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ENDERUNLU ATA VE ŞİiRLERİ 

Muhittin ELİAÇI!C 

Giriş 

Osmanlı Devletinde medrese dışında en önemli resı:nl eğitim kurumu En
derun' dur. Çalışma sistemi, programı ve işleyişi bakımından çeşitli h üner ve 
sanatlan n, idari ve siyası bilgilerin uygulamalı olarak Öğretildiği, kabiliyetlerin 
belidendiği bir kurs ve staj yeri mahiyetinde olan bu kurumla ilgili Batılı 
gözlemciler ve yabancı elçiler çeşitli görüşler ileri sürmüşler ve medreseden zi
yade bu eğitim kurumuyla ilgilenınişlerdir. En ön yargılı olanlan dahi bu ku
rumu öven ifadeler kullanmışlardır. Bu mektepte mülki ve askeri idareciler 
yetiştirilmiş, Osmanlı merkez ve taşra teşkilatında gerekli insan gücü kaynağı 
buradan sağlanmıştır. Resmi Osmanlı ideolojisinin öğretilip geliştirildiği temel 
eğitim birimi olan bu kur:um. idari ve siyası hedeflerin tayininde, devletin ana 
kurumlarının işleyişinde de mühim bir yere sahip olmuştur (Ata, 1293, 1-2; 
Akkutay, 1984; Baykal, 1953; DİA, 1995; 11/1..85; Hızır İlyas, 1276; Parmak
sızoğlu, 1943-86, 193-96). Bu kurumdan yeti"şenlerden birisi de tarihçiliği 
yanında büyük bir divan oluşturacak kadar da şiir yazımş olan Tayyarzade Ata 
Bey'dir. Babası bu kurumda baş lalalık yapmış olan Ata Bey'in Tarih-i Ata 
diye bilinen eserinde saray ve Enderun hayatı ayrıntılı bir şekilde anlatılmış ve 
dördüncü cilt Enderun'da yetişen şairlere ayrı.~ştır. Bu makalede bu kurum
dan yetişen Tayyarzade Ata'nın şiirleri incelenip tanı~lacaktır 

Ataullah Ahmet adıyla da anılan Ata Bey 1810'da İstanbul'da doğmuştur. 
Babası Enderun-ı HümayO.n baş lalası Tayyar Efendi'ye nispetle Tayyarzade 
Ata diye tanınır. Enderun'da yetişmiş ve ll. Mahmud'un iradesiyle aynı yerde 

* Kınkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyan Bö!UrnU 
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göreve başlamıştır. Bu yüzden de Enderunlu Ata diye anıl.mıştır.Babasının 
ölümünden sonra Enderun'dan aynl.mış ve sırasıyla Dar-ı Şfira katipliği, Giritti 
Mustafa Nam Paşa'nın divan katipliği, serasker mektupçuluğu, Dar-ı Şura 
azalığı (1844), Adana ve Halep mal müdürlükleri, İstanbul muhasebeciliği 
(1850), Ordu müsteşarlığı, Cezayir-i Babr-ı Sefid müsteşarlığı (1859) görevle
rinde bulunmuştur. Bir süre memuriyetten aynl.mışsa da daha sonra Karahisar 
ve Karesi mutasamflıklan görevlerini yapmıştır. Son olarak 1876'da bala 
rütbesiyle Harem-i Şerif müdürü olmuştur. Bu arada kendisine bazı siyasi 
meseleleri halletmek üzere Trablus, Girit, Lübnan gibi yerlerde geçici görevler 
verilmiştir. Son görevinden sonra ölümüne kadarMedine'de kalmış ve orada 
vefat etmiştir. Ölüm tarihi Sicill-i Osnuinf'de 1877, Osmanlı Müellifleri'nde 
1880 olarak gösterilınişse de bu tarihlerden daha sonra, yaklaşık 1883 ci
vannda öld~ğü·tahmin edilmektedir (Ata, 1293, C.ill; Mehmed Süreyya, 1308-
15, 481-482; M. Tahir, 1333-42, 108; Fatin, 1271, 304; İnal, 1969, 117-120; 
Sadettin Nüzhet, 1935; Tuman, 2001, 683). 

Eserleri 

1. Tarih 

Ata Bey, Enderiln Tarihi niteliğindeki beş ciltlik tarihi ile tanınmıştır. En
derunla ilgili en önemli bilgiler de bu eserde yer alır. Ata Bey bu eserini o za
mana kadar kullanılmamış bazı kaynaklardan da istifade ederek yazrruş, saray 
ve bilhassa Enderun teşkila.tı hakionda oldukça önemli bilgiler vermiştir. Beş 
ciltten meydana gelen bu tarih kitabının birinci cildinde, eserin yazılış sebebi, 
Osman Gazi'den Kanuni'ye kadar saray ve Enderun teşkilatı, kanunlan, adabı, 
saray mensuplannın görevleri ve teşkilatla ilgili bazı terimler üzerinde durul
muş; ikinci cildinde, Enderun ve saraydan yetişen 79 sadrazam, 3 şeyhülislam, 
36 kaptan paşa ve diğer bazı rütbe ve makam sahiplerinin biyografileri an
latılmış; üçüncü cildinde, 19.yüzythn bazı devlet adamlan, kendisinin bulun
duğu memuriyetler, eserin hazırlanışı sırasında faydalandığı kaynaklar ve bu 
kaynaklann müellifleri belirtilmiş; dördüncü cildinde Osmanlı padişah ve şehza
deleriyle Enderun' dan yetişen şairler anlatılmış, şiirlerinden örnekler verilmiş ; 

beşinci cildindee padişahlara göre kronolojik kısa bir Osmanlı tarihiyle nazım 
ve nesir halinde bazı metinler verilmiştir. Eser 1293 (1876)' de İstanbul'da beş 
cilt halinde basılmıştır. 
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2. Divan 

Ata Bey'in kendi hattıyla yazılan şiirlerini ihtiva eden divanı iki beyitlik 
bir besınele manzumesiyle başlar. Divan da kasaid kısmında· kaside, tahmis ve 
taştir nazım şekillerinde yazılmış 390 beyit tutan 29 manzume bulunmaktadır. 
Daha sonra 1 13 gazel, 54 tahmis, altı kıt' a, dört tazmin, 93 beyit ve üç mısra 
gelir. Divanda nazım şekilleri sırasına uyulmamıştır. 

3. Tuhfetü 'l-farisfn fi ah vali huyali' l-miicahidfn. 

Arapçadan müellifi tespit edilemeyen at ve atçılık sanatıyla ilgili yapılan 
bir tercümedir. 

4. Tayyarzade Mecmuası 

Bu eser Ragıp Paşa Mecmuası'na zeyl sayılmaktadır. Eserde birçok bi
yografi, bazı tarihi olaylara ait notlar ve yer yer manzum parçalar bulunmak
tadır. 

Edebi Kişiliği 

Bir yandan Haydar~ muhibb-i al-i aba, muhibb-i hanedan-ı Haydar, on 
iki imam aşkı, Kerbela şahının aşkı gibi ifadeleri çok sık kullanan, diğer yan
dan da Mevlevi olduğunu her fırsatta söyleyen Ata'nın şiirlerinde klasik 
şiirimizin belli başlı konulan başanyla işlenmiştir. Biz bütün bunları 
şürlerinden çıkardığımız örneklerle açıklayacağız. 

Önce -Kişiliği- ile ilgili bilgiler verelim. Bu bilgiler~ maddeler balinde 
şöylece sıralayabiliriz. 

1. Ata'nın şiirlerinde dinl-tasavvufi konular çok geçer. Sevgili, aşk, 
sevgilinin aşığa çeşitli eziyetleri, işret, mey, meyhane vb. aşk ve sevgiliye dair 
konularda dahi şiirin sonunda kendine döner ve muhasebe yapar. Divanına: 

Bed'-i Bismillah ile tan;]me eyle i'tina 
Her ne emr-i mu' tenaya eyler isei'i ibtida 

Nezd-i Barlde eşer mafP;lil olurencam-ı kar 
Elıl-i tevbfde budur lıer denı 'A!ti büsn-i şi'ar 
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diye başlar. Daha sonra gelen ilk münacatta kendine dönerek: nefsin arzulanna 
gönlünü esir etme, bu günah çokluğu ile yerini cehennem etme deyip müteakip 
bey.itlerde günahlannın çokluğundan söz eder ve Allah'tan: 

Alemde olmadını f:ıaseniit ile behre-ver 
Senden temennf eylerİnı ol bana destegir 

~iidirsin 'afv ü ma 'fire te cümle l;a.lllamı 
Rüz-ı cezada eyle meded şiif:ıib ol r.ahir 

şeklinde dua ederek af di ler. 

