir ki, mu'ammayı 
tariften sonra hemen onun zevk-i selim tarafından beğenilecek, nefret edilmeye
cek, insan zekasının becerikliliğinden dolayı zevk duyuracak şekilde olmasını 
şart koyarlar.2 

Çoğunlukla ikinci ve üçüncü derecede şairlerin eserlerinde rastlanan 
"mu'arnma" sanatı bize İran edebiyatındau gelmiştir. Mevzu'atü'l-Ulfim mü'el
lifi; "Ara b edebiyatmda bu kadar tedkfkat yaptığım halde ancak beş mu' amma 
bulabildim. Bunlar da incelik ve güzeUikte İran şairlerinin derecelerine erişeme
mişlerdir. Mu 'ammaya İranlılar fazla ehemmiyet vermişler, çok mu'amma 
yazmışlar ve usullerini tesbit etmişlerdir. "der.3 

Mu'ammanın en feyizli devresi Timur istila.sından sonra XV. ve XVI. 
asırlarda görülür. Hüseyin Baykara ve Ali Şir Nevayi'nin etrafında toplanan 
Türk ve İran şairle~ "fenn-i mu'amma"da büyük incelikler göstermişlerdir. Bu 
asırda Ali Şir Nevayi, ~olla Canu ve Mevlana Şehab'ın bu vadideki eserleri et
rafında pek çok eser kaleme alınmıştır.Mu'ammaya dair risalelerde en büyük 
üstad olarak ismi geçen Şerefeddin Ali Yezdl'dir. O'nu XV. ve XVI. asırlarda 
yaşamış, Abdurrahman Cami, Alaüddin-i Şaşi, Mehmed-i Mu'ammayi, Hacı 
Hafız Sa' d, Mehmed Ebu Sa'id, Hacı Ebu'l-Hasan, Seyfi Buban, Şerif, gibi 

• 1 

şairler izler.Türk edebiyatında bu sanat XVI. asırda inkişaf etmiştir. Edirneli 
Emri Çelebi en büyük üstaddır. Yine XVI. asır şairlerinden Carru-i Rfiİn unva
nını alan Larru'i de, meşhur mu'amma üstadı Mir Hüseyn-i Nişabfirl'nin Esma
ü'l-Hüsna'sını şerbetrniştir. Sürurl Mustafa Efendi'nin de mu'amma şerhleri 
vardır.4 

Bu yüzyıldan itibaren FuzULi, Adni, Nabi, Neyli, Sabit, Kami, Kınalı
zade Ali Efendi, Sümbül-zade Vehbi, Münif, Salih Çelebi, Fıtnat Hanım, gibi 
şairler mu'amrna yazmışlardır.s 

2 
3 
4 

5 

Ali Nihad Tarlan, Divan Edebiyatmda Mıı 'amma, İstanbul 1936, s.l 
Tarlan, a.g.e., Önsöz 
Tarlan, a.y. 
Bilkan, a.g.e., s.26 
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Mu'ammayı tertib veya hal için Cami'ye göre üç esaslı "aınel" vardır 

(tahsm,· tekmill, teshill). Diğer mü'ellifler buna "tezyill" adlı dördüncü bir 
'!amel" ilave etmişlerdir. Tahstll bize mu'ammanın harflerini·verir; Tekmili bu 
harfleri eğer dağınık ise toplar, fazlalarını düşürür, yerlerini tayin eder; Teshill 
hal yollarını kolaylaştırmak için gereken işaretleri verir; Tezyili de harflerin ba
reke, sükı1n, tahfif, teşdid, gibi hillerini tayin eder. 6 

Bilindiği üzere, tezkirelerdeki tanıtım ve değerlendirmelerin asıl konusu 
ve hedefi, şairdir. Tezkirecilerin eserlerinin ön sözünde veya yeri geldikçe teyid 
ettikleri bu hedef, şairlerin ve onların şiirlerinin geçen zamanla unutulup gitme
sine engel olmaktır. Şairler herhangi bir insandan yaratıcı faaliyetleri hasebiyle 
aynlan varlıklar oldukları için, tezkirelere alınıp değerlendirilirler, ancak tezki
reci için yine de, eserden çok, mü'essir önemlidir. Bu yüzden, tezkirelerde 
esere bağlı olarak yapılan tanıtımlar, daima şairin edebi şabsiyetiyle birlikte 
yürür. Harun Tolasa, tezkirelerde örnek verme işlemini genel olarak 
değerlendirdiği bir makalesinde, bu. durumu izah ederken; " ... örnekler, bizzat 
kendilerini hedef tutan açık ve doğrudan hiç bir tanıtma, yorum ve değerlen
dirme olmaksızın ortaya konur. Bu yol, tez/drelerdeki örnekleme işleminin _en 
genel ve soyut şekli olup şairin eserinden d~ha çok, onun şairliğinin tanıtıl
ması, daha doğrusu şair olduğunun kanıtının verilmesi havasını taşır. Bu 
örnekler verilmeden önce, şairin şiirle ilgili façzliyetlerinden veya şairlik gücün
den, ya da ' Şiirinili özellik ve değerinden, verilen örneklerle hiçbir bağlantı ya 
girilmeden, soyut ve genel bir biçimde söz edilir."? demektedir. · 

Tezkirelerde eser üzerine yapılan tanıtma ve değerlendirmelerin büyük bir 
bölümü genel ve soyut çerçevedeki yorumlar görünümündedir. Tezkireci, şairin 
hangi eserinde, hangi şartlarda, hangi edebi ve ·estetik unsurdan hareketle bu 
değerlendirmelen yaptığını, çoğunlukla söylemez. Şairin edebi şahsiyetiyle 
birlikte yürütülen tanıtımlarda ise eserin türü ve varsa adı kesin olarak belirtilir. 
Çoğunlukla olmasa bile, tezkirelerde yer alan bu kabil tanıtımlar, bize edebiyat 
tarihi açısından olduğu kadar, edebi şekil ve türlerin gelişimi ve işleyişi yönün
den de mühim bilgiler verir. 

6 
7 

Tarlan, a.g.e .• s.2 
Harun Tolasa, " Şair Tezkirelerinde Örnek Verme İşlemi", Ege Oniversitesi, Sosyal 
Bilimler Fakiiilesi Dergisi l. İzmir 1980, s.203 
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Bu bilgilerin ışığında, bu makalede, söz konusu değerlendirmelere katıl
makla birlikte~ bir edebi tür olarak, 18.yy. tezkirelerinden dördünde (Saray!, 
Salim. Ramiz ve Esrar Dede Tezkireleri) tesbit edilen. şairterin edebi şahsiyet
leri çerçevesinde örneklenen ve edebi bir tür olarak karşırruza çıkan. mu'aınma 
ve lugazlann sunuluşunda farklılaşan noktalara dikkat çekilecektir. 8 

Makalede incelenen tezkirelerde, biyografisi kaydedilen bazı şairlerin bu 
türe. karşı olan ilgileri,. meşguliyet durum ve derec.eleri üzerine bilgiler bulun
maktadır. Bu şairlerden bazılan sadece, mu' amma ile ilgili teorik eserleri, 
Farsça'dan Türkçe'ye tercüme yoluyla kazandınnalan açısından tanıtılırken, 
bazılan mu'arnma tertip etmede gösterdikleri yaratıcılık bakımından ön plana 
çıkanlrnışlardır. Herhangi bir mu'arnmanırı balli ise tezkireci tarafından, şairin 
zeka gücünü ortaya koyan ehemmiyetli bir unsur olarak sunulmaktadır. Çünkü 
mu'amma ve lugazlar, diğer şiir türlerinden farklı olarak, tezkireci için şairin 
şür bilgisi, teknik ve teorisinin yanı sıra, zibin ve zeka gücünün kıvraklığmı da 
işaret etmektedir. 

Safayi Tezkiresi'nde biyografisini kaydettiği 13 şairin mu'amma ve lu
gaz vadisindeki verimlerinden bahsetmiştir. Genel ve soyut çerçevedeki bu 
tanıtımlann, yer yer açılım kazandığı örnekler de vardır. Sırasıyla bakacak 
olursak: Eşref için;" ... Molla Ccimf'nin mu'ammada Risale-i Sugra'sını şerh 
edip ... " (29 b) dedikten sonra, şairden örnekiediği metinterin arasına bir mu
'ammayı da eklemiştir. 

Mu'amma Be-nam-ı Hüsn 
Zülf-i siinbül bize hattın dişierin dürr-i Aden 
Hoş yaraşmış ruy-ı hı7.b sünbül ü taif-ı çemen (30 a);· 

Babiyi Efendi için; " ... Bu nıu'amma dahi nıuma-ileyhün asanndandır 
katı güzel ve bin mu' anımfcya bedeldir. 

8 Not: Bu makalede örneklenen metinler için bk. Pervin Aynagöz. Mustafa Safayi Efendi, 
Tezkire-i Safayi ( Nulıbetii ' I-Asar min F eva ' idi' l-Eş' ar), İnceleme-M etin-İndeks, l-ll, 
LXXXVI+1 -698 s., (Basılmamış) Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Elazığ 1988; Adnan İnce, Salim Tezkiresi, ll C., XXXXTI+825 s., 
(Basılmamış) Yilksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi DTCF., Ankara 1977; Sadık 