(Kasaidl/10~1 I) 

Daha sonraki şiirlerde Allah'ın birliği, O'na teslimiyet ve tevekkül, O'nu 
anma, sadece O'ndan isteme, kadere nza vb. konulan işleyip öğütler verir: 

Bii/:ci neyi gördük bu cihanda hemiin Allah 
'Alclıfı var ise eyleyegör vaf:ıdeti taf:ıdiş 

Şiini'dir o ?:f-şiin-ı kerem itme taf:ıarrl 
'Alcl eyleyemez derk idegör ıilleti taf:ıdiş 

Yobsa ne yaparnişler ise kendi biliir hep 
Farz oldı l;a.tla eylemek ol (aulreti taf:ıdiş 

Yapışup damen-i teslime tevekkül eyle 
Her umüntfıda tevekküUe çalış gel sebebe 

Yofsdur eltiif-ı İliihide f:ıudiid-ı if:ışii 
Şive-i bükm-i lcader bafsmaz aşil ü nesebe 

Ne J.cadar mar.har-ı lutf olsan unutma ljaJ.cJ.c'ı 
Reh-rev-i semt-i l;ludii ol bulagör yol edebe 

Boş mı /sor ıiitına tefvii.-i umür eyleyeni 
Meslek-i şıdJ.c u revekiciilde 'Atii yofs. 'afsabe 

(Gazell413, 6, 7) 

(Gazel 10412-5 

Allah'a ibadet ve itaatin insanı fitne ve isyana karşı koruyan iki kalkan 
olduğunu, ahla.kı düzeltınenin de tevekküle vasıta olacağını şöyle söyler: 
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'İbiidetdir şudür-ı varfa-i 'i$Jiina 'ali sed 

İ/a 'aıdir ıuhür-ı fitne-kiiri-i fesada red 

Tevekkülle şanlma~ niyyeliiise damen-ifeyi.e 
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Ana tehg.lb-i a!Jla~ oldıgında şübhe yo~ur yed (Gazel2711, 2) 

ihtisas redilli gazelde her şeyi Allah'a mahsus kılma üzerinde durur. Te
vekkiil, halka boyun eğmeme, ibiaslı olma, sebat ve iyi niyet, malıluka gönül 
bağlamama gibi konular işlendikten sonra Hz.Ali, ehl-i beyt sevgisi veya Hay
dan olduğu yolundaki ifadeleri tekrar eder. Bu gazel, hikemi-didaktik şürlerine 
verilebilecek örnekler arasında da yer alır: 

Bf-esas u münderisdir cümle ~aşr-z i!Jiişaş 
Eylernem Allah 'dan gayriye başr-ı i!Jtişaş 

Nefsini ihlak ider !Jal~ idersen ser-fiirü 

Şufelek şunar tolu bir cam-ızehr-i i!Jtişaş 

flal~-i bab-ı tevekkiilde turnp dönme girü 
fjalzfsından gayriyi ıann itme ıahr-z i!Jtişaş 

Tecribe viielfsini mecra-be-mecra geşt idüp 
Cedvel-i i!Jlaşa yo~ur cari nehr-i i!Jtişaş 

Sü-be-sü gezdim bulunmaz vaz'-ı 'alemde şebat 
Pek metindir l:züsn-i niyyet ile şehr-i ibtişaş 

Rab!-ı lsalb itmek olur mu 'aple ma!Jlü~ hiç 
Gayra itme[;! alıisından baş~ neşr-i i!Jtişaş 

(fazret-i fla~·a flabib-i Ekrem'e.yüz bbi sipas 

(faydariyem oluram her iin başr-ı ibtişaş (Gazel55) 

2. Ata, Niyazi-i Mısn için yazdığı bir manzumede Mevlevl olduğunu da 
açıklar ve şeyhinin 19.yüzyıl mevlevl divan şairlerinden Yenikapı Mevleviha
nesi şeyhi Şeyh Nazif olduğunu söyler: 

Nisbetiınl:zcıZret-i moll(tyadır amma sana da 

Giyerem fabr-ı mal:zabbetde rida ya Mışri 
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İşte bu nür-ı vücü.da geldi bir !Jayrü'l-!Jalef 
Ey 'azlzim Şey!J Na:t.if-i piik-ediidır Mevlevl (Kasaid 23/16 

Mevlana'ya, Mevleviliğe bağlı olduğunu aşağıdaki beyitlerde daha açık 
bir şekilde dile getirir: 

f>.onya'ya biirl düşüp dergeh-i MevZiina'da 
Geçse her dem düm ile derd-i diyar-ı gurbet 

Eyledim bl-lıüde fevt-i vakt-i furşat iih iih 
Şimdi bildiln miilik-i genc-i 'a!iidır Mevlevl 

'ıikrider ism-i celiil ü fikr ider neyl-i vişiil 
A.şiyiin-ı vaJ:uiet içre bir hümiidır Mevlevi 

Ekşeti itdi mu/:zibbiinznda sırr-ı fla~ ıuhür 

(Gazel817) 

Ciinlara etin u gönülden mukfediidır Mevlevl ( Kasaid 23113-15) 

Ata, şeyhi NazifEfendi'ye sunduğu bir gazelde, Mevlana dergahına gidip 
süpürge olmasının şaşılacak bir şey olmadığını, şeyhinin cömertlik, olgunluk 
ve bereketin merkezi ve kutupların sığınağı olduğunu, şeyhin kendisini kabü
lüyle vuslat fezasına ereceğini, şeyhinin gönlünde ortaya çıkan arzu olduğunu 
belirtir ve ona olan intisabmm bir lutuf olduğuna işaret eder: 

Sana mal:zz-ı 'a!ii-yı fla~ır itdifi. ilıtisiib ey dil 

İder cüy-ı tevecciih bi!J-i ümidi ne gam şiidiib (Kasaid 2911-6) 

Mevlana'nın zenginlik hazinesi ve aşıklar için sevgiliye kavuşma aracı 
olduğunu belirtir: 

'A!iisı f/aZret-i Molla Celiil'iii ber-~riir olsun 
O bir kenz-i gzniidır anda hiç il:zsiin l:zisiib olmaz 

Odur her çare-siiz-ı neyl-i vaşl-ı '{ışı~n ey dil 

Hemişe dergeh-i !Jiilı~an özge !Jal~ biib olmaz (Gazel4415-6) 

Böyle olmakla beraber: 

!JaZret-i f/aydar'dan 'iiş* 'aş/.a ta'lim eyle kim 
Andan ögrendi bu sım niiy-ı M evliinii-yı 'aş~ 
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diyerek Mevlana'nın hocasının da aslında Hz. Ali olduğunu söyler. Aynca o: 

Dil Naıifmürşid ile semt-i selö.metde gezer 
'Alevflerle ider devr-i fezö. yö. Mışrl ( Kasaid 2517-8) 

beytiyle dile getirdiği bem mevlevi hem de alevi ·olduğu, bu ikisini bir arada 
götürdüğü hususuna da böylece açıklık getirmiş olur. 

Mevleviliğin medhiyesi mahiyetindeki şiirde şöyle der: Mevlevi aşıkların 
gönlünü alandır, aşk yolunun önderidir. Onu zatf sevgiden Cenab-ı Hak haber
dar etti, mevlevtvefa ilminin inceliğine aşinadır.O, bilgili gönül dostlarıııafeyiz 
vericidir, kavuşma bahçesinde büyük bir kılavuzdur. Mevlevinin gönlü hakikat 
güneşinin ışığından alıntıdır; o. sevgi eklinin kalbine ışık verir Döğülen, 
kudiim değil, nievlevinin alçakgönüllülükle dolu göğsünün inlemesidir. O 
yakıcı olan, ney, def, tanbur, keman değildir; o, mevlevi aşıkların narasında 
ortaya çıkan düzeni, huzum götürücü sestir. Mevlevi his ve hayali bırakır, 
kavuşmaya sema eder, al-i abanın arayıcısı ve aşığıdır. Şeker kamışı ululuk 
elinde bir ejdere döner, şirki yok etmek için mevlevi sanki yed-i beyza asasıdır. 
Feracesi gibi bütün batzni ilmi kuşatmıştır, bu yönden mevlevi gizli hazineyi 
bilendir. Mevlevi, dervişini umusundan hiç geri bırakmadı; ey gönül, seni 
meyus etmezse yerindedir. Aklar olsun ki, fırsat vaktini boşuna yitirdim, şimdi 
bildün ki mevlevi bağış hazinesint; sahiptir. Mevlevi Celal ismini anar, visal 
neyini diişünür; o, valıdet yuvası ~çinde bir hümadır. Onun sevenlerinde Hak 
sırrı çoğunlukla görüldü, canlar için mevlevi can u gönülden uyulacak bir 
imamdır. İşte vücud nuruna bir hayırlı evlat geldi; ey azizim o, temiz edalı 
Şeyh Nazif'tir. O yüce zatın elini öpmeye ersem gönül aydınlanır, zeka nur
lamr. Al-i Haydar aşkıyla çöllere düşen gönül gibi, divanelere bağışın 
kendisidir mevlevi. Ata, bu medhiyeyi son beyitte Hz. Ali sevgisini dile getire
rek şöyle tamamlar: 

Fart-ı f:ıubb-ı ö.l-i flaydar'la düşen şaJ.ırö.lara 
Dil gibi şeydalara matız-ı 'atö.dır Mevlevi (Kasaid 23118) 

3. Ata, Al-i Aba muhibbi olduğunu, Hz. Ali ve evlôdından, ehl-i beytten 
feyz aldığını, on iki imam ve Kerbela şelıidi aşığı olduğunu çok sık belirtir. 
Babasının ismine nisbetle sık sık İbni Tayyaranı diye de vurgu yapar. Bu, 
onun mezhep ve meşrebine de işaret eder. Aynca, 
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Dil Naıifmürşid ile semt-i seltımerde gezer 
'Alevilerle ider devr-i fezii yii Mışrf (Kasaid 2517-8) 

diyerek hem bir Mevlevi hem de Alevi olduğunu, bu ikisini bir arada 
götürdüğünü söyler. Bu, dikkat çekici bir durumdur. Aynca 

flazret-i flaydar'dan 'iişı* 'aşl;a ta'lfm eyle kim 
Andan ögrendi bu sım niiy-ı Mevliinii-yı 'aş~ (Gazel69!10) 

beyitiyle bu hususa bir açıklık getirir. 