·Erdem, Riimiz ve Adab-ı Zuraffı 'sı, İnceleme-Tenkit/i Metin-İndeks-Sözliik, Atatürk 
KültUr Merkezi Yayını, Ankara 1994,401 s.; İlhan Genç, .Esrar Dede, Tezkire-i Şıı 'ara-yı 
Mevleviyye, Atatürk KUltür Merkezi Yayını, Ankara 2000, CCII, (2)+596 s. 
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Mu 'ammtl Be-ntlm 
Seversen sev dilli alemde bir nev-reste mahdCtmu 
Ki ana şamil ola ta vahidun ke'l-elfin9 mefhCtmu (34 a) 

Safayi Sırri, Şerif, Şehdt, Itri ve Künht'nin ·"fenn-i mu'amma"da 
gösterdikleri başarıyı; bu konuda "sahib-i nam u nişan" oldukları şeklindeki 

genel bir ifadeyle dikkatlere sunar. 
Sırri için;" ... Fenn-i mu'ammada sahib-i m1m u nişan olmağZa Zeki 

narnma nazm eylediği 

. Sıhhate na'il olurdu gayrı can-ına-tüvan 
Alsalar a'za-yı rekden bir: iki üç katre Jçan (126 b) 

Şerif için; " ... Fenn-i mu'ammiida dahi sahib-i nam u nişan olmağZa 
Handi nam mu'ammiisıdır. 

Efser-i hiisrevi kordum benim olsa serine 
O sipiihf-beççenin girdi'kiilahı yerine · '(142 a); 

Şehdl maddesinde yer alan ve "Kelb. Ali" için düzenlenmiş mu'ammfuun 
hazırlanış şekli ve çözümü bir anekdot aracılığıyla akt~ılmıştır. 

" ... Mu 'ammtl Be-ntlm-ı Kelb Ali . 
Gül ki her btzUl num{iyed serv na-peyda şeved 

Ser-nuvişt-i biiibiilan ber pay-ı giil peyda şeved ı o 

Bu ismin diyar-ı Acem'de şn mezheb surh-seran miyanında 

şuyıl'ı var iken Rılm'da bl-hasebi'l-iktiza mu'amma olup işa'atına 

bad! budur ki merhum u mağfılrun leh huld-aşiyan Sultan Ahmed 
Han-ıSani zamanında Basra havallsinde olanAryan eşkiyasının is
tilasıyla Man! namında bir Arab harb ü darb ile kal'a-i mezbıltu is
tishab edip şah-ı Acem-i şehinşah-ı cihana ızhar-ı muhalesat-ı .gay
ret-keşl ile tahlls ü güşade edip dergah-ı alem-penah-ı padişahlye 

miftahın firistade kıldıkda bir pil-i peççe-i bl-mu•actil ve birkaç esb-i 
· ablak-nümayiş gerden-bend-i hama'il ve bir iki kişi zOrmend-i şah

her-şah-ı acaibü'l-heyakil ve üştüran-ı surh-muy-ı şlrln-şema'il ve 

9 Bine benzeyen bir gibi. 
1 O GUI ki, yukseklik Uzerinde görUnUr, servi görUnmez. BUibülün alın yazısı gUiün ayağı 

üzerinde ortaya çıkar. 
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kaliçe-ha-yı münakkaş ve sera-perde-ha-yı merz-keş ve nice tuhaf 
neviidir-i dil-keş-i plş-keş ile gelen elçi-i kamranın namı Kelb Ali 
Han olup merkuro erbab-ı daniş ü irfandan haylice bir zaılf- i harif-i 
nüktedan olmağın şu'ara-yı Rum'dan ba'zılar varıp görüşdükde ala 

tarlkü'l-imtiban ~byat-ı müşkilat-ı .Urfi'den dermiyan ve fenn-i mu-
' amınada yedd-i tfila sahibi olduğun i'lan ile tefahürden hall ol
mamağla şa'ir-i mezbfir bu mu'ammayı inşad ve piş-i nihad eyle
dikde azmayiş-i tab' ile kava'id-i mu'amma Uzre balanın arabrsi aıt ve 
servden murad elif olduğun zahir v~ alinin elifi na-peyda olucak Ali 
kalıp rrusra' -ı e vv elde istihracı ancak Kel Ali hasıl olmağın mısra' -ı 

sanide olan ser-nüvişt-i bülbülanı ser-güzeşt ü ser-encam ma'nasına 
sarf eylemekle bu mu'amma ancak Kel Ali narrunadır noksanı · 
nilmayandır deyü mu'arazaya başladıkda be hey hanım ka'ide-i in
tikad üzre ser-nüvişt-i bülbülandan muract harf-i hadır pay-ı kelde 
peyda oldukda kelb olur siz hayai-i ma'nevisine zahib olup ka'ide-i 
intikada müra'at bti.yunnamışsız deyü cevab verdikde ziyade istihsan 
u nevaziş eylemişdir. (147 a-147 b) 

ltri ise mu'ammactaki başarısından dolayı, IV. Mehmed'in takdirine 
mazhar olmuş, bu vesile ile İstanbul esirciler ketbUdalığını taleb etmiş ve ve
fatına kadar bu görevde kalmıştır. 