Onun şiirleri arasında ehl-i beyt, al-i aba, on iki imam, hanedan-ı Haydar 
vb. alevilik veya şiiliğe bağlı olduğunu gösteren pek çok beyit vardır. Onun her 
yıl Kerbela mersiyesi yazdığı da anlaşılmaktadır.! Ata'nın bu yönünü beyitler
den örnekler vererek gösterelim. 

Aşağıdaki beyitlerde Hz. Ali ve ehl-i beytten feyiz aldığını, bunlara aşkla 
sevgiyle bağlı olduğunu, bununla övündüğünü, onların şiirine ilham olduğunu, 
onların uğruna can vermeye hazır olduğunu şöyler: 

flazret-i flaydar ü iilinden alurken/eyzi 
Bir gün olsa n' ola pür-lem 'a dilii ciiy-z muriid 

'Aşiyem müntesibem iil-i 'abiiya ey şii/ı 
Geldi dergiihziia dil eyledi inhii-yı nıuriid 

MG.f}zar-ıfeyz-i l;luda na'il-i lu.tf-ı flaydar 
Olup elbet iderim terk-i civiir-ı 'işret 

(Kasaid 26!13-14) 

(Gazell2!10) 

'Atiisıdır !fudavendin nıubibb-i biinedanım ben 
Ne nl.tbe nıücrim olsa eylemezler 'iişı*ı teb'fd (Gazel26111) 

Dil mubibb-i btınediin-z flaydar-ı Kerrardır 
Gayri biil olsun mı 'iişı* bu lisiimmdan le~f~ (Gazel2914) 

Al-i 'Aba viliisına ciin vimıek isterim 
((zymet-şiniisa le~ et olur mu fidii ~dar ( Gazel40!21) 

Kasaid kısmındaki 19, 20 ve 21. manzumeler 1276(1860), 1277(1861) ve 1278(1862) 
yıllannın Muharrem aylannda söylenmiş Uç ayn uzun KerbeH'ı mersiyesidir. 
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Aynı husus 47/6, 52/15, 5317, 55/9, 60/6, 6317, 69/10, ll, 7115, 72/5-6, 
78/6,79/11, 82111-12, 85/10, 86/5, 8817 gazellerde de işlenmiştir. 

4. Ata, memuriyeti gereği gurbette dolaşmış, gurbet acılarını ve vatan 
hasretini şiirlerinde çok işlemiş bir şairdir. Gurbette çoluk çocuk, eş dosttan 
ayn mahzun olduğunu şöyle belirtir: 

l:fasret-i cism-i lafifiiile 'Ata matızündur 
Dar-ı ğurbetde olup mehcür-ı evltid u 'ıyal (Gazel 7616) 

Cezayir mutasamfıyken Rodos'da ziyaret ettiği Murad Reis'in kabri 
başında söylediği manzumede ve birinci gazelin üçüncü beyitinde: 

Rı'lm u Kürd ii 'Arab u Türki gezüp geldi saiia 
Eyle gel bu dil-i nalCinıma fma-yı muriid ( Kasaid 26/3) 

U şandmı !Jına-i Rüm u 'Arab devr eylemekden ben 
D ila tes!Jire baf:c biil-i l:fabeşdir mülket-i sevda (Gazell/3) 

diyerek çok yer dalaştığını anlatır. Gurbet redifli gazelde ise gurbet duygu
larını nasıl işlediği daha iyi anlaşılır. Buna göre: Gurbetin derdi inleyen gönlü 
incitirken· gurbetin yılanı iki baştan zulmeder; yaralı gönül dert beğenmez de
dikÇe gurbet acısı gönüle işler; biçare, ava re gönüllü şair gurbeti n verdiği acıyla 
canından geçer;gönül, gamla uğraşmamalı, ömrünü kaybetmemeli; gurbetin 
düşkünlüğünü hoşça geçirmelidir; gurbette vatan ve sevilenler sıkça hatıra gelir, 
gurbetin baygınlığı geçince sevgili hayal edilmelidir der ve gurbette salıretmek-
ten başka çare olmadığını belirtir: · 

Hfç yo~ çare 'Ata vaşla şabll·dan ğayn 
Gider elbette gönÜlden şu ğubtir-ı ğurbet (GazelB/1-6) 

Rumeli Ordusu müsteşarlığından ayrıldıktan sonra tekrar Şumnu'ya 
gönderildiginde yazdığı yine gurbet redifli gazelde gur~et acılarını ve 
sıkıntılarını şöyle dile getirir : gurbet nidasının sıkıntısı gönüle işlediğinden 
beri gurbetin sesi kulağa çok etkili gelmektedir; gönül yarası teselli merhemine 
muhtaç olduğundan beri bir yerden gurbete karşı bir ilaç gelmemektedir; gam 
vadisinde yalnız bir şekilde zor durumda kalınca gurbetin havası sevgilisiz, 
cana işlemektedir; dünyada acaba şefkat ve merhamet kalmadı mı, çekilen 
bunca gurbet sıkıntısı nedir; dost ve çoluk-çocuk sevgisini anlatmakta ayrılık 
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kalemine gurbet fezası dar gelmektedir;vatan arzusu fikirleri kapıp götüreli 
göniilde gurbetin sefası kalmamıştır; birini sebepsiz yere düçar eden sonunda 
ümitsizlik iizere gurbet eziyetinin kadehini içmelidir; gurbetin düzen gidericiliği 
sabır evini dağıtıp, huzuru yakıp kararsızlığa düşünnektedir; gurbette hiçbir 

istek ve neşe olmadığından gurbet, istekleri tümden vatana hasretmiştir. Ata 
bütün bunlan söyledikten sonra kendisini gurbete düşürene: 

İ de te ' bld ile Rabbim beni sev~ eyleyeni 
Manşıb-ı kiirbete giydire ridii-yı gurbet (Gazel811-6) 

diyerek beddua eder. Daha sonra: gurbette bahar, bazan, gül, bülbül hiçbirinin 
gelmediğini, gurbetin sadece sesinin, nağmesinin gönül yaktığmı; gurbet 
köşesini yer edineli kimseden yardım ve iyilik görmediğini belirtir: 

Güşe-i gurbeti ciiy ideli ey dil bu sefer 
Görmedim kimseden imdiid u 'A!ii-yı gurbet (Gazel9Jl2) 

Çok yerler dolaşan Ata, gurbette sevgili, eş, dost, vatan hasretiyle yanıp 
tutuşur. Şumnu'da yazdığı aşağıdaki iki gazelde bu duygulannı dile getirir. 
Buna göre: hasret darbeleri hasret dayanzklılığım yakıp yok etmiş ve gönül evi 

tıttuşup yanmış tır; felek bahçıvanz tabiat bahçelerine ayrılık tohumuyla bu yıl 
hasret bitkisinin dikenini ekmiştir; çaresiz gönüliin devası ancak taraftdır, ölü 
gönül o zaman hasretin hayatını bulabilir; hasretin diviti tat alamadığından ka
lem sevinç ve ne şeye dair bir söz yazamamaktadır; düşünce kızı hasta ve kısır 

değildir, hasretten bir kurtulsa çok inciler doğuntr der ve kendisine bu kötülüğü 
yapanlara hayır dua ~der: 

'Ömrüm oldu~a !Juda virem.firii~-ı evliid 
Şu tal)assür ebedi ola 5-ekat~ıl;asret 

Ya İlahi bana gadr eyleyene eyle 'A!a 
Zfitına manşıb-ı te 'yül-i beriit-ı ]Jasret (Gazell0/1-7) 

Aynı duygular müteakip gazel olan ll. gazelde de görülür. Buna göre: 
ayrılık ve hasret eziyeti cana işlemekte, gönlü sarsnıaktadır;değerli ömür ah 
va/ıla geçip ayrılık acısıyla huzur bozulnıadadır,· gönül sahası kaza okuyla 
yaralandığından beri ayrılık ve hasret esef okunun hedefi olmuştur; ayrılık ve 
hasret düzen ve huzuru paramparça ettiğinden neyle teselli olunacağı bilinemez; 
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devlet ve millet işi doğrulukla görülüp, ayrılık ve hasret bir mükafata bedel. 
olmuştur; işlenen güzel işler havaya gidip karşılığı ayrılık ve hasret 
olmuştur; gönül çoluk çocuğu· dostları özlerken ayrılık oku gönül üzerine yara 
koymaktadır dedikten sonra kendisine bu kötülüğü yapanl;ıra hayır dua eder: 

Beni bu derde giriftar ideni ]Ja.Zret-i l;lal[. ---·o 
Eyleye manşıbo-ı te'bfd-ifira]f. u basret 