" ... Fenn-i mu'ammada dahi sahib-i nam u nişan olmağla 

padişah-ı .ve'l-imkan Sultan Muhammed Han-ı Rab! hazretlerinin 
meclis-i hümayunlanna dahil olup ma'rifeti pesendide-i padişahi 
olmağla İstanbul'un esirciler kethüdalığını arzuhal etmekle hatt-ı 
hümayun-ı sa'adet-makrı1n ile teveccüh ü ihsan huyurulup vefatına 
dek zabt edip kendüye medar-ı ma'işet olup bin yiiz yigimi.i iki se
nesinde maye-i hayat-ı rahatü'I-ervah olan nlh-ı revanı alem-i evce 
azirnet etmişdir. (185a-185b) 

Künhi için; " ... Recep minıma dediği mu 'amnıadır. 

Bulunca de1vişin manendi bir til'lii-yi lıiisii ' l-lıiis 

Getirdi büsbütün deryamn altın üstılne gavvas (242 a) 
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Safayt, "fenn-i lugaz"da başarı gösteren şairler oiarak Sabit, Rahimi, 
Rıtzi, Reşid, Sırri, ŞQri, Şehdi ve Ferdi'yi gösterir. Örneklerden önce, 
lugazda gizlenen nesneyi bildirme yolunu tercih etmiştir. Bunlar kalem, rahle, 
yadest (lftdes), kovan, tavla, mum, hamarn ve ilik-düğme üzerinedir. 

SAbit için; " ... Femı-i lu.gazda dahi malıir olmağZa navn eylediği kalem 
lu.gazı budur: 

Ol ne kuşdur ki ağı karesi var 
Boynu kertik başında yaresi var 

Bir karış kaddi var mücevvifdir 
Kahvecik nuş eder miikeyyifdir 

Gerçi şekl-i salôhda görüntir 
Görse bir ak sadeli siiliiniir 

Pdk-dô.men elinden ô.lı eyler 
Çok beyazm yüzün siyah eyler 

Oldu miinend-i murg-z dest-qmıtz 

Çelebiler elindedir şe b ü niz 

Sokıtlur başlasa tek ii picya 
Bir müdevver şikaf-ı pür-nıicya 

Olucak salın-ı maksada vasıl 
Gô.lı lıiiric olur gehi dahil 

İş bitince o miiye-i ıarabı 
Destmali ile siler çelebi 

Vasfinı yazdı taze bilmecedir 
Kalem-i na.wı-ı paki silmecedir (50a) 

Rabimi için; " ... Fenn-i lugazda dahi mahir olmağla bu. ralıle lu.gazı 
anındır. 

Nedir ol iki dane kanndaşlar 
Hem enfs hem celfs ayakdaşlar 
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Mühhehfd iken bular amma 
Vaz' ı suretde biri birine la 

Nur-ı Kur'an fle deronları pür 
İşleri hep salah u takvadur 

Mu' tekff olur bu lar ekser 
Zikr-i Hakk' a kryiim eylerler 

Bunu fe theden arif ü kamil 
Ola Kur'an sevabma nfı 'il 

R!zi için; " ... Yadest lugazı anındır. 
Nedür ol twfa bü'l-aceb dellaZ 
İşi ser-cümle mekr ii hfle vü al 

El tutuşdursa iki insana 
Biri liibiiçi erişe hüsrana 

Biriniiadeder birin mlıhzun 
Biri mesrtırdur biri mağban 

Maskat-ı re'sidir Çatalca velf 
Keşmekeş etmeden şikeste belf 

Bana vasfeyleme o bed-mesti 
Hedemi ya küp ola ya desti 

(100 b) 

(105 b); 

Reşid için; " ... Fenn-i lugazda dahf mahir olmağla nazm eylediği kovan 
lugazı tahrfr olundu. 

Nedir ol tuifa kal' a-i zfba 
Leşkeri lô. yu' addu ve la yuhsa ı ı 

Cev.fi gerd ü gubardan arf 
Var deronunda nfıle VÜ zarf 

ı ı "Ne sayılır, ne de hesaba gelir." 
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YaZ ü hali yerinde bir mahbU.b 
Nfş-i azan da anın mergub 

Ana ibret gözüyle bir hoş bak 
Var deronunda nice tak u revilk 

Kaçmak isterse olamaz p(ryan 
Yetişir hasılı o şahsı kovan (110 a); 

Sırri için; " ... Fenn-i lugazda dahi milhir olmağZa navrı ey/ediği tavla lu
gazıdır. 

Nedir ol gülşen-i anber-nümil g{tyetde zfbildır · 
Bahilristiln nihfllistiln ile milnend-i mfnôdır 

Var iken bağbilnı hoş musahib mustalahlardır 
Lisilnı yokdur ancak Fürs ile Türki'de g(ryildır 

İki hemdem gelip seyran eder geh geh o gülşende 
Rumuz-ı bağbanıfehm eyle her biri danadır 

On eksik çil değildir gerçe kim bir murgam ol bağın 
Uçup konsa sadası herbirinin ra'd-asadır 

Ne kuşlar kondurur fenn-i lugazda seyr edün Sırrf 

Kaçan erbab-ı tab' a arz olsa zevk-bahşôdır ( 127 a); 

ŞOrl için; " ... Fenn-i lugazda dahi mahir olmağZa nazm ey/ediği şem' lu
gazıdır. 

Ol nedir kim hilkati bir pfç ü tab 
Nefret eyler ülfetinden afitilb 

Malik olur ana bay u fakfr 

Ömrü kaddi gibi olmuşdur kastr 

Eğnine giymiş firilviln pfrelıen 
Yine üryiln gönl.nür ol sfm-ten 
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Bir nihal-i tazedir kim bô.r-ver 
Gô.h olur hem-riştesi verir senzer 

Raz-ı şeb anın Ubtisıdır gıdô. 

Hem gıdô. eyler libô.sın dô.'ima 

İkisi cem olsa anınfi'l-mesel 
Şekl-i zammô. ki olur lô.büd bedel 

Cismi Hızr-ô.sa anın zulmet-nişfn 
Farkı mir' at-ı Sikenderveş talfn 

Kim bu sım hall ederse Şuriya 
Ma'rifet mülkiine şah olsa seza (140 a-140 b); 

Şehdi için; " ... Fenn-~ lugazda nıalıir olmağZa nazm eylediği hanımam 
lugazıdır. 

Nedir ol hankah-ı amed ü reft 
Der-i dervazesi be-penç ii be-/ıeft 

Ana kim girse şad u hiirrem olur 
Terk edip nıa-siviiyı bf-gam olur 

Olur ô.zô.de-ser ferihü' l-bfil 
Baş açık sfne çak bir abdal 

Halvetffer içinde ııôm-aver 
Şeyhf Musô.-yı Eş 'erf derler 

Viididu halinde gah olup üryôn 
Depesinden çıkarmış iihl'lıeman 

Kimisi keştf-ger-i zftr-aver 
Birbirin eylemekde zfr ii zeber 

Nicesi pfç ii rab ile dil gemı 
Nice ser-keşleri edenniş nemı ( 146 a-146 b); 
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Ferdi için; " ... MezbUrun navn eylediği ilik-düğme lugazıdır. 

Nedir ol gülle-isagir ü acib 
Ola da' im Boğaz Hisfır'a karfb 

Tireviyii'l-asldır ol ekser 
Ki Hmfrf deyü tahallus eder . 

Fem-i ntididevfır serinde delik 

Yediği niz u şeb kemiksiz ilik 

Giihi açılmağa komaz yari 
Öldürür kaydı aşık-ı z{irı 

Öte yakalıdır o ehl-i yemin 
Solak olmaz olursa şaha karfn 

Bilirim vasfinı bana ögme 
Cürmü de var ise söğüp dögme (224 b) 

Salim Efendi de Tezkiresi'nde, biyografilerini kaydettiği sadece beş şairin 
muamma, lugaz söyleme ve bunları şerh etmedeki ustahklannı, kendine mah
sus üslubuyla nakleder. 

Bunlardan İshak Efendi'nin bu türlerdeki başarısı, onun şair yaratılışın
daki temizlikte saklıdır. Salim İshak Efendi'yi şahsiyet itibanyla erişilmez, 
örnekiediği üç lugazını da eşsiz olarak niteler. İshak Efendi için; " ... semt-i 
mu'ammada ve lugazda tabf'at-ı pakları alem-girdir. Bu elgaz-ı bi-lıemtti ol 

zat-ı valanındır. 

Lu gaz 
Nedür ol murg-ı ltine-saz-ı kadem 

Kafesinde mesiresi alem 

Geşt eder kevni yok per ii btili 
Giih olur tişiytınesi hali 

Lik oldukda ltinesinden dar 
Anı kiilliyen eylemez mehcar 
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Olmaz asla cilulnda kimseye ram 
Anı sayda bulunmadı bir dam 