Ya İlahi baiia her kim ki iderse ğarazı 
liitına 'anz ola ah u firal[. u basret (Gazelll/14-15) 

O, gurbet köşesinde gariptir, sabretmelidir ve sabnn sonunda mutlu 
olacağına inanır: 

Künc-i ğurbelde ğarfb oldığıma 
Val[.ıf olsaii.ıdı ii.zad eylersin 

Düşeli vadi-i ye'se tenha 
Feleka cevri ziyad eylersin 

ÇiZle-i sabt-ı zamana şabr it 
Ey 'Ata ş onra giişad eylersin (Gaze83/3-5) 

Bu duruma hikem1 bir uslupla ve kader inancı ve tevekkülle nza gösterir: 

S evi[. id üp sa' il[.-i ta ~[.dir bu sefer de l;l ale b' e 
Rızl[.-ı mal[.dün 'afa itdi ne bö.cet talebe o 

Yapışup damen-i teslime tevekkiil eyle 
Her umürufi.da tevekkülle çalış gel sebebe 

Yol[.dur el!lf-ı ilahide budüd-ı ibşa 
Şive-i biilan-i l[.ader bal[.maz aşil ü nesebe 

Ne l[.adar madıar-ı lu!f olsaii. unutma ]Jal[.l[.' ı 

Reh-rev-i semt-i !fuda ol bulagör yol edebe 

Boş mı l[.or ıatına tefvli=hınıüreyleyeni---
Meslek-i şıdl[. u tevekkülde 'Ata yol[. 'al[.abe (Gazell0411-5) 
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Yaşının, vaktinin geçtiğini söyleyerek artık vatanında başanlı kılması 
için Allah'a dua eder: 

Gü~eröıı eyledi va/st-i sefer ü sinn ü sal 
Ya İlahi bana vir gayri vatanda tevfifs, (Gazel7018) 

O, memuriyet için diyar diyar dolaşmasının kaderi olduğuna inanır. Ro
dos'a gönderilmesi üzerine yazdığı aşağıdaki gazelde de bunu dile getirir: 

Bal:ır-i e me lde fülk-i dilim afs,dı Rodos'a 
Timur-ı arzüyıfelek çafs,dı Rodos'a 

Tagyfr fs,abül ider mi hiç tafs,dfr ü ser-niivişt 
Keştf-i tali'i bu sefer fs,afs,dı Rodos'a 

Devr-imemalik eylemek olmuş naşfbimiz 
Tafs,dfr şimdi puşulaya bafs,dı Rodos'a 

Tedbir-i na-budiiya bafs,ar mı Js,ader dirlg 
.tfabl-i selameti bu kere tafs.dı Rodos'a 

Derya-yı dilde zevrafs,-ı ye's ğavta-!JVar iken 
Feyz ü 'Atafenarını .tfafs,yafs,dı Rodos'a (Gazel10611-5) 

Reisüll_c~ttap Arif Süleyman Bey'in gazeline yazdığı gurbet redifli beş 
bendlik tabmi~te. de gtirbet ve hasretin sıkıntı, eziyet ve acılanna yer verir. 
Buna göre:ayrilık ateşini gurb.etin yaşı söndiiremez. gurbetbı keder gözyaşınm 
üzüntüsil ateş gibidir, gurbetin gül ağızlısı özlem ateşiyle yanmaktadır, gurbet 
anı elde daima şarab olsa dahi gw·bet Cem'inin kadelıinin tadım yakıp yok et
mektedir (tahmisat 14.tahmis l.bend). Aynı tahmisin beşinci bendi şöyledir: 

Tenha-rev-i hip·ana meded-kari-i sesdir 
I;>iiçari-i aliima 'Ala lu!file resdir 
Binuir-ı elem-nake şifa-saz nefesdir 
Besdir bizi ser-mest-i şafa itmede besdir 
Safs,i gibi 'arif-i dile bir henı-dem-i ğurbet (5. Bend) 
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Şairli~i 

Bir tarihçi olarak tanınmış oian Ata'nın, şairliği pek öne çıkmamıştır. 
Kaynaklarda sadece kendi hattıyla bir divanı olduğu belirtilip şiirlerin:den bir iki 
beyit örnek verilmekle yetinilmiş, şairlik yeteneği, şiirlerinin değeri hakkında 
fazla bir şey söylenmemiştir. Şairliği ve şiiri hakkında iki cüınlecikle yetinilip 
bir gazelinin örnek verildiği Fatin' e göre onun gazelleri parlak ve güzeldir. 
Aynca o, kitabet ilmineaşina bilgili bir maarif süsleyicidir. Divanının tahlili 
neticesinde şairliğiyle ilgili gördüğümÜz ö~ellikleri şu şekilde sıriııayabiliriz: 

-Ata, çok iyi bir şair olmamakla beraber şiirlerinden klasik şiiri her 
yönden bilip tanıdığı anlaşılmaktadır. Şiirlerinden çoğunun tahmis, taştir veya 
tanzir olduğuna bakılarak taklid yönü kuvvetli bir şair olduğuna hükmetmek 
yanlış olur. Zira, tahmis, taştir veya: tanzirleri en az örnek aldığı şairleri n ki ka
dar güzeldir, hatta bazan onlan bile geçer. Tahmisat bölümündeki 58 tahmis 
dışında, kasaid bölümünde de 18 tahmis veya taştir vardır. Önce şairliğini ifade 
eden beyitlere bir bakalım: 

-0, iyi bir şairdir ve şiirleri asnn şairlerince tanzir veya tahmis edilmek 
için yazılmıştır: : 

Gazel tarzında tanıim ü 'ata itdim şu eş'arı 
Ki 'aşrıii şa 'iriinı itme ge tanılr ü ya tabmis (Gazei 4715) 

-Mevcud şiir tarzının kendisine yetrnediğini, gazel vadisinde yeni bir tarz 
ile yürümek istediğini belirterek, hüiıerlerin konuşturulduğu bu sahada yeni bir 
tarz aradığını söyler ve şairlik kabiliyetini över: 

'Ata teng aldı viidi-i gazelde meslek-i maiJnün 
Bu meydan-ı hünerde taze tarz ile yürür misin (Gazel88!6) 

-0, yer yer şiirlerinin, özellikle de gazellerinin sonJannda şiirine ilham 
olan ve feyiz veren şeylerle ilgili de değerlendirmeler yapar. O, Hz. Ali'ye 
aşıktır, ondan ve ehl-i beytten aldığı feyizle şiirler yazmakta, onlar şairlik ta
biatına parlaklık ve güç vermektedirler: 

Ben evlad-ı 'Ali'niii 'aşıfs;zyam anlarziifeyzi 
Virir revna~ tabl'at nice manıüme ider tedrfs (Gazel4716) 
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-Mazmun mesleği daralan gazel vadisinde Ata, gönül bahçesi Hz. Ali'ye 
ait fidandan meyvelerle dolu olan bir şairdir. Hüner meydanında yeni bir şiir 
tarzıyla yürümelidir. O halde nefsin isteklerine uyup çüıümemeli, bu üstünlük 
ve yeteneğini şiir söyleyerek kullanmalıdır: 

Nihiil-i f:laydariden pür-şenıerken ravza-i gönlünı 
M eeliri-i hevii.-yı nefse uyup da çüriir misin (Gazel88!6, 7) 

-Onda, aşk ilimleri sevgi hacasından öğrenilmiş, zulüm hünerleri de 
gönül çocuğuna sevgili tarafından öğretihniştir: 

'Ulünı-z 'aş/sı üstii.d-ı mal:ıabbetden idiip ta 'lim 
Fümin-ı cevri de cii.nii.n ider tıfl-z dile tedris (Gazel4712) 

-Ona, şiir sanatı sevgilinin saçlanndan verilmiş, acem padişahı (şairleri) 
da bunu kıskanmıştır: 

Zülfinden 'A!ii eyledi yarim bana naynz 
Reşk eyledi Luifsii.n-ı 'acenı saltanat-ı fes (Gazel50!8) 

-Böyle olmakla beraber, her şairde görülen ve sözün yetersiz kaldığı, 
söylenecek söz bulunamadığı yerlerde Ata da 'yer yer kendisini aşağılar ve 
şairliğini küçümser: 

Teng oldı bu viidiye gelince reh-i mavnün 
Yo~ ~a.fiye ey şii.'ir-i bi-vii.ye sesi kes (Gazel5017) 

Ata'nın şiir tanzir ederken de Hz. Ali sevgisini gözettiği görülür. Aşağı
daki beyitler Bağdad valisi Ali Paşa'ya nazire gazelden alınmıştır. Ata bu 
nazireyi yazmaya haddi olmadığım da söyler: 

Mul:ıibb-i şfr-i fJa~ viili-i Bagdii.d 'ın görüp naımın 
Hemii.n viili-i garbın naırnı nev-feada gelmişdir 

'Alf Paşa-yı 'ulviye redif olup müşlr 'İzzeı 
Anın eş'ii.nnı ta1l?]r içün inşii.da gelmişdir 