Dô.m u. tedbfr ile ele gimıez 
Lfk kovsan dahi yine gitmez 

Ger gelip vakti eylese pervaz 
Gelmez asla ne lıadd olunsa niyô.z 

Bü'l-acebdir o ta' ir-i çalôk 
Şadf vii hiisnü etmede idrô.k 

Hazz eder dem-be-dem letô.fetden 
Nefret eyler hemfşe gıtzetden 

Sanma valışf o talib-i iinsf 
Oldur alemde malırenı-i kudsf 

Gerçi herkesle aşinô. vii saduk 
Lfk anı cihanda görmüş yok 

GU)Iiyô. ol Mesflı-i iilemdir 
Çiih-ı ô.b-ı hayiit-ı piir-demdir 

Zô.tıdır cevher-i girfın-kıymet 
Zfb-bahş-ı hızane-i hikmet 

Anı derk idemez ukul u fühılm 
İsmi ma 'lılnı cismi nô.-ma 'lıinı 

Bunı hall edene eder İshak 
Kebş-i canınfedô.ya şed-i nitak 

ve lehu 
Nediir ol gevlıer-i gencine-i iifiin ulıiiner 
Zfver-i tac-ı miibfılıiit-ı benf-nev-i beşer 

Zib-i genelne-dildir o letCifet hilkat 
Kıymet olmaz ana nakdfne-i Cilem yek-ser 

(28 a-28 b) 
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Narunun mihr-i felek zerre-i naçfzi değil 
Dürr-i zatzna göre oldu hazefpare güher 

(29 a) Sanma bir şiih-ı serfr-ejken-i hikmetdür kim 
Dtid-bahşende-i kevn olmada her şam ~ seher 

Tab-ı derr{ikine reşk etn.zede akl.-ı .evvel 
Zihn-i vekktidına pervtine gibi çar/ı döner 

Öyle şiihenşe/ı-i iklfm-i fe ttinet ki anın 
On vezir olmadadır kubbe-nişfni ekser 

Harem-i lıtisma olmıq beşi anın hadi m 
Beşi htiricde umurun görüp oldu çtiker 

Her biri eylemegin adl ilere'yu tedbfr 
Mülketi buldu niztim oldu. sipeh ana zafer 

Çar rütbeyle ederler o şe hi gahi yad 
Geh veriir her biri dünyaya hemfşe zfver 

Şah-ı dana-dil ü ktimil-reviş ü ktir-anzaz 
Kim cihan anın içiin oldz mükellefyek-ser 

Müşkilinıdir bu lugaz hallin eden yarana 
Olurımı ben dahi İshak misfıli çfıker 

ve lehu 
Nedir ol pfr-i külıen-sal ki ekser giceler 
Keşf ile alem-i dünyayı bütün seyr eyler 

Gerçi tenvfr-i dertın eylenıeğe sa 'y-i mezfd 
Safdil olmamağın olmada noksanz bedfd 

Oldu meş/ıar on iki ismile bf-ktil ü kfl 
Nam m etnıekde her ay başı olunca tebdfl 

Geşt eder suy-be-su ciimle biladı bf-reyb 
Şehr-i Siroz 'da eyler giderek kendini gayb ( s.I66-I68) 
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Ahmed-i Diğer'in lugaz söyleme.dek.i başansı ve şöhretini değerlendirir
ken, onun söylediği lugazlan halletmenin güçlüğünqen bahseder. Salim, onun 
söylediği Arapça bir lugaza, İstanbul'da zekasının kıvraklığıyla tanman 
Habeşi-zade Efendi lakablı bir şahsın söylediği cevap nitelikli Arapça bir şerbi 
kaydetmiştir. Abmed-i Diğer için; " ... Bu lugaz vafir zaman bunların olmak 
üzere şehr-i İstanbul'un suhan-şinasan-ı miyamnda devedin eyleyip çok kimes
neler cevtibına tasaddi ve veelı-i hafasından keşf-i ni kab etmeğe ta' addi eyleyip 
hatta asrımızm güzide zurafasındaıı olan Habeşi-zô.de Efendi buna bu vech iizre 
tesvfd-i cevab-name-i hall-i ~şkô.l eyleyip şöhre-i emsal olmuşlardır. Cevab-ı 
Habeşf-zô.de (Arapça metin)" 

Bu metni Türkçe olarak ifade edecek olursak: "Ey ileri gelenlerin gözü, 
sen güneşsini Ufuk her gün senden ışıklanır. Sözü tatlı, manası ince akıl cev
herini lugaz olarak saçtın! Nazariardan yiice ô.yetlerle sana sığımrım, zira na
zarın gerçek olduğundan söz etmişsin. " 

Ahmed-i Diğer'in emsalsiz kıvrak zekasının ürünü olan bir mu'ammada . . 
ise Eyyub ismini, "pay-ı ankebut" lafzına gizlediği ve bu yoldaki şöhreti ifade 
edilmiştir. Salim'in şairin mu' amma ve lugazdaki başansını, subjektif bakış 
açısı yanında, sosyal ve kültürel çevrenin takdirleriyle izah etmesi, tezkirelere 
has tenkid geleneğinin edebi muhitlere yönelen boyutunu göstermesi bakımın
dan önemlidir. " ... Ve mu' ammada dahi zihn-i nakkadları bf-natir olup pay-ı 
ankebfitlaft.ından bi-tarikı't-tahlil Eyyıib ismine nıu'amma eyledikleri şahid-i 
miidde'adır. (44 b, s.202) 