Bu tanı,fre degil tal:ırik-i kilk itmek 'A!iil:ıaddim 
Cebel'de işbu cür'et biitır-ı bl-cii.da gelmişdir (Gazel39!9-11) 
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-Bütün his ve şuuru sevgilinin yanında kaldığından aklı fikri gitmiş, ha
yal baline gelmiştir. Böyle olunca bu yolda bir gazel yazmak istediği halde ken
disinde kederlerden ve kavrayışlardan bir nasip kalmadığı m görmüştür: 

Aldı 'a~l u jikrimi döndüm heyüliiya amiin 
~aldılar J:ıiss ii şu 'ürum ciinib-i ciinö.nda 

Bir gazel tarl:ı eylemek niyyet idiip bu tarz ile 
~almamış behre 'A!ii ekdö.:r ile ig.'ö.:nda (Gazell0515, 6) 

Yazdığı bir gazeli ni, eksiğinin affını dileyerek bütün aşık kardeşlerine 
hediye eder: 

Bu gazeldir 'ö.:şı~a zfb-i diviin-ı 'A!ii: 
'Afv-ı ta~fri bütün i!Jvö.nına iş'iir ider 

Nabi'nin na'tına yazdığı on dört bendlik tahmisi: 

Bu köhne farz ile girdim 'A!ii Yt?la her-bö.:r 
Ne /:ıaddim eylemek evşö.:fu med/:ıifıi iş'ö.:r 
Faf.ca! Id taşliye vadilerindedir ejkiır 
Siyö.:h-rü-yı günehkö.:r Nö.:bi-i bed-kö.r 
İder iimfd-i 'ata yö.: Mu/:ıammed-i 'Arabi 

diyerek üzerine çizgiler çekip iptal etmiştir. 

(Gazel31111) 

-Ata: Fiirs ii 'Arab u Türkde gitdi nice vii~f diyerek bir çok Türk, Arap . 
ve İran şairini anıp, aşktan ve felekten neler çektiklerini anlatır. Kendisiyle on
lar arasında bağlantı kurar: Bunlar arasında şair Osmanlı padişah veya 
şehzadesi de vardır. Ata böylece arif şairleri gösterip kendi şairliğiyle şiir an
layışını ortaya koyar. Ata bu gazelde kendisi gibi onların da felek ve aşktan 
yanıp yakıldıklannı anlatır. Bu gazelde sırasıyla şu şairler geçer: 

Şevket, Siimi, Na'ili, Vaşıf, Fatil), Murad, Babti,.İlhiimi, Adli, II. Selim 
:ijan, Süleyman, Muşıata, Sul~ Cem, }S:or~d, I:fikmet Bey, Aşım, Yal)ya, 
Babayı, Şal)ib, Ra'if, Nef'i, Bellg, Münif, B~, Hatif, 'Ali, Necati, N~im, 
Mütenebbi, Şahit, Ne~m, Pertev, Daniş, Fehim, Raşid, Şa'ib, :ijafı~. Ciimi, 
Sa'di, Cevri, Sürüri, Nabi, Firdevsi, 'Örfi, Ketim, Bi-dil, 'AÇıf, Zati, ŞabiQ, 
Ragıb, Rasib. Fuzüll, Neş'et, I:Iızr Agazade, Rıza, Sabı~. :ijalet, 'A~ar. 
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Senayi, Kani, Zekayi, Faşil), Ijaşmet, {Iili, Refi', İboi Kemal, Sul!fuı Veled, 
Keçecizade (Gazel 66/1-14) 

Şiirleri 

Şair Ata'nın şiiri çok yönlüdür. Fatin'e göre gazelleri zihni reklendiricidir 
(Fatin. Hatimetü'l-eş'ar, 1271:304). Onun şililerinde aşk, aşık-sevgili ilişkileri, 
sevgilinin aşığa zulmü, tasavvuf, hikeı:ılllik, nasihat, dini-tasavvufi uslup, 
savaş ve bamasi duygular, Neöımane uslup, vatan ve aynlık konulan, Mevle
vilik, Hz. Ali ve ehl-i beyt sevgisi gibi muhtelif konular uyumla işlenmiştir. 
Aşk, şarap, sevgili gibi aşka dair konularda dahi aniden dini-tasavvufi bir us
lupla kendine döner ve öğütler verir, Allah'a, peygamberine, elıi-i beyte sanlma 
gereğine değinir. Şiir özelliklerini _ve şiirlerinde işlenen konuları şöylece 
özetleyebiliriz: 

Ata'nın, Mevlevi ve ebi-i beyt aşığı olduğunu, .bunu şiirlerinde her 
fırsatta vurgulayıp dile getirdiğini şililerinden örnekler vererek yukarıda kişiliği 
başlığı altında vermiştik. Bu bilgiler aym zamanda şiir özellikleri babsine de gi
rer. Ancak aynı bilgileri burada tekrarlamaya gerek görmüyoruz. Ata, kasaid 
kısmındaki kaside, tahmis, taştir vb. şiirlerinde daha ziyade dini-tasavvufi bir 
uslup içindedir. 

1. Ata, aşk, sevgili, sevgilinin aşığa eziyetlerini şililerinde, özellikle ga
zellerinde sık işler. 

-Mevla, sevgiliyi öyle bir boy güzelliği içinde yaratmıştır ki boyu bosu 
inleyen aşıklan yakar: 

Yıfcar 'uşşafc-ı zan dilbera endiım u etviınfi. 
Ne fıüsn ü an u şiveyle yaratmış fcametin Mevlti (Gazell/4 

-Eğer sevgilinin zülüfleri için ·bir benzetme aranırsa onu Tanrı gönüle 
sünbülde göstermiştir: 

Teşbfh-i zülfi yar olursa me ram e ger 
Ol hey'eti [;Iu.dii dile siinbülde gösterir (Gazel3014) 

Sevgilinin güzelliğindeki üstünlüğü güneş de söyler, nur ta kendisi 
olduğunu felek bildirir. Mevla, sevgiliyi yıldızların atiasından giydirmiştir ve 
bu sözü feleğin sufisi sanğına asar. Dün gece yarin hayal bahçesini şereflendir-
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diğini fikr, his ve hafıza birbirine müjdelemiştir. Yarin parlak vücudu öyle 
nazik ve incedir ki birisi ona.zarar verse bir kerecik bile koku gelmez. Sevgili 
bir iki şarap içimiyle gönül şişesinde karar kılar (Gazel31/1-5). 

Gece, aşığın gönül karanlığı ancak sevgilinin mehtabıyla aydınlanır, aşk 
meyvelerini büyütüp geliştiren de sevgilinin güneş yÜZüdür. Sevgilinin aşkında 
bahse girişrnek aşığın haddi değildir, çünkü aşığa ezelde sevgili yi seçme cüreti 
verilmiştir. Aşık, sevgiden eser olmasa aşkı seçmezdi, divane gönlünü çarpan 
sevgilinin bir ah çekmesidir. Aşığın aklını fikrini tırmalayan sevgilinin 
aynlığıdır, his ve vehim zahmetine sokan da ızdırabıdır. Ata'nın amacı 
sevgilinin lutuf kapısında nza almaktır, bu dünyada onun isteği sevgiliye ait 
olmaktır (Gazel34/1-5). 

Beyit numaralannı aşağıda verdiğimiz 46. gazelde aşığa lutııfkar ve iyi 
davranan bir sevgiliden bahseder: Gönül nazı ve gidişi nefis bir dilbere 
düşmüştür, onun aşıklan ondan hicran görmemiştir.Şair ondan bir kötülük 
görmemiştir, gurbette o şuh sevgili şaire çok güzel bir dost olmuştıır. Şarap 
meclisinde nazikçe kavuşmadan bahseder, vefa yüzünü gösterip açık bir şekilde 
meram arzeder. Böyleyk~n. felek darbelerini hiç olmazsa bu kez bırakıp şairi 
kendi haline bıraksa ne olur. Hidayet denizinde Tann'nın yardımı reis olsa 
arzu sandalı emin bir sahile ulaşır (Gazel 46/1-5). 

5 ı. gazelde ise şu h sevgilinin aşığa çeşitli eziyetleri anlatılır: O şuh 
sevgili şükür ki aynaya bakmış da kendi güzelliğine şaşırıp gönül ülkesini 
yakmış. Yolunu kaybetmiş gön.ülırmağı çoktandır kayıptt, belli ki zulüm deni
zine yol bulup su gibi akmış. Sevgiliye bu tavrı terket diye dün gece çok 
söylediğim halde dün gece yine çakmış. Zulüm tuzağından kurtttluşa çare bu
lamam, o tuzak kakül mü, zülf mü yoksa turra mı. O şuh sevgiliye ağyar 
şikayet edilmişti, lutfetti de o haini gam denizine kaktı (1-5.beyitler) 

52. gazelde şair, şubane bir uslupla sevgitiyi anlatır: gönülde gezenin 
rakip olduğunu sanıyordum .. meğer gümüş baldırlı sevgiliymiş, biçare gönülü 
nıeylettiren fettan sevgili oynaknıış. Şu ayın sonunda gönülde bir nıehtap 
doğdu, harikulade zamıederek baktım, gördüln ·ki oynakmış. Onun çene 
çukurunu, yanağını, zülfiinü yorumlamak istiyordum, meğer yüziiniin mus
hafmdaki beni güzel bir durakmış. Sabah riizgarzna aşk yoldaşı iken süratini 
sorduğumda, sevgili feleğin bahçesinde zülfii başıma takmış dedi. O kafir 
gamze hırsızı gönliimü çaldı, sonra korumadı. O kanı, bakışımda iki 
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musavver la'l gördüm, sorduğumda onlar iki yalal.t dudaktzr dediler.Kaş ve 
gamze adlı iki dilber kurulmuş, ey aşık. sevgilinin yanağı bunlara nurdan bir 
otağmış (Gazel52/1-15). 