Tezkirelerde vefat kaydı, şairin kimliği içinde söz konusu edilen en 
mühim unsurlardandır. Şairin nerede, ne zaman, ne şekilde ve hangi şartlarda 
vefat ettiği , son durumu, nereye gömüldüğü gibi hususlar mutlaka nakledilir. 
TezkirecHer bu bilgiyi en doğru kaynaklara dayandırmağa gayret ederler. 
Çoğunlukla genel ifade kalıplan arasına hapsedilen bu bilgi, bazı tezkirecilerde 
farklı söyleyişlerle karşınuza çıkar. 12 Salim'de sadece bir örnekte şairin vefatı, 
devir şairlerince kaleme alınan tarih şiirlerinin yanında, oğlu Kami Mehmed 
Efendi'nin söylediği bir mu'amma ve bu muammanın çözümüyle birlikte dik
katlere sunulmuştur. 

12 Aynntılı bilg.i için bk. Pervin Çapan, " Biyografik ve Edebi Bir Değer Olarak 18. yy. 
Tezkirelerinde Vefat Kaydı", Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsil Dergisi, S. 1, (I 997), s.208-22 1 
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İbrahim Gülşeni için, " ... vefiitına şuiirii-yı zamlin tiirth-guyiin olup 
hatta bu certdede kaf harbinde evsiif~ı · celtleleri keştde-i silk-i tahrfr olan 
miltercem-i mezkunm mahdum-ı necfıbet- mersiimları Kfımf mahlas nadire-i 
zaman me cm u 1 ii-i devran M elımed Efendi dahi intikallerine bu tarih-i mu 1 ammfı

guneyi se bt ü ıahrfr eylemişlerdir. 

Tarth-i Mu'ammd-gt2ne 
Pfr-i rCtşen-dil ii derviş-nihad İbrahim 
intikal eyleyicek derd ile giryan oldwn 
Alı-ı pey-der-peyi m iri ai-ı deran;mda görüp 
Akıbet iki gözüm yaş ile tolup buldum 

Ve tarfk-i istihracı dahi budur ki iki defa laft.-ı alı (ol) ki pey-der-pey ol'a 
tasarruf ile iih 'ın (ol) peyiki hii'dır. (lo) Der-pey olunca ooll (beşbinbeş 
yiizonbir) olur. Mir'iit-ı zamirde aks olunca lloo (binyiizellibeş) olur. Gözler 
toZunca ll .. (binyiiz) olmak fizere tasarruf olumnuşdur. (46 a-47 b, s.205-206) 

Salim, Tezkire'sinin Reşid maddesinde örnek olarak verdiği kovan lu
gazını ise, bu makalede daha önce örneklendiği şekliyle, Satayi'den aynen ak
tarmışnr. Buna rağmen, Tezkire'sinin bir kaç yerinde yaptığı gibi, bu maddede 
de, "Latlfe" başlığı altında katiplik mesleğine mensup olan Satayl'nin, tezkire 
yazmış olmasını bir haddi aşma meselesi olarak gördüğünü ima eden ve eserin 
tertip tarzına yönelik, aşağılayıcı ifadeler kullanmaktan kaçınmaz. 

Reşid için; "Laıtfe: Asrınıızda terttb-i tezkiretii 'ş-~u 'ara eyleyen Safii
yf'nin utrufetü'l-istigrab olan tertfb-i nii-miirettebii'l-ebvttbında mütercenı-i 
salifii'z-zikrin ruz-namçe-i h/ilin takrfr erdiği mahalde bu lugazı kitabet ve tasıtr 
(mısra') ... " 

" ... lugaz semtinde dahi gıiftarı !ıabdur. Bu nev-lugaz-ı hoş-ftyende-ta'bfr 
ol şa 'ir-i saf zamfrin zade-i tab' -ı halavet-pezfrlerindendir. 

Lugaz . 
Nedir ol turfa kalô.-i zfb{ı 

Leşkeri lii-yü'ad ve la-yuhsal3 

13 "Ne sayılır, ne hesaba gelir." 
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Cevfi gerd ü gubardan art 
Var deranunda nfi1e vü zcin 

Ycil ü btili yerinde bir mahbub 
Nfş-i azarı da anın mergub 

Ana ibret gözüyle bir hoş bak 
Var deranunda nice tcik u revcik 

Kaçmak isterse olamaz puyan 
Yetişür hasılı o şahsı kovan (103 a, s.352) 

Salim Madih'in eserine dair yaptığı tanıtımda, şairin mürettep bir divanı 
bulunmadığını, buna karşılık dağınık hatdeki mu'ammalarının bir divan hac
minde olduğunu ifade etmiştir. 