58. gazelde garaz redifiyle aşıkların sevgiliden ne bekledikleri, ona 
bağlanma sebepleri anlatılır. Buna göre: aşıkların gayesi sevgilinin güzelliğidir, 
aşk ateşine yanmanın anıacı da sevgiliye kavuşnıadır.Gönlü tanıyan sevgiliden 
tecahül istenmez, sevgi çokluğundan amaç sevgilinin olgunluk göstermesidir. 
Gönül kapan sevgiliye gönül vermekten amaç her şeyin sadece güzel huy
larıdır. Çölden çöle serseri bir şekilde Mecnım gibi gevnenin amacı LeylO.'nm 
kakiilü gibi olan ahının rengindir. Gaye, kaş. gamze, göz, çene çukuru, 
yanağın ve kulak memenin gümüş gülçesi üzerindeki benindir. Ey anka gidişli 
sevgili, sen gönltin aşk tepesindeki hiimasısın, gaye, hasretin düşünce yu
vasmdaki kanadındır. Sen cevr terkedip kavuşma sözünü verdin, lutfonu bek
lemekten gaye sözünün doğruluğudur (Gazel 58/1-8) 

65. gazelde herkesle düşüp kallananın sevgilinin adetimi olduğu sorula
rak başkalanyla düşüp kallanamanın sevgilinin aşıklara lutfu olacağı temenni 
şeklinde sunulur. Şair, cefayı meslek edinmiş şuh sevgitiyi başkasıyla gezerken 
görmüş ve sevgisi gönülden çekilrniştir: 

'Adet-i dilber midir herkesile itmek i'tiltif 
Lutfdur 'uşşafsa agyar ile itmek i!Jtilaf 

Gördüm ol şülı-ı cefti-pfşe ralJ;fb ile gezer 
Eyledi gayri mal;zabbetden göfi.ülde inşırtif 

l..iiy* olmaz gönlümü vimziş iken hergiz ce fa 
'Adet-i etinan mıdır ey şü!J hergiz i'tistif (Gazel65!1-3) 

Redd-i matlah 74. gazelde: sevgili, aşığın onca yüz suyu dökmesine, 
yalvanp yakarınasına rağmen iltifat edip aşığın gönlünü biç takmamış, aşığın 
yanına meyhaneye gelip de bir iki şarap içmemiş, iltifatıyla aşığı yakmaya te
nezzül etmemiştir: 

Bir nigalı-ı iltifotzii.la dili hiç talpnadıfi. 
Mezra '-ı timale şu gibi biraz da a~?nadıii 



ENDERUNLU ATA VE ŞİİRLERİ 

Dün güzellerle seni nüihet-geh üzerinde ben 
Gördigimde inti?.iir itdim veliikin baf!madıfi 

Meclis-i şahbii miiheyyii bevn tenhii idi iih 
Eyleyiip teşrife ragbet bir iki mey ça(anadıfi 

İltifot eylerse ma'şü/s. 'iişı/s.a süziin olur 
Uıldn ey mihr-i cihiin-tiib sen 'A!ii'yı ya(anadıfi 

Dil terafPptb eylemişdi saiia ey !Jünf nigeh 
Sl!J-i gamzeiile dil-i nii-şiida milırifi Js.al!madıii 

Ab-t-ü dökmiiş niyiiz itmiş iken ey dil-riibii . . 
Bir nigii.h-ı iltifotıiila dili hfç fa(anadıii 
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(Gazel7411-6) 

-Güneşin ışığına üstün gelen sevgilinin güzelliğinde bahse girişilemez. 
O, baştan ayağa nurdan yaratılmıştır; parlak ayda, Ztihre'nin ışığında kaşlan 
ve ağzı gibi bir gtizellik görülmemiştir: 

fliisn ü iin-ı yiirda miinıkin midir baJ:ış ii cidiil 
Nür-ı mihre fii 'i/s. Qlmuşdur kim eyler /s.fl ü /s.iil 

!fiil-i ru!Jsiira olunsa nisbet-inür-ı K.ekii 
Pertev-i lıüsniiii ziyasına viliir anu1 zevtil 

{;/al/s. olımmuşsm ser-ti-pii nürdan no/s.şiinsız 
Absen-i ta/s.vlmsin ey şems-iferr-i bii-kemal 

Gönnedim miih-ı nıünevverde ziya-yı Ziilıre 'de 

Ebruviinu1la dehtimii gibi bir /:ıüsn-i cemal 

Nals-d-ı dil lşiir ideiden !Jii.k-i paya ey perl 
İnkisiir-ı şfşe-i [Japrla gelmekde meliil 

flasret-i cism-i la!f.fiiile 'A!ii ma/:ızfmdur 
Diir-ı gw·betde olup mehcü.r-ı evliid u 'ıyii.l (Gazel7611-6) 

-Şair güzellik şivesine esirdir endama bakmaz, vefa ve şefkate meyillidir 
kuruntutara düşmez. Sevgilinin aşk kadehi şairi öylesine sarhoş etniiştir ki so-
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nunda ağyar elinde sövüp sayılmıştır. Gönlü sevgilinin saç kemendine o denli 
esir olmuştur ki aklı aşk konusuna emıemiştir. Sevgilinin güzellik adeti, fitnesi 
anlatılamaz (Gazel85/1-14). 

-Gönül sert huylu bir güzele düşmüştür, ama onun yüzünde aşığa karşı 
yüz yüze gelen bir lutfu vardır. O, tertemiz göıünüşlü aynaya benzetilemez, 
onun boyuna bakan zerre kadar kıl göremez: 

Düş o ldı dil bir şe he ammti ki tiind-bü 
Vechinde lik 'tişı~a var lu!.ft rü-be-ni. 

Mir'tit-ı şafşürete temşil olur niz hfç 
Endamını gören göremez g.erre denlü mü 

Reftarını seraba yabüd mti '-i cariye 
Teşbfh ile ~1ui'aı olur mı la!ffşu (Gazel9811-3) 

İdeal bir sevgilinin nasıl olacağı ve nasıl bir sevgili sevilmesi gerektiği 
de şair tarafından şöyle anlatılır: 

Gönül virmekse ma~ad bir pe ri bi-naz dilher sev 
Uşül-i 'aş~ dtinti 'iişı~ hem-rtiz dilher sev 

H ezaran aşinti dilberiere olma diliı mti'il 
Eger mecbür-ı /:ıüsn ü iin isen pek az dilher sev 

'Ala~ ba/:ışine girmekse niyyet 'aş~faşlından 
Eıi evvel şive-kar u şiib-ten dil-btiz dilher sev 

Gözet agiizı encamında gönlün olmasun nadim 
ŞaJ.an ser-rişte vinne eyle ketm-i r[zz dilher sev 

Şebiit eyle mizacınca bulınca bir peri-peyker 
Anı ser-defter-i 'aş~ dilti gel yaz dilher sev 

Ara 'alıdinde ştibit dilberi bulma~ıga ey dil 
'A!ti eyler sözinde va'dini incaz dilher sev (Gazel99!1-6) 

Ata genellikle ideal, hayal ettiği adil sevgiliyi anlatır. Buna göre, gönül 
ülkesine adil bir padişah gelmiş ve aşıkla maşuku dinlemesi sonucunda maşuku 
suçlayıp aşığı haklı bulmuştur. Gönlünce bir padişahı bulmuş olan gönülü, 
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artık kara talih kıskanacaktır. Gazelin sonunda yine kendine dönüp Hz. Ali'ye 
olan sevgisini ve günahlannın afvını dile getirir (Gazel 103/1-8). 

-Ata'nın şiirlerinde, sevgilinin aşığa eziyetleri ve çeşitli davranışlan, 
vücud ve güzellik tasvirleri gibi konutann yanında aşığı, yani kendisini ve 
aşkını anlattığı da çok görülür. Öyle ki bu husus şiirlerine oranlandığında 
aşıkla ilgili beyitlerin daha fazla olduğu görülür. Bu da Ata'nın aşığı, yani ken
disini merkez alarak aşka ve sevgiliye baktığını gösterir. Çoğu beyitte rüyada 
sevgilinin kendisini el üstünde tuttuğunu, iltifatlar yağdırdığını, üzmemek için 
elinden geleni yaptığını, adeta yalvardığını söyler. 

-Ata' nın gözü sevgilinin siyah ben tanesini görünce kalbinin ortasındaki si
yah noktada yeni noktalar oluşmuştur. Arap ve Acemler arasında kendisi gibi düş
kününü görmemiştir, galiba aşıkların iç yarasına sebep o bendir (Gazel 111-2). 