Madih için, " ... e gerçi müretteb ü müctemi' Dtvan ' ı eyadt-i nasda 
mejkuddur. Fe-amma ceste ceste ola"f!- cisarz husılsan mu'ammeyatz bir yere 
cem' olsa bir dfvan olacak kadar güftarı bt-minnet mevcuddu:. 

Mu'ammeyat 
Be-nam-ı Salih 

Olup sahba-yı nciz u işve her bireri_ne mesttine 
Sunar na-çar çeşm-i mesti clômdn-ı dil ü cana 

ve lehu · 
· Be~nam-ı Salih ü Mesth 

Şumurden nakd-i etin be-her duhtin tekrar naçcir est14 
ve lehu 
Be-nam-ı Büstim 

Ruhun pür-tab u genn etd~ o şuhun neş'e-i btide 
Bartiretden arak-rfz oldu zülf-i senıen-sô.de 

ve lehu 
Be-nam-ı Salih 

Kebudf ctime giyip eğnine o serv-i selıt 
Mehin derCin-ı sehtib oldı saııki caygehi (202 a, s.609-610); 

14 ''Ağzın, canın kıymetini tekrar tekrar dile getirmesi kaçınılmazdır." 
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Ramiz de Adftb-ı Zurata adlı tezkiresinde, sırasıyla üç şairin biyogra
fisinde, mu' amma ve lugazı bir edebi tür olar~ değerlendirerek, biyografisini 
kaydettiği şairlerin, bu türdeki başaniarına dikkat çekmiş, ancak bir örnek 
vermiştir. 

Behçet için; " ... hususafenn-i mu'amma vü lugazda tab''-ı btılfıları gayet 
bf-nazfr bir ştı' ir-i mahmedet-semfr olup .. " ( 15 b, s.43 ). Haşmet için; " ... lu
gaz u mu'ammada dahi kesb-i maharet etmeleriyle Mehmed ismineolan bu lu
gazlan işdret olundu. 

Ptıy-ı harndi hem-ser-i mahbab kılmağa medtır 
Oldı Haşmet bir diirr-i yek-ta-yı hurşfd-iştihtır (27, a, S: 79 ); 

Reşid için; " ... fenn-i lugaz u mu' ammtıda izhar-ı mahfiret etmiş pakize
hayal bir zat-ı hiiceste-hısal idi." (44 b, s.128); . 

Esrar Dede, Tezkire-i Şu'ara-yı Mevleviyye. adlı tezkiresinde üç 
şairin eserine-dair tanıtımlarda mu'aınma ve lugazı söz konusu etmiştir. Esrar 
Dede tanıtımlannda, SÖZ konusu şairlerin bu türü söylemedeki bilşanları yanın
da, bunlardan bazılannın bu konuda Farsça teorik eser kaleme aldıklanna, bazı 
eserleri Türkçe'ye tercüme veya şerh ettiklerine.' aynca pek çok muamma ve 
lugaza sahip olduklarına dikkat çekerek, sadece bir lugaz örneği kaydetmiştir. 

Derviş Zihni-i Necef-dde için, " ... Türki ve Farisi eş' arı ve mıi
'arnmeyat-ı bi-şuman ve fenn-i musık.lde sıyt-ı iştiharı olup ... " (44 b, s.205); 
Abdülvehhab Hemedftni için; " ... te'lifat-ı celilelerinden Mlr Hüseynün 
Mu'ammeyat'ını şerh-i bi-nazrr eyleyip ve Fansiyyü' l- ibare Neva-yı HurOs ve 
Sırat-ı Müstakim ve Mu'arnmeyat-ı Esma'ü'I-Hüsna nam kitabiarı vardur. (76 
a, s.340); Fani Dede için; " ... fenn-i lugazda maharet-i tab' ları olup ez-an 
cümle bu lugazları gayet latif vakı' olmuşdur. Lugaz 

Ol nedir kim anda alem nalq olur 
Geh bozulur geh yazılır bl-karar 

Her neyi kim ister isen anda var 
Ger temaştı ise maksıid anda var 
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Ger dilersen Hakkı dahi anda bul 
Feth olur anda vistile ra h-ı yar 

Kim bunu fet/ı eyler ise Faniya 
Can u dilden hizmet ey le bende-var (94 a, s.420-42l) 

Sonuç olarak, bu makalede, l8.yy. edebi tenkid geleneğini yansıtan dört 
tezkirede ö'rnek verme işlemi içinde yer alan ve Klasik Türk edebiyatina has bir 
edebi tUr olan mu' amma ve lugaz örneklerinin ·sunuluş tarzlan tesbit edilmiş; bu 
vesile ile daha önce oluşturulan muamma ve lugaz külliyatına katkı sağlama ve 
edebi türün, 18.yy. 'daki gelişimini takip etme amacı hedeflenmiştir. 
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