-Ata'nın gönlü sevgilinin kakülüne, keman kaşlanna aldanıp bağlan
mıştır. Gönlünlin bağlandığı şeyler sevgilinin gisuları, güzelliği, beni ve 
yan ağıdır: 

Dil-firebem ben o perçem ol kenüın-ebrüya kim 
Gisuviindır bend-i göfılüm bir de büsn ü biil ii rub (Gazel23!2) 

-Sevgilinin bir bakışı Ata'nın tatlı canından lezzetlidir, hasretiyle ah 
çekmek ise her uğraşından tatlıdır. Ata'nın sinesi sevgilinin yan bakış okuyla 
yarılrnıştır, artık sevgiliye aşığın kanından başka bir şey lezzetli gelmemektedir 

(Gazel 29/1, 2). 

-Aşık iltifat bekledikçe sevgili zorluk gösterir ve zulmtinü tekrarlar. 

İltifiita !iili b oltİulsça şu 'iibet gösteri; 
Ben niyiiz itdikçe ciiniin cevrini tekriır ider (Gazel31!9) 

-Aşık, döktüğü göz yaşlannın çokluğunu hatırlatarak kendisinin sadık 
aşık sayılıp sayılmayacağını sorar ve sevgilinin bir bakış lutfunda bulunmasını 
ister. Sevgilinin gamze okunun ciğerinin dibine girdiğini, kirpik oklannın 'ise 
canına işlediğini söyler (Gazel 36/3). 

-Gönlü bir gül yanaklının güzelliğine, karmakanşık saçianna bağlanıp 
kalan aşığın aşın sevgiden dökülen göz yaşıyla ırmak oluşmuştur. Aşık ondan 
sadece bir bakış istemekte, bu hediyeyi lutfetmesini beklemektedir: · 
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Bir nigiiha razıyım baş~a kerenıde yo~ gözünı 
Sen debiiri lutfen itzsiin eyle baiia ber-gii.ifır (Gazel37!3) 

-Müştak Baba'ya nazire olan 38. gazele göre: gönlü vakarla dolu aşık, se
vişme ülkesinin padişahıdır; o, dostluk meclisinde gönlü sevgiyle dopdolu bir 
sevgi hazinesidir. Gerçek sakinin eli kevser kadehi sunsa, aşığı gönlü ırmak 
olan bir arif olarak bulur. Aşık, sevgi ve vefaya meyilli, sağlam kalplidir, aşkta 
her şeyi gönlündedir. O, derdini söylemez, onun yari gönüldedir, çiçeği ve di
keni gönlündedir. O, mekanı gönül olan bir aşk hümasıdır. Dinleornek için bir 
duvar bulamamış, yeri ancak gönül olan gönlü yıkık bir serçe kuşudur. O, 
dünyaya gelmiş, gönlünde di yar di yar dalaşma bulunan mekansız bir İbni Tay
yar'dır: · 

Aşığın kanı kuruyup yağı erimiştir, ama yapacak bir şeyi yoktur, çünkü 
bir imansız sevgiliye mecburdur: 

~urudu Isanını eridi yağını amma neyleyem 
Bir keman-ebrüya mecbürum ki bi-imandır (Gazel4113) 

Aşıklar bir can için sevgiliden vazgeçmez, tam tersi sevgilileri için candan 
vaz geçerler: 

Eylemez bir ciin iç ün 'uşşa~ canlindan ferag 

Belki caniinı içiin 'uşşa~ ider ciindanferiig (Gaze/6411) 

Ata, aşıkların edebi, sevgiliyle münasebeti ve aşktan aldıkları hale dair 
de: aşıklar teslim ve tevekkül üzere olurlar, aşığın nasibi tevazu ve ısınarlama 
iledir. Sadık aşık sevgiliye hitap edemez, yüzü utançtan kızarır. Aşktan vücudu 
titrer, korkuyla ümit arasında olur. O, her derde dayanır, aşk kederiyle inlemez 
der. Gazelin sonunda da: 

Abir göçüp iman ile bu dar-ı elemden 
Kim görsediye fs.abrimi bu l:ıufre-i 'aş* 

diyerek dünyadan imanlı bir aşık olarak gitmeyi dile getirir. 

(Gazel67111) 

Ata, sevgilisine gönül verip karşılığında aynlık ve sıkıntı almıştır; zulme 
mashar olmuş, sonunda kavuşma yüzü görememiştir. Yanağı ruhunun gıdası 
iken sevgili onu Ata'dan esirgemiş, Ata'yı gıdasız bırakmıştır (Gazel 75/1, 5). 
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Ata'nın içini dar eden aşk ahının dumanıdır, gönlünü yakan da sevgilinin 
aynlığının yakıcılığıdır. Zahid, aşk denilen bu tehlikeli uçurumdan geçmerniş
ti.r, böyle bir vadiye utanan gelemez: 

Düd-ı ah-ı 'aş~ır bu sinemi tar eyleyen 
Süziş-i hicran-z canandır dili niir eyleyen 

'Aş ls. dirler zahida bu vartadan sen geçmediii 
Gelmesi mümkin degil bu viidiye 'iir eyleyen (Gazel82Jl, 3) 

Ata'nın gönlü çok zalim, yan bakış okuyla göğsüne yara açan bir .genç 
sevgiliye düşmüş aman dilemektedir. Onun kirpik aklanna karşı durmak 
mümkün değildir, kaşlan canına kastetmektedir: 

Bir cüviin-ı pür-cefoya düşdi göiilüm el-aman 
!Jançer-i ğamzeyle açdı sineye za!Jmıii hemlin 

~arşu turma/f. tir-i müjgiinına mümkin mi gönül 
Görmediii mi ciina /f.aşd itmek diler ebr ü keman (Gazel 93!1, 2) 

Ben redifli gazelde Ata bütün yönleriyle sevgiliye olan aşkını anlatır. 
Buna göre: hayal gül bahçesine seni en önce ben_ ektim, buna delilim yüzünün 
gülünde biten bendir. Ey gonca ağızlı, göz yaşı kanını şebnem gibi dökerek 
ben seni göğsümde büyüttüm. Ey yasemin servi, fidanının boyunu tabiatzma 
göre yetiştirmek için göz yaşımı akıtmadayım ben. Zulmünden gönül 
bahçesinde yara açmıştım, şükrederek ayrılığa yine göğüs geren benim.Ey 
fettan dilber, el emeğinıle aşkmı kazanıp aşıklığa eren benim. Ey gönül, yine 
bir beyaz düşünce atzna bindim, sevgi vadisinde salma salma koşan benim. Ey 
kaşları ya harfi olan sevgili. kirpik okun bağrzmı deldi, özlem meydanmda 
daima çile çeken sadece benim (Gaze194/1-22). 

ı. Aşk ve mahiyetine dair konular 

Ata'nın şiirlerinde aşk ve çeşitli yönlerine dair de çok beyit bulunmak
tadır. 

Aşk ziyanı sonunda binlerce aşığı ümitsiz eder, aşkın sonbaban düşünce 
bahannı dağıtır. Aşk nice filozofu şaşırttı, aşkın ucu Eflatıın bile olsa aklı yok 
eder (Gazel68/1-7). 
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Aşk padişahı gönül ülkesinde hükmünü yürütür, aşıklan arasında ne ka
dar dava varsa görülür. Dağ delen Ferhad gibi cefa dağının tepesinde çektikle
nın kan olup gözümün eteğinden aşkın su yolu olup gider. Aşk ankasının başı 
aşk kuşuna yuva oldu, ben İbni Tayyar'ım, aşk sevdası kanadımı hücreye kor. 
Aşktan murad kimdir, aşkın sonu nasıldır, onu ancak aşkın yuvası farkedebi
lir. Mevlana'nın neyi aşk sırnnı Hz.Ali'den öğrendi, aşık da aşkı ondan 
öğrenmelidir (Gazel69/1-ll). 

Aşk, cevre razı olunursa, Hakk'ı bulmaya bir yoldur;_ aşk, doğrulukla 
dolu olursa bevayı yok etme aracıdır. Aşkta sabr u sehat olmalıdır, zulmünden 
mahzun olunmamalıdır. Aşk gözü olmayanda idrak olmaz (Gazel 92/1-8). 

Tahmisat kısmında da Nedim' e yazılan 32 talımiste genellikle sevgilinin 
davranışları, vücudunun tasvirleri, güzelliği vb. aşk-sevgili-aşık konulan işlen

miştir-

2.Nedim Tesiri 

Nedtm'e yazdığı tahmis ve taştirlerin sayısı (58 tahmisten 32'si Nedim
'edir) ve: 

Af[as-ı enciimden ilbiis ey/emiş Mevlii seni 

Bu sözi şüfi-i çarb iivize-i destar ider 

Öyle bir nemzin ü nii<iikter viicild-ı neyyiri 

Şenıme gelmez ol güli şayed ki bu ızriir ider (Gazel31!2, 4) 

gazelindeki Nedimane söyleyiş Ata'nın şiirlerinde Nedim tesirinin bulunduğunu 
gösterir. Ancak bunu bütün şiirleri için söyleyemeyiz. Çünkü Ata'nın şiirleri 
arasında dini-tasavvufi-hikemi-hamasi bir çok şiir vardır. Ata, Nedim'i daha 
çok aşk ve sevgiliyle ilgili konularda örnek alrruştır. Önemli bir fark da Ata en 
şuhane şiirin sonunda bile kendine dönüp günahlarını anmış, tevbeye yönele
rek Allah'tan af dileıniştir. MeseHi 72. gazele Nedimane bir uslupla başlasa da 
sonra dini bir usluba döner. · Aynı durum 42. gazelde de görülür. Sevgilinin 
aşığa yaptığı eziyetleri anlattıktan sonra: 

fjalfsdan ümmidi kes itme tehiiliik ey göiiül 
f:la'P!.'a teslim ii tevekkiil it umüruiida biraz 

diyerek tevekl-ülü tavsiye eder. 

(Gaze/42114) 
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3. Tasavvuf 

Ata'nın şiirlerinde tasavvuf da önemli bir unsurdur. Siva, masiva, ma
habbet, irfan, niüna, hubb-ı İlahi, mahviyyet vb. konular. şiirlerinde sıkça 
geçer. 

Arzu edilen, istenilen şeyler demek olan müna: 
Nedir bu bö.r-z e me lle ne bu miina ·ra-Rab 

Çeker mi minnet-i 'abdi ~uluii büya Ya-Rab 
'İnayetiii ile rab! et dili saiia Ya-Rab 

Ferağ-ı tamm virüp ğay1iden baiia Ya-Rab 
Tevecciilıiinı safia ma!Jşüş /:.'11 saiia Ya-Rab 

Bu bl-keslil.:ile itdim iltica sen ~lb-ı g.l-şana 
Caribem eyle ibsiin-ı miinii ya f/a.Zret-i Mışri 

JSutb-ı ~rbiyyet ile f/a~ seni /:.'1lmış mes'üd 
Eyle bu 'acize i/:ısiin-ı nıüna ya Mışri 

( Kasaid 411) 

( Kasaid 24/3) 

( Kasaid 2515) 

MünCinın geçtiği diğer beyitler: Kasaid kısmı: 26/1, 27/9. Gazeliyat: 25/3, 
6.40/5, 61/6, 95/4, 98/9. Tahmisat: 3/2, 10/1, 18/1, 47/2. 

Siva, ma-siva: Başka, gayri demek olup genellikle ma-si va diye geçen bu 
kelime tasavvuff anlamda kullanılır. Ata'nın şiirlerinde yer yer geçmektedir: 

Temelluisdan ta'allufsdaiı baliiyıfsdan ibii geldi 
Gidiip şimdi göiiüldenlıer sivii ya flazret-i Mışri (Kasaid 2415) 

Şu elem-biine-i bi-fa'ideden geldi ibii 
Ma-sivadan dile vir gayri gma ya Mı ş ri 

Bu teng-na-yı ma/.ıabbetde sivadan geç 'Ata ya lıü 

( Kasaid 251~) 

Miina vii ma~adı terk eyle ralı-ı mevlevllerde ( Kasaid 2719) 

Nem var ise bu şeb topuna eyledinı naı.ar 
Yo~ nıii-siva gözümde based itnıesiin 'adli. (Gaze/97/2) 
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Tevhid redilli gazelde tasavvufi konular uyum içinde işlenmiştir: halkası, 
valıdet denizinin içinde medd ii cezirdir. iyi-kötü denizinde benzerlerinden farklı 
olmaklıktır. Eğer gerçek bir mürşid aranıyorsa. ıevlıid halkası isyan askerinin 
hücumuııa karşı bir settir. Ey gönül. maksat reşadet hazinesini keşfetmek ise. 
tevhid halkası Feyyaz'ınfeyzini isıemek için bir araçtır. Tevhid halkiısı. aşığın 
hakikat gülşeninden toplanmış lutujlarla dolu bir sepetten vahdet zevkini al- · 
masıdır. Daha sonra din ve tasavvuf uluları zikredilerek tasavvu.fi konu.lar 
işlenir (Gazel24/l-8). 

Kul, bütiln sevgi ve alakasını sadece Ralık'ına hasretmeli, malıluka 
gönül bağlamamalıdır. 

Rabf-ı ~alb itmek olur mu 'ö.~le mablü~ hiç 
Gayra itme lfiilıf.andan baş~ neşr-i ibtişö.ş (Gazel24/J -8) 

Allah'ın kapısında sebat gösterıneyi MansOr'un asılmasıyla açıklar 

Baglanup biib-ı İlö.hide şebiit ile 'A!ö. 
Gör ki Manşür ene'l-J:ıal.c sırnn almış dardan (Gazel90/5) 

Dünyada fani şeylere bağlarunamak gerektiğini gazel 108/2-4'de anlatır: 

Vabdet temasının işlendiği ellinci tahmisin ikinci bendi şöyledir: 

Gören ki mescid ü mey-bane dar-ı J:ıayretde 
Bu 'alem-i elem-eft.a ser-a-ser 'ibretdir 
Gano-i 'alem 'işret-i garib-i gurbetdir 
Göiiül barab-ı mey-i bi-büdi-i vaf:ıdetdir 
O bezm-gö.hda kim sa~ vü sebü birdir 

4. Hikemilik 

Ata'nın, şiirleri hikem1 özellik de taşır. Dini konularda duyarlı, hanedan-ı 
Haydar aşığı olduğunu sık sık vurgulayan Ata bu usluba yakın birisi olduğunu 
her şiirinde gösterir. Bunun yanında gurbette dolaşması ve gadre uğramasının 
da bu uslubunda etkili olduğunu dUşünUyoruz. Bu uslubun görüldUğü şürlerin
deo seçtiğimiz örnekler aşağıdadır: 

İlebal ve servetin zevk ve keyfi görünüşte olur, üzüme bak, neşesini 
şarapta göstermektedir: 
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Şüretde 5-evfs. ü keyfi de ikbtıl ii şervetifi 
Engün gör ki ne ş' esini m ii lde gösterir 
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(Gazel30!8) 

Hüner, şu bir anlık dünyada vaktini sonunda iflas bile olsa gönül huzu
royla geçirınektir: 

Geçirmekdir hiiner şu yek-deme 'iilemde evfsiitı 
Şafii-yı atıtır olsun tek e ger olursa da iflas (Gazel45!3) 

Fani dünyanın ikbaline kapılmamalıdır, aşın ikbale sahip olan zillete 
düşer: 

Şu befsiisız 'iilemi11 ifs.biiline düşme 'A!ii 
M iilik-i ifriit-ı ikbiil olan olmals-da ~elfl ( Gazel 7715) 

Dünyada saygı gösteren keder gönnez, mütevazi kimseler izzet ka
zanırlar. İnsana süs veren kerem ve iltifattır, yoksa cimri olana yükseklik yok
tur. Dünya değişikliklerinin duracağı yok, cimriliğin da bir faydası yoktur, 
öyleyse cömert olunmalıdır. Cirnriler, hasidier ettiklerini bulurlar, Hak 
onlardan ceza gününde intikam alır (Gazel 81/1-6). 

Felek, lutfedip memnun etmese de asla gam çekme, elbet bir gün felek 
arzu edilene dönecektir (Gazel 95/2): 

Felek memnün-ı eltaf eylemez.se çelane gam aş/ii 

Döner elbetde çar!J dil-bv aha bir giin bir zaman olsun 

Dünyanın talih ve talihsizliği beraber gider, öyleyse akıllı kişi faoinin 
peşinden gitmemelidir: 

Yürür ikbiil ii idban beraber 'alemiii seyr it 
Olur mı peyrev 'iikil bu fenaya re/ı-rev ii nıaşf ( Gazelll 3!5) 

Hikemt uslubun görüldüğü 2, 8, 10, ll, 13, 14, 15, 41, 42, 47, 51, 52, 
ve 54. tahrnislerle ebyat kısmmdaki 93 beyitten tamamına yakını hikemtdir. 

Ata'nın şiirleri arasında haması olanlar da vardır. Bu şiirler tahmisat 
bölümündedir. Aşağıdaki bend Şumnulu YusufEfendi'nin gazeline yazılan bir 
destan hüviyetindeki 19 bendlik tahmisten alınmıştır: . 

'Uc b u na!Jvet bu kadar olmadı lıfç natı/sda 
Ne belıiiyimde gö1iilmüş ne dabi niilııfsda 
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Eski a~ıwile /f.ıyas itme şalf.ın la/:ııfsda 
Tıma'ya köpri kurup geçmişidi sabıfsda 
Şimdicek cisr !alıçdan geçer in-şa'allah (Talımis 5/4) 

Beylikci İzzet Bey'in gazeline yazılan on bendlik talımiste de aynı duygu
lar hakimdir. Sevgili-aşk-aşık konuları yerine savaşa aşık olundu~u ifade edi
lir. 

Kaynaklar 

Fikrimiz diiş olalı devlet-i dünya yerine 
Dilimii.ma'il olur rütbe-i 'ulya yerine 

{;/ aylimiz şull:za gider şüriş ii gavğa yerine 
Meylimiz rayetedir I.<amet-i bala yerine 

Tuğadır rağbetimiz ziilf-i s emen-sa yerine 
Nüş-ı şalıbti-yı şeca'atla olup mestane 

Çı/sarzz ciinbiş-i merdane ile meydiiııe 
Çekeriz seyfi 'A!ö yagdırırız hem dane 

'İı.zeta diişmene meydan olf.uruz merdane 
Gazel ü I.<ıra vü tanb ü mu 'amma yerine (Tahmis 911, 9) 
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